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Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.
Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar kabul edilmez.
Dergimizin yayın süresi yılda 6 defa olmak üzere; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve
Kasım aylarında. Bu sürelerde derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir.
Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.
Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.
Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.
Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda
bir yükümlülük altına sokulamaz.
Dergimize gönderilen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı
ile dergimize devredilmiş olur.
Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir
nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması
gerekir. Böyle bir durumunda çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır.
Yayınlanmış olsa bile yayından kaldırılır.
Çalışmaları değerlendiren alan editörleri ve hakemler tamamen bağımsız hareket ederler,
dergimizin editör ve hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi olmaz.
Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yer olması durumunda ilk sayıda, yoksa bir
sonraki sayıda yayına alınır.
Dergimizde çalışmaları değerlendirme süresi (hakemlerden gelen dönüşlere göre) iki aydır.
İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda
süre uzayabilir ve bu durumda yazar/yazarlar hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi
sistemden çekemez.
Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek
isteme hakkına da sahip değildir. Bu durum sadece baş editör tarafından bilinir ve gizli
tutulur.
Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım
hakkına sahip olamaz.
Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak
reddedilir.
Tez, sunum veya bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul
etmez.
Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan ve birden fazla yazarlı çalışmalarda çalışmayı
dergimiz üyelik sistemine yükleyen yazar muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde
bulunmaz ve diğer kişilere bilgi vermez.
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TANI İLİŞKİLİ GRUP VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMA AMAÇLI
KULLANILMASI: KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ÖRNEĞİ*
Umut BEYLİK**

Ali YILMAZ***

Nesrin AKCA****

Öz
Bu çalışmada Kalp ve Damar Hastalıkları alanında faaliyet gösteren beş hastaneye ait Tanı İlişkili Gruplar (TİG)
verileri kullanılarak Dolaşım Sistemi Bozuklukları (F42) vakaları; demografik, klinik ve finansal açıdan
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya ait veriler 2013 yılı aralık dönemine ait, 3 Sağlık Bakanlığı, 1
Üniversite ve 1 Özel Hastane’ye ait verileri içermektedir. Beş hastaneden elde edilen kalp ve damar hastalarına
ait verilerin demografik özellikleri, ortalama kalış süreleri, taburculuk durumları, vaka karma indeksleri, bağıl
değerler ve geri ödeme miktarları değerlendirilmiş ve hastaneler arasında karşılaştırılma (benchmarking)
yapılmıştır. F42 vakaları erkelerde % 59, kadınlarda % 41 oranında, %78 oranında 45 yaş ve üstünde olduğu
görülmüştür. F42A vakası daha yüksek ortalama kalış süresine (4,8 gün) sahip iken F42B vakası daha düşük
ortalama kalış süresine (4,3 gün) sahip çıkmıştır. Ölüm oranları açısından ise daha şiddetli bir vaka olan
F42A’nın F42B’ye göre 10 kat daha fazla görüldüğü belirlenmiştir. Vaka Karma İndeksleri açısından, Sağlık
Bakanlığı Hastaneleri, Özel ve Üniversite Hastanelerine göre daha yüksek değerler elde etmiştir. TİG’ler
finansal bir araç olarak kullanılmaları yanında idari ve klinik kararlara destek olmak amacıyla kurumsal ve klinik
performansın ölçülmesinde de etkili bir araç olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Tanı İlişkili Gruplar, Karşılaştırma, Dolaşım Sistemi Bozuklukları, Finansman, Hastane
USING BENCHMARKING PURPOSEFUL DIAGNOSIS RELATED GROUP DATAS':
CARDIOVASCULAR DISEASES CASE
Abstract
Diagnosis Related Group (DRG), which operates five hospitals in the field of Cardiovascular Diseases in this
study using data roaming system disorders (F42) cases; demographic, it aimed to evaluate the clinical and
financial aspects. The study of 2013 data for December period of 3 Ministry of Health, contains 1 University and
one of the private hospital data. Five obtained from hospital heart and demographic characteristics of the data
belonging to vascular patients, the average length of stay, discharge status, case mix index, relative value and
repayment of amounts assessed and hospitals of the benchmarking between is made. F42 59% of cases in men,
41% women, 78% were found to be 45 years and above. F42 cases higher than the average residence time (4.8
days) while F42B case a lower average residence time (4.3 days) increased. In terms of mortality rates by more
F42AM is a severe case of f42b'y 10 times it was determined that more visible. Case Mix Index in terms of the
Ministry of Health hospitals, private and attained higher values according to the University Hospital. Besides
diagnosis related groups their use as financial tools to support the administrative and clinical decision can be
used as an effective tool for measuring organizational and clinical performance.
Keywords: Diagnostic Related Groups, Benchmarking, Circulatory System Disorders, Finance, Hospital
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GİRİŞ
Dünya’da başta gelişmiş ülkeler olmak üzere pek çok ülkede kullanılmakta olan TİG yani
DRG (Diagnostic Related Groups)’ler: geri ödeme yöntemleri arasında vakaya dayalı geri
ödeme yöntemi içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda son dönemin adından en çok söz
ettiren uygulaması olan TİG, klinik profili ve ihtiyaç duyduğu kaynaklar açısından homojen
olan hastaları gruplamaya yarayan bir sistemdir (Folland v.d., 1997: 453). Aynı grup
içerisinde sınıflanan hastalar, benzer teşhis ve tedavilere, kaynak tüketimine ve kalış
sürelerine sahip olmaktadırlar. Her bir TİG, ağırlık adı verilen bir ödeme oranına sahiptir.
Ağırlıklar kendi içerisinde görecelidirler. Daha yüksek düzeydeki ağırlıklar, bakım ve tedavi
için daha fazla kaynağa gereksinimi olan hastaların yer aldığı gruplarla ilgilidir. Daha yüksek
düzeyde kaynak tüketimi, hastalığın şiddetine ya da pahalı ekipmanla tıbbi uygulamalar gibi
bakım ve tedavi için ihtiyaç duyulan hizmetlerin türlerine bağlı olarak sunulacak hizmetlerin
yoğunluğu ile alakalıdır. Daha yüksek ağırlıklar, daha yüksek ödemelere dönüşmektedir
(Casto ve Layman, 2006: 9).
TİG ile sağlık kurumlarının demografik, klinik ve maliyet verilerinin birbirleri ile
karşılaştırılması mümkün olmaktadır. Karşılaştırma hastaneler arasında iyi uygulamaların
görülmesi ve ulaşılabilir hedefler açısından yol gösteren önemli bir kavramdır. Örneğin, bağıl
Değer hesaplanması hastanelerin ortalama maliyetleri üzerinden yapılmakta, ayrıca ortalama
kalış süreleri, yaş-cinsiyet farklılıkları, vakaların taburculuk durumları, vaka frekansları gibi
birçok faktör TİG üzerinden ulusal ve uluslararası karşılaştırmalara konu edilmektedir.
Bu çalışmada Türkiye’de en sık ölüm ve hastalık nedeni olarak görülen Dolaşım Sistemi
Bozukluklarına ait vakalar TİG verileri çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Mülkiyet açısından üç
farklı hastane türüne göre (Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastanesi ve Özel Hastane) sahip beş
adet Kalp/Kardiyoloji Hastaneleri üzerine yapılan karşılaştırmalar ile ortaya çıkan bulgular
değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir. Sonuçta, TİG’in karşılaştırma yoluyla makro ve
mikro düzeyde sağlık politikacısı, planlayıcısı, yöneticisi ve profesyonelleri için önemli bir
araç olduğu düşünülmektedir.
DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara
bağlı ölümlerin % 46,2’si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Bu ölümlerin
7,4 milyonu kalp krizine, 6,7 milyonu inmeye bağlıdır. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı
ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık
Örgütü verilerine bakıldığında ise Türkiye’de en çok görülen ölüm nedenlerinin başında kalpdamar hastalıkları gelmekte, onu Kanser vakaları izlemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün
2012 verilerine bakıldığında kalp-damar hastalıkları mortalite oranı Türkiye’de yüz binde
310,3 ile ilk sırada yer almaktadır. Sonuç olarak bu vakalar Türkiye’de en çok mortalite ve
morbidite
oranlarına
sahip
vaka
grupları
arasında
yer
almaktadır
(http://apps.who.int/gho/data/; Sağlık Bakanlığı, 2014: 23–30).
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TANI İLİŞKİLİ GRUPLAR
Tarihçesi ve Gelişimi: TİG’ler ilk olarak Yale Üniversitesi’nden araştırmacı Robert Fetter ve
arkadaşları tarafından 1970’li yıllarda geliştirilmiş olup, asıl amacı hastane çıktılarını
tanımlamak, hastanelerin gerçekte ne yaptıklarını ölçmektir (Quentin vd., 2013: 1972). Esas
olarak hasta sınıflandırmasını ve hastane geri ödemesini amaçlayan bir sistemdir (Hsiao v.d.,
1986: 32).
İlk kez 1980’de New Jersey’de uygulanmaya başlamıştır. 3 yıllık bir tecrübeden sonra
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 1983’den itibaren Dünya genelinde
uygulamaya geçmiştir. Avustralya, ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland,
Malezya, Kore, Tayvan, Çin, Kostarika, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Macaristan,
Slovenya, Bulgaristan ve daha bir çok ülkede bu sistem aktif olarak kullanılmaktadır (Hsiao
vd., 1986). Avrupa’da da Euro-DRG kapsamında; Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda,
İngiltere, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve Galler’de
TİG uygulanmaktadır (www.eurodrg.eu). Son dönemde Avrupa’da geliştirilen TİG tabanlı
hastane ödeme sistemleri, etkinliği artırmayı ve maliyetleri kontrol etmeyi hedeflemiştir
(Cylus ve Irwin, 2010: 3).
Türkiye’de ilk olarak HÜAP (Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve
Yeniden Yapılandırılması için Alt Yapı Geliştirilmesi Projesi ) kapsamında 2005–2006
yıllarında 7 pilot hastanede Tanı İlişkili Gruplar (TİG) adı ile veri girişi yapılmaya başlanmış,
daha sonra 2008 yılı sonuna kadar 40 hastanenin katılımı ile pilot çalışma sürdürülmüş ve
Kasım 2009’da pilot çalışma tamamlanarak proje bitirilmiştir (Hacettepe Üniversitesi – Rapor
D.B.3.1, 2006).
Sağlık Bakanlığı bu süreç bitiminde devreye girerek bu sistemin devamı ve yerleşmesi adına
bakanlık bünyesinde kurumsal bir yapı kurmuş ve ulusal TİG sistemi için çalışmalarını
yoğunlaştırmıştır. İlk olarak Kasım 2010 tarihi itibari ile seçilen 50 pilot hastaneye TİG
kapsamında belli bir oranda ödeme gerçekleştirerek resmen TİG sistemi ile geri ödeme
dönemini başlatmıştır. Halen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı hastanelere global
bütçe üzerinden ödeme yapılmakta olup, dağıtılacak tutarın belli bir oranı TİG üzerinden
yapılmaktadır. Bu oran 2015 yılında 4% olarak gerçekleşmiştir (www.tkhk.gov.tr).
TİG Metodolojisi ve Kavramlar: Her bir hasta için TİG bağıl değerleri hastanelerin veri
tabanlarından elde edilir. Temel olarak TİG ağırlıkları, hastanın birincil tanısı, ek tanıları ve
yapılan işlemlere göre belirlenir (Kenneth vd., 2003: 1730). Temelde TİG ödeme sistemi ile
başta birincil tanı olmak üzere, bazen ikincil tanıyı (ek tanı) da dikkate alarak yapılan işlemler
bazında hastanelere ödeme sağlamaktadır (Ballentine, 2009: 125).
Bu sistem hastane vakalarını, ICD (International Classification of Disease) tanıları, yapılan
işlemler (ACHI - The Australian Classification of Health Interventions), yaş, cinsiyet,
taburculuk durumu, komplikasyon ve komorbiditesi olup olmamasına göre gruplandırır. Bu
gruplama çabasının altında hastane performansını değerlendirme ve ölçülebilir hale getirme
isteği vardır (Fetter, 1991: 21). Her bir grubun bir bağıl değeri (maliyet ağırlık) mevcut olup
hasta başına yapılacak geri ödeme bu bağıl değere göre hesaplanmaktadır.
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TİG; hastane veri tabanlarından, taburcu özetlerinden hareket ederek hastaya verilen bakım ve
tedavi hizmetlerine odaklanarak sağlık hizmet sunucusuna verilecek geri ödemeyi tahmin
etmekte önemli bir araçtır (Pilotto vd., 2005: 167). TİG ödeme sisteminde tüm hastaneler,
benzer seviyede bakım alan ve benzer şiddetteki hastalar için eşit oranda bir geri ödeme
alırlar. Aynı şekilde bu ödeme sisteminde her bir hastane düzeyinde de TİG’lerin ortalaması
üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır (Frank vd., 1987: 418).
Sonuç olarak temelde hastanelere yapılan geri ödeme planını düzenleyen bir sistemdir (Hsiao
vd., 1986). TİG’lerin geri ödeme sistemindeki kullanımı dışında prospektif olarak bütçeleme
sisteminde de kullanılabilmektedir (Busse vd., 2011). Geri ödeme planı düzenleme işlevini
hesaplanan “Bağıl Değer”ler yapar. Ayrıca bu Bağıl Değerler üzerinden hastanelerin
birbirlerine göre ne kadar karmaşık/kompleks vaka baktıklarını da “Vaka Karma İndeksi
(VKİ)” ile açıklar. Bu kavramlar aşağıda tanımlanmıştır.
Bağıl Değer; Bir DRG’in maliyetinin, tüm DRG’lerin ortalama maliyetine oranıdır (TİG eBülten, 2009).
Bir DRG için Ortalama Maliyet

Bağıl Değer = __________________________________________________________

Tüm Grubun Tüm Vakalarını (DRG’leri) Temsil Eden Genel Ortalama Maliyet

Bağıl Değer formülünde hem payı hem de paydayı hesaplamak için maliyet verileri
gereklidir.
Vaka Karma İndeksi (TİG e-Bülten, 2009): Bir hastanenin vaka üretimini bir başka hastane
ile karşılaştırmamızı sağlayan orandır. Kompleksliğin ölçülmesi olup, hastaların ne kadar
“hasta” olduğunu ölçmenin bir göstergesidir.

Hastane Vaka Karma İndeksi =

 (DRG Bağıl Değer x Vaka Sayısı)

-----------------------------------------------A Hastanesi için toplam vaka sayısı

Kullanım Alanları: TİG’lerin temel kullanım alanları incelendiğinde, bunların başlıcaları
arasında;
 Etkinlik Gözetimi,
 Kaynak/Bütçe Tahsisi,
 Karşılaştırma,
 Eş Zamanlı Süreç İzleme,
 Uygun Olmayan Hizmetlerin Tanımlanması,
 Klinik Uygulamalara Yenilikler yer almaktadır.
TİG uygulamasının önemli bir işlevi de istatistik çalışmalarında kullanılmasıdır. TİG sistemi
ile hastaneler arasındaki farklılıklar ortaya konarak, hastaneler arası ve hatta uluslararası
karşılaştırmaları yapmak mümkün olmaktadır (Özmen, 2007:4).
TİG’de temel amaçlar şöyle sıralanabilir (TİG Uygulama Rehberi, 2011):
• Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını ortaya koymak,
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•
•
•
•
•
•

Yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek
Sağlık insan gücü planlaması yapmak
Planlama ve araştırmalara ışık tutmak
TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak
Hastane yönetim aracı olarak kullanmak
Benzer hastane/hastalıkları karşılaştırmak.

KARŞILAŞTIRMA VE TANI İLİŞKİLİ GRUPLAR
Bir şeyin veya kişinin performansının iç veya dış kaynaklarla karşılaştırılması
(benchmarking) sağlık kuruluşlarındaki pek çok performans iyileştirme inisiyatifinin temelini
oluşturabilir. Karşılaştırma çalışmaları çeşitli sebeplerden dolayı yürütülür;





hasta çıktılarının iyileştirilmesi,
hasta bakım hizmetleri sunma sistemlerinin iyileştirilmesi,
maliyetlerin azaltılması ve
yerel, bölgesel veya ulusal inisiyatiflerine, akreditasyon ve sağlık hizmeti reform
gereklilikleri dahil olmak üzere uyulması.

Kurumların bu hedeflere başarıyla ulaşabilmek için kendi tesislerindeki, zaman içindeki ve
diğer
kurumlarla
karşılaştırmalı
performanslarını
kıyaslayabilmeleri
şarttır
(http://tr.jointcommissioninternational.org/).
TİG sistemi, vaka karması yöntemini temel alır. Vaka karması, bir hastanede gerçekleşen
vakaların çeşitliliğini açıklayan bir terimdir. Hastanede belirli bir dönemde yatan hasta
sayıları ve bu hastalar için yapılan işlemler göz önünde bulundurularak elde edilir. Hastaların
ne kadar “hasta” olduğunu ölçmenin bir göstergesidir. TİG sistemi ile hastaneler arasındaki
farklılıklar ortaya konarak, hastaneler arası ve hatta uluslararası karşılaştırmaları yapmak
mümkün olmaktadır (www.eurodrg.eu, 2013).
TİG sistemleri üç kategoriye ayrılabilecek geniş bir amaç aralığında kullanılmaktadırlar: 1.
Performans karşılaştırmaları (şeffaflığı artırmak),
2. Etkinliği sağlamak,
3. Hastanelerin yönetimini desteklemek.
Böyle bir yaklaşımın temel faydası, maliyeti etkinlik ve kalite karşılaştırmaları gibi belli
analizleri yapmaya imkan tanımasıdır (Scheller-Kreinsen v.d., 2009: 1- 5).
Tüm hasta tedavileri önceden belirlenmiş demografik ve klinik karakteristiklere ve hastanede
içerdiği kaynak yoğunluğuna göre benzer yöntemlerle sınıflandırılabilir. Bu birimlerin
sınıflandırılması ve hastane ürünlerinin tanımlanması için yaklaşım sağlar (Thompson, et al.,
1979: 112).
Bu kapsamda benzer hastanelerin ya da klinik olarak benzer olan hastalıkların
karşılaştırılması onları; biz neredeyiz, ne gibi iyileştirmelere ihtiyacımız var, iş akışlarında
hangi değişikliklere gitmeliyiz ya da mevcut uygulanan programları daha iyi nasıl
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düzenleyebiliriz gibi çabaların içine itecektir. İyi durumda olan hastanelerin onlara örnek
olarak gösterilmesi hastanelerin izleyecekleri yola da rehber olacaktır. Klinik dokümantasyon
süreçlerinin, bakım ve tedavi hizmeti sunanların profillerinin, hizmet kalitesinin ve hasta
güvenliğinin iyileşmesi hastanelerin vaka karma indeksi ile alacakları geri ödeme üzerinde
önemli etkiler yapacaktır.
ARAŞTIRMA
Amaç ve Yöntem: Bu araştırmada Türkiye’de en sık görülen TİG’lerden olan F42 (Dolaşım
Sistemi Hastalıkları) vakaları incelenmiştir. Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin
Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması İçin Altyapı Geliştirilmesi Araştırma
Projesi’nin 2006 yılındaki rapora göre F42B TİG’i Türkiye’de en sık görülen (ilk sırada) TİG
olmuştur (TC Health Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti., 2006: 81). Yine yapılan başka bir çalışmada
F42B TİG’i en sık görülen TİG olarak çıkmıştır (Ayanoğlu ve Beylik, 2014). Sonuç olarak,
Türkiye’de mortalitesi ve morbiditesi en yüksek vakalardan bir olması nedeniyle F42 TİG’leri
çalışma kapsamına alınmıştır.
Bu çalışmanın amacı; TİG verisi bulunun kalp ve damar hastalıkları / kardiyoloji
hastanelerinde dolaşım sistemi bozuklukları (F42A ve F42B) vakaları karşılaştırılarak
hastaneler arasında benzerlik ve farklılıklara göre değerlendirmeler yapmak ve ortaya çıkan
sonuçlara göre önerilerde bulunmaktır.
Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen veriler 2013 yılının Aralık ayını kapsamaktadır. Temin
edilen verilerin doğru olduğu varsayılmıştır. Veriler, dolaşım sistemi bozuklukları (F42A ve
F42B) vakalarına ait olup 3’ü Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1’i Özel Hastane ve 1’i
Üniversite Hastanesi olmak üzere 5 adet kalp ve damar hastalıkları alanında hizmet veren
hastaneleri kapsamaktadır. Çalışmanın daha yönetilebilir olması açısından bu vaka türünde
hizmet veren ve TİG verisi olan hastanelere ait veriler temin edilmiştir. Hastaneler şunlardır:
A Hastanesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 (İstanbul)
B Hastanesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 (İstanbul)
C Hastanesi: Üniversite Hastanesi (İstanbul)
D Hastanesi: Özel Hastane (Güney Marmara)
E Hastanesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 (Doğu Karadeniz)
Çalışma kapsamında AR-DRG algoritması içerisinde bulunan 665 TİG içerisinde dolaşım
sistemi bozuklukları (akut myokard enfarktı bulunmayan) vakaları 2 ciddiyet düzeyi ile
tanımlanmıştır:
F42A: Dolaşım Sistemi Bozuklukları Akut Myokard Enfarktı Bulunmayan, İnvaziv Kardiyak
İnceleme İşlemleri İle Kompleks Tanı/İşlem Bulunan,

6

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

F42B: Dolaşım Sistemi Bozuklukları Akut Myokard Enfarktı Bulunmayan, İnvaziv Kardiyak
İnceleme İşlemleri İle Kompleks Tanı/İşlem Bulunmayan
Bu iki TİG çeşidi MTS (Majör Tanı Sınıfı) - 003 - dolaşım sistemi hastalıkları grubunda yer
almaktadır.
Temin edilen veriler ham halde olup, 2013 yılında 5 hastanede görülen toplam 2.893 adet
vakaya ait demografik (yaş ve cinsiyet) ve klinik (atandıkları TİG’leri) verileri içermektedir.
Yine finansman amaçlı karşılaştırma yapmak için ilgili TİG’lerin bağıl değerleri Sağlık
Bakanlığı TİG Daire Başkanlığı web sitesinden (www.tig.saglik.gov.tr) alınmıştır.
Çalışmada kullanılan yöntem ise; temin edilen verilerden hareketle TİG’ler ve hastaneler
arasında demografik veriler, ortalama kalış süreleri, taburculuk durumları, vaka karma
indeksleri, bağıl değerler ve geri ödeme miktarları açısından karşılaştırma yapmaktır.
BULGULAR
Demografik Karşılaştırma: Bu bölümde TİG’ler ve hastaneler arasında; cinsiyet, yaş,
frekans, ortalama kalış süresi ve taburculuk durumları açısından yapılan karşılaştırmalar
sonucu elde edilen bulgular ortaya konmuştur.
Temin edilen veriler hastane bazında cinsiyete göre ayrıştırılarak Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: F42 TİG Vakaları Cinsiyet Dağılımı.
Kalp ve Damar
Hastalıkları
Hastaneleri

Erkek
Oran
Sayı
(%)

Kadın
Oran
Sayı
(%)

A Hastanesi

615

57

460

43

1075

B Hastanesi

549

61

349

39

898

C Hastanesi

61

74

21

26

82

D Hastanesi

68

63

40

37

108

E Hastanesi

405

55

325

45

730

Toplam

1698

59

1195

41

2893

Toplam

Tablo 1 değerlendirildiğinde tüm hastanelerde erkek vakalarının kadın vakalardan fazla
olduğu görülmüştür. Hastanelerde % 59 erkek, % 41 kadın vaka görülme oranları, bu
vakaların erkeklerde daha sık görüldüğünü ve bir üniversite hastanesi olan C Hastanesinde
erkeklerde %74’lük oran ile erkeklerde en yüksek görülme oranına sahip olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Erkek hastaların kadınlara göre C Hastanesi’ni tercih etme nedenleri ayrıca
araştırma konusu olabileceği düşünülmüş ancak C Hastanesi’nde toplam vaka sayısının diğer
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hastanelere göre oldukça az olduğu da bu değerlendirme açısından bir faktör olarak dikkate
değer görülmüştür.
Temin edilen veriler hastane bazında yaş dağılımına göre ayrıştırılarak Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2: F42 TİG Vakaları Yaş Dağılımı.
1 - 20 Yaş

Hastaneler

A Hastanesi
B Hastanesi
C Hastanesi
D Hastanesi
E Hastanesi
Toplam

21 - 44 Yaş

65 yaş ve
üzeri

45 - 64 Yaş

Toplam

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

95

9

208

19

442

41

330

31

1075

40

4

152

17

410

46

296

33

898

0

0

4

5

46

56

32

39

82

1

1

11

10

62

57

34

31

108

20

3

103

14

278

38

329

45

730

156

5

478

17

1238

43

1021

35

2893

Tablo 2’ye göre F42 TİG vakaları %78 oranda 45 yaş ve üstünde, %43 ile de en çok 45–64
yaş aralığında görüldüğü tespit edilmiştir. Bir üniversite hastanesi olan C Hastanesi ile özel
hastane olan D Hastanesinde bu oranlar Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’ne göre oldukça yüksek
çıkmıştır. Buna karşılık Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde de diğer hastanelere göre daha
yüksek oranda 45 yaş altı vaka gerçekleştiği görülmüştür. Bunun nedeni de bir araştırma
konusu olmakla birlikte, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nin ilgili yaş grubu için daha tanınır ya
da erişilebilir hizmet sunan kurumlar olduğu algısının olabileceği düşünülmüştür.
Hastaneler bazında F42 TİG vakalarına ait ortalama yaş dağılımları Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: F42 TİG Vakaları Yaş Ortalaması.
Tüm
Hastaneler
Vakalar
F42A
F42B
A Hastanesi
57
50
53
B Hastanesi

58

55

56

C Hastanesi

59

62

62

D Hastanesi

56

59

59

E Hastanesi

61

60

60

Ortalama

58

55

56
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Tablo 3’e göre tüm hastanelerde ortalama yaş 56 olarak tespit edilmiştir. Genel olarak yaş
dağılımları incelendiğinde vakaların ciddiyet düzeyi ile uyumlu olduğu düşünülmektedir.
F42A vakaları 58 yaş ortalamasına sahip iken F42B vakaları 55 yaş ortalamasına sahip
çıkmıştır. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede; F42A vakası için daha yüksek yaşta
olanların ek hastalıklarının olabileceği ve bakım ile tedavi hizmetlerinin de daha komplike
olabileceği öngörülmüştür. Yine dikkat çeken önemli bir hususta Sağlık Bakanlığı Hastaneleri
olan A, B ve E Hastanelerinde F42A vakaları yaş ortalaması yüksek çıkmış iken, özel ve
üniversite hastanelerinde F42B vakaları yaş ortalaması daha yüksek çıkmıştır.
F42 vakaları TİG çeşitliliği ve hastane bazında vaka sayıları Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4: F42 TİG Vaka Sayıları.
F42A

Hastaneler
A Hastanesi
B Hastanesi
C Hastanesi
D Hastanesi
E Hastanesi
Toplam

Toplam
Vakalar

F42B

Sayı

Oran (%)

Sayı

Oran (%)

444

41

631

59

1075

342

38

556

62

898

19

23

63

77

82

9

8

99

92

108

223

31

507

69

730

1037

36

1856

64

2893

Tablo 4 incelendiğinde TİG’ler arasında yer alan F42B vakasının tüm hastanelerde daha
yüksek oranda görülen vaka olduğu ve ortalama %64 sıklıkta görüldüğü belirlenmiştir. F42A
vakasının ise tüm hastanelerde ve genelde %36 görülme sıklığına sahip olduğu görülmüştür.
Yine dikkat çeken önemi bir hususta Sağlık Bakanlığı Hastaneleri olan A, B ve E
Hastanelerinde TİG çeşitlilikleri görülme sıklıkları genel ortalamaya daha yakın ve
birbirlerine benzer çıkmışken, Üniversite ve Özel Hastaneler olan sırasıyla C ve D
Hastanelerinde F42B vakalarının daha sık, F42A vakalarının ise daha seyrek görüldüğü
belirlenmiştir.
Bu tabloda dikkat çeken bir diğer husus D Özel Hastanesinde F42A vakasının diğerlerine göre
oldukça az görülmüş olmasıdır. Diğer hastaneler Eğitim ve Araştırma ile Üniversite hastanesi
olarak hizmet veren hastanelerdir. F42A vakasının daha sık görülmesi, bu tür hastanelerin
kaynakları itibarı ile yeterli donanıma sahip olması ve diğer hastane türü ve bölgelerden daha
ağır hasta kabul etmesi ile ilişkili olabileceğini düşündürmüştür. Bu durumda daha kompleks
yani komplikasyon ve ek hastalık içeren vakaların bu tür hastanelerde yoğunlaştığını
göstermiştir. Bununla birlikte özel hastanenin hizmetlerini etkileyebilecek olan diğer
faktörleri (insan kaynakları ve donanım kapasitesi, ücretlendirme politikası vb.) de ortaya
koymak gerekmektedir.
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F42 vakaları TİG çeşitliliği ve hastane bazında ortalama kalış süreleri Tablo 5’de
gösterilmiştir.
Tablo 5: F42 TİG Vakaları Ortalama Kalış Süreleri (OKS) (Gün).
Tüm
Hastaneler
Vakalar
F42A
F42B
A Hastanesi
6,3
4,3
5,2
B Hastanesi
4,3
4
4,1
C Hastanesi
8,4
6,5
6,9
D Hastanesi
1,1
9,6
8,9
E Hastanesi
2,2
3,4
3,0
Ortalama
4,8
4,3
4,5

Tablo 5 değerlendirildiğinde ortalama kalış süreleri D ve E Hastanesi hariç diğer hastanelerde
vaka ciddiyet düzeyleri ile doğru orantılı olarak ortaya çıkmıştır. Yani F42A vakası daha
yüksek ortalama kalış süresine (4,8 gün) sahip iken F42B vakası daha düşük ortalama kalış
süresine (4,3 gün) sahip çıkmıştır. Ortalama kalış süreleri açısından C Üniversite hastanesi,
F42B’ye göre daha şiddetli vaka olan F42A vakasında tüm hastanelere göre en yüksek
OKS’ye sahip hastane çıkmıştır. Bu hastaneyi aynı vaka bakımından İstanbul’da yer alan ve
Sağlık Bakanlığı hastaneleri olan A ve B Hastaneleri izlemiştir. D Özel Hastanesi ile E
Hastanesi’nin (Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir hastane olması) kapasite ve donanım
bakımından eksikliklerinin olabileceğini düşünülerek diğer donanımlı hastanelere sevk
nedenleriyle OKS’nin düşük olabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle taburculuk durumları
ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği öngörülmüştür. F42 vakaları hastane bazında
taburculuk durumlarına göre Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: F42 TİG Vakaları Taburculuk Durumları (%).
TİG'ler
Hastaneler

F42
A

F42
B

Sevk

F42
A

F42
B

Ölüm

F42
A

F42
B

Şifa

F42
A

F42
B

Kendi İsteği
ile Ayrılış

F42
A

F42
B

Servis
Değişimi

F42A

F42B

Toplam

Toplam

A
Hastanesi

0,0

0,0

0,9

0,0

99,1

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

B Hastanesi

0,3

0,0

1,2

0,4

91,8

93,7

0,3

0,7

6,4

5,2

100

100

0,0

0,0

0,0

0,0

94,7

95,2

0,0

0,0

5,3

4,8

100

100

0,0

0,0

0,0

0,0

55,6

58,6

22,2

16,2

22,2

25,3

100

100

0,4

0,4

0,9

0,0

96,0

96,3

2,7

3,4

0,0

0,0

100

100

C
Hastanesi
D
Hastanesi
E Hastanesi
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Ortalama

0,2

0,1

1,0

0,1

95,6

94,7

0,9

2,0

2,4

3,1

100

100

Tablo 6 değerlendirildiğinde tüm hastaneler bazında vakaların % 95 oranında şifa sonucuyla
taburcu edildikleri görülmüştür. F42B vakasında görülen toplam ölüm oranı sadece %0,1
olduğu tespit edilmiştir. Tüm ölüm vakaları arasında F42A vakasından ölüm oranı %1
gerçekleşmiş olup, bu değer F42B vakasına göre 10 kat yüksek çıkmıştır. Hastane bazında
ölüm vakalarına bakıldığında tüm ölüm vakalarının Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde
görüldüğü tespit edilmiş olup, bunun en önemli nedenleri arasında hem frekans olarak hem de
hastalık şiddeti olarak diğer hastanelere göre çok daha fazla sayı ve oranlarda hasta bakmaları
olduğu söylenebilir. D Hastanesi’nden kendi isteği ile ayrılış ve servis değişimi diğer
hastanelere göre en yüksek oranda gerçekleşen taburcu durumu olarak karşımıza çıkmıştır. En
az sayıda vaka görülen C Hastanesi’nde ise Şifa ile taburcu dışında sadece 5%’lik bir oranda
servis değişimi durumu gerçekleşmiştir.
VAKA KARMASI VE FİNANSMAN BULGULARI
Bu bölümde ise TİG bağıl değerleri, hastane vaka karma indeksleri ve bu kapsamda oluşacak
geri ödeme kapsamı çerçevesinde karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmıştır.
F42 TİG vakaları hastane bazında vaka karma indeksleri (VKİ) Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7: F42 TİG Vaka Karma İndeksleri.
F42A

F42B

Hastaneler

Vaka
Sayısı

Ağırlıklandırılm
ış Vaka

VKİ

328

1075

710

0,66

556

289

898

583

0,65

0,52

63

33

82

49

0,60

8

0,52

99

51

108

59

0,55

192

0,52

507

264

730

455

0,62

Bağıl
Değer

Vaka
Sayısı

Ağr.
Vaka

Bağıl
Değer

Vaka
Sayısı

Ağr.
Vaka

A Hastanesi

0,86

444

382

0,52

631

B Hastanesi

0,86

342

294

0,52

C Hastanesi

0,86

19

16

D Hastanesi

0,86

9

E Hastanesi

0,86

223

Ortalama VKİ

0,64

Tablo 7’de hastanelerin vaka karma indeksleri TİG çeşidi bağıl değerlerine göre
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara baktığımızda ilk üç sırayı alan Sağlık Bakanlığı
hastaneleri sırasıyla A, B ve E Hastaneleri olmuştur. Ancak E Hastanesi Ortalama VKİ’nin
altında kalmıştır. D Özel Hastanesi en düşük VKİ’ye sahip olmuştur. Bu kapsamda Sağlık
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Bakanlığı Hastanelerine gelen vakaların üniversite ve özel hastanelere gelen vakalardan daha
kompleks/şiddetli ve maliyet ağırlıkları daha yüksek olan vakalar oldukları söylenebilir.
Tablo 8’de hesaplanan Hastane VKİ ile Ortalama VKİ’ne göre geri ödeme simülasyonu
sonuçları gösterilmiştir.
Tablo 8: DRG F42 Vakalarına Göre Geri Ödeme Simülasyonu.
Vaka
Sayısı

Taban
Fiyat
(TL)

Hastane VKİ
Üzerinden Geri
Ödeme Miktarı (TL)

Ort. VKİ Üzerinden
Geri Ödeme Miktarı
(TL)

Geri Ödeme Farkı
(TL-%)

0,64

1.075

1.000

709.960

688.000

21.960 - 3%

0,65

0,64

898

1.000

583.240

574.720

8.520 - 1%

0,60

0,64

82

1.000

49.100

52.480

3.380 - 7% (-)

0,55

0,64

108

1.000

59.220

69.120

9.900 - 17%(-)

0,62

0,64

730

1.000

455.420

467.200

11.780 - 3%(-)

VKİ

Ort.
VKİ

A
Hastanesi

0,66

B Hastanesi

Hastaneler

C
Hastanesi
D
Hastanesi
E Hastanesi

Tablo 8’de Ortalama VKİ ile hastaneler arasında vaka şiddetleri arasında bir fark olmadığı
kabul edilmesi varsayımıyla bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda eğer hastanelerin
kendi VKİ dikkate alınmadan genel ortalama VKİ’ye göre bir geri ödeme aldıkları durumda
VKİ’leri ortalama VKİ’nden yüksek olan A ve B Hastaneleri sırasıyla 3% ve 1% oranında
daha az geri ödeme almış olacaklardı. Aynı şekilde kendi VKİ’lerine göre değil de genel
ortalama VKİ’ne göre C, D ve E Hastaneleri ise sırasıyla 7%, 17% ve 3% oranında daha fazla
geri ödeme alacaklar idi. Bu çerçevede hastanelerin diğer hastanelere göre ne kadar
yoğun/karmaşık ya da maliyetli vaka baktıklarını gösteren VKİ hastanelere daha adil ve
hakkaniyetli bir dağıtım için önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
2013 yılının son ayına ait F42 vakalarından elde edilen bulgulardan (3’ü Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, 1’i Üniversite Hastanesi ve 1’i Özel Hastane olmak üzere 5 Kalp/Kardiyoloji
Hastanesi’nde) çıkan sonuçlar şöyle özetlenebilir:
 F42 vakaları erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektedir.
 F42 vakalarının yaş ortalaması 56 olup, ciddiyet düzeyi yükseldikçe yaş ortalaması
da yükselmektedir.
 Vakaların ciddiyet düzeyleri (bağıl değerleri) ile ortalama kalış süreleri arasında
ilişki kurulamamıştır.
 Hastanelerin alacakları geri ödemeleri, TİG çeşitlilikleri, frekansları ve bağıl
değerleri belirlemektedir.
 Hastane VKİ ile hastanelerin alacakları geri ödeme miktarları arasında pozitif
yönlü ilişki olduğu görülmüştür.
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Hastanelerin alacağı geri ödemede önemli bir etken VKİ ile hastanenin kar/zarar ilişkisini
belirleyebilmek mümkün değildir. Önemli olan hastanelerin o vaka için ne kadar ortalama
maliyete sahip olduklarının ve o vaka için tüm hastaneler ortalama maliyetinin ne olduğudur.
Bu nedenle hastaneler için gerek bağıl değer belirlenmesi ve buna bağlı hesaplanan VKİ’nin
hesaplanmasında temel nokta, hangi tür hastanelerin aynı havuzda yer aldığı ya da farklı
özellikteki hastanelerin aynı havuzda yer alıp almamasıdır. Hastanelerin hizmet sunum
kaynakları birbirinden farklılık göstereceğinden bu farklılıkları en aza indirecek şekilde
hastane türlerine göre Bağıl Değer setleri oluşturulması daha doğru bir yaklaşım olabilir.
Türkiye’de TİG verileri 2005 yılından itibaren toplanmaktadır. TİG’lerin finansal bir araç
olarak kullanılmaları yanında, idari ve klinik kararlara destek olmak amacıyla kurumsal ve
klinik performansın ölçülmesinde de etkili bir araç olarak kullanılabilir. Özellikle hasta
tercihleri, yerel farklılıklar, hastane mülkiyetlerinin etkisi gibi hastaneler arasındaki farklılık
kaynaklarının belirlenmesi açısından öneli bir araç olduğu gibi, demografik olarak vaka
dağılımı, vaka seyri gibi konularda karar vericilere önemli bilgiler sunmaktadır. Bununla
birlikte daha geniş bir evren ile çalışmanın yapılması daha geçerli sonuçlar ortaya koyması
bakımından önerilmekte ayrıca diğer TİG vakaları için de benzer çalışmaların yapılması
gerektiği vurgulanmakta olup, bu tür çalışmaların rol alan tüm aktörler açısından yönlendirici
bilgiler sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Son olarak neredeyse tüm gelişmiş ülkelerde uygulamaya geçmiş olan TİG uygulamasının
sağlık kurumlarına daha adil ve bilimsel temelli bir finansman sağlamanın dışında;
hastanelerin kuruluş yeri, kapasite ve hizmet türlerinin belirlenmesi, insan kaynakları
planlaması ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin
yönlendirilmesi gibi sağlığın her alanında yerel ve ulusal bazda önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
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DUALITIES AND PARADOXES IN TOM STOPPARD*
Aydın GÖRMEZ**
ABSTRACT
In Tom Stoppard’s almost each play a puzzle is set, waiting to be solved not only by the characters alone, but in
cooperation with the audience or the reader. The whole story is centred on that riddle and the characters are
bewildered and have hard times because of the difficulty and complexity of the puzzle. Trying to unfold the
problem results in more confusion, and the characters cannot get rid of it. This task is so demanding that it
requires the characters to work patiently and to distinguish between the appearances and the reality. This is one
of the most troublesome dilemmas of the humanity in general.
Stoppard likes paradoxes and confused situations, because his own life has been full of such experiences.
Therefore, he uses them in his plays effectively. From his birth conflicts and change have been unchanging parts
of his life: to have a Jewish origin; immigrations; the murder of his father who had been a man of medicine; to
have a stepfather; a different ethnicity and naturalized citizenship; and different lives in different countries:
Czechoslovakia, Singapore, India, England. He was engaged in several jobs, such as a journalist, drama critic,
and playwright. Stoppard has surely been affected by all these conflicts and changes.
This paper will reveal these dilemmas and dualities, which have never ceased to exist throughout his life and
writing career, and to show how effectively and masterfully the playwright applies them in his plays, notably in
Rosencrantz and Guildenstern are Dead.
Key Words: Tom Stoppard, Dualities, Paradoxes, Confusion, Rosencrantz and Guildenstern are Dead.
TOM STOPPARD'IN OYUNLARINDA İKİLİK VE PARADOKSLAR
ÖZ
Tom Stoppard’ın neredeyse tüm oyunlarında sadece karakterler tarafından değil, izleyici veya okuyucu
yardımıyla çözülmeyi bekleyen bir bulmaca kuruludur. Bütün öykü bu gizem üzerine odaklanır ve karakterler bu
örüntünün zorluğu ve karmaşası karşısında ne yapacaklarını bilmez bir halde zor anlar yaşarlar. Sorunu çözmeye
çalışma daha karmaşık bir tablo ile sonuçlanır ve karakterler bu girdaptan kurtulamazlar. Bu, öylesine çetin bir
durumdur ki karakterlerin sabırla çalışmaları ve gerçekle görüngüyü birbirinden ayırmaları gerekir. Bu, aslında
insanlığın en sorunlu açmazlarından biridir.
Stoppard ikilemleri ve karmaşık durumlara alışkın bir yazardır çünkü kendi yaşamı bu türden olaylarla doludur.
Bu yüzden bu durumları oyunlarında etkin olarak kullanır. Doğumundan itibaren çatışmalar ve dönüşümler
yaşamının değişmez parçası olmuştur: Yahudi kökenli olması; göçler; bir tıp adamı olan babasının katledilmesi;
sonradan bir üvey babaya sahip olması; farklı bir etnik kökene sahip olması ve sonradan vatandaşlığa kabul
edilmesi ve farklı ülkelerde farklı yaşantılar: Çekoslovakya, Singapur, Hindistan ve İngiltere. Yazar, gazetecilik,
tiyatro eleştirmenliği, oyun yazarlığı gibi birçok işte çalışır. Stoppard’ın, bu değişim ve karmaşadan etkilenmesi
kaçınılmazdır.
Bu makale, yazarın yaşamı boyunca hep var olan ikilemleri ve çelişkileri ortaya koyarak yazarın bunları başta
Rosencrantz and Guildenstern are Dead olmak üzere oyunlarında ne denli etkili ve ustaca kullandığını
göstermeyi amaçlamaktadır.
Key Words: Tom Stoppard, İkilemler, Zıtlıklar, Karmaşa, Rosencrantz and Guildenstern are Dead.
This article was presented at Second International IDEA Conference: Studies in English on 17-19 April 2007 at
Hacettepe University, Ankara
**
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, aydingormez@hotmail.com
*
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INTRODUCTION
Stoppard likes confused situations because his own life has been full of confusions and
contradictory experiences. Therefore, he uses them in his plays effectively. From his birth,
conflicts and change have been unchanging parts of his life: to have a Jewish origin;
immigrations; the murder of his father who was a man of medicine; to have a stepfather; a
different ethnicity and naturalized citizenship; and different lives in different countries:
Czechoslovakia, Singapore, India and England. He was engaged in several jobs, such as a
journalist, drama critic, and playwright. Stoppard has surely been affected by these conflicts
and changes. He identifies himself as “the kind of person who embarks on an endless leapfrog
down the great moral issues,” and continues emphasizing the dilemma in his life and writing,
“I put a position, rebut it, refute it, refute the rebuttal, and rebut the refutation. Forever.
Endlessly” (qtd. in Delaney, 1994: 31).
Interestingly, the accuracy of any knowledge does not matter to him. So unlike the
common thought, he never attempts to correct any inaccuracy even it is about himself: “I
never demand corrections. I quite like it really. If enough things that are untrue are said about
you, no one will know what really is true” (qtd. in Nadel, 2002: xi-xiii). He reflects this
thought in Travesties through the character Henry Carr, the narrator of the play, who has a
confused memory and tells many things contradicting.
Tom Stoppard sets a puzzle or trap in almost all his plays, waiting to be solved not
only by the characters alone, but in cooperation with the audience or the reader. The whole
story is centred on that riddle. And the characters are bewildered and have hard times because
of the difficulty and complexity of the puzzle. Trying to unfold the problem results in more
confusion, and the characters cannot tackle this problem. This task is so demanding that it
requires the characters to distinguish between the appearances and the reality. This is also one
of the most troublesome dilemmas of the humanity in general. This paper will try to reveal
how contradictions and dualities are influential in Tom Stoppard’s plays, Rosencrantz and
Guildenstern are Dead (1966) as well as Jumpers (1972), Travesties (1974), Every Good Boy
Deserves Favour (1977) and Professional Foul (1977).
DUALITIES AND PARADOXES IN TOM STOPPARD
Stoppard usually takes his characters and plots from an imaginative condition. As he
does in Rosencrantz and Guildenstern are Dead and Travesties, his characters are from
literary world or history but are placed totally in a new and authentic medium.
Rosencrantz and Guildenstern are Dead reflects how misleading the individuals live
believing that there is an absolute truth for everyone and that an objective truth is something
seen by everybody. The play begins with two characters’ wasting time playing heads and
tails. Summoned by the King, in the meantime, Ros and Guil do not have anything better to
do. They occupy themselves in a harmless gambling. As soon as the play begins, dualities
make themselves felt. Ros always wins while Guil loses without exception; and the sack of
the first is full whereas that of the latter is empty. As the play progresses, Ros continues to
win and Guil keeps losing. All the time Ros bets on heads and wins. There is usually onesided earning, and one-sided losing. There is a clear reference to the injustice of the world.
Ros makes a total of ninety-five estimations, and all his estimations happen to be true, and
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thus he succeeds the improbable. The likely message is that in the end, the weak are to lose
both in this play and in real life.
In the play the couple try to pass time doing various things such as spinning coins,
watching the tragedians, and playing a sort of question game; they answer each question with
another question or the repetition of the same question without any answers or explanations.
In this way, many questions are asked with no answer, which sums up the existential world
we live in. As a result of the uncertainties, numerous mysteries remain unsolved. Their game
is interrupted by encountering a group of tragedians. Clearly there is something special with
this group which seeks to perform a play, The Murder of Gonzago in the court upon the
invitation of Hamlet. In the players’ another rehearsal in the court, two spies, who resemble
Ros and Guil, are put to death. One openly gets the impression that the players already have a
prophecy concerning what the play will turn out to be.
Stoppard aims to reveal the hidden sides of the play Hamlet by trying to unearth the
inner world of the two courtiers whom Shakespeare dealt with only superficially. He shares
with the audience what he sees as missing and neglect. It is not possible to remain unaffected
after reading or watching Rosencrantz and Guildenstern are Dead which provides a new and
different perspective for a second reading of Hamlet. These two characters seem to revolt
against Shakespeare by getting rid of the limited world set by him. They live a different life
and in a different dimension from that in the play Hamlet. They seem to walk out of and
resigned from Shakespeare’s play to get into the world of a new play. Stoppard believes that
every exit is an entrance at the same time as he makes the Player say: “…if you look on every
exit being an entrance somewhere else” (Stoppard, 1967: 28).
Rosencrantz and Guildenstern have dual functions in this many dimensional play.
They are both characters who take part in the play and audiences who watch the Players
playing an inner play in Rosencrantz and Guildenstern are Dead. Here the playwright seeks
to provide various meanings and dimensions with this way. Besides, the characters are human
beings living in a real world, like us. Furthermore, various different relationships are revealed
in the text (Colby, 1978: 42). Guildenstern implies this situation by saying “…there are
wheels within wheels, etcetera” (Stoppard, 1967: 110).
Seemingly Guil is the cleverer one, and poses a philosophic attitude, but he is rather
weak in answering the questionings of Ros who is, in contrast with Guil, a man of panic. Ros
and Guil stand not only as conflicting characters to each other, but as a pair, they contradict
with the tragedians in the play. For example, in terms of awareness there is a contradictory
situation between the players and the pair. Although Ros and Guil do not realize the world of
the play, the tragedians have this knowledge and the direction the play is to take. They are
different from the players. They are not actors by profession. It is not clear what they are in
search of, and besides, their existential struggle is futile. Although the playwright feels
sympathy for the pair, Players are in a privileged position since acting gives them superiority.
They can distinguish role-playing from reality, which the pair cannot.
As the play progresses, we are shown more paradoxical aspects of the characters.
Guil’s seriousness and the actor’s role playing contradict one another. Guil and Ros are direct
characters while the actors are flexible. The couples see the world through a narrow
perspective, but the players through a playful one. The playwright associates weakness with
the courtiers, but a mysterious power with the actors. In many respects the pair is missing.
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When Guil stabs the player in the stomach, he thinks he has killed the Player because he has a
murderous passion in him, which is very true to life, but the Player thinks in broader terms,
and does not take anything serious, even the death: his knife has a retractable blade, which is
designed for acting like the Player himself. However, attributing seriousness to life brings
nothing but death to the couple.
Although the events take the pair to their tragic death step by step, comic elements
dominate the whole play. Two opposite genres, tragedy and comedy meet in the same point.
The real life which is a combination of sorrow and humour is presented in this way. And
Stoppard’s characters have the ability to move as well as to amuse the audience masterfully.
When the Players perform their play, which presents the couple’s final death scene, Ros and
Guil do not get the message and applaud their own deaths (Schwanitz, 1981: 137).
Jumpers tell an absurd situation of Dotty who tries to get rid of a corpse in her
bedroom while a party is held in the other rooms. It is a play of both comic surface and
philosophical depth because it also deals with the contrasting philosophies and dilemmas. For
example with its ruthless and immoral positivism, the Radical Liberal Party has assumed the
control of the state; an English astronaut has landed on the Moon and ignores the life of his
fellow traveller in order to secure his own life, and a former Minister of Agriculture, an
agnostic, becomes Archbishop of Canterbury. These conflicts give the play the feeling of
absurdity. The fact that an intellectual debate and comic gymnastics appear in the same stage
is another absurd element. There is no centre in the play, just like when one of the jumpers is
shot dead, their balanced pyramid collapses and connections break up (Brater, 1981: 123).
Another contradiction in the play is the situation of the professor George Moore.
Though he is a moralist philosopher who warns people against immorality, he cannot preclude
it even in his own house. He himself is an example of what he is going to lecture on: ‘ManGood, Bad, or Indifferent.’ Although he is expected be a model for the ‘good’, a guide, in
practise he is clearly ‘indifferent’ to the happenings around him, and particularly to his wife,
Dotty, which is ‘bad.’
Dotty is a dependable character and her vulnerability increases after her career comes
to an end. Seemingly she finds a solution with Professor Archie, the rival of her husband and
feels an emotional dependence upon him, which she could not get from her husband as the
estrangement between the spouses. Both characters see something lack in each other: George
cannot find any intellectuality in her, and she is not emotionally satisfied with him. Like the
other characters in the play, she experiences dilemma in many ways. For example, although
she is in a desperate need for tender feelings, she unconsciously pays lip service to Logical
Positivism which does not work for her.
Dotty speaks and acts under the influence of Archie, and so she cannot behave
independently. She is not aware of the fact that she lives a terrible contradiction within her
life. Although she acknowledges supporting rationality, she experiences an irrational life and
mental disorder. What she needs is affection instead of what Logical Positivists preach.
Furthermore, unlike her assumptions, most of her utterances are intuitive and by heart rather
than thoughtful and logical. For example, she is confused with a corpse in her bedroom and
bewildered and cannot behave logically and passes most of the time in her bedroom
throughout the play.
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His historical play Travesties, in which he draws a conflict between art and a
totalitarian state, tells an imaginary environment in which some historical figures, such as
Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, Tristan Tzara, and James Joyce, meet in Zurich during the
World War I, which no historical document has confirmed. Stoppard has already no intention
for the play to give accurate history. In order to strengthen how imaginary it is he uses the old
man Carr, whose memory is full of contradictions.
As a consequence of a strange coincidence, these historical figures, who left a
remarkable mark behind and whose common characteristics are revolutionary, hard-working,
ambitious and patient for success, converge in Zurich. Each has his own different goals which
they see absolute and crucial. The single truth for Lenin is to accomplish a revolution in
Russia; for Tzara to develop and spread Dada; for Joyce to complete his masterpiece Ulysses;
for Carr to carry out his formal mission as the British Consul (Polgar, 2003: 1).
The message is clear in his works. What we think to be real, in fact, is not real, and an
illusionary world replaces the real one. Seeing this confused old man telling the story, one
cannot rely on what he says an inch because of his missing memory. Stoppard wants us to
know that what we read and live is not much different from the story of that senile old man.
His characters’ existence is largely sustained by self-deception and illusion: Old Carr speaks
about his past, when he was young, as if he had been an important and respectable man,
which the historical records deny. Therefore, most of what he says is not reliable as Stoppard
implies. In the play, young Carr has close relationships with great artists and political leaders
who are in exile in Zurich. He is also the central figure around whom the play is structured.
Stoppard makes up a setting, as Carr informs, which mingles truth with fiction. Old Carr also
does not deny the fact that he may possibly have been mistaken in recollecting the past:
“Incidentally, you may or may not have noticed that I got my wires crossed a bit here and
there, you know how it is when the old think-box gets stuck in a groove and before you know
where you are, you’ve jumped the points…” (Stoppard, 1986: 64). Old Carr’s monologues are
full of contradictions, wrong quotations and humorous wordplays which are the mixture of
second-hand memoirs, events, news and even gossips. In most of his plays, what is most
obvious in his characters is their absence of memory.
The confused old Carr in Travesties or the pair in Rosencrantz and Guildenstern are
Dead represents any human-being, and Carr’s story represents a story anyone has in mind
concerning any subject from history, politics to literature. What the playwright implies is
clear: the accounts, documents or narrations are not reliable, and all of them may have been
fabricated, so one should be sceptic about anything which is supposed to be correct and
objective. Therefore, the question of reliability of the official history arises. One begins to ask
a rather disturbing and puzzling question: Is what I know all about history nothing but a lie?
In Every Good Boy Deserves Favour, a political dissident, Alexander is kept with a
real lunatic, Ivanov in the same cell in a mental hospital. Although Alexander can get rid of
his troubled situation by just acknowledging what is expected from him, he still defies the
system and its injustices. He may save himself by being obedient, but this means his defeat
and the defeat of human rights supporters and the victory of the oppressors. Faced with
cruelties, humiliations of male nurses, beatings, locked in cells, injections of various
debilitating drugs, bindings, Alexander loses his consciousness and passes out. But still, he
insists on his struggle and decides to do something challenging: “Then I went on hunger
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strike. And when they saw I intended to die they lost their nerve. And now you think I’m
going to crawl out of here, thanking them for curing one of my delusions? Oh no. They lost.
And they will have to see that is so” (Stoppard, 1984a: 115). The Doctor then uses his son as a
threatening and emotional object to make him recant what he does and says: “What about
your son? He is turning into a delinquent. He is a good boy. He deserves a father” (Stoppard,
1984a: 115).
Sacha, the ten-year-old son of Alexander, losing his mother, has a strong emotional tie
with his father and has no intention to lose him, so tries hard to convince his father:
SACHA: Tell them lies. Tell them they’ve cured you. Tell them
you’re grateful.
ALEXANDER: How can that be right?
SACHA: If they’re wicked how can it be wrong?
ALEXANDER: It helps them to go on being wicked. It helps people
to think that perhaps they’re not so wicked after all.
SACHA: It doesn’t matter. I want you to come home.
ALEXANDER: And what about all the other fathers? And mothers?
SACHA: (shouts) It’s wicked to let yourself die! (Stoppard, 1984a:
121).
Apparently Alexander cannot convey his thoughts and reasons for hunger-strike to his son and
cannot get his son’s message reciprocally. Sacha cannot understand that deadly stubbornness
which could be turned down with a childish play of telling lies. It is really beyond the
comprehension of what a child can get. Therefore both father and son have a challenging task,
and they seem to contradict one another. Here a conflict occurs between the father and son.
They have opposite views for starving to death. It is, in a way, victory for the father because
he will reach his goal in either way. But for the son it will end in loss. They will be the losers
in both ways: either his father will go on hunger striking and die, or he will be exposed to
more pressure and oppression. And in both situations, Sacha and Alexander will suffer.
Seemingly Sacha has learnt to survive in a country like Soviet Russia, where his father
has not. These opposite characters stand for the two different people living there: the
intimidated or the obedient whose representative is Sacha, but dissidents, like Alexander, have
too broad and incontrollable souls to be suppressed. But, it is not easy for Sacha; he suffers at
least as much as his father does. He is alone, powerless and too young; furthermore, his
isolation amplifies by being pressured at school. His teacher frequently harasses him for his
father’s dissidence and for Sacha’s refusal to play triangle in the school orchestra.
Alexander himself also lives a dilemma within his psychology. A dilemma occurs
between his ideals and emotions, between his own or son’s rights, and the rights of general
public, the humanity. However, again such a serious subject is again surrounded by comic
elements thus making people ponder and laugh at the same time.
The Doctor responsible for Alexander in that prison-like mental hospital claims two
things; one is that he has got an orchestra while Ivanov has not. Tim Brassell argues that his
orchestra might symbolize the state he serves because similarly Sacha is asked to play in the
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school orchestra, which is imposed by the authorities (Stoppard, 1984a: 188). Thus, the doctor
threateningly implies that he is strong, not Ivanov: “I play in an orchestra occasionally…It is a
real orchestra. Yours is not. I am a doctor. You are a patient. If I tell you, you do not have an
orchestra, it follows that you do not have an orchestra” (Stoppard, 1984a: 107). Furthermore,
what the doctor claims forms another paradox: only the insane are imprisoned in the mental
hospital while all sane people are set free.
Stoppard’s concern for philosophical and moral debates is a recurrent theme in his
plays, as in Professional Foul. Several academic philosophers are invited to Czechoslovakia
to attend a conference there. In this play the characters and their actions involve some
dilemmas. The contrast is not only in the debates between the philosophers Anderson and his
colleague McKendrick but also in their characteristics. While Anderson is a quiet, wellmannered and principled intellectual, McKendrick is just the opposite. McKendrick claims
that the difference between moral and immoral behaviours is blurred and is rather relative,
while Anderson is for the concrete principles between morality and immorality. But after
some unexpected events and their deep influences, both philosophy professors reverse their
principles and ideas.
Anderson changes his paper, smuggles a thesis through the customs, by putting his
friend’s life at risk, and finally applies the idea of McKendrick which he had previously
rejected firmly: he secretly puts the thesis in his colleague’s briefcase, and thus behaves
unethically:
ANDERSON: Last night. I’m afraid I reversed a principle.
(MCKENDRICK opens his briefcase and finds HOLLAR’s
envelope. ANDERSON takes it from him. MCKENDRICK is
furious.)
MCKENDRICK: You utter bastard.
ANDERSON: I thought you would approve.
MCKENDRICK: Don’t get clever with me. Jesus! It’s not quite
playing the game is it? (Stoppard, 1984b: 179).
Both Anderson and McKendrick undergo contradictory attitudes. Anderson, in fact, carries
out McKendrick’s formula to save Hollar, so McKendrick must be happy with it. However,
McKendrick himself is at risk. If his briefcase had been searched in detail, the thesis would
have been found and no doubt he would have been in trouble. Theoretically such behaviour is
what McKendrick favours, but being chosen as the actor, or the victim, for his own
philosophy makes him angry. We are perfectly shown how self-contradictorily decision or
philosophy makers might act when it serves their purpose.
CONCLUSION
Stoppard is the master of parody providing confused situations, conflicts and
contradictions of contemporary life. His applying parody masterfully helps to create
conflicting ideas on stage. Enoch Brater claims that what keeps Stoppard’s technique to be in
motion is his using “a series of conflicting statements made by conflicting characters,” later
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he lets them play, as he calls it like “a sort of infinite leap-frog” (1981: 120-121). Thus, there
is never an end for his world of contradictions and dualities. A continuous self-deception and
illusion is what marks his characters’ existence, which is an ongoing process in real life as
well. We live in an illusionary world and what we assume to be truth, in fact, is nothing but
dream and thus an illusionary world replaces the real one. All records, documents and
narrations are doubtful, and all of them are likely to have been fabricated, which renders us
sceptic. One begins to question the reliability of anything around. The uncertainties, mysteries
being all around us, we are prevailed with anxiety and uneasiness, leaving us in despair and
horror. In the end, mostly the weak are to lose, which sums up the existential world we live in.
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ESKİ TÜRKLERDE KUYUMCULUK GELENEĞİ VE METAL
SÜSLEME TEKNİKLERİ
Doç.Dr.Sibel KILIÇ*
ÖZET
En eski sanat ve zanaat dallarından birisi olan kuyumcluk hızla gelişen teknolojiye yenik düşmeyen, önemini ve
otantik yapısını yüksek düzeyde koruyabilme özelliği ile dikkatleri çeker. Zira mücevherin metasal
özelliği, toplumun estetik özelliklerini yansıtan yönü ve içerdikleri zengin ikonografik unsurları ile geçmişten
günümüze günümüzden ise gelecek yüzyıllara değin anlam ve önemini korumaya devam edeceği açıktır.
Toplumların materyal kültür unsurları arasında önemli bir yer tutan takıların yapım ve üretim teknikleri eski
dönemlerin ilkel koşullarındaki ustaların yaratıcı yönlerinin gücnü ve teknik dehalarını ortaya koyar. Nitekim
söz konusu geleneksel teknikler halen geçerliğini tüm sıcaklığı ile korumakta olup, ustanın estetik yaratıcı gücü
ile birleşerek günümüz Türk topluluklarında hayat bulmaya devam etmektedir. Türkmenistan’ın Aşkabat ve
Merv Bölgesine yapılan alan araştırması sonucunda, ilgili literatür taranarak, bölgedeki tanınmış ve itibar gören
zergerlerle görüşmek sureti ile, eski kuyum üretim yöntemleri/metal süsleme teknikleri ve bazı incelikleri
derlenmiştir.
Anahtar Kelimler: Metal Süsleme Teknikleri, Takı üretim teknikleri, Türkmen Kuyumculuğu, Eski Türk
Kuyumculuğu
The Tradition of Jewellery Amongst Ancient Turks and Techniques of Metal Ornamentation
ABSTRACT
Being one of the ancient art and craft branch, jewellery has preserved its authentic structure and
importance which draws attention by not getting defeated fast developing technology. Due to the meta
properties, the dimension that reflects the aesthetic aspect of the society and due to rich iconographic contents
jewellery, from past to present and from present to the future will continue to preserve their significance and
prominence. Having a significant place among the material cultural elements of societies, production techniques
of jewelleries illustrate the creative aspects and technical skills of masters of ancient times. Thus, these
traditional techniques still preserve their validity by coupling together with the aesthetic and creative skills of the
master finds life for itself among the present Turkic societies. As a result of a fieldwork conducted in Merv and
Ashgabat regions of Turkmenistan, by browsing through related literature and by conducting interviews with the
known and respected zergers (jewellery maker) in the region, ancient jewellery production and metal
ornamentation techniques and their details have been compiled. Thus, amongst Central Asian Turkic societies,
Turkmenistan traditional silver jewellery making tradition being an influential art and craft branch from past to
date still is in existence to meet the intensive domestic demand. It is therefore, ornamentation techniques in
question still survives in Turkmenistan where owning all of authentic jewellery is still an element of prestige.
Key Words: Techniques of Metal ornamentation, Jewellery Production Techniques, Turkmen Jewellery,
Ancient Turkic Jewellery

Türkmenistan Takı/Mücevher Yapım Yöntemleri
Türkmenistan kuyum sanat ortamını dünya kuyum sanat ortamından ayıran en önemli
özelliklerden birisi, bir kuyumcunun, mücevherin tüm teknik ve estetik aşamalarına tek
başına hakim olmasıdır. Oysa bilindiği üzere mücevher son derece komplike bir oluşum
olup, birbirinden bağımsız ve her birinin ayrı ustalık gerektirdiği tasarım ve üretim
bileşkesidir. Üretim sürecinin, tasarım, sadekarlık,mıhlama,kalemkarlık, savatlama,mineleme,
vb. gibi birbirinden farklı sayısız ustalık ve sanatkarlık hünerleri gerektirmesi nedeni ile
*
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organize bir bütünlüğü ifade eder.
Ancak Türkmen takıları, tasarım aşamasından ürün ortaya konuncaya değin, tüm farklı
ustalık gerektiren aşamaları, tek bir ustanın elinde çıkmakta olup, ürünün üzerinde tam bir
hakimiyet ve yeterlilik söz konusudur.
Dövme Tekniği, doğal madenlerin ilk keşfedilmesinden itibaren kullanılan en eski
metal işleme tekniğidir. Nitekim Orta Asya Türk topluluklarının ata mesleği olan Demircilik
mesleğinin temel pratiği, tavlanan demiri döverek biçim vermektir. Karaağaç denen sert bir
ağaç türü olan kütük, örs ve taş çekiçlerin kullanılması suretiyle yapılan dövme işlemi, en
ilkel ve arkaik kuyum tekniklerinden birisidir. Orta Asya Türk topluluklarında ana takı yapım
malzemesi olan altın, gümüş materyalleri ise, soğuk olarak çekiçlenmeye imkan veren
malzemelerdir. Bu yöntemde gümüş eritilip, uygun kalıplara döküdükten sonra, çekiçle
dövülmek sureti ile gümüşe dilenen kalınlıkta üretilecek takının tabiatına bağlı olarak şekil
verilir. Günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak, dövme yönteminde ve
malzemelerinde bir takım farklılıklar söz konusu olmuştur. Ancak, bugünkü Türkmen kuyum
sanat ortamında halen elle döverek şekil verme uygulamalarına devam edilmektedir. Erken
dönemlerde, örs adı verilen metal zeminde, sapsız taş çekiçlerle yapılan dövme işlemi ile
geniş yüzeyleri biçimlendirebilmek mümkün olabilmiştir. Ancak bu yöntem, önemini zamanla
kaybetmiş, yerini, gümüş ve altın cevherlerinin eritilerek kaplara konulması suretiyle şekil
verme yöntemine bırakmıştır (Aitchison, 1960:21-22).
Kuyumcu Malzemeleri
Eski dönemlerde, avcılık ve hayvancılık dönemlerinin coğrafi koşulları ve yaşam
biçimlerine paralel olarak, demircilik mesleğinin icrası, materyal ve malzemeleri bağlamında
mobil bir sistemi gerekli kılmıştır.

Fot.1: Aşkabat Milli Etnoğrafya Müzesi S.Kılıç-2010
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Fot.2: Türkmenistan

Milli Müzesi, Kuyumcu Malzemeleri, Aşkabat, S.Kılıç, Ağustos 2011

Bu yüzden, bir demirci ustasının envanterini oluşturan malzemeler, aynı zamanda kuyum
sanatı için gerekli olan ilkel temel gereçlerdir ki bunlar; seyyar olarak kolayca taşınabilen, örs,
mengene, kerpeten, çekiç, keski, eğe, makas ve tel çekim kalıbıdır.
Eğeler çeşitli boylarda ve kalınlıklarda bulunmakta olup, işlemin hassasiyetine göre gerekli
olan boyutu tercih edilerek kullanılır.

Fot.3: Kuyumcu Murat Sahedov Atabayewiç atölyesinden eğeler, S.Kılıç,Aşkabat-2011

Fot.4: Öwez Söyünov Atölyesi Aşkabat (S.Kılıç-2010)
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Fot.5: Murat Sahedov Atabayeviç Atölyesi,Aşkabat (S.Kılıç-2010)
Zira bahsedilen malzemeler, büyük hacimli metalleri biçimlendirmek için yeterli olmayıp,
küçük hacimli ve metale hâkimiyet sağlayabilen ilkel aletlerden oluşmaktaydı. Geleneksel
bir gümüş atölyesinde , en kaliteli kil çamurdan mamul, usta tarafından yapılmış, yuvarlak bir
ocak bulunur. Atölyede kullanılan basit ama etkin malzemelerin çoğu, ustanın bizzat kendisi
tarafından yapılmakta olup, bunlar arasında, ocak ateşini canlı tutma vazifesini gören, keçi
derisinden körük, çekiç, örs, ambir (pense) oigüç (kalem), kesgi, delgeç, törpü ve çeşitli
boyutlarda keski aletleri bulunmaktadır.
Geleneksel Takı Yapım Yöntemleri
Orta Asya kuyumcuları, bilinen bütün geleneksel takı yapım ve süsleme tekniklerini
kullanarak günümüz kuyumculuğunun arkaik modellerini oluşturmuşlardır (Khakimov,
2005:632). En basit ve sade tanımı ile; öncelikli olarak, klasik bir şekilde, her bir takı için
ayrı kalıplar oluşturulur. Ardından, keski aletleri ve çekiçler ile form oluşturulduktan sonra,
çeşitli süsleme teknikleri ile dekore edilerek süslemenin gereklerine göre altın kaplanıp
taşlarla bezenir.
Türkmen mücevher ustalarının kuyum aletleri, her bir motif şeması için kesilen
kalıplar için ayrı malzemelerden oluşur. Dolayısı ile irili ufaklı ayrı motif kalıplarına özel,
minik çekiç,keski ve dövme aletleri kullanmışlardır. Bu uygulamada karışık bir teknik
kullanımı yerine oldukça sade uygulamalar söz konusu olmuş, özgün forma uygun tekniklerle
süslenen metaller, akik, firuze yada renkli camlarla süslenmişlerdir (Soltanova, 1968:12,15).
Tasarımların Çizim Aşaması
Orta Asya Kuyum Sanatında Gümüş takı yapım sürecinin fazlarını detaylandırmadan
önce, günümüz kuyum sanatının teknik uygulamalarını oluşturan, takı yapım sürecinin
aşamalarını ana hatları ile detaylandırmak gerekirse, ilk sırayı tasarımın çizim aşaması alır.
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Fot.6: Murat Sahedov Atabayeyiç Atolyesi Çizim Taslağı (S.Kılıç-2010)

Fot.7: Murat Sahedov Atabayeviç Takı Tasarım Taslagı ve Kalıbı Aşkabat (S.Kılıç2010)
Takının yapımına başlanmadan önce, ustalar taslak oluşturur ve detayların tamamı bu
çizim üzerinden etüt ederek değerlendirilir. Önce eskiz kağıdı üzerine çizilen taslak ve
ardından işlenecek yüzeyin üzerine aktarılan tasarım, üretimin ön hazırlık safhalarını
oluşturur.
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Fot.8:Kıl Testere ile Kalıp Kesme İşlemi Aşkabat (S.Kılıç-2010)
Çizimin tamamlanmasından sonra, kalıp döküm, mum model yada şablon aşamasına
geçilir. Mum model, takıda bulunan karmaşık detayları düzeltmek için yapılır. Dökümden
sonra, takı parlatılır ve değerli yada yarı değerli taşlarla süslenir. Bazı durumlarda ise takının
rötuş işlemleri kalem ya da kakma işleri ile yapılır.

Fot.9: Temizleme Aşaması
Takı yapım teknikleri yüzyıllardan bu yana yazılı olmayan kaynaklara dayalı olarak
günümüze kadar ulaşmıştır. Bu kaynaklardan edinilen bilgiler, eski çağlardan günümüze
değin ulaşan kalıpların, çoğunlukla döküm metodu ile yapıldıklarını göstermektedir. Oxus
Hazineleri ve Tillya Tepe Nekropolisi’nde bulunan çok farklı formlardaki yüzükler, onların
Mürekkep Balığı kabuğu ya da ince tanecikli kumdan yapılan kalıplarla yapıldıklarına işaret
etmektedir.
Kalıp çıkarma
Kalıp çıkartma, birbirinin aynısı olan biçimleri çoğaltmak için kullanılan bir teknik
olup bugünkü Türkmenistan’da ana hatları ile bu işlem, şu şekilde gerçekleşmektedir: Biçimin
kusursuz çıkması için yüzeyi iyice temizlenmiş olan latun, kor haline gelinceye kadar
kızırdırılır. Daha ince bir tabaka gümüş, latunun üzerine yerleştirilir. Bunun üzerine kurşun
konduktan sonar, biçim gümüşe aktarılıncaya kadar çekiç ile dövme işlemi devam eder.
Burada kurşun kullanılmasının sebebi, ana metalin üzerindeki motifin deformasyonunu
önlemektir. Örneğin, şakak pandantifleri iki yarım-dökümden oluşurlar ve her ne kadar kısmi
olarak kapatılmışlarsa da birleşim noktaları fark edilmekte olup, bunlar bazen lehimle ve
disklerle kapatıldıktan sonra, tamamlama işlemi ise hafif kabartma ile yapılır. Bu sürecin
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uygulanmasında, usta keskiyi sol el ile, kalem keski çekicini ise sağ el ile tutarak, kalıbı
çizime göre yerleştirmek için farklı şiddetlerle çekiçler (Neva, 2009:63).

Fot.10: Kalıp Çıkarma
Böylece dilenen biçim gümüş yüzeye alçak ve yüksek kabartma şeklinde aktarılmış
olur. Takılarda kullanılacak yüzey, genel olarak takının yüksek kabartmalı kısmıdır. Alçak
kabartma kısım, ya boş bırakılır ya da kapatılarak düz bir yüzey oluşturulur. Küçük
detayların düzgün çıkması için ise, ince bir aletle hassas bir şekilde işlenir.
Mürekkep Balığı Kalıbı
Eski dönemlerde kullanılan kalıp yöntemlerinden birisi Mürekkep Balığı Kalıbıdır.
Mürekkep balığı kabuğundan yapılan kalıplar, tek kullanımdan sonra yanmaları sebebiyle
tekrar kullanılamazlar. Bu balığın, kalıp olarak kullanılacak olan kısmı, balığın iç bölgesi
olup, 8x4 ve 15x6 cm. ebatlarındadır. “Mürekkep Balığı” Avrupa’yı çevreleyen tüm
denizlerde ve özellikle de Adriyatik Denizi’nde bulunur. Gözenekli olan balığın kemiğinin
ana yapısı, kalsiyum karbonattan oluşur ki, bu yapı balığın suda yüzmesini sağlar. Mürekkep
Balığı yöntemi, bugün dahi bazı geleneksel kuyum ustaları tarafından, farklı yüzük
tasarımlarında ve küçük objeleri dökmek için kullanılmaya devam etmektedir. İnce tanecikli
kumdan yapılan kalıplar bugün dahi kullanılan kalıpların ilkel prototipleri olup, iri objeler
üretmeye ya da seri üretime imkan tanıyan bir döküm yöntemidir. Takı yapmak amacı ile,
mürekkep balığı kemiği, yapılacak olan takının şekline, modeline ve kalıbın boyutuna yada
yüzük kaşının boyutuna bağlı olarak uzunlamasına iki yada üç parçaya kesilir. Kalsiyum
karbonat bir bıçakla ayrıştırıldıktan sonra diğer kısımlar zımpara kağıdı ya da törpü ile
düzleştirilir. Daha sonra bu parçalar, sıkı bir bileşim elde edilene kadar birbirlerine
sürtüldükten sonra, üçüncü parça alt kısma takılır. Yüzüğün modeli, tepe aşağı olmak üzere,
uzun eksen yarıya ulaşana kadar orta kısma bastırılır. Ustalar tam yetecek miktarda ve uygun
şekilde taşlar seçerler ve bunların takının üzerinde girecekleri yuvalarını ve tutturma
kalıplarını hazırlarlar. Daha etkin bir artistik görünüm için takının dış yüzeyine kabartma
yapılır (Neva, 2008:66-72).
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Türkmen Kuyum Sanatında Gümüş İşleme Sürecinin Fazları
Gümüş Tabaka Yapımı
Gümüş takı üretimi bir takım fazlardan oluşmakta olup, bunun ilk aşaması gümüş
tabaka yapımıdır. Gümüş külçeler ve sikkeler topraktan yapılmış bir pota içerisinde
eritildikten sonra, ince gümüş tabakalar halinde dökülür. Kullanılan toprak eritme potası ise,
çege denilen bir kum, kömür külü ve Sika 1 adı verilen bir karışımla yapılmaktadır. Bazen de
gümüş ve altın eritmek için ateşe dayanıklı metal potalar kullanılmıştır. Eritilen metal ise,
dökümden bir süre sonra sandal adı verilen örs üzerinde çekiçlenerek, çalışmaya uygun
sertlikte bir kıvama getirilir. (Aitchison, 1960:21,22). Yapılacak takının türüne göre formlar
metal makaslarla kesilir ve kesim hataları kalemle düzeltilerek fazlalıklar atılır. İkinci
aşamada ise, motiflerin ana hat konturları, akik taşı yada cam boncukların gireceği oyuntular,
gümüş tel, noktalardan oluşan gümüş köprüler ve tel ile yapılan yılan motifi gibi bezemeler,
tabakanın üzerine işlenir. Alçak ve yüksek kabartma uygulaması, çizme kalemi denen kalemle
sistematik motifler ya da Nerek adlı kalemle serbest çizimler alışılagelen tekniklerdir.
Serachs ve Salor Vahası kabilelerinin ise kalıp kullandıkları bilinmektedir. Noktalama tekniği
ile ortaya çıkarılan şekiller, çok uçlu çelik kalemlere çekiçle vurularak içeri gömülmek
suretiyle, nakış çekici ile nakışlanırlar. Gümüş ustası için bir sonraki adım ise, üzerinde
çalışılan gümüş tabakaya, önceden çizilmiş olan motifin çizgilerini takip ederek nakışlamak
ve böylece bir derinlik elde etmektir. Pürüzlü yüzeyler ise, eğe ile törpülendikten sonra,
taşların gömülerek yerleştirilmesi için gümüş teller ve köprüler gümüş plakaya lehimlenirler.
Eski bir takı eritilerek, içerdiği altının gümüşten ayrılması gerektiğinde ise, gümüş ustası şu
tekniği kullanır: Metal yavaşça eritilerek içi soğuk su dolu bir çaydanlığa boşaltılarak burada,
damlacık formuna dönüştürülür. Bu damlacıklar daha sonra alınarak içinde sıcak asit bulunan
kaplara konulur. Gümüş, bu asit içerisinde çözünürken, altın ise dibe batmak suretiyle siyah
bir kum görünümüne bürünür. Durulandığı zaman bu çökelti, saf altın olarak ortaya çıkar. İçi
soğuk su ile doldurulmuş kilden yapılmış bir kap ise, gümüşü asitten çıkarmak için kullanılır.
Sıcak asit, bu suyun içine dökülüp, bir miktar bakır ilave edilerek, gümüş bu vasıtayla
çökeltisinden ayrıştırılır. (Schletzer, 1983:67-69).
Gümüş Tel Yapımı
En yüksek ayara sahip gümüş kolayca esneyip uzayabilecek kadar ısıtılarak, iki
ucundan çekilmek suretiyle tel elde edilmekte olup, bu teller başta takıların bordür kısımları
olmak üzere yüzey süslemelerinde kullanılır. Bir gram gümüşten takriben 60 metre
uzunluğunda tel çıkması mümkün olup, bunlar, yılan izi ve buğday nakışları denen motiflerin
yapılmasında kullanılır. ( Öwez Söyünhanow Muhammedov,Kişisel Görüşme notlarından
Aşkabat 20.11.2010).

Beton ve harç karışımındaki çimento ve kum ile reaksiyona girerek kapiler boşluk ve gözenekleri dolduran,
kullanıma hazır, sıvı su geçirimsizlik katkı maddesidir
1
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Fot.11: Yılanizi Motifli Takı, Aşkabat Çöl Pazarı, S.Kılıç,Eylül 2010
Tel yapım süreci, süreç bir parça gümüşün örs üzerinde çekiçlenerek çubuğa
dönüştürülmesi işlemi ile başlar. Daha sonra elde edilen bu gümüş çubuklar yağlanır ve sim
tartgıç adı verilen ve üzerinde farklı büyüklükte birçok delik bulunan çekim kalıbının
deliklerine yerleştirilir. “Açık Telkari” uygulamasında kullanmak üzere üretilen bu teller
dilendiği gibi bükülerek, kevşirleme uygulaması ile lehimlenir (Sychova,1984:21).

Fot.12:Murat Sahedov Atabayeviç Atolyesi ,Tel Çekme İşlemi ,Aşkabat (S.Kılıç-2010)
Daha sonra bu çubuklar düz uçlu penseler ile deliğin diğer ucundan çekilirek, elde
edilmek istenen telin kalınlığına bağlı olarak daha dar bir deliğe takılır. Pense ile yeniden
çekilerek biraz daha inceltilip uzatıldıktan sonra, bu süreç elde edilmek istenen tel inceliğine
ulaşılana kadar devam eder. Elde edilen tel, ortasından ikiye bükülüp bir kancaya takıldıktan
sonra, her iki ucundan düz uçlu penseyle tutulup çevrilerek örgü oluşturulur. Daha sonra bu
tel, çekiçle dövülerek düzleştirildikten sonra, hala sıcakken, dikkatli çekiç darbeleriyle
preslenerek, üzerine nakış için çentikler açılır. Taşların yerleştirilmesi için yuva yapımında
kullanılacak teller ise gümüş tabakanın üzerine yerleştirilen düşey dizilimli çiviler etrafına,
tellerin sarılması ile elde edilirler.

Fot.13: Murat Sahedov Atabayewiç atölyesi,S.Kılıç, Temmuz 2011
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Fot.14: Şekillendiriş Müzesi,S.Kılıç

Fot.15: Şekillendiriş Sanatı Müzesi Aşkabat,S.Kılıç,2011
Gümüş Yaldızlama
Üçüncü aşamada, gümüş plaka, ateşte yaldızladıktan sonra taşlar yuvalarına
yerleştirilir. Gümüşün yaldızlanma işlemi esnasında, önce altın plakalar harlı kömür ateşinde
iyice ısıtıldıktan sonra, altın madeninin altı kat fazlası kadar cıva, eritilmiş altına karıştırılır.
Böylece erime noktası altından daha düşük olan bir altın amalgamı elde edilir. Elde edilen bu
altın amalgam, suda bekletilirken yaldızlanacak olan gümüşün yüzeyi de temizlenerek,
deoksidize edildikten sonra, dikkatli bir şekilde amalgamlanır. Bu bağlamda yapılacak
amalgam işlemi, cıva, nitrik asit, altın ve gümüşün en uygun kombinasyonunu elde etmek
için, yüksek oranda su içeren bir çözelti ile işleme tabi tutulmasıdır. Daha sonra bu alaşım,
düzgün bir yüzey elde etmek amacı ile bakır spatula ve tunç fırça ile yaldızlanacak objeye
uygulanır. Uygulama işleminden sonra ise, yapılan takı, ateş üzerine konularak, civanın
buharlaşması sağlanır. Türkmenler bu ateş için ağaç yada sakasaul ateşi kullanırlar. Bu ateş;
başlangıçta çok düşük olup, giderek körüklenir ve gümüşün üzerinde kalıcı bir altın tabakası
elde edilinceye kadar takı ateşte tutulur. Daha sonra ise, kuyumcu, eline aldığı bir pamuk
topuyla eriyik halindeki altını, gümüşün üzerine eşit bir şekilde dengeli bir yüzey elde
edilinceye kadar yayar.
Amu-Derya Nehri’nin orta kısımlarında yaşayan Yomud, Oğuzali, Göklan ve Ersarı
kabilelerinde, çekiçlenmiş gümüş ve altın diskleri gümüş plakanın üzerine yumuşak lehimle
tutturmak, oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu diskler yukarıda bahsedilen şekilde
yaldızlandıktan sonra, minkaldeste adı verilen ince gümüş tabakalarının demir ve tunç
kalıplara bastırılması yolu ile elde edilirler. Öncelikle kurşunla kaplanan gümüş tabaka, daha
sonra kalıplardaki oyuklara yerleştirilip çekiçlenerek, kalıbın şekline göre kesilmiş parçalar
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elde edilir. Kurşun, gümüşten daha yumuşak olması sebebiyle, takıya zarar verme ya da
tahrip etme riski yoktur. Takı üretim sürecinin, dördüncü ve son aşaması olan taş dizme
safhasında, akik taşı, türkuaz ve cam boncuklar göz denilen yuvalara, sembolik doğalarına
uygun bir formatta yerleştirilir (Schletzer, 1983:67-68).
Eski Türkmen Simyacıların Takı Materyali ve Taşlarını Üretmeye İlişkin İlgi
Çekici Metodları
Simyacılar uğraş alanlarına giren maddeleri, sert ve uçucu olmak üzere ikiye
ayırmış, yedi gezegene atfen yedi çeşit sert madde dört mevsim gereğince ise dört uçucu
madde olduğunu ifade etmişlerdir.
Bu iki maddeyi birleştirmek için onların özelliklerini
öğrenmek gerekir.2 Simyanın en sert maddelerinden ikisi olarak kabul edilen gümüş ve altını
Türkmen kuyumcular Ay ve Güneş ile ilişkilendirmişlerdir. Özellik itibarıyla, simyacıların
değerlendirmesi gereğince altın, sıcak ve yumuşak, gümüş, soğuk ve yumuşak, kalay, soğuk
ve nemli, bakır, sıcak ve kuru, civa, soğuk ve nemli, arsenik, sıcak ve kuru, kükürt, sıcak ve
kuru, tutya, sıcak ve kuru özelliğe sahiptir.
Eski Türkmen simyacıların altın, gümüş, demir, bakır ve kalayı eritmek için
uyguladıkları yöntemlere geçmeden önce, kuyum sanatında kullanmak üzere hazırladıkları,
altına ve gümüşe oldukça benzer olan maddeleri üretme yöntemleri olan son derece ilginç
uygulamalara değinmek gerekir.
Güneş ile temsil edilen altına benzer maddeyi üretim yönteminde; Yılanbaşı, kar
beyazı olana kadar yakılır. Sonra eşit miktarda nişadır, anzarut (bitki reçinesi/doğal reçine) ve
beyazlaşmış olan yılanbaşı, iyice ufalanıp bir kaba konarak sabahtan akşama kadar
buğulanmış sirkeyle ıslatılır. Sağlıklı bir eriyik elde etmek için, altın, gümüş, demir, bakır ve
kalayı küçük parçalara ayrıldıktan, altın sarısı bir renk ve sıvı bir kıvam alıncaya dek, üzerine
buğulanmış sirke dökülür (Tiflisi,2005:17,39,40).
Güneş ile özdeşleştirilmiş olan altın eriyiğini elde etmek için, iki danik (dirhemin
1/6) gümüş, yarım danik pirinç(latun) ve bakır aynı kapta eritilir. Yarım dirhem kalay ise
ayrı bir kapta eritilip sonradan diğer karışıma eklenir. Hazır olduğunda kabından çıkarılan
eriyik kendiliğinden parçalanır. Daha sonra eriyiğin üstüne, üç katı kadar bakır ilave
edilmek suretiyle, altına benzer bir madde elde edilir. Hiç bir kuyumcunun bu eriyikle altını
ayırt etmesine imkan olmamıştır.
Ay anlamına gelen gümüş eriyiğini elde etmek için ise, Çin demiri rendelenip aynı
miktarda boraksla beraber eritilir. Üstüne en iyi kalaydan aynı miktar ilave edilip tekrar
eritilir. Bu işlemlerin sonucunda gümüşe benzer bir madde elde edilerek dilenen şeklin
verilmesi mümkün olur. Bunların yanı sıra yine gümüşe benzer bir malzeme elde etmek için
ilginç bir yöntem daha mevcuttur. Bu yöntem gereğince, otuz dirhem iyi cins pirinç, iki
dirhem gümüş ve kalay ayna kapta eritilir. Üzerine ufalanmış Suriye camı katılarak elde
edilen maddeden takı hammaddesi elde edilir. Yeni altına eskimiş altın rengi verme
yönteminde ise; iyice ufaltılmış mürekkep cevizine su katılarak kısık ateşte kaynatılır. Su
Hubaysh Tiflisi’nin 12 13.yüzyılda yazmış olduğu Beyan-u Sanaat (Senetlerin Beyanı) adlı eseri, Türkiye’nin
Süleymaniye Kütüphanesinden temin edilip Miras El Yazmaları Enstitüsü tarafından 2005 yılında Farça ‘dan
Türkmence’ye çevrilmiştir .
2

33

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

kaynayıp yarıya indikten sonra süzülerek çökelti atılır. Rengi değiştirilecek olan altın bu suda
biraz bekletildikten sonra demir parçasına konarak ateşe tutulur. Böylece altın kurur ve eski
altın
rengini
alır. Bakıra
çeşitli
yazılar
yazma
metodunda,
bakırla
zanjar(Cu(CH3COOH)2) birbirine iyice sürtülüp, zanjarla yazılır. Bakırın bir müddet ateşte
bekletilmesini takiben, yazılar güzel ve parlak bir hal alarak, adeta gümüşle yazılmış hissini
uyandırır. Graniti parlatma metodunda ise, öncelikle granit iyice cilalanır. Sonra cam bir kapta
az miktarda zeytinyağı ve kükürt karışımına konarak kapağı kapatılır. Kapakla kabın birleştiği
yer, kille sıvanır ve iki gün ateşte bekletilir. İki gün sonra granit kabından çıkartıldığı zaman
yakut gibi parlar (Schletzer, 1893:38).
Türkmenistan Kuyum Sanatında Metal Süsleme Teknikleri
Türkmen takılarında kullanılan geometrik motif ve üsluplar oldukça orijinal olmakla
beraber, bu süslemelerin karşılaştırmalı analizleri, bizi Orta Asya Türk topluluklarına ait
zaman mekân algısına götürür. Bu durum ise, Hun Dönemi takı yapım teknikleri ile bir çok
paralellik sergiler. Bu dönemde kullanılan materyaller ile; gümüş kakma, granülasyon, sahte
granülasyon teknikleri uygulanırken, süslemelerde, ağırlıklı olarak daire, üçgen, eşkenar
dörtgen formlar ve bu formlara uygun olarak yerleştirilen akik taşları söz konusudur.
Geometrik süslemeler içeren bütün motifler, Hun kuyum sanatının karakteristiğini ve bu
karakteristiğe ait özelliklerin gelişimini sergiler.Türkmen ve Karakalpak uluslarının takı
süslemelerinde görülen teknikler ise bahsi geçen bu durumla büyük ölçüde benzeşen
özellikler sergilemektedirler (Paleczek, Katschnig, 2004:24).
Günümüz Türkmenistan kuyum sanatında kullanılan takı tekniği ve süsleme metotları,
tüm dünya kuyum sanatının üzerine oturduğu zemini oluşturmakta olup, bu geleneksel
tekniklere eklenen çağdaş teknolojileri kapsamaktadır. Zira Aşağıda anlatılan süsleme
metotlarının; erken Türkmenistan tarihinde, dönemin koşulları göz önünde
bulundurulduğunda, yüksek bir yaratıcılık ve keskin zeka ürünleri olan manuel kuyum
teknikleri oldukları görülür. Öyle ki geçmişten günümüze değin bu teknikler, orijinalliklerini
halen korumakta olup, üzerlerine, bilimsel gelişmelere paralel olarak, üretim kolaylığı ve
seri üretim imkânı tanıyan teknolojiler eklenerek geliştirilmiştir.
Bu açıdan
değerlendirdiğimizde, kuyum sanatının, gerek Türkmen gerekse geleneksel Türk sanatları
içerisinde, özü korunarak geçmişten günümüze otantisitesini koruyan, nadir uygulamalardan
biri olduğunu söylememiz mümkündür.
Geleneksel takı yapım zanaatçılarının malzemeleri oldukça sade ve basit olup temel
bir takım alet ve edevatlar ile sınırlıdır.Buna bağlı olarak temel uygulama şekli de komplike
bir oluşum sergilemez. Bu temel uygulama gereğince; Gümüş, küçük toprak ocakta eritilip,
ateş el ile çalıştırılan bir körükle üflenerek , gümüş plakaların dökülmesi suretiyle takının
ana yapım malzemesi oluşturulur. Motifin çizgileri kalemle oyulup, hakkedildikten sonra
delgeçle çekiçlenir. Gümüş tel ise, çekim işleminden sonra hafif çekiç darbeleri ile motif
çizgisinin oyuntularının içine yerleştirildikten sonra lehimlenir. Süsleme granülleri ise,
gümüş tellerin küçük parçalar halinde kesildikten sonra, bunların matkapla üzerinde delikler
açılmış olan bir plakanın üzerinde ısıtılması, eriyen gümüşün daha sonra soğuk su ile
doldurulmuş bir kabın içerisine düşürülerek, sertleşip granül haline gelmesi sureti ile
gerçekleştirilir . Bu granüllerin daha sonra ana takı üzerine lehimlenmesi vasıtasıyla klasik
bir takı yapım işlemi gerçekleştirilmiş olur (Gibbon, 1999:50).
Türkmenistan kuyumcuları, takı yapımında kullanılacak olan, süsleme formlarını,
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gümüş ve altın tabakalarda, önceden tasarlanmış ve çizilmiş kalıplara göre keserek, düzgün
konturlar oluştururlar. Bazen bu konturlar açık bir şekilde geometrik formlara dönüşürler.
Metal plakaların kenarlarına basit nakışlama tekniği ile süslemeler yapılırken, süslemenin ana
odağı, metalin ve değerli taşların birleşme ve birbirleriyle karışım noktasına verilir. Genellikle
iri bir akik taşı ya da bunun yanında yer alan daha küçük taşlar, bunların derin kırmızı ve
kahverengi renkleri değerli metallerle harmonize bir şekilde birleştirilerek Türkmen kadınının
ve kıyafetlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline dönüştürülür (Neva,2009:4).
Baskı Tekniği
Bu teknik, Türkmenistan’da nadir kullanılan bir tekniklerden biri olup, Kazakistan ile
sınır olan Çovdurlar’ın takılarının dışında görülmez. Esasen Kazakların takı yapım
yöntemlerinden birisi olan ancak sınır ülke olması dolayısıyla etkileşim içerisinde bulunarak,
Türkmen takılarından da görülen bu teknikte;
figürlü ya da yuvarlak şekilli bir mühür ile
metal yüzeyde çentikler oluşturularak, motif, yüzeye baskı yoluyla transfer edilir. Bu baskı,
gümüşle kaplanarak, baskı mührü, bu kaplanan baskılı alan üzerine tekrar uygulanır
(Sychova, 1984:21). Konveks ya da konkav bir deseni baskılamak için kullanılan baskı
kalemi, mat ve silik bir görüntüye yol açtığından, cilalama işlemine tabi tutularak parlatılır
(Neva,2009:21).

Fot.16: Baskı Tekniği ile yapılmış Çovdur Takısı,Aşkabat Çöl Pazarı,S.Kılıç,2011
Hakketme ve Presleme Tekniği
Hakketme, metal yüzeyin belli bir dekor, desen ve motif çizgisi üzerinden keski,
kalem, delgi, baskı mührü ve benzeri çelik malzemeler yardımı ile oyulması sureti ile yapılan
süsleme sanatıdır. Düzgün ve motifli yüzeyler, çekiç ya da keski gibi malzemelerle geri plan
yaratılarak oyulur. Ortaya çıkan yükseltiler ise, içe doğru çekiçlenip düzeltilerek düzgün
formlar elde edilir.
Aşağıdaki örnekte, hakkedilmiş bir bilezik detayı görülmekte olup, süslemenin
detayları ve konturları ön plana çıkartılmış, zeminde mat ve düz yüzeyler bırakılmıştır
(Kalter,1984:137).
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Fot.17: Gümüş üzerine Hakketme ve Presleme Tekniği – J.Kalter
Hakketme Tekniği’nin görüldüğü uygulama alanlarından birisi, kadın bilezikleridir.
Bu bileziklerde, “açık hakketme” tekniği kullanılmış ve üzerleri yaldızlanarak dekore
süslenmiştir. Bileziklerin yanısıra bu teknik,
Gülyaka denilen göğüs takılarının
yüzeylerinde de görülmektedir (Khakimov, 2005:640).

Fot.18: Merv İpek Yolu Pazarı, S.Kılıç, Temmuz 2011

Granülasyon ve Sahte Granülasyon
Çok eski dönemlerde,
sadece burun halkası yapımında kullanılan Granülasyon
Tekniği, günümüzde daha yaygın bir şekilde kullanılmakta olup,
metal işleyenler ve
özellikle takı ustaları arasında oldukça uzun zamanlardan beri bilinerek uygulanmaktadır.
Bu teknik özellikle, Akdenizli kuyumcular arasında, MÖ IV. Yüzyıl’da Sakalar, daha
sonraları Suriye ve Bizanslı takı yapımcıları tarafından kullanılmıştır. Orta Asya
coğrafyasında ise, hala kullanılan bu teknik, Geleneksel ve Modern Üretim Yöntemi olarak
ikiye ayrılır.
Modern granülasyon metodu da diğer birçok teknik gibi, ilkel yöntemlerin geliştirilmiş
halidir. Bu teknikte; ağaç kömürü toz haline getirilir ve küçük gümüş parçacıkları ile
karıştırılarak, ateşe dayanıklı kilden bir potada eritilir. Eriyik madde, daha sonra bir metal
tabaka üzerine yada içi soğuk su dolu bir kaba dökülür. Bu esnada, ana metal de ısıtılarak,
“balık tutkalı” ya da benzeri bir madde ile işaretlenir (Kalter, 1984:138). Sonuç itibarıyla
minik altın yada gümüş granül kürecikleri elde edilmek suretiyle (Neva, 1980:63) ana metal
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üzerine bastırılarak, kaynaması sağlanır.
Bu granüller takıların üzerlerine üçgenler, piramitler ya da eşkenar dörtgenler şeklinde
lehimlendikten sonra reçinelenmek suretiyle güvenli bir şekilde tutturulurlar. Lehimleme
işlemi esnasında, çekiçle dövme uygulaması, daha sıkı bir bağlantı elde etmek için tercih
edilir.
Diğer bir granülasyon yönteminde ise, granüllerin üretimi için kullanılacak olan
gümüş kablo, küçük parçacıklara kesilerek üzerine matkapla delikler açılmış bir plakanın
üzerine yerleştirilir.Daha sonra ise bu plakanın üzerine odun kömürleri yayılır ve plaka ocakta
ısıtılmaya başlanır. Yada usta, bir parça ağaç kömürü üzerinde büyük delikler açarak,
sodyum-tetraborat
çözeltisine batırılmış altın yada gümüş parçacıkları, bu deliklere
yerleştirir. Daha sonra bu kömür, demirci ocağına yerleştirilirilerek metal erimeye başlayana
kadar ısıtılır. Eriyen gümüş tel parçacıkları, deliklerden soğuk su dolu kabın içine
döküldükten sonra, suya düşen damlalar donarlar. Ardından, çalkalanarak küreye benzer bir
şekil verilmek suretiyle 1.5 mm. ile 0.6 mm. çapında granüller elde edilir. Elde edilen
granüllerin takıya eklenmesinde kullanılan lehim karışımı, toz haline getirilmiş gümüş, bakır
ve boraks’tan (tenekar) meydana gelmektedir. Lehimin erime noktası ana metalden daha
düşük olması gerektiği için, karışımda bakır kullanılmaktadır. Takının süs olarak ilave edilen
parçaları lehimle kaplanarak, takı ısıtıldığında lehim eriyerek, bu parçaları (gümüş tel, taş
yuvası..vs) takıya tutturur. Nihayetinde ise, lehimlenmiş bölgeler ve lehim kalıntıları
sulandırılmış sülfirik asitle temizlenerek, Çege adı verilen kumla parlatılır (Schletzer,
1983:63).
Telin çapı ve uzunluğu granüllerin boyutlarının ve kalitesinin bir ölçütüdür. Yüksek
kaliteli granüllerin her biri ayrı ayrı yapılırlar ki, Tilya-tepe’de bulunan takıların bu şekilde
üretildiği düşünülmektedir (Neva,2008:65). Örnekte görüleceği üzere Çovdur takısının
detayında, sahte granülasyondan dolayı oluşan birleşim çentikleri açıkça fark edilmektedir.

Fot.19: Çovdur, Saç ve Boyun takısı,Aşkabat Çöl Pazarı, S.Kılıç,
Gerçek granülasyonda ise aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi granüller daima takının
üzerinde olup içerisine gömülmez. Fakat sahte granülasyonda, granüller bir tür yüksek
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kabartma görünümünde olup, kürecikler birbirinden bağımsız değil, bileşimlerden oluşur .

Fot.20: Granülüsyon Tekniği, Aşkabat Şekillendiriş Müzesi,S.Kılıç, Eylül 2010

Fot.21: Granülasyon Tekniği,

Fot.22: Sahte Granülasyon Tekniğ, Yomut Gülyakası, Aşkabat Çöl Pazarı,S.Kılıç, Temmuz
2011

Kılıca Su Verme
Eskiden usta demirciler kılıcı sert ve dayanıklı hale getirmek için hızlı koşan
atlardan faydalanmışlardır. Bu uygulamada, usta önce kılıcın metal kısmını kırmızı hale
gelinceye kadar harlar. Daha sonra onu son derece iyi bir biniciye vererek çok hızlı koşan bir
at üzerinde tamamen soğuyuncaya kadar bir eli ile rüzgara tutmasını ister. Havanın nemi ile
sulanan kılıç, parlak ve oldukça mukavemetli bir hal alır. Ancak bu işlem Batı’da metale su
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vermek sureti ile gerçekleştirilip kılıç daha keskin hale getirilmekle birlikte, rakibin kılıcından
alınan daha güçlü bir darbe bu yöntemle yapılan kılıcı kırabilmektedir ( Öwez Söyühanow
Muhammedov, Kişisel Görüşme 21.11.2010).
Kakma ve Kabartma Tekniği
Diğer bir takı süsleme metodu ise, özellikle Orta Çağ’larda sık kullanılan alçak yada
yüksek kabartma yöntemidir.
Bu teknik, levhanın konkav bir yüzeye yerleştirilerek içten
yada konveks bir yüzeyde dıştan çizilen motiflerin,
yüzeye
kabartılıncaya yada
çökertilinceye kadar çekiçlenmesi suretiyle oluşturulan bir yüzey süsleme yöntemdir.
Türkmenistan klasik takılarının yapımında fazlaca rağbet edilmeyip nispeten az baş vurulan
yöntemlerden biri olan bu tekniğe, Çovdur ve Yomut takılarında daha fazla
rastlanırken, Ahal Teke takılarında ise sınırlı bir şekilde uygulama alanı bulduğu
gözlemlenmiştir.

Fot.23: Kabartma Tekniği, Türkmenistan Baş Milli Müzesi Özel Koleksiyonundan Merethal
Detayı, S.Kılıç, Aşkabat, Temmuz 2011

Ağırlıklı olarak, kemer tokalarının yapımında kullanılan bu yöntemde; Metal parçası,
konkav bir yüzeye yerleştirildikten sonra, bu işlem iç kısımdan ya da konveks bir yüzeye
yerleştirilerek dışarıdan, metalin üzerinde bir rölyef formu oluşana kadar çekiçlenmek
suretiyle yapılır (Kalter,1984:138).
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Fot.24: Murat Söyünov Atabayeviç Atöylesi

Fot.25: Aşkabat Çöl Pazarı,Takı Detayı, Ağustos 2010,S.Kılıç

Açma Tekniği
Açma çalışması elde edebilmek için, üzerine motif çizilen tabaka kıl testere ile hassas
ve dikkatli bir şekilde kesilir ya da işaretlenerek açılmaya hazır hale gelmiş kısımlar, çekiç ve
kalem yardımıyla vurularak kırılır.
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Fot.26: Murat S.Atabayeviç “Açma Tekniği” Aşkabat (S.Kılıç-2010)

Fot.27:M.Sahedov Atabayeviç “Çekiçle Kırma İşlemi “ Aşkabat (S.Kılıç-2010)
Çelik Kesimi Çalışması
Yapım tekniği bakımından Çelik Kesim Tekniği ile , Hakketme (gravür) tekniği
arasında fazla fark yoktur. Hakketme tekniğinde, bir model yada şeklin ana hat ve detay
çizgilerinin yongaları yani, kontur kısımları keski kalemi ile çıkartılır. Çelik Kesim
tekniğinde ise, motiflerin fonunu oluşturan bölge, oyularak bir tür kabartma şeklinde biçimler
ön plana çıkartılır. Dolayısıyla, ikisi arasında dokusal farklılığın dışında önemli bir fark
olmayıp, aynı tekniğin farklı uygulamaları olarak değerlendirmek mümkündür
(Kalter,1984:139).
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Fot.28: Çelik Kesimi Tekniği,Milli Kıymetlikler Müzesi,Aşkabat
Deşgiçle Süsleme Tekniği
Özellikle Gülyaka takılarının kenarında deşme nakışlarını yapmak için kullanılır. Sert
metalin üzerine yumuşak kağıt gibi ince gümüş koyulduktan sonra, üzerinede deşgiç denen
alet koyularak çekiçle vurulur.

Fot.29: Kuyumcu Murat Sahedov Atabayeviç Atölyesi,S.Kılıç,Temmuz 2011

Fot.30: Deşgiç yöntemi ile üretilmiş Gülyaka ve Gülyaka detayı, Merv İpek Yolu
Pazarı,S.Kılıç, Temmuz 2011
Deşgiç denilen aletin, süsleme özelliklerine göre uçları, üçgen, çam ağacı, kare, daire
42

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

ve farklı bir takım
biçimlerde olması mümkündür. Deşgiç tekniği,
gülyakalarda
kullanılabildiği gibi aynı zamanda düz yüzeylere sahip olan diğer Türkmen takılarının
yüzeylerine eşit aralıklarda ve sıklıklarda yerleştirilen simetrik motiflerin uygulanmasında da
rağbet edilen bir süsleme yöntemdir.
Telkari (Filigre)
Telkari uygulaması, metal tellerin, yüzeye lehimlenmesi suretiyle yerleştirildiği bir
aplikasyon tekniğidir. Örnekte bir Türkmen takısı detayına uygulanan Telkari aplike detayı
görülmektedir. Eğer teller birbirine lehimlenerek, bir model oluşturulur ve oluşturulan model
bir zemine tutturulmazsa, buna Ajur Telkari adı verilir ki bu tekniğe Türkistan’da fazla
rastlanmaz (Sychova, 1984:142). Telkari Tekniği’de kendi içerisinde türlere ayrılmaktadır.
Granüler Telkari Yöntemi, Güney Batı Kazakistan da oldukça yaygın olarak uygulanan bir
metottur. Eritilmiş kömür, öğütülmüş kömür ile karıştırılarak, demir tabaka üzerine dökülen
eriyik, minik yuvarlak partiküller olarak donar. Bunlar daha sonra kömürden temizlenerek,
takının yüzeyine lehimlenirler. Eski dönemlerde sadece zengin müşteriler için üretilen Telkari
çalışmaları, “Açık Telkari”, “Uygulamalı Telkari ” ya da “Tanecikli Telkari” olarak üçe
ayrılmakta olup, kuyum ustaları, bu uygulamaların sırlarını sadece yetiştirdikleri çıraklara
vererek, büyük bir titizlikle saklama gereği duymuşlardır (Zergers and Masterstourism
&Development, 1997:4).

Fot.31: Aşkabat Şekillendiriş Sanat Müzesi ,S.Kılıç,2011
Galeri Teli Tekniği ( Simli-Telli Nakış Tekniği)
Galeri Teli uygulaması, Telkari çalışmasının bir çeşitlemesidir. Tele üzerinde çiviler
olan bir panoda istenilen şekil verildikten sonra, oradan alınarak, takının üzerine lehimlenir.
Galeri teli, Türkmen takılarında önemli bir dekoratif elemandır (Sychova,1984:142). Boy
takıları arasında bu uygulama tekniği bakımından bazı farklar görülür. Örneğin
Yomutlar’da, şablon içine işlenerek ateşle yaldızlanan gümüş levhalar zemine lehimlenirken,
Sarık Boyu’nda, bu teknik, yoğun bir şekilde kullanılmış olup, üzerlerine yerleştirilen,
kurdela ve galeri tellerinden yapılmış geniş parçalar, karakteristik özellik gösterir. Bu
teknikte, galeri teller, bir levha üzerine, iğne gibi çivilerin etrafına bağlanarak kontrol altına
alınmak suretiyle lehimlenir. Uygulamalarda, üslup bütünlüğü olmakla beraber, Türkmen
takıları, kabilesel farklılıkları ile oldukça dikkat çeker.
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Fot.32: Galeri Teli Tekniği Çöl Pazarı –Aşkabat (S.Kılıç-2010)
Kevşirlemek
Bu uygulama, iki takıyı birbirine kaynatma yöntemine verilen addır. Bordürlerdeki
“simli nakış” adı verilen aksamlar, “tel çekme” yöntemi ile takının yüzeyine döşenecek olan
burgulu teller, yada vurularak monte edilen çeşitli takı parçaları bu yöntemle yüzeye
kaynatılır.
Bu yöntemde hem monte edilecek olan aksam hem de monte edilen yüzeyin
sıcak olması gerektiği için ateşle her iki parça kızdırılıarak,
yüzeye sabitlenmesi sağlanır.
Kevşir malzemesi, ana metali gümüş olan ve içerisine latun metali, sarı mis yada kadmi adı
verilen metalin bir birine karıştırılması ile oluşturulan bir alaşımdır. Geleneksel bir
yöntem olan Kevşirleme metodunda, birbirine monte edilecek parçalar, “tenekar” ve
”pataş” denen maddeler iri tuz ile karıştırılarak toz şeklinde sulandırılmak suretiyle bir
harç malzemesi oluşturulur. Yüzeye monte edilecek olan bu malzeme, suya atıldıktan sonra
ısıtılarak yüzeye kaynaması sağlanır. Günümüzde ise, pratik olması nedeni ile, hazır bir
kimyasal olan, “flyus” adı verilen toz bir alaşım, geleneksel metodun yerine alternatif bir
metot olarak kullanılır (Murat Sahedov Atabayewiç,Kişisel Görüşme, 10.06.2011).
Kuyulmuş Gümüş Hazırlama Yöntemi
Kuyulmuş gümüş Türkmen takılarının ana malzemesidir.

Fot.33: Artık Gümüş Malzeme
Bu malzemeyi hazırlamak için, artık gümüş malzemeler, “tigil” denen bir kabın
içerisine konduktan sonra 1000 derece ısıtılmış elektrikli fırın içerisinde eritilir.Fırında erime
süresi, gümüş malzemenin saflık derecesi ile alakalıdır. Saf gümüşün erime süresi, saflık
derecesi düşük olan gümüşe göre daha uzundur. Eridikten sonra, elektrikli fırından çıkartılan
tigil’in içerisindeki gümüş eriyik, kuyma kabına dökülür. Dökülmesini takiben hemen
soğuyarak katılaşan gümüş malzeme,
ucu çekiçle makineye yerleştirilecek şekilde
çekiçlendikten sonra , uygulanacak olan takının özelliğine göre merdanede inceltme işlemine
tabi tutulur.
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Fot.34: Gümüşün Çekiçlenmesi

Fot.35: Kuyulmuş gümüşün merdaneye yerleştirilmesi
İnceltme işlemi kolu manuel olarak çalışan bir aletle yapılabildiği gibi, elektrikle çalışanları
da mevcuttur.

.
Fot.36: Kuyulmuş gümüşün inceltilmesi , Murat Sahedov Atabayewiç
atölyesi,S.Kılıç, Temmuz,2011
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Eğe ile Süsleme Metodu

Fot.37: Çeşitli boylarda eğeler,Murat Sahedov Atabayewiç atölyesi,S.Kılıç,Temmuz
2011
Takı yapımında yüzey törpüleme işlemi, eğe adı verilen malzeme ile gerçekleştirilir.
Ağaç için kullanılan malzemeye törpü denmekte olup, eğeden farkı ,yüzeyindeki granüllerin
sert ve pütürlü olmasıdır. Eğe ise oldukça ince granüllere sahiptir. Çeşitli boylarda ve
kalınlıklarda olan eğe malzemesi, metalin kenarlarının kusursuz hale gelmesi için dilenen
düzgün konturların sağlanmasına faydası olduğu gibi, yüzeylerin parlatılmasında ve pürüzsüz
yüzeyler oluşturulmasına katkı sağlar (Murat Sahedov Atabayewiç,Kişisel Görüşme,
Aşkabat,15.07.2011). Ayrıca, Hakketme Tekniği ile süslenmiş olan eğrisel yüzeylerin
düzeltilmesi ve uygulanacak olan yüzey ile uyum sağlaması için kullanılır. Örneğin, silah,
kılıç vb.gibi objelerin üç boyutlu tabiatından dolayı, hakkedilecek olan süsleme parçalarını
kenar bölgelerine uygulamak oldukça zordur. Eğeleme yöntemi ile, iç kısmı törpülenerek
boşaltılan süsleme parçaları ile üç boyutlu yüzeylerin birbirine hakkedilmesi sağlanır
( Kalter,1984:140).

Fot.38: Törpüleme Metodu ile süslenmiş silah kabzası detayı J. Kalter
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Fot.39: Milli Kıymetlikler Müzesi,Kılıç Detayı, S.Kılıç,2011

Kakma İşi
Genellikle silah süslemelerinde kullanılan “kakma işi”, işlenecek olan materyalin
yüzeyinde daha önceden motifleri çizilmiş desenin üzerine özel keskilerle açılan yiv
şeklindeki oyuklara başka tür bir madenin yerleştirilmesi suretiyle oluşturulur (Plenderleith,
1954:30). Sert yapılı bir metal olan demir, çoğunlukla içine kakma yada kaplama motifler
işlenerek süslenir. Süslemede kullanılan metaller ise, genellikle altın gümüş ve bakır gibi
yumuşak metallerdir. Demir gibi sert yapılı bir metal üzerine çizilen motif, keski ve kalem
yardımıyla boylu boyunca oyulur. Ya da oyuntular açılarak çizilen motif, sert metalin
üzerine işlenir. Daha sonra kakma için, kullanılacak yumuşak metal, sert metal üzerindeki
motifin şekline göre kesilerek hazırlanır. Hazırlanan yumuşak metal parçaları, motifin
kendilerine ait olan kısımları üzerine monte edilerek, çekiç darbeleri ile sert metalin
oyuntuları içine yerleştirilir. Uygulanan çekiç darbeleri sonucunda yumuşak metal sert
metalin formunu alarak, zemine tutunur (Kalter,1984:140).

Fot.36: Milli Kıymetlikler Müzesinden Kakmalı Kılıç Süslemeleri ,S.Kılıç,201
Altın Kaplama /Ateşle Altın Yaldızlama
Altın yaldızlama yöntemi “ateşleme” ve “mekanik” olmak üzere iki ayrı teknikle
uygulanır (Atahanow,2008:20). Ateşle Altın Yaldızlama uygulaması, gümüş yüzeyin kısmi
yada tamamı ile, hazırlanan altın ile kaplanması işlemini ifade eder.
Altın kaplama
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yöntemini gerçekleştirmek için önce, altını neredeyse kum haline gelinceye kadar su ile
ezdikten sonra, bir gram 999 ayar saf altın dört gram simap adı verilen civadan oluşan bir
alaşım meydana getirilir. Alaşıma civa katılmasının sebebi, altının gümüş zemine kolay
yerleşmesidir. Elde edilen alaşım, gümüşün ilgili yerlerine mala yardımıyla kaplandıktan
sonra, yüzeyi orta sıcaklıktaki bir ısıya maruz bırakılarak civanın buharlaşıp uçması sağlanır.
Isının yüksek olması halinde, zemindeki gümüş etkilenerek eriyeceği için daima orta hararetli
bir ısı kullanılmasına dikkat edilir. Bu uygulamanın sonucunda altının gümüş ile
özdeşleşerek eşit ve homojen bir şekilde sabitlenmesi sağlanır. Bu uygulamada maksimum
başarı elde etmek için, ortamın tamamıyla tozlardan izole edilmiş olması gerekir. Aksi halde
uygulama sonunda altının tozlardan etkilenmesi sebebi ile parlaklığı azalarak mat bir
görünüm almaktadır. Bu nedenle Eski dönemlerde, bu uygulama
sabahın çok erken
saatlerinde yüksek yerlere konumlanmış evlerde yapılmıştır. Bunun yanı sıra ikinci bir önlem
olarak yada mevcut ortamın tozundan etkilenmemesi için kuyum ustası uygulamanın bir gün
öncesinde, odaya su serpmek suretiyle tozların havaya kalkmasını önlemeye çalışır
(Kuyumcu Öwez Söyünov,Kişisel Görüşme 10.09.2010 ).
Bu işlemi takiben özel bir malzeme ile yüzeyin düzgünleştirilip, parlatılması işlemi
başlar ki bu uygulamaya “Malalamak” denir. Daha sonra “Aşgar” denilen sıvı bir malzeme
ile yüzey temizlenir. Böylece gümüş yüzey, kısmi ya da tamamen altınla kaplanmış olur.
Mekanik Altın Kaplama/Varaklama
Bu yöntem, Osmanlı’da “varaklama” yöntemine denk düşen bir uygulamayı ifade
eder. Bu teknikte, altın dövülerek yaprak gibi oldukça ince bir tabaka oluşturulur. Bu tabaka
yüzeye çekiçlenmek suretiyle monte edilir. Ya da, altın yüzeye yapıştırılmak suretiyle
sabitlenir.

Fot.37: Mineleme - Türkuaz iç Kakma Çalışmaları
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Fot.38: Türkuvaz İç Kakma Çalışması Aşkabat Şekillendiriş Müzesi,S.Kılıç,2010
Bu teknik, metal oksitle renklendirilmiş camın, yüzeye kaynaştırılması işlemidir. Mine
yapımında, cam, hangi maden oksidinden oluşmuş ise, onun hem rengini hem de adını alır.
Türkmen kuyum sanatında sınırlı bir uygulama bulan bu teknik, “soğuk sırça” ve “sıcak
sırça” olmak üzere iki türlüdür.
Soğuk sırça, boya gibi hazırlanan ve kendi kendine
sertleşen bir malzemeden oluşur. Toz karışımı olarak oluşturulmuş olan, mine ham maddesi
kaynatılarak eriyik haline getirildikten sonra, dekoratif oyuklar açılmış olan metal, bu
karışıma batırılmak sureti ile dolgulandığından bu tekniğe “Batırma Mine Tekniği” denir.
Sıcak sırça uygulaması diğerine göre çok daha zordur. Sırça malzemesi taş gibi bir malzeme
olup ezilerek toz haline getirildikten sonra su ile karıştırılmak sureti ile çamur şeklinde bir
dolgu malzemesi, sivri uçlu ince malzemeler ile takının yüzeyindeki uygun görülen yerlere
doldurulur. Fırına konulduktan sonra ısının etkisi ile eriyen ve yayılan malzeme 600 yada 800
derece gibi bir ısıda pişirildikten sonra çıkartılarak, dolgulanan yüzeyin, cam gibi parlak ve
sert bir malzemeye dönüşmesi sağlanır. Minelerin birçok rengi bulunmakta olup, pişme
derecesi rengine bağlı olarak farklılaşır. Ortaya çıkan canlı ve farklı renklerdeki mineler ile,
takının yüzeyinde oldukça estetik resim etkisi yaratan motifler oluşturulması mümkündür.
Murat Sahedov Atabayejiç,Kişisl Görüşme ,Aşkabat,12.07.2011).
Diğer uygulama şekli ise, metal yüzeyine ince şeritler halinde hücresel oyuklar
oluşturulduktan sonra, hazırlanan eriyik, ana dekor ve ince şeritlere rölyef etkiler
oluşturacak şekilde dökülür (Kalter,1984:141). Ayrıca iç kakma adı verilen bir diğer
uygulamada ise, gümüş yüzey üzerine açılan yuvalara taşların yerleştirilmesi suretiyle
oluşturulur. Gümüş üzerine lehimleyerek monte edilmiş olan üstü açık hücreler yapmaya
“cloisonne”, metalin zeminini çökerterek veya oyarak yuvalar hazırlamaya “champlevé”
tekniği denir. Açılan bu yuvalara, kısmen reçineye benzer bir materyal doldurulduktan sonra,
üzerine türkuaz yerleştirilir (Sychova, 1984:143).
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Fot.39: Batırma Mine Tekniği ile üretilmiş Türkmen Tarağı,Aşkabat Çöl Pazarı, S.Kılıç

Fot.40: Batırma Mine Tekniği (Email Champleve) J.Kalter

Fot.41: Aşkabat Şekillendiriş Sanat Müzesi, Bıçak Kılıfı,S.Kılıç,2010
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Fot.42: Milli Kıymetlikler Müzesi Ağustos 2010

Fot.43: Minelme Tekniği (Email Closionne)

J.Kalter

Savat Tekniği
Adlandırılma itibarıyla, yalak, çukur anlamına gelen “savat” ve su oluğu anlamındaki
savak kelimesi ile ilintili olduğu düşünülen bu Teknik, (Arseven:130) XIX. Yüzyıl’ın ikinci
yarısına doğru, 1930’lu yıllarda Kafkaslar’dan öğrenilmiş olup, genellikle silah kabzaları ve
kılıç kınlarının üretimi için kullanılmıştır (Kalter,1984:91). Kafkaslar ve Türkmen’lerin yanı
sıra Anadolu’da da yoğun bir şekilde itibar edilen bu teknikte, üzerine Savat yapılacak olan
bölge, “Batırma Mine Tekniği”ne uygun bir tarzda metal yüzeye, deseni oymak sureti ile
hazırlanır.

Fot.44: Milli Kıymetlikler Müzesi Kılıç Kını ve Detayı,Savat Tekniği, Merv Müzesi
Ağustos 2010
Savat, sülfür, kırmızı bakır, gümüş ve kurşunun boraks ile karıştırılıp,likit hale
getirilmesinden oluşan bir alaşımdır. Bu alaşımın elemanları, temel metal üzerinde açılmış
olan dekoratif kanallara çekiçlenerek yerleştirildikten sonra, ateşlenip eritilerek soğumaya
bırakılır. Daha sonra, mavi-siyah yada sadece siyah savat, cilalanarak yüzeyi düzgün bir hale
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getirilir. Soğuk olarak öğütülmüş alaşım suyla karıştırıldıktan sonra hakkedilmiş desen
doldurulur. Böylece motifin yüzeyi, siyah ile kaplanıp lekelendikten sonra savatlama işlemi
tamamlanmış olur. Bunların en popülerler olanı, demir takıları gümüşle bezemektir.
Öncelikle demir takılarda desenin konturları boyunca açılan yarıkların içine gümüş teller
yerleştirilerek, bu parça ateşte ısıtılarak parlatılır (Sychova, 1984:22).
Metal Şerit Uygulaması -Kabartmalı Motif
Şerit metal parçalarını kalıplara göre lehimleyip çekiçleyerek yerleştirme tekniği,
özellikle Yomud takılarında görülen karakteristik bir özelliktir (Sychova,1984:143). Örnekte
görülen, yaldızlanmış motifler zemine lehimlenmiştir.

Fot.45: Metal Şerit Uygulaması J.Kalter
Ağaçtan Kalıp Çıkarma
Asık, Tumar, Göncük, Bukov gibi büyük takıların geleneksel yüzey süsleme
metotlarından birisi de, ağaçtan özel kalıp yapılmasıdır. Bu yöntemde, kuru bir ağacın
gövdesine, takıda kullanılacak olan nakışlar yüksek kabartma olarak işlenir. Bu
motif, ısıtılmış gümüş yüzeye bastırılır.

Fot.46: Göncük, Çöl Pazarı,Aşkabat,2010

52

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Fot.47: Bukov,Çöl Pazarı,Aşkabat,S.Kılıç ,2010
Gümüşün yüzeyinde oluşan alçak kabartma motifler, yüzeyi dekore ederken, ağacın
etkisiyle siyahlaşan düz yüzeler nakışlanarak işlem tamamlanır.
Taşın Mıhlanması
Geleneksel Türkmen takılarının temel iki değerli taşı olan, Akik ve Türkuvazın
mıhlama işlemi, yüzeye gömülerek değil, genel olarak, yükseltilmiş yuvalara yerleştirilmek
suretiyle gerçekleştirilir. Taşın düz kesime sahip olması halinde yuvaların çerçevesi
yükseltilmek suretiyle taşa doğru kıvrılarak, zemine sağlam bir şekilde monte olması
sağlanır.Ancak taşların bombeli olması durumunda taşın sabitlenmesini belirleyici kılan
etken taşın ölçüsü olup, kenarlarınadan hiçbir boşluk kalmayacak şekilde yuvaya sıkıca
bastırmak suretiyle yerleştirilmesidir.İşlemin bitmesini takiben çekiç ile yuvanın çerçevesine
minik darbeler vurularak, taşın sıkıca sabitlenmesi sağlanır.

Fot.48: Kuyumcu Atölyesi, Takı düzenleme aşaması Aşkabat (S. Kılıç,2010)

SONUÇ
Görüleceği üzere, Türk topluluklarının metali işleyerek şekillendirme ve estetik
görüntü kazandırma konusunda antikiteye uzanan köklü bir geçmişi bulunmakta olup,
nesilden nesile aktarılan bir geleneği ifade eder.
Metalden yapılmış olan ürünlerin üretimlerinde kullanılan teknikler, metalin işleme
yöntemleri ve metalürjiye ilişkin bilgi birikimi beşeri gelişim paralelinde evrimleşerek,
insanoğlunun gereksinimlerine göre kendi ürün çeşitlemesini ortaya koymuştur. Türklerin
metal ile olan ilişkilerinin, tarihsel sürecinde meydana gelen en önemli değişim, Selçuklular
döneminde seri üretim tekniğinin keşfedilmesiyle yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen metal
ürünler, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan dolayı, yüksek
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sanat anlayışına sahip kesimler için bu anlayışa dönük ürünler üretilirken, salt gündelik ve
yaşamsal ihtiyaçlara dönük ürünlerde ihtiyaç sahiplerinin bütçelerine uygun olarak piyasaya
arz edilmişlerdir. Tüketim ürünü tarzında üretilen metal objelerin büyük çoğunluğu,
ikonografik anlamları olan motifler yerine, bu dönemde, oldukça güzel ama hiçbir anlam
ifade etmeyen motiflerle süslenmeye başlanmıştır. Böylece, bu dönemde, toplumda kullanılan
metal objelerin türlerinde ve süsleme tarzlarında yaşanan köklü değişiklikler nedeniyle, metal
şekillendirme sanatında yeni bir çağ başlamıştır. Bu dönemde görülen genel dekoratif
unsurlar, geometrik, epigrafik ve bitkisel motiflerden oluşmaktaysa da, geleneksel süsleme
teknik ve tarzını koruyan nakışçı ve hakkakler, figüratif unsurlar olan hayvansal motifleri de
kullanmışlardır. Bitkisel motiflerin kullanıldığı, örgü şeritlerden oluşan süsleme tarzı
geleneksel İslami tarzın bir parçası olup, buna ilaveten geometrik motifler ve bilhassa Arap
alfabesinin harfleri kullanılmak suretiyle ortaya çıkartılan hayvansal motiflerden oluşan
süslemeci hat sanatı ise oldukça başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bahsi geçen dönemde
ortaya çıkan bu ürün süslemeciliği akımı yalnızca çok satılabilen güzel ve zevkli objeler
üretmeye dönük ticari bir anlayışı yansıtmaktadır.
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ÖZET
Bu araştırmada müzik öğretmenlerinin profil özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, genel
tarama modelinde oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında
Malatya’da görev yapan müzik öğretmenleri (n=150) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları;
“Müzik Öğretmenleri Profil Özellikleri Formu” ve bu öğretmenlerin görev yaptıkları okulların belirlenmesi için
kullanılan Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü veri tabanıdır. Elde edilen veriler SPSS paket programına işlenmiş
ve frekans ve yüzde analizleri grafikler aracılığı sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre; Müzik
öğretmenlerinin çoğunluğunun genel lise ve İnönü Üniversitesi mezunu olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin
KPSS puanına göre dağılımına ilişkin sonuçlar incelendiğinde, çoğunluğu 55-65 aralığında puan alanlar
oluşturmaktadır. Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin dağılımda en yoğun grup olduğu bulunmuştur. Müzik
öğretmenlerinin ders saatine ilişkin dağılımlarına bakıldığında, en yoğun grubun 11-15 saat girenler olduğu tespit
edilmekle beraber çoğunluğun 11-15 ve 16-20 saat derse giren öğretmenlerden oluştuğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin yarıya yakın bir bölümünün bulundukları okulda 5-9 yıllık bir zaman dilimi boyunca çalıştıkları
görülmüştür. Çalışma grubunun yarısına yakın bir kısmının ek iş yapmadığı görülmüştür. Müzik derslerinde,
öğretmenlerin çoğunluğunun blokflüt ve klavye çalgılarını en çok kullandıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Öğretmenlik, Müzik Öğretmenliği, Müzik Eğitimi, Profil, Bireysel Özellikler
INVESTIGATION OF MUSIC TEACHERS’ PROFILE PROPERTIES (SAMPLE OF MALATYA)
ABSTRACT
This research aims to determine profile properties of music teachers. The research has been done in
general survey model. The study group consists of music teachers (n=150) working in Malatya in 2014-2015
academic year. The data collection tools used in the study are “Profile Properties of Music Teachers Form” and
database of Directorate of National Education used for determining the teachers’ places of duty. The obtained
data has been processed to SPSS packet programme and frequency and percentage analysis have been presented
by using graphics. As a result of the research, it has been found that most of the music teachers graduated from
general high schools and Inonu University. When the results about distribution of the teachers’ KPSS marks
were examined, it was seen that they mostly had marks between 55 and 65. Teachers working in secondary
schools have been agreed to be the most intensive group in the distribution. When the number of the course
hours that music teachers had were viewed it was seen that the most intensive group was consisted of the ones
that have 11-15 course hours a week. They mostly had 11-15 and 16-20 course hours. It was also found that
nearly half of the teachers had been working in their current school for 5-9 years. Furthermore, nearly half of the
teachers didn’t have an extra job. It has been identified that recorder and keyboard are the most common
instruments teachers use in their lessons.
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1.GİRİŞ
1.1.Öğretmenlik Mesleği
Toplumun ihtiyaçlarının ne olduğu ile ilgili bilgiye sahip ve kendi
hazırbulunuşluluğunun farkında olan öğretmen; eğitim-öğretim faaliyetlerinin bizzat
içerisinde bulunan, öğretmenlik mesleği için yeterli kriterlere sahip, eğitim öğretim
faaliyetlerindeki yöntem ve teknikleri iyi bilen, kendi alanında uzman olan ve bu uzmanlığını
mesleğine yansıtabilen bir kimliğe kavuşacaktır. Bu sayede öğrencileriyle ilgilenerek onlara
kılavuzluk edebilecek, yansız ve demokrat olabilecek, gelişen teknoloji ve çağın gereklerine
ayak uydurabilecek, daha iyi bireyler yetiştirme yolunda daha yeterli ve başarılı olacaktır. Bu
süreçte öğretmen yetiştiren kurumlara büyük sorumluluk düşmektedir (Morgil,
Seçkin&Yücel, 2004).
Öğretmen, okullardaki en stratejik parçalardan biridir. Öğretmenler mesleklerinin
değer sistemine göre davranmalıdır (Bursalıoğlu, 1994). Bu değer sisteminin toplumun temel
değerleri belirler Bu değerlerin oluşmasında velilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin istek ve
düşünceleri önemli etkiye sahiptir. İçinde bulunduğumuz çağda öğretmenlik mesleği eğitimle
ilgili olan ekonomik, bilimsel vb. boyutları bulunan alanında uzmanlık gerektiren profesyonel
bir uğraşıdır (Hacıoğlu&Alkan 1997).
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. Maddesinde; “Öğretmenlik mesleği,
devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas
mesleği” olarak tanımlanmıştır. Buna bağlı olarak devletin öğretmenlerden beklentisi,
“Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin hedeflerine ve ilkelerine uygun olarak
yerine getirmekle yükümlüdür.” şeklinde özetlenmiştir. Eğitim-öğretim planlamalarındaki
hatalar ve aksamalar ile eğitime yapılan farklı müdahaleler nedeniyle meydana gelen
öğretmen ihtiyacını kapatmak için, öğretmenliğin tanımındaki nitelikleri tam olarak taşımayan
kişilerin bu göreve atanması Türkiye’de de yaşanan bir problemdir. Bu tür uygulamalar
öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği olduğuna ilişkin yukarıda sözü edilen kanun
maddesine de ters düşmektedir (Ergün ve diğerleri, 1999). Fakat Türkiye de izlenen bazı
yanlış politikalar yüzünden Türkiye’deki farklı meslek dallarına öğretmenlik olma yolu açık
olmuştur ve öğretmenlik mesleği kolay elde edilebilen ve herkesin yapabileceği bir meslek
haline getirilmiştir. Öğretmenlik, üniversite mezunlarının kendi alanlarında iş bulamayanların
umudu haline gelmiştir (Eskicumalı, 2002). Bu tür uygulamalar şüphesiz ki öğretmenlik
mesleğinin toplumdaki değerini ve saygısını yitirmesine neden olmuştur.
Öğretmenlik mesleğinin en saygın olduğu yıllar 1970’li yıllar olarak bilinmektedir.
1970 den sonra, öğretmenlik mesleği toplumdaki hızlı sanayileşme ve toplumsal değişiklik
nedeniyle saygınlığını yitirmeye başlamıştır.1980’li yıllarda yeni mesleklerin ortaya çıkması
memurların gelir düzeylerinin düşmesine neden olmuş ve öğretmenlik mesleği eski statüsünü
ve saygınlığını yitirmeye başlamıştır (Erden, 1999). 1982 yılında kanunda yapılan
değişikliklerle öğretmen yetiştirme işi milli eğitim bakanlığından alınarak üniversitelere
verilmiştir. Bu dönemde eğitim fakülteleri, nitelikli öğretmen yetiştirmede önemli katkılarda
bulunmuştur. Fakat ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yenilenme politikası izlenmediği için
1990’ların sonuna doğru eğitim sistemiyle ilgili birçok sorun yaşanmıştır. 1990’lı yıllarda
ülkenin ihtiyaçları göze alınmadan bölümler açılmıştır. Bunun sonucu olarak bazı bölümlerde
57

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

ülkenin eğitimci ihtiyacından fazla öğretmen yetiştirilmiş ve bazı alanlarda öğretmen fazlalığı
olmuştur.
15657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öğretmenler devlet memurluğu kapsamı
içine alınarak, devlet memurluğunun gerektirdiği genel şartlara sahip olması hükme
bağlanmış, 1739 sayılı Kanun ile de öğretmenliğin özel ihtisas mesleği olduğu kabul edilerek
öğretmenlik mesleği için özel şartlar getirilmiştir. Bahsedilen kanunda 1983 yılına kadar
öğretmenlik mesleği ile ilgili belirtilen nitelikler açıklanmamış ve bunun sonucu olarak o
yıllarda eğitimin niteliğini düşürecek olan öğretmen alımları olduğu görülmektedir. Milli
Eğitim Bakanlığı, 1985 yılına kadar formasyon belgesi şartı aramadan öğretmen alımlarını
sürdürmüştür. Akyüz, 1978-80 yılları arasında birçok gencin öğretmenlik için yeterli olmayan
bir eğitimle öğretmen olduklarını belirtmiş (1987). Kavcar da 1975’den sonra öğretmenlik
mesleğine başlayanların formasyon eğitimi almasının gerekliliğine dikkat çekmiştir (2003).
Öğretmen alımlarıyla ilgili sınav ilk olarak 1985 yılında yapılmış, fakat bu sınavda öğretmen
yetiştiren kurumlarla diğer kurum mezunları aynı şartlarla sınanmaya çalışılmıştır. Varış’a
(1989) göre; formasyon almadan öğretmenlik mesleğine atanma konusunda MEB’in 30 yıl
geriye gittiği görülmekte, atanan insanlar öğretmenlik mesleğini kısa ve yoğun bir kursla
öğrenmektedir. 1989 yılında öğretmen adaylarına özgü bir sınav sistemi getirilmiştir. Bu
sınavı kazananlar arasında formasyonu olmayanlar ayrı bir kursa alınmış fakat süreç
içerisinde bu uygulama tam olarak yerine getirilememiştir (Dilaver, 1996) .
Türkiye’de, öğretmen yetiştirmek amacıyla ilk olarak Darülmuallimin öğretmen okulu
açılmıştır. Bu tarihe bakıldığında ülkemizde öğretmen yetiştirilmesinin 150 yıllık bir geçmişe
sahip olduğu görülmektedir (Aydın, 1998:275). 1850 yılında, bu kuruma alınan öğrenciler
yasal düzenleme ışığında sınavla alınmışlardır. Öğrenim süresi üç yıl olan bu okula
girebilmek için Arapçayı anlayarak Türkçeye en iyi şekilde çevirebilmek ve kötü huylara
sahip olmamak gibi özelliklere sahip olunması gerekmiştir. (Akyüz, 2001:162-165).
Bu dönemdeki uygulamalar, öğrencilerin kişilik özelliklerinin mesleğe ne derece
uygun olduğunun değerlendirilmeye çalışılması faktörleri göz önünde alındığında, bugünkü
emsal olabilecek öğeleri bulundurduğu söylenebilir. Darülmualliminler, 1924 yılında Muallim
Mektebi, 1935’te de, öğretmen okulu olmuştur. Cumhuriyetten günümüze kadar olan,
öğretmen yetiştiren kurum ve yetiştirme şekilleri incelendiğinde, farklı şekillerde ve farklı
kurumlar tarafından bu işin gerçekleştirildiği görülmektedir.1973 yılında yürürlüğe giren
1739 sayılı kanuna kadar, Türkiye’de öğretmen yetiştirme işi köy enstitülerinde ve öğretmen
okullarındaydı. Fakat yasanın onaylanmasından sonra öğretmen yetiştirme işi enstitülere
bırakılmış ve öğretmen olmanın şartı yükseköğrenimden geçmiştir (Başkan, 2001:21).
Bahsedilen kanun çerçevesinde, öğretmenlerin yükseköğretim kurumlarında
yetiştirilmesine karar verildikten sonra iki yıllık enstitüler açılmıştır. Açılan bu enstitüler
eğitim yüksekokulları adıyla 1982 yılında üniversitelere bağlanmıştır. Bu okulların öğrenim
süresi 1989 yılında dört yıla yükseltilmiştir. (Başkan, 2001:24–25).
Cumhuriyet sonrasında öğretmen yetiştirmek için yapılan bütün çalışmalara rağmen
öğretmen gereksinimini karşılamak için yeterli olunamamıştır. Zaman zaman açığa çıkan
öğretmen açığını gidermek için farklı yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemlerden bazıları;
vekil öğretmen, formasyon kursları, asker öğretmen, hızlandırılmış öğretmen eğitimleri,
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farklı bölümlerden mezun olanların öğretmen olarak atanması gibi yollarla gerçekleştirilmiştir
(Akyüz, 2001:352).
1989 yılında yapılan iki yıllık öğretmen yetiştirme sürecinin dört yıla çıkarılması
sonucunda öğrenci mezun olamaması dolayısıyla öğretmen açığı ortaya çıkmıştır. Bu olay,
MEB ve üniversiteler arasındaki iletişim kopukluğundan meydana gelmiş ve plansız ve
rastgele bir uygulama olduğunu insanlara göstermiştir (Aydın ve Başkan, 2005:192).
Öğretmen yetiştirme sürecinde 1997 yılına kadar nicelik ve nitelik bakımından yeterli
öğretmenler yetiştirilememiştir. Bu nedenden dolayı 1982 yılında eğitim enstitülerinin
yeniden yapılanma gerekliliği gündeme alınmıştır. Yükseköğretim kurulu eğitimci
yetiştirmeyle ilgili değişikliğin ve yeniliğin gerekli olduğunu düşünerek 1996 da bir çalışma
başlatmıştır. 1996 yılında öğretmenlik sisteminde yenileşme kapsamlı projeyle hizmet öncesi
eğitimin amaçları genişletilmiştir. 1997 de 8 yıllık eğitime geçilmesiyle birlikte Milli Eğitim
Bakanlığı ve YÖK beraber bir çalışma yapmış ve 1998-1999 yılından itibaren eğitim
fakültelerinin yeniden şekillendirmiştir (YÖK, 1998).
Yayla (2006), Türkiye’deki müzik öğretmeni yetiştirme sürecine ilişkin yapısal dönüm
noktalarını; (a) Musiki Muallim Mektebi’nin Kuruluşu, (b) 439 sayılı Orta Tedrisad
Muallimleri kanunu, (c) Milli Musiki ve Temsil Akademisinin kurulması, (d) Gazi Orta
Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü, (e) Enstitülerde Müzik Şubesinin açılması, (f)
Pedagojik Formasyon Programı, (g) Öğretmen Yetiştirmenin üniversitelere devri, (h) Milli
Eğitimi Geliştirme Projesi olarak ifade etmiştir.
1998 yılında YÖK, eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programlarının
standardizasyonunu gerçekleştirmiş, müzik öğretmenliği lisans programları da bu bağlamda
değişikliğe uğramıştır. Fakat 2006 yılında YÖK bu programların yeniden yapılanmasına karar
vermiş ve müzik öğretmenliği lisans programı da bu karar dâhilinde değiştirilmiştir.
Hâlihazırda müzik ve diğer öğretmenlik alanlarına ilişkin anabilim dallarında 2006 tarihli
program uygulanmaktadır (YÖK, 1998; 2006).
1.2.Profil
Profil ile ilgili çalışmalar, araştırmanın evrenini oluşturan öğretmenlerin mevcut
durumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesini sağlar. Eğitimin diğer bütün
alanlarında yer alan profil çalışmalarında, insanların demografik özellikleri, sosyo- ekonomik
durumları ve bireylerin içinde bulundukları kültürlenme düzeyleriyle ilgili önemli sonuçlar
elde edilmiştir (Güzel, Özdöl & Oral, 2010; Zumwalt & Craig, 2005; Bozkurt, 1998;
Cruickshank, 2001; Günçer, 2002; Kargı, 2002; Köymen, 1991; Scott-Kassner, 1999; Sözer,
1989).
Profil araştırmaları, incelenecek bireylerin temel özelliklerini belirlemek açısından
son derece önemlidir. Son yıllarda öğretmen adaylarının nitelikleri ve profillerinin
araştırılması ile ilgili çalışmaların sayısı hem yurt dışında (Coultas&Lewin, 2002;
Cruickshank, 2001; Scott-Kassner, 1999) hem de Türkiye'de (Genç, 2015; Erzincan, 2011;
Abazaoğlu, Yıldırım & Yıldızhan, 2014; Bursal&Buldur, 2013; Sezer, Pınar&Yıdırım, 2010;
Kılıçer, 2011; Ok ve Önkol; 2007; Telli, den Brok ve Çakıroğlu, 2008; Altunoğlu vd., 2006;
Ceylan ve Berberoğlu, 2007; Doğan, 2004; Erkan vd.., 2002; Eşme, Temel ve Kuru, 2003;
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Gürbüz ve Sülün, 2004; Korkut ve Doğan, 2004; Seferoğlu, 2004; Şahin, 2004; Şenses, 2005)
fazlalaşmıştır. Bu durum öğretmenlerin profillerinin eğitim-öğretimdeki önemini bir kez daha
ortaya çıkarmıştır.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırma genel tarama modelinde oluşturulmuştur. Bu tarama modeli, “Çok sayıda
elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin
tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama
düzenlemeleridir” şeklinde tanımlanabilir (Karasar, 2007). Araştırmada; müzik
öğretmenlerinin profil özellikleri konusunda durum tespiti yapıldığından dolayı, çalışma
betimsel nitelik taşımaktadır.

2.2. Çalışma Grubu
Araştırma çalışma grubu üzerinden yürütülecektir. Araştırmanın çalışma grubunu 20142015 eğitim-öğretim yılında Malatya ilinde yer alan 158 okulda (ortaokul, lise) görev yapan
müzik öğretmenleri oluşturmaktadır (n=190). Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan
bilgiler ışığında Malatya'da toplam 158 ortaokul ve lise bulunmaktadır. Bu okullarda görev
yapan öğretmenlerden 40 öğretmene; süre, ulaşım imkanları vb. bazı sınırlılıklardan dolayı
ulaşılamamıştır. Bu nedenle, ulaşılabilen “150 müzik öğretmeni” üzerinden araştırma
yürütülmüştür. Tablo 1'de öğretmenlerin cinsiyet, yaş ve medeni durum değişkenlerine göre
dağılımları verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmenlerin Cinsiyet, Yaş ve Medeni Durum Değişkenlerine Göre Dağılımları

Cinsiyet
Yaş
Medeni Durum

Erkek
Kadın
20-29
30-39
40 ve üstü
Evli
Bekâr
Toplam

f
68
82
15
79
56
127
23
150

%
45.3
54.7
10.0
52.7
37.3
84.7
15.3
100.0

Tablo 1'de görüldüğü üzere, çalışma grubunun %45,3’ünü erkek, %54,7’sini kadın
öğretmenler oluşturmaktadır. 30-39 yaş grubunda olanlar %52,7, evli olanlar ise %84,7 ile
dağılımda en yüksek oranlar ile yer almaktadır.
2.3. Verileri Toplama Teknikleri
Veri toplama sürecinin ilk aşamasında, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru
yapılmış ve gerekli izinler alınmıştır. Bu kurumdan Malatya'da görev yapan müzik öğretmeni
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sayısı ve bu öğretmenlerin görev yaptıkları okullara ilişkin bilgiler alınmıştır. Daha sonra;
Merkez, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale,
Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt olmak üzere bütün ilçelerde yer alan 158 okula
gidilerek müzik öğretmenleri ile görüşülmüş, "Müzik Öğretmenleri Profil Özellikleri Formu
(MÖPÖF)" formu uygulanmıştır.
2.4. Veri Toplama Araçları
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; MÖPÖF ve bu öğretmenlerin görev
yaptıkları okulların belirlenmesi için kullanılan Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü veri
tabanıdır.
2.4.1. MÖPÖF (Müzik Öğretmenleri Profil Özellikleri Formu)
Bu formun geliştirilmesi için ilk aşamada ilgili alanyazın tarandıktan ve gerekli
kavramsal çerçeve okunduktan sonra 30 soruluk bir madde havuzu oluşturulmuştur. Müzik
öğretmenlerinin profil özelliklerinin belirlenmesi amacı ile bu madde havuzu geliştirilirken,
öğretmenler, idareciler ve öğretmen yetiştiren alan uzmanlarına danışılmıştır. En son aşamada
öğretmen yetiştiren üç alan uzmanı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında nihai form
oluşturulmuştur (n=24). Bu formda; cinsiyet, yaş, medeni durum, mezun olunan lise türü,
mezun olunan üniversite ve program, ana çalgı, KPSS puanı, görev yapılan okul türü ve
okuldaki çalışma süresi, ders saati,
-

Alan dışı derse girme durumu, ilde çalışma süresi, görev yapılan il sayısı
İdarecilik tecrübesi, ek iş yapma durumu ve türü, aylık gelir düzeyi,
Evin kira olma durumu, evde piyano olma durumu, çalgı sayısı
En çok dinlenilen müzik türü, derste en çok kullanılan çalgı türü,
Akademik yayın olma durumu, ailede müzik öğretmeni olma durumu
konularına yönelik sorular yer almaktadır.

2.5. Verilerin Analizi
MÖPÖF’ten elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programına işlenmiştir. Elde edilen
veriler frekans (f) ve yüzde (%) değerleri tespit edilip, grafikler aracılığı ile görselleştirilerek
verilmiştir.
3.BULGULAR
3.1. Öğretmenlerin Mezun Olunan Lise Türü Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin mezun olduklarına lise türüne ilişkin dağılım görselleştirilerek
Grafik 1'de verilmiştir.
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Grafik 1. Mezun Olunan Lise Türüne Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 1'de görüldüğü üzere Malatya' da görev yapan müzik öğretmenlerinin
%73'ünün genel lise mezunu olduğu ve en yüksek dağılımın bu grupta olduğu tespit
edilmiştir. Meslek Lisesi, İmam-Hatip Lisesi, AGSL (GSSL) ve diğer liselerden mezun
olanların düşük sayıda oldukları gözlemlenmektedir.
3.2. Öğretmenlerin Mezun Olunan Üniversite Durumlarının Dağılımına İlişkin
Bulgular
Müzik öğretmenlerinin mezun olunan üniversiteye ilişkin dağılım görselleştirilerek
Grafik 2'de verilmiştir.

0.33
İnönü Üniversitesi
0.67

Diğer

Grafik 2. Mezun Olunan Üniversiteye Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 2 incelendiğinde, öğretmenlerin %67'sinin (n=101) İnönü Üniversitesi'nden, %33'ünün
(n=49) ise diğer üniversitelerden mezun oldukları görülmektedir. Buradan hareketle
öğretmenlerin memleketlerini ve mezun oldukları üniversitenin bulunduğu ili tercih ettikleri
söylenebilir.
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3.3. Öğretmenlerin Mezun Olunan Program Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin mezun olunan program türüne ilişkin dağılım görselleştirilerek
Grafik 3'te verilmiştir.
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Grafik 3. Mezun Olunan Programa Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 3'teki; müzik öğretmenlerinin hangi lisans programlarından mezun olduklarına
ilişkin bulgular incelendiğinde; eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği programlarından
mezun olanların %68 ile en yüksek orana sahip oldukları gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra
güzel sanatlar fakültelerinin müzik alanı programlarından mezun olanların %18,
konservatuvar ve diğer programlardan mezun olanların ise %7'lik oranlar ile dağılım
içerisinde yer aldıkları tespit edilmiştir.
3.4. Öğretmenlerin Çalgı Alanı Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Müzik öğretmenlerinin çalgı alanına ilişkin dağılım görselleştirilerek Grafik 4'te
verilmiştir.
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Grafik 4. Çalgı Alanına Göre Öğretmenlerin Dağılımı
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Öğretmenlerin çalgı alanlarına ilişkin Grafik 4'teki dağılım incelendiğinde, ana çalgı dalı yaylı
çalgılar grubunda olan öğretmenlerin %35 ile en yüksek dağılımı oluşturdukları
gözlemlenmektedir. Telli Çalgılar grubunda yer alanların %25, piyano grubunda yer alanların
ise %23 oranlarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Şan ve üflemeli çalgılar grubunda yer
alanların düşük sayıda oldukları görülmüştür.
3.5. Öğretmenlerin KPSS Puanına Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin KPSS puanına ilişkin dağılım görselleştirilerek Grafik 5'te
verilmiştir.
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Grafik 5. KPSS Puanına Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 5'teki öğretmenlerin KPSS puanlarına ilişkin dağılım düzeylerine bakıldığında,
en yüksek dağılımın %39 ile 55-65 grubunda yer aldığı gözlemlenmektedir. 44 ve altı puan
alanların %29 ile en yüksek ikinci dağılımı oluşturmaları düşündürücüdür. 65 ve üstü puan
alanların %13'te kaldığı tespit edilmiştir.
3.6. Öğretmenlerin Çalıştığı Okul Türüne Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin çalıştığı okul türüne ilişkin dağılım görselleştirilerek Grafik
6'da verilmiştir.
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Grafik 5. Çalıştığı Okul Türüne Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 6'daki bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunluğunun %68 ile
ortaokullarda görev yaptıkları gözlemlenmektedir. Liselerde görev yapan öğretmenlerin %23
oranı ile dağılımda yer aldıkları, mesleki eğitim okulu ve diğer okul türlerinde görev
yapanların ise %9 oranında oldukları tespit edilmiştir.
3.7. Öğretmenlerin Ders Saatine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin ders saatine ilişkin dağılım görselleştirilerek Grafik 7'de
verilmiştir.
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Grafik 6. Ders Saatine Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 7'de görüldüğü üzere, öğretmenlerin %45'inin 11-15 saat, %41'inin ise 16-20 saat derse
girdikleri görülmektedir. 21-30 saat derse girenlerin %10, 5-10 saat girenlerin ise %4 oranına
sahip oldukları saptanmıştır.
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3.8. Öğretmenlerin Müzik Dersi Dışındaki Derslere Girme Durumuna Göre
Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin alan dışı derse girme durumlarına ilişkin dağılım
görselleştirilerek Grafik 8'de verilmiştir.
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Grafik 7. Müzik Dersi Dışındaki Derslere Girme Durumuna Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 8'e bakıldığında, öğretmen olmadığından veya başka sebepler ile müzik dersi
dışındaki diğer alanlardaki derslere giren müzik öğretmenlerinin %13 ile oldukça düşük
düzeyde kaldıkları gözlemlenmektedir.
3.9. Öğretmenlerin Bulunduğu Okuldaki Çalışma Süresine Göre Dağılımına
İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin bulunduğu okuldaki çalışma süresine ilişkin dağılım
görselleştirilerek Grafik 9'da verilmiştir.
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Grafik 8. Bulunduğu Okuldaki Çalışma Süresine Göre Öğretmenlerin Dağılımı
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Grafik 9'daki bulgular incelendiğinde, araştırma verilerinin toplandığı süreç itibariyle,
bulunduğu okulda 5-9 yıl görev yapanların %47 ile dağılımda en yüksek oran ile yer aldıkları
saptanmıştır. 1-4 yıl grubunda yer alanlar %27, 10-14 grubunda yer alanlar ise %21 oranla
dağılımda yer tutmuşlardır. 15 ve üzeri grubunda yer alanların %4 ile oldukça düşük oranda
yer aldıkları tespit edilmiştir.
3.10. Öğretmenlerin Bulunduğu Şehirdeki Çalışma Süresine Göre Dağılımına
İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin bulunduğu şehirdeki çalışma süresine ilişkin dağılım
görselleştirilerek Grafik 10'da verilmiştir.
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Grafik 9. Bulunduğu Şehirdeki Çalışma Süresine Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 10'daki veriler incelendiğinde, diğer profil özelliklerine göre daha dengeli bir
dağılım olduğu gözlemlenmektedir. 15 ve üzeri yıl süresince bulunduğu ilde görev yapanların
54 kişi ile en yüksek sayıda yer aldıkları tespit edilmiştir. 1-4 yıl grubunda yer alanların %16
ile en düşük oran ile dağılımda yer tuttukları belirlenmiştir.
3.11. Öğretmenlerin Görev Yapılan İl Sayısına Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin görev yapılan il sayısına ilişkin dağılım görselleştirilerek
Grafik 11'de verilmiştir.
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Grafik 10. Görev Yapılan İl Sayısına Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 11'deki bulgular incelendiğinde; müzik öğretmenlerinin %73'ünün meslek
hayatları boyunca en fazla 2 ilde görev yaptıkları saptanmıştır. 3-4 grubunda yer alanların
%27 oranla dağılımda yer aldıkları görülmüştür.
3.12. Öğretmenlerin İdarecilik Tecrübesine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin idarecilik tecrübesine ilişkin dağılım görselleştirilerek Grafik
12'de verilmiştir.
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Grafik 11. İdarecilik Tecrübesine Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 12'de görüldüğü üzere idarecilik yapan ya da daha önceden idarecilik yapmış
müzik öğretmenlerinin %6 ile çok düşük düzeyde oldukları gözlemlenmektedir.
3.13. Öğretmenlerin Ek İş Yapma Durumuna Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin ek iş yapma durumuna ilişkin dağılım görselleştirilerek Grafik
13'te verilmiştir.
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Grafik 12. Ek İş Yapma Durumuna Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 13'e bakıldığında, devlet kurumlarında öğretmenlik yapma dışında başka ek
işler yapan öğretmen sayısının %33 olduğu görülmektedir. Yapılan ek işler arasında dengeli
bir dağılım olmakla beraber özel-bireysel ders verenlerin %18 ile en yüksek oranda oldukları
tespit edilmiştir. Fakat genel dağılım göz önüne alındığında, en yüksek orandaki grubun %45
ile ek iş yapmayan müzik öğretmenleri olduğu ortaya çıkmıştır.
3.14. Öğretmenlerin Aylık Gelir Düzeyine (Bireysel) Göre Dağılımına İlişkin
Bulgular
Müzik öğretmenlerinin aylık gelir düzeyine ilişkin dağılım görselleştirilerek Grafik
14'te verilmiştir.
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Grafik 13. Aylık Gelir Düzeyine Göre Öğretmenlerin Dağılımı
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Öğretmenlerin %90'ın üzerindeki çoğunluğunun aylık gelir düzeyinin 2000-4000 TL
arasında olduğu gözlemlenmektedir. 5000 ve üzeri gelir düzeyine sahip olanların %5 oranı ile
dağılımda çok düşük düzeyde kaldıkları tespit edilmiştir.
3.15.Öğretmenlerin Evin Kira Olma Durumuna Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin evin kira olma durumuna ilişkin dağılım görselleştirilerek
Grafik 15'te verilmiştir.
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Grafik 14. Evin Kira Olma Durumuna Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 15 incelendiğinde, öğretmenlerin %70'inin kiracı olmadıkları, ev sahibi
oldukları görülmektedir.
3.16. Öğretmenlerin Evde Piyano Olma Durumuna Göre Dağılımına İlişkin
Bulgular
Müzik öğretmenlerinin evde piyano olma durumuna ilişkin dağılım görselleştirilerek
Grafik 16'da verilmiştir.

0.34
Evet
0.66

Hayır

Grafik 15. Evde Piyano Olma Durumuna Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Öğretmenlerin %66'sının evinde piyano bulunmadığı tespit edilmiştir.
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3.17. Öğretmenlerin Sahip Oldukları Çalgı Sayısına Göre Dağılımına İlişkin
Bulgular
Müzik öğretmenlerinin çalgı sayısına ilişkin dağılım görselleştirilerek Grafik 17'de
verilmiştir.
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Grafik 16. Çalgı Sayısına Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 17'de görüldüğü üzere, müzik öğretmenlerinin %55'inin 3-4 çalgıya sahip
oldukları, 1-2 grubunda yer alanların ise %28 ile dağılımda yer tuttukları tespit edilmiştir.
3.18. Öğretmenlerin En Çok Dinlenilen Müzik Türüne Göre Dağılımına İlişkin
Bulgular
Müzik öğretmenlerinin en çok
görselleştirilerek Grafik 18'de verilmiştir.
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Grafik 17. En Çok Dinlenilen Müzik Türüne Göre Öğretmenlerin Dağılımı
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Grafik 18 incelendiğinde, müzik öğretmenlerinin %40'ının en çok THM türünü
dinledikleri saptanmıştır. TSM'yi en çok dinleyenlerin, %26 oran ile dağılım içerisinde ikinci
sırada yer aldıkları gözlemlenmektedir. Buradan hareketle öğretmenlerin %66'sının Türk
müziğini en çok dinledikleri görülmüştür.
3.19. Öğretmenlerin Müzik Dersinde
Dağılımına İlişkin Bulgular

Kullandıkları

Çalgı

Türüne Göre

Müzik öğretmenlerinin derste kullanılan çalgı türüne ilişkin dağılım görselleştirilerek
Grafik 19'da verilmiştir.
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Grafik 18. Müzik Dersinde Kullandıkları Çalgı Türüne Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 19'da görüldüğü üzere, müzik öğretmenlerinin derslerinde %70 ile en çok
blokflüt ve klavye çalgılarını kullandıkları tespit edilmiştir. Diğer çalgı türlerinin düşük
düzeyde kaldıkları gözlemlenmektedir.
3.20. Öğretmenlerin Akademik Yayın Olma Durumuna Türüne Göre Dağılımına
İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin akademik yayın durumuna ilişkin dağılım görselleştirilerek
Grafik 20'de verilmiştir.
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Grafik 19. Akademik Yayını Olma Durumuna Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 20 incelendiğinde, müzik öğretmenlerinin %93'ünün akademik çalışmalar
yapmadıkları görülmüştür.
3.21. Öğretmenlerin Ailesinde Müzik Öğretmeni Olma Durumuna Türüne Göre
Dağılımına İlişkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin ailesinde müzik öğretmeni olma durumuna ilişkin dağılım
görselleştirilerek Grafik 21'de verilmiştir.
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Grafik 20. Ailesinde Müzik Öğretmeni Olma Durumuna Göre Öğretmenlerin Dağılımı
Grafik 21'e bakıldığında dengeli bir dağılımın oluştuğu, ailesinde müzik öğretmeni
olanlar ve olmayanların birbirlerine yakın oldukları gözlemlenmektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun genel lise ve İnönü Üniversitesi mezunu olduğu
bulunmuştur. Öğretmenlerin mezun olunan program değişkenine göre dağılımlarında Müzik
Öğretmenliği programından mezun olanlar çoğunluğu teşkil etmektedir. Bu bilgiler ışığında;
Malatya’da görev yapan öğretmenlerin çoğunun eski dönem mezunlarından olduğu
anlaşılmaktadır; çünkü 2000’lerden önce Türkiye’nin birçok yerinde Anadolu güzel Sanatlar
Lisesi yoktu. Bu bakımdan Müzik Öğretmenliği Programlarında okuyan kişilerin çoğunun
genel lise mezunu olması tabii bir durumdur. İnönü Üniversitesi’nin bulunduğu şehir olan
73

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Malatya’da ise Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını 2005 yılında vermiştir. Bu bakımdan,
Malatya’da genel lise mezunu müzik öğretmeni sayısı oldukça fazladır. Görev yapan Müzik
Öğretmenlerinin, daha çok Müzik Öğretmenliği programından mezun olanlardan oluşması ise,
o tarihlerde Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuvar gibi bölümlerin sayı azlığı ve Pedagojik
Formasyon eğitiminin günümüzde olduğu kadar, Devletin bu işlerden sorumlu birimlerince
desteklenmemesi olduğu düşünülmektedir.
Çalgı alanına ilişkin dağılımda yaylı çalgılar en yüksek orana sahiptir. Bu grubu çalgı
alanı telli çalgılar ve piyano olan öğretmenlerin izlediği görülmüştür. Şan ve üflemeli çalgılar
alanındaki müzik öğretmenlerinin düşük sayıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bilgilere
göre; Malatya’nın Müzik Öğretmenliği Programının uzun yıllar 80 kişilik bir kontenjanla
eğitim öğretimine devam etmesi; okuyan öğrencilerin önemli bir bölümünün Malatyalı olması
ve İnönü Üniversitesi’nin Müzik Öğretmenliği akademik kadrosunu, ağırlıklı olarak yaylı
çalgı öğretim elemanlarının oluşturmasından dolayı, Malatya’da görev alan Müzik
Öğretmenlerinin Anadal çalgılarının büyük kısmını, yaylı çalgıların oluşturduğu tespit
edilmiştir.
Öğretmenlerin KPSS puanına göre dağılımına ilişkin sonuçlar incelendiğinde,
çoğunluğu 55-65 aralığında puan alanlar oluşturmaktadır. 44 ve altı puan alan öğretmenlerin
ikinci büyük grup olduğu, 66 ve üstü puan alanların çok düşük sayıda oldukları sonucu ortaya
çıkmıştır. Bu durum oldukça dikkat çekicidir. Buradan hareketle; Müzik Öğretmenliği
Yetenek sınavlarına müracaat için istenilen üniversite giriş sınav puanlarının (ÖSS, YGS)
düşük seviyede tutulması, (120,140,160,180) özellikle kültür derslerinde yetersiz öğrencilerin
Müzik Öğretmenliği bölümlerine alımının önünü açmıştır. Bu sebeple, mezun olan öğrenciler
KPSS’ye yeterli bilgi donanım ve altyapıdan yoksun girmektedir. Böyle olunca da KPSS
puan ortalamaları düşük seviyelerde kalmaktadır.
Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin dağılımda en yoğun grup olduğu
bulunmuştur. Lisede görev yapan öğretmenlerin bu grubu izlediği ve mesleki eğitim vb. diğer
okul türlerinde görev yapanların düşük oranda oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Müzik
Öğretmenliğinin, liselerde seçmeli, meslek liselerinde ise seçmeli ders sıralamasının
sonlarında düşünülmesi ve bu tür okullarda norm olarak dahi gösterilmemesi bu durumun
sebepleri olarak gösterilebilir.
Müzik öğretmenlerinin ders saatine ilişkin dağılımlarına bakıldığında, en yoğun
grubun 11-15 saat girenler olduğu tespit edilmekle beraber çoğunluğun 11-15 ve 16-20 saat
derse giren öğretmenlerden oluştuğu sonucu ortaya çıkmıştır. Alan dersi yani diğer bir
anlatımla müzik dersi dışında herhangi bir derse giren müzik öğretmenlerinin sayısının
oldukça düşük olduğu bulunmuştur. Müzik dersinin haftada sadece bir saat olması, müzik
öğretmenlerinin maaş karşılığı olan 15 saati doldurmakta bile güçlük çektiklerine ve
dolayısıyla birden fazla okulda çalışmak zorunda kalmalarına sebep olmaktadır.
Öğretmenlerin yarıya yakın bir bölümünün bulundukları okulda 5-9 yıllık bir zaman
dilimi boyunca çalıştıkları görülmüştür. Sırasıyla bu grubu; 1-4 yıl ve 10-14 yıl arası bir süre
boyunca çalışanlar izlemektedir. 15 ve üzeri grubunda yer alanların yok denecek kadar az
oldukları ortaya çıkmıştır. Fakat bu sonucun yanı sıra öğretmenlerin bulunduğu ildeki çalışma
sürelerine ilişkin sonuçlar incelendiğinde 15 ve üzeri bir süredir aynı ilde, Malatya'da görev
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yapanların çoğunlukta olduğu ortaya çıkmıştır. Malatya’nın sosyo–ekonomik şartlarının
özellikle çevresindeki doğu ve güneydoğu illerine göre iyi olması, birkaç yıl öncesine kadar
Malatya’nın tamamının mecburi hizmet bölgesi sayılmasının, bu şehirdeki çalışma süresinin
uzun tutulmasında etkili olduğu düşünülmektedir.
Öğretmenlerin görev yaptıkları il sayısına ilişkin sonuçlara bakıldığında, çoğunluğun
bir ya da iki ilde görev yaptıkları bulunmuştur. Müzik öğretmenlerinin neredeyse tamamına
yakınının idarecilik tecrübesi olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre; ilk
atamaların daha çok Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapıldığı
göz önüne alındığında, ikinci çalışma yeri olarak, daha çok “memleket” olgusu sebebiyle
Malatya’nın tercih edildiği; idarecilik görevlerinin ise, daha çok Sınıf Öğretmenliği,
Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi gibi mihver ders öğretmenlerine verilmesinin etkili olduğu
düşünülmektedir.
Çalışma grubunun yarısına yakın bir kısmının ek iş yapmadığı görülmüştür. Ek iş
yapan diğer grup içerisinde dengeli bir dağılım olmakla beraber yoğunluğun özel-bireysel
ders verenler ile müzisyenlik ve dershane-kurs öğretmenliği dışında diğer bir anlatımla müzik
dışındaki işlerle uğraşanlarda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin neredeyse
tamamına yakın bir kısmının 2000-4000 TL arasında bir geliri olduğu, 2000-2999, 3000-3999
gruplarının birbirlerine yakın bir dağılım gösterdiği bulunmuştur. Fakat burada gözden
kaçırılmaması gereken nokta bu gelir düzeyi sadece öğretmenin kendisine aittir.
Öğretmenlerin büyük bir kısmının evli olduğu düşünüldüğünde ortaya çıkan bu tablonun
değişeceği düşünülmektedir.
Müzik öğretmenlerinin evin kira olma durumu ve evde piyano olma durumu
değişkenlerine göre dağılımlara bakıldığında ise öğretmenlerin önemli bir kısmının ev sahibi
olduğu fakat müzik öğretiminin temel çalgılarından biri olan piyanoya sahip olmadıkları
sonucu ortaya çıkmıştır. Fakat öğretmenlerin yarısının 3-4 çalgıya, dörtte birinden biraz
fazlasının ise 1-2 çalgıya sahip oldukları bulunmuştur. Bu durum öğretmenlerin yaşam
tarzları, hayata yaklaşımları, öncelikleri araştırılarak tespit edilmesi gereken bir olgu olarak
ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin en çok dinledikleri müzik türünün THM olduğu, ikinci büyük grubun
ise TSM dinleyenler olarak ortaya çıktığı bulunmuştur. Klasik Batı Müziği ve diğer müzik
türlerini dinleyenler %20'lik dilimin altında kalmışlardır. Bu bulgulardan hareketle müzik
öğretmenlerinin önemli bir bölümünün müzik dinleme tercihlerinin Türk Müziği üzerinde
yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre, Klasik Batı Müziği eğitimi alan müzik
öğretmenlerinin, bu müziği içselleştiremediği ve günlük hayatta dinlenilebilir bir tür olarak
görmediği kanaatine varılabilir.
Müzik derslerinde, öğretmenlerin çoğunluğunun blokflüt ve klavye çalgılarını en çok
kullandıkları tespit edilmiştir. Blokflüt tercihinde bulunanların çoğunlukta oldukları
görülmüştür. Bu durum dikkat çekici ve irdelenmesi gereken bir konudur. Çağın gerektirdiği
entegrasyon, öğretim materyallerindeki gelişim ve çeşitliliği zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan
teknik ve müzikalite açısından kapasitesi oldukça sınırlı olan blokflütün en çok tercih edilen
çalgı olmasının nedenleri araştırılmalıdır. Bu durumun öğrenci yeterliliği, ders saati, maddi
imkanlar, öğretmen yeterliliği vb. değişkenlerin hangisi veya hangilerinden dolayı ortaya
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çıktığı tartışılmalıdır. Ayrıca en çok dinlenilen müzik türü THM iken müzik dersinde en çok
bağlamayı kullananların çok düşük seviyede kalması manidardır.
Müzik öğretmenlerinin neredeyse tamamına yakınının akademik çalışmalarda
bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öğretmenlerin ailesinde müzik öğretmeni olma
değişkenine göre dağılımlarından ulaşılan sonuç ise dengeli bir dağılımın gerçekleştiği,
öğretmenlerin yarısının ailesinde müzik öğretmeni olduğudur. Müzik öğretmenlerinin kariyer
planlama, meslek seçimi sürecinde bu durumun etkili olduğu düşünülebilir. Bu dikkat çekici
sonucu değerlendirdiğimizde; özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüksek lisans ve doktora
eğitimi yapmak isteyen müzik öğretmenlerimizin il dışı atama şartlarını iyileştirmeye ve
kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmasının gerekli olduğu, bununla birlikte, Müzik
öğretmenlerimiz de bu yüksek lisans ve doktora eğitimi hususunda daha istekli ve cesur
olmaları gerektiği düşünülmektedir.
Müzik öğretmenlerinin profil özellikleri bu alanda yapılmış ilk çalışma olması ile
önem taşımaktadır. Yukarıda değinilen bulgular ışığında müzik öğretmenlerinin mesleki ve
toplumsal yaşam zorunlulukları ikilemi arasında kaldığı söylenebilir. Özellikle sosyoekonomik (sahiplik, gelir düzeyi) değişkenler düzleminde bakıldığında Müzik
öğretmenlerinin çalgı yerine mülk sahibi olmaları, tercih edilebilirlik konusundaki çekinceleri
ve akademik devamlılık konusundaki isteksizliklerini sosyal yapı ve bunun paralel etkileyicisi
olarak ekonomik çekincelerin etkilediği düşünülmektedir. İlgili literatür taramalarında sadece
müzik öğretmenlerinin sosyo-ekonomik ve bireysel profil özelliklerini araştıran herhangi bir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Abazaoğlu, Yıldırım & Yıldızhan (2014), Milli Eğitim
Bakanlığı’nda (MEB) görev yapan öğretmenlerin profillerinin çıkartılmasını amaçlamışlardır.
Cinsiyet, yönetim kademesi, yaş ve mezun olunan fakülte gibi değişkenler ekseninde bütün
Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin profil özellikleri belirlenmiştir. İlgili çalışmada tüm
Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin cinsiyet çoğunluğunun bayan olduğu, akademik
devamlılık konusunda karşılaştırılabilir ülkelere nazaran yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu
açıdan ulaşılan veriler bu çalışma ile paralellik göstermektedir.
ÖNERİLER


Öğretmenlerimizin KPSS puanlarına baktığımızda büyük çoğunluğunun 45-65 bandı ve
44 puanın altında olduğu görülmektedir. Bu durum, öğretmenlerimizin kültür dersleri ve
eğitim derslerinde yeterli bir donanıma sahip olmadıklarını işaret etmektedir. Bu
bakımdan, kültür ve eğitim derslerinin yeterince kavratılabileceği bir eğitim ortamının
sağlanması gerekmekte ve bu derslerin de müzik dersleri kadar önemli olduğu
vurgulanmalıdır.



Müzik öğretmenlerinin çoğunun ortaokul ve lisede görev yaptığı ve meslek liselerinde ise
yok denecek kadar az müzik öğretmeninin görev yaptığı sonucuna ulaştırmıştır. Bu
bilgiler ışığında; Milli Eğitim Müdürlüklerinin Mesleki Okullara Müzik Öğretmeni norm
kadroları tahsis etmeleri gerekmektedir.



Müzik öğretmenlerinin girdikleri haftalık ders saatlerine baktığımızda genel olarak sadece
maaş karşılığını doldurabildikleri görülmüştür. Bu problem; öğretmenlerimizin ya ek ders
alamamalarına ya da birkaç okulda birden derslere girmeye mecbur bırakılmalarına sebep

76

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

olmaktadır. Bu durumun ortadan kalkması için ya müzik dersinin haftada iki saate
çıkarılması ya da seçmeli derslerin müzik ağırlıklı olarak tercih edilmesi sağlanmalıdır.


Akort problemi olmayan, çoksesli müziğin temel çalgısı olan Deşifre denince akla ilk
gelen piyano, özellikle elektronik piyano, öğretmenlerimizin çoğunun evinde olmadığı
görülmüştür. Piyano fiyatlarının hemen hemen bir öğretmen maaşı civarında olduğu ve
birçok çeşit modelin bulunduğu bu dönemde, öğretmenlerimiz bu temel çalgıyı almaya,
Milli Eğitim, Müzik Evleri ve diğer müzik öğretmeni ve müzik insanlarının gayretleriyle,
teşvik edilmelidir.



Müzik Öğretmenlerinin, müzik dinleme alışkanlıklarına bakıldığında dört yıl boyunca
eğiminin aldıkları Klasik Batı Müziğini dinleme oranı sadece % 20 olduğu görülmektedir.
Bu dikkat çekici sonucu değerlendirdiğimizde; müzik öğretmenliği bölümlerinin Klasik
Batı Müziğini dinleme ve sevdirmeye yönelik etkinliklere ve derslere çok daha fazla önem
vermeleri gerektiğini söyleyebiliriz.



Müzik öğretmenlerin çoğunun blokflüt ve klavye çalgılarını kullandıkları tespit edilmiştir.
Öğretmenlerimizin, entonasyon problemi olan blokflüt yerine çoksesliliği elde etmenin
kolay olduğu gitar gibi çalgılara önem verilmesi bunun yanı sıra, kültürel ihtiyaçlara
cevap vermesi ve belirli gün ve haftaların vazgeçilmez çalgısı olması bakımından bağlama
kullanmaya teşvik edilmeleri gerekmektedir.



Müzik öğretmenlerinin birkaç istisnayı saymazsak, hemen hemen tamamının akademik
çalışmalarda bulunmadığı görülmüştür. Bu dikkat çekici sonucu değerlendirdiğimizde;
özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmak isteyen
müzik öğretmenlerimizin il dışı atama şartlarını iyileştirmeye ve kolaylaştırmaya yönelik
çalışmalar yapması çok elzemdir. Müzik öğretmenlerimiz de bu yüksek lisans ve doktora
eğitimi hususunda daha istekli ve cesur olmaları gerekmektedir.
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KADIN FİGÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN FAKTÖR
ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: ERKEK BAKIM ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ
Caner Erden*
Hakan İşgören**

Ahmet Erhan Tanyeri***

Nurcan Şimşek****

Öz
Bu çalışma ‘Erkek Bakım Ürünleri Televizyon Reklamlarında Kadın Figürünün Kullanılmasının Tüketici
Algısına Etkisini’ ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada 17 soruluk likert ölçeğinde soru sorulmuştur.
Çalışma 2015-2016 yılında Sakarya Üniversitesi’nde çalışan idari ya da akademik personeller ile yürütülmüştür.
Toplamda 100 katılımcıdan alınan veriler faktör analizi ile özetlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada SPSS 22 paket
programı kullanılmış ve elde edilen bilgiler analiz edilerek sunulmuştur. Çalışma sonunda 5 adet faktör tespit
edilerek faktörlerin isimlendirilmesi işlemi yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kadın Figürü Etkisi, Faktör Analizi, Erkek Bakım Ürünleri, Tüketici Algısı, Satın Alma
Davranışları.
INVESTIGATION OF THE EFFECT ON THE BUYING BEHAVIOR OF FEMALE FIGURE
USİNG FACTOR ANALYSIS METHOD: MALE GROOMING PRODUCTS CASE
Abstract
This study aims to measure, Women's Figure of the Effects of Consumer Perception in 'Men Care Products
Using TV ad. For this purpose, the study asked 17 questions in Likert scale. Study was carried out with the staff
at Sakarya University both administrative and academic in the years 2015-2016.In total, data from 100
participants have tried to summarize the factor analysis. The study used SPSS 22 software package is presented
by analyzing the information obtained. At the end of 5 pieces factors identified and the process of naming the
factors that have been made.
Keywords: Women's Figure Effect, Factor Analsis, Men Care Products, Consumer Perception, Purchase
Behaviour

1. Giriş
Bu çalışma Sakarya Üniversitesi personel ve öğrencileri üzerinde uygulanmış olup “Erkek
bakım ürünleri televizyon reklamlarında kadın figürünün kullanılmasının tüketici algısına
etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada toplam 100 kişi ile görüşülmüştür. Elde edilen
anket bilgileri ışığında çeşitli istatistiksel analizler yapılarak yapılan çıkarımlar ve analizler bu
belgede sunulmuştur. Anket çalışmasından elde edilen sonuçlar SPSS 22 programı yardımıyla
analiz edilmiş ve sonuçlar çıkarılmıştır. Çalışmada sorulan sorular ve sorulara verilen
cevaplar ek olarak dosyaya eklenmiştir. İkinci bölümde; ankete katılan kişiler için betimleyici
istatistikler, üçüncü bölümde parametrik ve nonparametrik testler ve dördüncü bölümde faktör
analizi yapılmıştır.
Çalışmadaki ana kütle Sakarya Üniversitesi’nde 2014-2015 yılında çalışan akademik ve
idari personellerin tamamıdır. Araştırma ana kütleden alınan 100 birimlik örnek üzerinde
geliştirilmiştir. Araştırmaya katılmak istemeyen ana kütle elemanlarını da hesaba kattığımızda
Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, cerden@sakarya.edu.tr
Sakarya Üniversitesi, İşletme Bölümü, hisgoren@sakarya.edu.tr
***
Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, tanyeri@sakarya.edu.tr
****
Sakarya Üniversitesi, İşletme Bölümü, nsimsek@sakarya.edu.tr
*

**
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yaklaşık 100 kişi ile bu çalışma için görüşülmüştür. Araştımada sorulan likert ölçeğindeki
soru özellikle ikinci sorudur. Bu soruda likert tipinde sorulmuş 17 adet soru bulunmaktadır.
Bu konudaki sorular oluşturulurken sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapan bir arkadaşın
bilgilerinden yararlanılmıştır. Likert ölçeğindeki sorular “Kesinlikle katılmıyorum,
katılmıyorum, ne katılıyorum ne katılmıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum”
şeklinde ölçeklendirilmişyir. Kesinlikle katılıyorum 5 şeklinde puanlanmış ve diğer katılım
seviyeleri de sırasıyla 4-3-2-1 değerlerini almıştır. Bu değerler SPSS değişkenler bölümünde
tanımlanmıştır.
Frekans analizinden çıkarılan sonuç tabloları oluşturulmuş ve bu tablolara göre eksik ya da
hatalı girilen birkaç değere rastlanmıştır. Bu değerler doğru değerler ile değiştirilmiş ya da
boş bırakılmıştır.Frekans tablolarının tamamı yerine örnek olarak ankete cevap verenlerin
meslekleri ve medeni hallerinin grafikleri Şekil 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Evli bekar frekans tablosu

Valid

Evli
Bekar
Total

Frequency
40
60
100

Medeni haliniz?
Percent Valid Percent
40,0
40,0
60,0
60,0
100,0
100,0

Cumulative Percent
40,0
100,0

Tablo2. Meslek grupları frekans tablosu
Mesleğiniz?
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
İdari Personel
51
51,0
51,0
51,0
Yüksek Lisans Öğrencisi 48
48,0
48,0
99,0
Valid
Doktora Öğrencisi
1
1,0
1,0
100,0
Total
100
100,0 100,0

Şekil 1. Medeni hal ve meslek grafikleri

Tablo 3’te ankete katılanların yaşlarına ait ortalama, mod, medyan, basıklık ve çarpıklık
ölçüleri bilgileri verilmiştir. Tablo 3’ten görüldüğü gibi toplam 100 örnekten hiç eksik veriye
rastlanmamıştır. Çalışılan 100 örnek için ortalama değerin 29,16 olduğu ölçülmüş, mod 26,
medyan 29,18 olarak hesaplanmıştır. Çarpıklık ve basıklık ölçüleri normal seviyelerde
olduğundan yaş dağılımının kabul edilebilir çarpıklık ve sivrilikte olduğu söylenebilir.
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Tablo3. Yaş özelliği istatistikleri

N

Statistics
Yaşınız
Valid
Missing

Mean
Median
Mode
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

100
0
29,16
27,50
26
1,073
,241
1,004
,478

Bu uygulamada ankete katılanların aylık gelirleri ile “Aylık Geliriniz? * Reklamlarda
kadının baskın rol almasının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu düşünüyorum” sorusu arasında
çarpraz tablo oluşturulmuş ve ki kare testi yapılmıştır. Bu bilgiler Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Çarpraz tablolar
Aylık Geliriniz? * Reklamlarda kadının baskın rol almasının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu düşünüyorum.
Crosstabulation
Count
Reklamlarda kadının baskın rol almasının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu
düşünüyorum.
Hiç
Kısmen
Ne Katılıyorum Ne Kısmen
Tamamen
Katılmıyorum Katılmıyorum Katılmıyorum
Katılıyorum Katılıyorum
500
TL'den 2
3
4
1
3
az
5011
1
1
2
3
1000 TL
Aylık
1001Geliriniz?
7
7
12
12
7
2000
20016
6
8
5
4
3000
3001 ve
2
2
1
0
0
üzeri
Total
18
19
26
20
17

Total

13
8
45
29
5
100

Tablo 5. Ki kare testi
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
10,886a
16
,816
Likelihood Ratio
11,973
16
,746
Linear-by-Linear Association
2,450
1
,117
N of Valid Cases
100
a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,85.

Ki-kare testi sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. Ki kare tablosundan okunabileceği gibi
Pearson Ki kare değeri 10,886 olarak bulunmuştur. Bu değerin anlamlılık düzeyi 0,816 yani
>0,05 olduğundan h0 kabul edilir, h1 hipotezi reddedilir.
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Ho: iki değişken arasında ilişki yoktur.
H1: iki değişken arasında ilişki vardır.
Bu iki değişken arasında ilişki yoktur hipotezi çalışma sonunda kabul edilmiştir.
Anket sorularından 1. Soru çoklu seçimli bir tarzda sorulmuştur. Yani ankete katılan kişi
bu soru için birden fazla seçeneği işaretleyebilir. Bu durumda çok seçenek işaretlendiği için
frekans analizi farklı şekilde yapılmaktadır. Bunun için kullanılması gereken
Analyze>>Multiple Response>>Define Variable Sets komutudur. Daha sonra setler kısmına
1. Sorunun bütün verileri aktarılır. Frekanslar için tekrar analyze menüsünden multiple
response altında frequensies komutu seçilerek aşağıdaki şekilde bir frekans tablosu
oluşturulur. Oluşturulan tablo aşağıda gösterilmiştir. Tabloya göre reklamlarında kadın figürü
kullandığını en fazla anımsanan marka 62 kişilik cevap sayısıyla ve %27’lik oranı nedeniyle
AXE markası bulunmuştur. Diğer markalar arasındaki oranlar birbirine yakın olup en az
anımsanan marka Clear Men olmuştur.
Tablo 6. Soru 1 frekans tablosu
$Soru1 Frequencies

Soru1a

Gilette Bakım ürününün reklamlarında kadın figürü kullandığını
anımsıyor musunuz?
Nivea Bakım ürününün reklamlarında kadın figürü kullandığını
anımsıyor musunuz?
Arko Bakım ürününün reklamlarında kadın figürü kullandığını
anımsıyor musunuz?
AXE Bakım ürününün reklamlarında kadın figürü kullandığını
anımsıyor musunuz?
Head&Shoulders Bakım ürününün reklamlarında kadın figürü
kullandığını anımsıyor musunuz?
Clear Men Bakım ürününün reklamlarında kadın figürü kullandığını
anımsıyor musunuz?

Total
a. Dichotomy group tabulated at value 1.

Responses
N
Percent

Percent of
Cases

34

15,0%

35,8%

36

15,9%

37,9%

33

14,5%

34,7%

62

27,3%

65,3%

39

17,2%

41,1%

23

10,1%

24,2%

227

100,0%

238,9%

2. Parametrik ve Nonparametrik Hipotez Testleri
2.1. Parametrik hipotez testleri
Parametrik test yapabilmek için 3 ön şartın sağlanması gerekir. Bu şartlar 1- Veriler aralıklı
ya da oransal olmalıdır. 2- Veriler normal dağılıma uymalıdır. 3- Grup varyansları eşit
olmalıdır. Örneğin, bağımsız değişkenlerin sınıflama ya da sıralama ölçeği ile, bağımlı
değişkenlerin ise eşit aralıklı ya da oranlı ölçekle ölçülmesi halinde, F ve t testleri
uygulanabilir (Karasar, 1995).
2.2. T-Testi
T-testi iki örneklem arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını belirlemek için
yapılır. SPSS programında gösterilen 3 farklı t testi bulunmaktadır. Bu testler veriler
arasındaki ilişkinin bağımlı olup olmamasına bağlıdır. Independent Sample t-testi yapabilmek
için birbirine bağlı iki farklı veriyi analiz etmemiz gerekir. Bu çalışmada bu tarzda bir örnek
seçilerek bağımsız örnek t testi uygulaması gerçekleştirilecektir. Uygulama için likert
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ölçeğinde sorulan sorular arasından ilk soruda kadınların reklamlarda çok yönlü sunulduğu
ifadesidir. Bu soruda ankete katılanın bu ifadeye ne derece katıldığıyla alakalıdır. Bu soru için
erkek ve kadın olarak iki farklı grup oluşturulmuş ve cevapları karşılaştırılmıştır. Tahmin
edilebileceği gibi bu iki grup arasında bağımlılık bulunmamaktadır. Bağımsız iki görnek için
SPSS komutu: Analyze>>Compare Means>>Independent Sample t-Test komutudur. Çıkan
pencerede test değişkeni olarak s1cokyonlu değişkeni, group object olarak da cinsiyet
değişkeni kullanılmıştır. Bu tanımlamalardan sonra define group seçeneği ile kadın ve erkek
tanımlamaları yapılmıştır. Erkek için 1, kadın için 2 ataması yapılmıştır. Uygulama %95
güven aralığı içinde çalıştırılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo7. t-test bağımsızlık testi için grup istatistikleri
Group Statistics
Televizyon reklamlarında kadınlar çok yönlü olarak
sunulmaktadır. (seksi, güçlü, modern …)

Cinsiyet?

N

Mean

Erkek
Kadın

46
54

1,54
1,54

Std.
Deviation
,862
,745

Std. Error
Mean
,127
,101

Tablo 7’den Televizyon reklamlarında kadınlar çok yönlü olarak sunulmaktadır, sorusuna
kadınların ve erkeklerin verdiği cevaplar arasında önemli bir fark olmadığı görülmektedir.
Yine de bu fark anlamlı mı değil mi diye t-testi yapılmalıdır. T-testine ilişkin analizler Tablo
3.2’de verilmiştir.
Analiz sonucunda öncelikle levene testinin sonucuna bakılır. Amacımız grup varyansının
eşit olup olmadığını anlamaktır. İlgili hipotezlerimiz ise şu şekildedir:
H0 : σ12 ≠ σ 22 (İki grubun varyansları eşit değildir)
H1 : σ 12 = σ 22 (İki grubun varyansları eşittir)
Varyanslarının eşit olduğu varsayımı durumunda Sig(2-tailed) yani anlamlılık düzeyi çok
yüksek çıkmıştır. Bu yüzden H0 kabul edililr, h1 hipotezi reddedilir.
Tablo 8. Bağımsız t-test örneği testi
Independent Samples Test

Televizyon
reklamlarında
kadınlar çok
yönlü olarak
sunulmaktadır.
(seksi, güçlü,
modern …)

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

F

Sig.

t

df

Sig.
(2tailed)

,437

,510

,040

98

,968

,006

,161

-,312

,325

,040

89,688

,968

,006

,163

-,317

,329

Varyanslarının eşit olduğu varsayımı dışında tablo okunduğunda, t değeri 0,040 olarak
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bulunmuştur. Yani kadınlar erkeklerden daha çok televizyon reklamlarında kadınların çok
yönlü olarak sunulduğunu düşünmektedir. Aynı zamanda anlamlılık düzeyi 0,05’ten yüksek
çıktığı için h0 hipotezi yani H0 : µ1 = µ2
(İki grubun ortalamaları arasında fark yoktur)
hipotezi kabul edilir.
t-testinin bir diğer örneği de tek örnek t testi üzerine yapılacaktır. Bu teste göre herhangi
bir örneklem grubu ele alınacak ve ortlamasının belirlenen bir ortalamadan anlamlı derecede
farklı olup olmadığı test edilecektir. Bu test için yaş ortalamalarının üniversitede çalışan ve
okuyanların genç olması nedeniyle 22 olması beklensin. Bu analiz sayesinde bu yaş
ortalaması ile gerçek yaş ortalaması arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılabilir. SPSS
komutları; Analyze>>Compare Means>>OneSample t-Test. Bu komuttan çıkan sonuçlar
aşağıdaki gibi yorumlanabilir.
Tablo 9’da gösterildiği gibi örneklemin yaş ortalaması 29,16 olarak hesaplanmıştır.
Önceden belirlenen ortalama değer 22 ise 29 değerinden oldukça uzaktır ve aralarında anlamlı
bir fark var gibi görünmektedir. Ancak yine de test yapılması gerekmektedir.
Tablo 9. Tek örnek istatistiği

Yaşınız

One-Sample Statistics
Mean Std. Deviation Std. Error Mean
29,16 6,286
,629

N
100

Tablo 10’da t-test tek örnek testi gösterilmektedir. Tabloadaki anlamlılık düzeyine göre h0
hipotezi reddedilir, h1 hipotezi kabul edilir. Yani iki ortalama arasında anlamlı bir fark vardır
hipotezi kabul edilerek beklenen sonuca ulaşılmış olur.
H1 : µ ≠22 Yani ankete katılanların yaş ortalamaları 22 değerinden %95 anlamlı düzeyde
farklıdır. Yine aynı tabloda mean differences olarak belirlenen değerin iki ortalama arasındaki
farkı verdiği de görülebilir.
Tablo 10. t-test tek örnek testi
Test Value = 22
Yaşınız

One-Sample Test

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

11,391

99

,000

7,160

95% Confidence Interval of the Difference
Lower
Upper
5,91
8,41

3. Faktör Analizi
Faktör analizi birbiriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden
bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistik
tekniklerinden biridir. Faktör analizi ile kendi içinde yüksek kolerasyonlu, birbiri içinde
kolerasyonsuz değişkenlere ayırmak amaçlanır (Özdamar, 2002). Yani faktör analizi çok
sayıdaki maddeyi özetlemeyi sağlayan bir çalışmadır (Kurtuluş, 1985). Değişkenler arasında
gruplandırma yaparak okumayı ve analizi kolaylaştırmalar yapılbilir (Karagöz, 1991). Faktör
analizi bir çok disiplinde kullanılan yaygın bir uygulama alanına sahip bir analiz tekniğidir
(Kline, 1994) (Tavşancıl, 2002).
Bu çalışmada 17 adetlik soru içeren likert ölçekli tutum ölçen soru için daha özet bilgi
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sunulmaya
çalışılmıştır.
Faktör
analizi
için
Analyze>>Dimension Reduction>>Factor komutudur.

kullanılması

gereken

komut:

Şekil 2. Faktör analizine girecek veriler

Şekil 2’de gösterildiği gibi variable yazan bölüme 2. Soruda sorulan soruların tamamı
aktarılır.. Descriptives menüsünden KMO ve Bartlett sekmeleri faktör analizinin ön şartı
olduğu için işaretlenir. Anti image seçeneği de işaretlebilir.
KMO oranı %50-70 arasında ise kabul edilebilir ancak %50’nin altına düşmesi durumunda
faktör analizi yapılamaz. KMO testi örneklem yeterliliðini ölçer ve örneklem büyüklüğüyle
ilgilenir (Sharma, 1994) (Altunışık, et al., 2005). Barklett Separate Testi ise elimizde 17
maddelik ölçek için bir korelasyon olup olmadığını kontrol eder. Barklett testinin yeterince
anlamlı çıkmaması durumunda faktör analizi yapılması uygun olmaz (Akgül & Çevik, 2003)
(Hair, et al., 1998).
Extraction butonundan eğer belli sayıda gruba ayırmak istiyorsak “fixed number of
factors” seçilir. Ancak uygulamada “based on eingenvalue” seçilmiş ve grup sayısı belirleme
işi SPSS’e bırakılmıştır.
Rotation butonu ile de dağınık bir şekilde duran verileri; kendi içinde kolerasyonlu, birbiri
içinde kolerasyonsuz değişkenlere ayrılması sağlanır.
Tablo 11. KMO ve Barlett Testleri
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.

,740
497,927
136
,000

Tablo 11’den görüldüğü gibi KMO oranı 0,740 çıkmıştır. KMO oranı %50’nin altında
olursa faktör analizi yapılamaz. Ancak bu çalışmadaki oran faktör analizi için iyi bir orandır.
Tablo 11’de görüldüğü gibi Bartlett (sig.) değeri 0.00 olduğu için H 0 reddedilir. Yani
değişkenler arasında tam bir korelasyon yok ve KMO oranı iyi düzeydedir. Bu testler
neticesinde faktör analizinin yapılabileceği sonucuna ulaşılır. SPSS <<Analyze<< Dimension
reduction>> factor komutundan Descriptives menüsünden KMO ve Image seçenekleri
işaretlenir. Extraction menüsünden Eigen value keşif için kullanılabilir. Faktör keşfini SPSS e
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bırakırsak Eigen değeri 1'in üzerinde olursa çıkarılan her bir faktörün en az 1 olmasını
sağlarız.
Bartlett için ise hipotez testlerimiz şu şekilde oluşmaktadır.
H0 :  = I (Korelasyon matrisi birim matrise eşittir.)
H1:  ≠ I (Korelasyon matrisi birim matrise eşit değildir.)

Şekil 3. Extraction menüsü

Şekil 3’te faktör analizinin extraction menüsü görünmektedir. Bu çalışmada soruları daha
özet bir madde ile ifade edip edemeyeceğimizi bilmeyi amaçladığımızdan Principal
Components (Temel Bileşenler) yöntem olarak seçilmiştir. Eigenvalues (özdeğer) over
seçeneği 1 olarak seçilmiştir. Bu menüde başka değişiklik yapılmadan “continue”
işaretlenerek çalışmaya devam edilir. Daha sonra “options” düğmesine tıklanır ve aşağıdaki
şekil açılır. Değerler faktör analizi çıktısını daha rahat okuyabilmek için aşağıdaki
ayarlamalar yapılır.

Şekil 4. Faktör analizi seçenekleri
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Tablo 12. Faktör analizi betimsel istatistikleri
Descriptive Statistics
Televizyon reklamlarında kadınlar çok yönlü olarak sunulmaktadır. (seksi,
güçlü, modern …)
Reklamlardaki kadınların fiziksel özellikleri dikkatimi çekmektedir
Erkek bakım ürünü reklamlarında ünlü manken ve oyuncu kadınların
kullanılmasının daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.
Reklamlarda rol alan kadın karakterin 18-30 yaş aralığında olması
etkileyicidir.
Reklamlarda kullanılan kadın figürünün giysilerinin şık ve özenli olması
dikkatimi çekmektedir.
Kadın figürü kullanılan reklamların diğer reklamlara göre daha akılca kalıcı
olduğunu düşünüyorum.
Reklamdaki ürün/hizmet kullanıcısı ile kadının rolü arasında ilişki vardır.
Erkek bakım ürünü reklamlarından etkilenip sürekli kullandığım bir markayı
değiştirdim.
Reklamlarda kadın figürü kullanılması gözümde markayı diğer markalardan
farklı kılmaktadır.
Reklamlardaki kadın modeller, toplumdaki gerçek kadın modellerini
yansıtmamaktadır
Reklamda rol alan bayan karakterler daha sonra markayı anımsamamı sağlar.
Reklamın diğer öğeleri kötü olsa bile, rol alan kadın karakterden ötürü
reklam dikkatimi çeker.
Erkek bakım ürünleri reklamlarında kadın figürünün kullanılmasını gereksiz
bulmaktayım.
Erkek bakım ürünü reklamlarında oynayan kadın figürünün tavır ve
hareketleri ürünü anımsatmaktadır.
Kadın figürü kullanılan bir reklamdan ötürü ürün satın aldım.
Kadın figürü kullanılan reklamları çocukların izlemesinden rahatsız
oluyorum.
Reklamlarda kadının baskın rol almasının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu
düşünüyorum.

Mean

Std.
Deviation

Analysis
N

1,54

,797

100

2,00

1,035

100

2,28

1,232

100

2,01

1,000

100

2,10

,990

100

2,80

1,206

100

2,86

1,128

100

4,06

1,246

100

3,86

1,239

100

1,92

1,186

100

2,84

1,301

100

2,99

1,251

100

2,84

1,331

100

3,15

1,242

100

4,06

1,286

100

2,44

1,343

100

2,99

1,345

100

Tablo 12, soruların ortalamalarını, standart sapmalarını ve o soruyu kaç kişinin
yanıtadığını gösteren tablodur. KMO ve Bartlett testi sonuçları Tablo 13’te gösterilmiştir.
Tablo 13. KMO ve Bartlett testi
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.

,740
497,927
136
,000

Tablo 13’ten de görülebileceği gibi KMO değeri yüksek çıkmış ve Bartlett Testinden
geçilmiştir. Bu nedenle faktör analizi yapılabilir. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy değeri, değişkenler tarafından oluşturulan ortak varyans miktarını bildirmektedir.
Bu değerin 1,00’a yakın olması datanın faktör analzi için uygun olduğunu gösterirken,
0,50’nin altına düşmesi bu datalar ile faktör analizi yapmanın doğru olmayacağını
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bildirmektedir. Bartlett’s Test of Sphericity değeri ve onun anamlılığı ise değişkenlerin
birbirleri ile korelasyon gösterip göstermediklerini sınar. Bu değerin anlamlılığı, yani Sig.
değeri 0,05 ve daha üzerindeyse bu datalarla faktör analizi yapmanın uygun olmadığı
söylenebilir. Bizim verilerimizde anlamlılık değeri 0,000 çıktığı için faktör analizi
yapılabileceği yorumu yapılabilir. Bu aşamadan sonra aşağıdaki tablo ile devam edilir.
Tablo 14, soruların içindeki faktöriyel varyansları vermektedir. Yani her bir maddenin
içinde, analiz sonucunda ortaya çıkan faktörlerin varyanslarından ne kadarının bulunduğunu
gösterir. Principal components için initial her zaman 1,0’dir. Extraction bölümünde küçük
olan değerler o maddenin içinde, maddelerin oluşturduğu ortak varyansın çok küçük bir
kısmının bulunduğunu göstermektedir. Büyük olan değerler ise madenin içinde, ölçeğin
içindeki maddelerin oluşturduğu ortak varyansının büyük kısmının bulunduğunu gösterir.
Küçük değerler analizden çıkarılmalıdır. Ancak bu çalışmada düşük bir veriye
rastlanmamıştır.
Tablo 15’ten görülebileceği gibi bu analiz sonucunda özdeğeri (eigenvalue değeri) 1’in
üzerinde olan 5 bileşen olduğu saptanmıştır. 1. bileşen bu ölçekle ölçülmeye çalışılan
özelliğin %25,917’sini açıklarken sırasıyla 2. bileşen %13,959’unu, 3. bileşen %8,401’ini, 4.
bileşen %7,533’ünü, 5. Bileşen ise %6,017’sini açıklamaktadır. Toplamda bu ölçek,
ölçülmeye çalışılan özelliğin %61,827’sini açıklayabilmektedir. Bu değerin çok düşük
olmaması beklenir. Çünkü açıklanan varyansın düşüklüğü o ölçekle elde edilen bilginin de o
denli az olduğu anlamına gelir. Çoğu kaynak bu kümülatif varyansın %50’nin altına
düşmemesi gerektiğini söyler.
Tablo 14. Faktöriyel Varyanslar Tablosu

Communalities

Televizyon reklamlarında kadınlar çok yönlü olarak sunulmaktadır. (seksi, güçlü, modern
…)
Reklamlardaki kadınların fiziksel özellikleri dikkatimi çekmektedir
Erkek bakım ürünü reklamlarında ünlü manken ve oyuncu kadınların kullanılmasının daha
dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.
Reklamlarda rol alan kadın karakterin 18-30 yaş aralığında olması etkileyicidir.
Reklamlarda kullanılan kadın figürünün giysilerinin şık ve özenli olması dikkatimi
çekmektedir.
Kadın figürü kullanılan reklamların diğer reklamlara göre daha akılca kalıcı olduğunu
düşünüyorum.
Reklamdaki ürün/hizmet kullanıcısı ile kadının rolü arasında ilişki vardır.
Erkek bakım ürünü reklamlarından etkilenip sürekli kullandığım bir markayı değiştirdim.
Reklamlarda kadın figürü kullanılması gözümde markayı diğer markalardan farklı
kılmaktadır.
Reklamlardaki kadın modeller, toplumdaki gerçek kadın modellerini yansıtmamaktadır
Reklamda rol alan bayan karakterler daha sonra markayı anımsamamı sağlar.
Reklamın diğer öğeleri kötü olsa bile, rol alan kadın karakterden ötürü reklam dikkatimi
çeker.
Erkek bakım ürünleri reklamlarında kadın figürünün kullanılmasını gereksiz bulmaktayım.
Erkek bakım ürünü reklamlarında oynayan kadın figürünün tavır ve hareketleri ürünü
anımsatmaktadır.
Kadın figürü kullanılan bir reklamdan ötürü ürün satın aldım.
Kadın figürü kullanılan reklamları çocukların izlemesinden rahatsız oluyorum.
Reklamlarda kadının baskın rol almasının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu düşünüyorum.
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Initial

Extraction

1,000

,759

1,000

,545

1,000

,644

1,000

,614

1,000

,727

1,000

,528

1,000
1,000

,686
,617

1,000

,646

1,000
1,000

,629
,545

1,000

,538

1,000

,538

1,000

,521

1,000
1,000
1,000

,622
,582
,769
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Tablo 15. Toplam Hesaplanan Varyans Tablosu
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings
Component
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1
4,406 25,917
25,917
4,406 25,917
25,917
2
2,373 13,959
39,876
2,373 13,959
39,876
3
1,428 8,401
48,277
1,428 8,401
48,277
4
1,281 7,533
55,811
1,281 7,533
55,811
5
1,023 6,017
61,827
1,023 6,017
61,827
6
,919
5,407
67,234
7
,878
5,164
72,397
8
,734
4,318
76,715
9
,649
3,818
80,533
10
,620
3,646
84,179
11
,545
3,205
87,385
12
,478
2,814
90,198
13
,433
2,545
92,744
14
,373
2,197
94,940
15
,312
1,833
96,773
16
,285
1,676
98,449
17
,264
1,551
100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tablo 16 maddelerin faktör yüklerini, yani hangi maddenin hangi maddelerle aynı
değişken altında toplandığını gösteren tablodur. Bu talodaki değerlerin büyüklüğü o maddenin
o bileşene o kadar büyük bir güçle ait olduğunu göstermektedir. Örnek olarak birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü sorular sadece 1. Faktöre yüksek kuvvetle bağlıdır. Bu sorular 1. Faktöre
direkt olarak atanabilir. Ancak diğer sorularda bir faktöre bağlı olmamalarından dolayı
tanımlanma sorunları bulunmaktadır. Bu nedenle bu soruların tekrar gözden geçirilmesi
gerekir. Bu duruma bu haliyle karar vermek zor olduğundan faktör analizi sonuçları bu
şekilde çıktığında rotasyon adı verilen bir yöntem kullanılır.
Tablo 16. Faktörler Tablosu
Component Matrixa
Reklamda rol alan bayan karakterler daha sonra markayı anımsamamı
sağlar.
Reklamın diğer öğeleri kötü olsa bile, rol alan kadın karakterden ötürü
reklam dikkatimi çeker.
Kadın figürü kullanılan reklamların diğer reklamlara göre daha akılca kalıcı
olduğunu düşünüyorum.
Erkek bakım ürünü reklamlarında oynayan kadın figürünün tavır ve
hareketleri ürünü anımsatmaktadır.
Reklamlarda rol alan kadın karakterin 18-30 yaş aralığında olması
etkileyicidir.
Reklamlarda kullanılan kadın figürünün giysilerinin şık ve özenli olması
dikkatimi çekmektedir.
Kadın figürü kullanılan bir reklamdan ötürü ürün satın aldım.
Reklamdaki ürün/hizmet kullanıcısı ile kadının rolü arasında ilişki vardır.

Component
1
2

3

4

5

,343

,326

,468

,368

,708
,704
,677
,629
,579

,430

,573

,389

,553
,526

,489
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Reklamlardaki kadınların fiziksel özellikleri dikkatimi çekmektedir
Erkek bakım ürünleri reklamlarında kadın figürünün kullanılmasını
gereksiz bulmaktayım.
Erkek bakım ürünü reklamlarından etkilenip sürekli kullandığım bir
markayı değiştirdim.
Erkek bakım ürünü reklamlarında ünlü manken ve oyuncu kadınların
kullanılmasının daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.
Kadın figürü kullanılan reklamları çocukların izlemesinden rahatsız
oluyorum.
Reklamlarda kadının baskın rol almasının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu
düşünüyorum.
Reklamlarda kadın figürü kullanılması gözümde markayı diğer markalardan
farklı kılmaktadır.
Televizyon reklamlarında kadınlar çok yönlü olarak sunulmaktadır. (seksi,
güçlü, modern …)
Reklamlardaki kadın modeller, toplumdaki gerçek kadın modellerini
yansıtmamaktadır
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 5 components extracted.

,517
,482
,476

,466

,469

,417

,357

,454
,366
,682

,317

,608

,500

,452

,593
,316

,489

,349

,486

,404

,509

Rotasyon, açıklanan varyansı bozmaz. Faktörlerin okunmasını kolaylaştırmak için rotasyon
işi yapılabilir. SPSS programndan rotasyon yapabilmek için Analyze>>Data Reduction
komutu kullanılır. Bu pencerede Rotation menüsü açılarak Varimax seçeneği seçilir. Varimax
sosyal bilimlerde en çok kullanılan rotasyon metodudur.

Şekil 5. Rotasyon menüsü

Tablo 17. Rotasyonlu faktörler tablosu
Rotated Component Matrixa
Kadın figürü kullanılan bir reklamdan ötürü ürün satın aldım.
Reklamlarda kadın figürü kullanılması gözümde markayı diğer markalardan
farklı kılmaktadır.
Erkek bakım ürünü reklamlarından etkilenip sürekli kullandığım bir markayı
değiştirdim.
Erkek bakım ürünü reklamlarında oynayan kadın figürünün tavır ve
hareketleri ürünü anımsatmaktadır.

Component
1
2
,752

3

4

5

,690
,680
,676
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Reklamda rol alan bayan karakterler daha sonra markayı anımsamamı sağlar.
Kadın figürü kullanılan reklamların diğer reklamlara göre daha akılca kalıcı
olduğunu düşünüyorum.
Reklamın diğer öğeleri kötü olsa bile, rol alan kadın karakterden ötürü
reklam dikkatimi çeker.
Reklamlarda kullanılan kadın figürünün giysilerinin şık ve özenli olması
dikkatimi çekmektedir.
Reklamlarda rol alan kadın karakterin 18-30 yaş aralığında olması
etkileyicidir.
Reklamlardaki kadınların fiziksel özellikleri dikkatimi çekmektedir
Reklamlarda kadının baskın rol almasının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu
düşünüyorum.
Kadın figürü kullanılan reklamları çocukların izlemesinden rahatsız
oluyorum.
Erkek bakım ürünleri reklamlarında kadın figürünün kullanılmasını gereksiz
bulmaktayım.
Televizyon reklamlarında kadınlar çok yönlü olarak sunulmaktadır. (seksi,
güçlü, modern …)
Erkek bakım ürünü reklamlarında ünlü manken ve oyuncu kadınların
kullanılmasının daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.
Reklamlardaki kadın modeller, toplumdaki gerçek kadın modellerini
yansıtmamaktadır
Reklamdaki ürün/hizmet kullanıcısı ile kadının rolü arasında ilişki vardır.
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 7 iterations.

,604

,315

,560

,346

,558
,839
,723
,720
,872
,695
,645
,846
,317

,650
,356

,461

,676
,634

Rotasyonlu faktörler tablosunda(Tablo 17) tekrar 5 faktör bulunmuştur. Fakat Tablo 17’nin
okunması ve yorumlanması bir önceki faktörler tablosuna göre daha kolay olmaktadır. Tablo
incelendiğinde hangi sorunun hangi faktöre ait olduğu kararları verilebilir. Fakat yine de bazı
sorular iki ayrı faktörde de bulunmaktadır. Örneğin “Erkek bakım ürünü reklamlarında ünlü
manken ve oyuncu kadınların kullanılmasının daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.”
Sorusu hem faktör 2’de hem de Faktör 4’te bulunmaktadır. Fakat Faktör 4’teki yoğunluğu
daha fazladır. İki faktör yoğunluğu arasındaki fark 0,10’dan fazla ise biz o sorunun hangi
faktöre ait olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Buradaki ilgili soru Faktör 4’e aittir.
Rotasyonu yapılmış faktörler tablosunda herhangi bir okuma sıkıntısı görünmemektedir.
Bu nedenle faktör analizinin son aşaması olan faktörlerin isimlendirilme aşamasına
geçilebilir. Faktör 1 reklamlardaki kadın figürlerinin önemi, Faktör 2 reklamlarda rol alan
kadınların fiziksel özelliklerinin önemi, Faktör 3 reklamlardaki kadın figürlerinin rahatsız
etme derecesi, Faktör 4 reklamlardaki kadın figürünün sunuluş biçimi, Faktör 5 ise reklamlar
ile gerçek hayattaki kadın figürlerinin farklarının derecesi olarak tanımlanabilir. Faktörler
isimlendirildikten sonra faktör analizine son verilebilir. Çalışmada kullanılan anket soruları
Ek’te verilmiştir.
4. Sonuç
Bu çalışmada erkek bakım ürünleri televizyon reklamlarında kadın figürünün
kullanılmasının tüketici algısına etkisi araştırılarak bu etkiye neden olan faktörlerin
belirlenmesi amacıyla bir ölçek geliştirilmişitir. Geliştirilen ölçeğe göre erkek bakım ürünleri
televizyon reklamlarında kadın figürünün kullanılmasının tüketici algısına etkisi 5 adet
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faktörle özetlebileceği gösterilmiştir. Faktör analizi sonucunda elde edilen faktörler; Faktör 1
reklamlardaki kadın figürlerinin önemi, Faktör 2 reklamlarda rol alan kadınların fiziksel
özelliklerinin önemi, Faktör 3 reklamlardaki kadın figürlerinin rahatsız etme derecesi, Faktör
4 reklamlardaki kadın figürünün sunuluş biçimi, Faktör 5 ise reklamlar ile gerçek hayattaki
kadın figürlerinin farklarının derecesi olarak tanımlanabilir.
Kaynaklar
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Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitapevi.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tahtam, R. L. & Black, W. C., 1998. Multivariate Data Analysis.
New Jersey: Prentice Hall.
Karagöz, S., 1991. Faktör Analizi Tekniği Kullanarak Üniversite Öğrencilerinin Gazete
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Ek. Anket soruları
Değerli Katılımcı,
Bu anket ‘Erkek Bakım Ürünleri Televizyon Reklamlarında Kadın Figürünün
Kullanılmasının Tüketici Algısına Etkisini’ ölçmeyi amaçlamaktadır. Vereceğiniz cevapların
doğruluğu ve samimiyetiniz araştırmanın ve sonuçların kalitesini belirleyecektir.
Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
1- Aşağıdaki erkek bakım ürünlerinden hangisinin reklamında kadın figürü kullanıldığını
anımsıyorsunuz?
Gillette
Nivea
Arko

AXE
Head&Shoulders
Clear Men

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

Televizyon reklamlarında kadınlar çok yönlü olarak sunulmaktadır. (seksi, güçlü, modern
…)
Reklamlardaki kadınların fiziksel özellikleri dikkatimi çekmektedir.
Erkek bakım ürünü reklamlarında ünlü manken ve oyuncu kadınların kullanılmasının daha
dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.
Reklamlarda rol alan kadın karakterin 18-30 yaş aralığında olması etkileyicidir.
Reklamlarda kullanılan kadın figürünün giysilerinin şık ve özenli olması dikkatimi
çekmektedir.
Kadın figürü kullanılan reklamların diğer reklamlara göre daha akılca kalıcı olduğunu
düşünüyorum.
Reklamdaki ürün/hizmet kullanıcısı ile kadının rolü arasında ilişki vardır.
Erkek bakım ürünü reklamlarından etkilenip sürekli kullandığım bir markayı değiştirdim.
Reklamlarda kadın figürü kullanılması gözümde markayı diğer markalardan farklı
kılmaktadır.
Reklamlardaki kadın modeller, toplumdaki gerçek kadın modellerini yansıtmamaktadır.
Reklamda rol alan bayan karakterler daha sonra markayı anımsamamı sağlar.
Reklamın diğer öğeleri kötü olsa bile, rol alan kadın karakterden ötürü reklam dikkatimi
çeker.
Erkek bakım ürünleri reklamlarında kadın figürünün kullanılmasını gereksiz bulmaktayım.
Erkek bakım ürünü reklamlarında oynayan kadın figürünün tavır ve hareketleri ürünü
anımsatmaktadır.
Kadın figürü kullanılan bir reklamdan ötürü ürün satın aldım.
Kadın figürü kullanılan reklamları çocukların izlemesinden rahatsız oluyorum.
Reklamlarda kadının baskın rol almasının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu düşünüyorum.

Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Ne katılıyorum ne
katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

2- Bu grupta, erkek bakım ürünü reklamlarda kadın figürü kullanımına ilişkin tüketici
algısını ölçmeye yönelik ifadeler vardır. Sizin için en uygun ifadenin yer aldığı kutucuğu
işaretleyiniz.
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3- Bu grupta erkek bakım ürünü reklamlarında kadın figürü kullanılmasının cinsiyete göre
bakış açısını ölçmeye yönelik sorular vardır. Sizin için en uygun ifadenin yer aldığı kutucuğu
işaretleyiniz.
Erkek iseniz
Eşinizde reklamlardaki bayanların özelliklerinin olmasını ister misiniz?
Reklamlarda rol alan erkeklerin fiziksel özelliklerine sahip olmak ister
misiniz?
Reklamda oynayan erkeklerin yerinde olmak ister misiniz?
Bayan iseniz
Reklamlardaki kadın teması geleneksel türk kadın imgesine zarar
vermekte midir?
Reklamlarda kadın figürü kullanılmasının kadınları aşağılayıcı
olduğunu düşünüyor musunuz?
Reklamlarda rol alan bayanların fiziksel özelliklerine sahip olmak ister
misiniz?

Evet

Hayır

Bazen

Cinsiyetiniz:
Erkek
Kadın

Medeni Durumunuz
Evli
Bekar

Yaşınız:
Doğum yeriniz:
Öğrenim Durumunuz:
Mesleğiniz:
İdari personel
Yüksek Lisans öğrencisi
Doktora öğrencisi

Aylık Geliriniz

500 TL’ den az
501 TL - 1.000 TL
1.001 TL – 2.000 TL
2.000 TL -3000 TL
3001 TL ve üstü
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AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE (ASM) ÇALIŞAN SAĞLIK
PERSONELİNİN GEÇMİŞ SİSTEM İLE (SAĞLIK OCAKLARI) BUGÜNKÜ
SİSTEMDEKİ (AİLE HEKİMLİĞİ) İŞ DOYUMLARI: KAHRAMANMARAŞ İL
MERKEZİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Nihal ALOĞLU*
Öz
Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde; organize edilmesi, sunulması ve
finansmanının sağlanması amacıyla sağlık bakanlığınca uygulanmakta olan “Sağlıkta Dönüşüm Programı”
çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumu “Aile Hekimliği Sistemi ”ne dönüştürülerek verilmeye
başlanmıştır.
Sağlıkta dönüşüm programının bileşenleri arasında olan “Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan
Gücü” ne ulaşmak ise kişinin yaptığı işten memnun olmasını ifade eder. Bu çalışmanın temel amacı, aile sağlığı
merkezlerinde çalışan sağlık personelinin geçmiş ve yeni sistemi karşılaştırmaları ve yeni sistemle hizmet
verirken iş tatmin düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve gelecekle ilgili düşünce durumlarını
ortaya koymaktır.
Bu çalışma, Kahramanmaraş il merkezinde bağlı olan 44 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) 123 Aile
Sağlığı Biriminde aktif olarak en az 5 ay çalışan. Ve araştırmaya katılmayı isteyen ASM de çalışan 257 sağlık
çalışanının aile hekimliği sistemin (AHS) ve sağlık ocağı çalışmalarında iş tatminleriyle ve gelecekle ilgili
düşünce durumlarını belirlemeye yönelik olarak tanımlayıcı tipte bir alan araştırmasıdır. olarak tanımlayıcı tipte
bir alan araştırmasıdır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 18 paket programı ile yüzdelik hesapları ve crosstabs
testleri kullanılarak yapılmıştır.
Çalışma sonucunda, katılımcıların büyük çoğunluğu aile sağlığı merkezinde (ASM) çalışmaktan
memnun olduklarını belirtmişler ve AHS’nin koruyucu sağlık hizmetleri sunumunda ve iş tatminin de Sağlık
Ocağı sistemine göre daha yüksek ortalama almıştır. Sağlık ocağı sisteminde çalışmış olan sağlık personelinin iş
doyumları ile ilgili 24 önermenin ortalamaları “2,94” olarak tespit edilmiştir. AHS de çalışan sağlık personelinin
iş doyumları ile ilgili 24 önermenin ortalamaları “3,18” olarak tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılar tarafından
ASM’lerde personel sayısının, mesleki gelişim olanaklarının düzeltilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Aile Hekimliği, Sağlık Ocağı.

JOB SATISFACTION of FAMILY HEALTH CENTERS’ (FHC)EMPLOYEES IN THE
PAST(HEALTH CENTERS) AND THE PRESENT SYSTEM (FAMILY DOCTOR):A FIELD
STUDYIN KAHRAMANMARAS
Abstract
Forthepurpose of organisation, services and fundation of health services in a effective, efficient and
justicemanner; “Transition in Health Programme” by Ministry of Health, focusing on preventive medicine, has
been begun to be carriedout as family medicine system.

Öğr. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu,
nihaless@hotmail.com
*
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Beingone of the components of the transition in health programme; “highly motivated health workers”
means jobsatisfaction of healthworkers. Main purpose of the study is to compare new and old systems and to
determinej obsatisfaction, affecting factors and futur perspectives about the new system.
This study, being a descriptive field research, was conducted on 257 volunteer health workers in 123 family
healthunit from forty-four family health centers in Kahramanmaraş. All participants have been working in family
health centers at leastfor 5 months. Participants were surveyed about services presented by family medicine
system(FMS) and healthcenter system (HCS) and they were about their future perspectives. Evaluation of SPSS
18 software package, percentage calculations, are made using the crosstabs.
In the study, most of the participitants declared that they were glad to work in family health centers and
they considered family medicine system superior and more eligiblethantheoldsystemfromthepointofpreventive
medicine and their primary reasonfortransferring to family health centers were the economical issues. Preventive
medicine services and job satisfaction ranks were considered superior in family health centers system when
comparedt o that of health centers systems. The average of the 24 propositions related to the health personnel
working in the health center system of job satisfaction has been detected as “2,94”. Theaverage of the 24
propositions related to the health personnel working in the family medicine system(FMS) of job satisfaction has
been detected as “3,18”. Additionaly it arisen that number of personel involved, workload per person and
facilites for Professional development to be improved.
KeyWords: Job Satisfaction, FamilyMedicine, Health Center

1. GİRİŞ
Sağlık bir insan hakkıdır ve ihtiyacı olduğunda bu hakkı yeterince kullanabilmelidir.
Bu hak Anayasamızda, Dünya Sağlık Örgütü Anayasasında ve İnsan Hakları Evrensel
Bildirisinde Yer almaktadır. Sağlığı korumak tedaviden önce gelir. Bir ülkede Birinci
Basamak Sağlık Hizmeti ne kadar iyi organize edilir ve sağlam temellere oturtulursa o ülke
halkı için sağlık sorunları o ölçüde çözümlenmiş demektir. Tüm Dünyada olduğu gibi
ülkemizde de birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda sıkıntılar yaşanmaktadır. (SB,
2004:47-48). Değişen istek ve durumlara göre gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu
nedenle 2002 yılı Kasım seçimlerinin hemen ardından hükümetin ilan ettiği Acil Eylem
Planında “Herkese Sağlık” başlığıyla sağlık alanında yıllardır hazırlıkları yapılan fakat
uygulamaya konulamayan reformların temel prensipleri belirlenmiş ve bir takvime
bağlanmıştır. 2003 yılında Sağlık Bakanlığı, “Sağlıkta Dönüşüm Programını (SDP)
uygulamaya başlamıştır(TUSAK, 2007).
Sağlıkta dönüşümün amacı, kaliteli ve çağdaş sağlık hizmetlerini adil ve hakkaniyetli
bir şekilde halka sunan, yüksek sağlık giderlerine karşı etkin mali koruma sağlayan ve
finansal olarak sürdürülebilir bir sistem kurmaktır. Bu hedefler doğrultusunda 2003-2010
döneminde, sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı alanında önemli reformlar
yapılmıştır(Sülkü, 2011:1).
Sağlıkta dönüşüm programının bileşenleri arasında olan “Yüksek Motivasyonla
Çalışan Sağlık İnsan Gücü” ne ulaşmak ise kişinin yaptığı işten memnun olmasını ifade eder.
Bu çalışmanın temel amacı, aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personelinin geçmiş ve
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yeni sistemi karşılaştırmaları ve yeni sistemle hizmet verirken iş tatmin düzeylerinin ve
etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
2. İŞ DOYUMU
2.1. İş Doyumu Kavramı
İş doyumu insanları çalışmaya sevk eden önemli bir etken, gösterdikleri çabalar
sonucunda elde ettikleri başarı umutlarıdır. Bu umutlar gerçekleştiğinde doyum söz konusu
olmaktadır. Ortaya konan arzu ve ihtiyaçlar her şeyden önce insanın kendi benliği ile
yakından ilişkili olmaktadır. Bu nedenle iş doyumu aynı zamanda bireyin kendi egosunun
doyum yolu olarak tanımlanabilmektedir (Kök ve Çakıcı, 2016: 41). Bir başka görüşe göre iş
doyumu, iş şartlarının (işin kendisi, fiziksel ortam, yönetimim tutumu) ya da işten elde edilen
sonuçların (ücret, iş güvenliği) iş gören tarafından değerlendirilmesidir. İş doyumu iş görenin
normlar, değerler ve beklentiler sisteminden geçerek değerlendirilen işve iş koşullarına ilişkin
algılarına karşı geliştirdiği tepkilerden oluşmaktadır (Çekmecelioğlu, 2006: 153-168).
2.2. İş Doyumunun Önemi
İş doyumu hem bireysel hem de örgütsel açıdan önemlidir. Çalışan insanların beden ve
ruh sağlığını sürdürebilmesi, bireyin çalışma yaşamının fizyolojik ve toplumsal kaynaklı
zararlı etkilerden korunması, çağdaş bilimin temel amaçlarından biri olmuştur(Görgülü,
1998). Günün büyük bir bölümünün işte geçmesi, doğal olarak bireyin her türlü
gereksinimlerinin karşılanmasını iş ortamından beklemesine neden olmaktadır. Bu durum,
çalışanın genel yaşam doyumunu, fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
İş doyumsuzluğu aynı zamanda işe devamsızlık, kayıtsızlık, olumsuzluk, işi yavaşlatma, işten
ayrılma vb. hizmeti olumsuz etkileyecek örgütsel sonuçlara yol açmaktadır (Serinkaya ve
Bardakçı, 2009: 115).
2.3. İş Doyumunu Etkileyen Faktörler
İş doyumu, iş hakkındaki olumlu ve olumsuz duygu ve tutumlarla ilgili olmakla
birlikte pek çok faktöre de bağlı olmaktadır. Bireysel özellikler de iş doyumunu
etkilemektedir. İş doyumunu etkileyen bu faktörler bireysel ve örgütsel olarak iki gruba
ayrılmaktadır.
2.3.1. Bireysel Faktörler
İş doyumu, kişinin bir duygusal durumu olduğuna göre, her kişiye özgü olan değerler,
beklentiler, yaş, cinsiyet, eğitim ve tecrübe gibi ferdi niteliklere bağlı olarak; algıların,
yargıların ve dolayısıyla iş doyumu/doyumsuzluğunun olmasında etkili farklılıklar
olduğundan dikkate alınmaları gerekmektedir. Bireysel faktörler, değerler, beklentiler,
cinsiyet, kişilik, eğitim, zeka, statü, tecrübe, sosyo-kültürel çevre olarak sıralanabilmektedir.
2.3.2. Örgütsel Faktörler
Örgütsel faktörler, bireysel faktörlerle etkileşim göstererek çalışanların iş doyumları
üzerinde etkili olmaktadır. İş doyumunu etkileyen örgütsel faktörler, ücret,stres, işin niteliği,
çalışma arkadaşları, güvenlik olarak sıralanabilmektedir.
Luthans’a göre(1994) iş tatminini etkileyen, işe ilişkin önemli özellikleri gösteren işin
kendisi, ücret, yükselme fırsatı, yönetim, iş arkadaşları gibi beş iş boyutu
vardır(Çekmecelioğlu, 2005: 28).
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3.Çalışan Memnuniyetinin Önemi
Çalışan memnuniyeti, yapılan işin çeşitli yönlerine karşı beslenen tutumların
toplamıdır(www.etikadanismanlik.com.16.05.2013).Çalışan memnuniyeti, günümüz iş
hayatında gerek özel gerekse kamu kuruluşlarının artarak önem verdikleri bir kavram haline
gelmiştir. Bunun sebeplerinden biri memnuniyeti düzeyini hem doğrudan hem de dolaylı
olarak işletmelerin faaliyetlerini etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Çalışan memnuniyetinin
kurumlar açısından öneminin giderek artmasının nedenlerinden biri, kavramın çalışanların işle
ilgili sağlığı ve verimiyle yakından ilişkili oluşudur(Telman ve Ünsal, 2004: 11). Çünkü
örgütleri ayakta tutan en önemli etkenin, işlerini gerçek anlamda sahiplenen ve seven
çalışanlar olduğu söylenebilir(Doğan ve Karataş, 2011).
Çalışan memnuniyetinin önemi sadece çalışanların yaşadıkları sağlık sorunları ve
kurumların bu sebeple katlanmak zorunda kaldıkları maliyetlerle sınırlı değildir. Çalışan
memnuniyeti, iş gören düzeyinde, verimliliği, performansı, işletmeye bağlılığı, iş gören
devrini, tüketicilere sunulan hizmet kalitesini ve tüketici memnuniyetini etkileyen bir olgudur.
çalışan memnuniyetinin etkilerinden bir diğeri de işletme performansının seviyesini ve
rekabet üstünlüğünü etkileyebilen önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır(Kuşluvan,
2009: 51).
Sağlık Bakanlığı da 2003 yılında yürürlüğe koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile
sağlık iş gücünün etkili yönetiminin şart olduğu görüşünün bilincinde olduğunu göstermekte
ve gelecekte geçilmesi düşünülen sağlık sisteminde “Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek
motivasyonla çalışan sağlık insan gücü” oluşturmayı amaçladığını açıkça ifade etmektedir
(SB,2010).
Sağlık hizmeti sunan örgütler, yapısal ve işlevsel açıdan en karmaşık örgütler arasında
yer almaktadır(Ünalan ve diğerleri, 2006: 2). Sağlık hizmetlerinin insanı konu alması ve bu
yüzden daha fazla dikkat ve hassasiyet gerektirmesi sebebiyle, sağlık çalışanlarında mesleki
memnuniyet daha da önem kazanmaktadır(Aydın ve Kutlu, 2001;40).
Doğrudan insana hizmet eden, hizmetin kalitesinde insan etkeninin çok önemli bir
yere sahip olduğu sağlık sektöründe, çalışanların memnuniyetinin sağlık sisteminde kalitenin
sürdürülebilirliği açısından önemli bir yeri vardır. Sağlık personelinin kişilik özellikleri
hastaya olan davranışı da etkiler. Gösterilen nezaket, şefkat, ilgi ve anlayış, bilgi ve beceri
sunma biçimleri hastanın rahatlamasını ve tedavisinde daha uyumlu, katılımcı olmasını
sağlamaktadır(Özer ve Çakıl 2007:141). Yani hastanın memnuniyetini en fazla memnun
etmeyi hedefleyen tüm sağlık kuruluşları öncelikle çalışanlarını memnun etmek
durumundadır(Kamber ve diğerleri, 2010: 125).
Çalışma ortamı ve koşulları, yöneticilerle ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler, ağır
çalışma koşulları, rollerde olan belirsizlikler ve sözleşmeli/kadrolu çalışma durumlarından
etkilendiği gözlenmektedir(Vara, 1999),(Akgöz ve diğerleri,2005).
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4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
4.1.Çalışmanın Kapsamı ve Örneklem Belirleme
Çalışmanın kapsamı Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı aktif olarak
resmen hizmet veren Kahramanmaraş il merkezindeki 44 aile sağlığı merkezi oluşturmuştur.
Araştırma 44 ASM’de 123 aile sağlığı birimini aktif olarak içermektedir. Her birimde en az 5
ay çalışan ve araştırmaya katılmayı isteyen ASM de çalışan tüm sağlık meslek grubu sağlık
çalışanlarını içermektedir. Araştırma sonuçların gerçekliğini yansıtması açısından sağlıkta
dönüşüm süreci yaşandıktan 1,5 yıl (18 ay) sonrasında gerçekleştirilmiştir ki bu sayede
çalışanların yeni durum hakkında yeterli bilgiye ve kanıya sahip olmaları sağlanmıştır.
Araştırmanın yapıldığı dönem itibarı ile Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğünden
alınan verilere göre 123 ASM den 11 tanesi A Grubu ASM’dir. Her aile sağlığı biriminde bir
hekim bir aile sağlığı elemanı çalışmak durumundadır. A Grubu ASM’lerde mevzuat gereği
en az bir sağlık çalışanı daha istihdam etmek durumu olması sebebiyle toplamda 257 sağlık
çalışanı örneklem grubunu oluşturmaktadır.
4.2. Anketin Uygulanması ve Değerlendirilmesi:
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk sağlığı Müdürlüğünden öncelikli olarak
gerekli izinler alındı. Halk sağlığı Müdürlüğünden 44 ASM’nin ve Merkezlerde çalışan
hekimlerin iletişim adresleri alınarak mümkün olan her birimdeki her çalışana ulaşılmaya
çalışılmıştır.
Örneklem grubundan 4 ASB katılımcı olmak istememiştir. Bazı sağlık çalışanlarının
doğum öncesi izinde olmaları sebebiyle ulaşılamamıştır. 257 kişi olan örneklem grubunun
233 kişiye ulaşılmıştır.
Anketin birinci bölümde demografik faktörlerden oluşan 9 soru, anketin ikinci
bölümde Aile Hekimliği Sistemi ile ilgili 13 soru sorulmuştur.
Anketin üçüncü ve son bölümünde ise Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan tarafından
geliştirilen Sağlık Ocağı sistemi ile Aile Hekimliği Sistemini karşılaştırmak ve Gelecekten
beklentileri ve de İş Doyumlarını Ölçmek amaçlı 34 soru üç farklı boyut esas alınarak
sorulmuştur.
Sağlık Ocağı sistemi ile Aile Hekimliği Sistemini karşılaştırmak için oluşturulan 34
önermeyi cevaplamaları için beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Likert ölçeğinde katılımcıların
düşüncelerini daha net anlayabilmek için “1.Hiç Katılmıyorum”, “2:Katılmıyorum”,
“3:Kararsızım”, “4:Katılıyorum”, “5:Kesinlikle Katılıyorum” ifadeleri kullanılmıştır.
Gelecekten beklentilerini ölçmek için üçlü ölçek: “1:Umutlu değilim”,
“2:Kararsızım”, “3:Umutluyum” ifadelerinin kendilerine en yakın olanı işaretlemeleri
istenmiştir.
Verilerin değerlendirilmesi SPSS 18 paket programı ile, yüzdelik hesapları, crosstabs
testleri kullanılarak yapılmıştır
4.3.Ölçeğin Güvenilirliğinin Belirlenmesi
Elde edilen veriler SPSS 18,0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve
yorumlanmıştır.
Birinci ve ikinci bölümdeki sosyo-demografik ve Aile Sağlığı Sistemi ile ilgili açık
uçlu ve derecelendirmeli sorular (Toplamda 10 soru) çıkarıldığında ölçeğin iç tutarlılık analizi
sonucu(Cronbach’s Alpha) 0,737 olarak bulunmuştur. Bu oran sosyal bilimlerde kabul
edilebilir bir sonuçtur(Nunally, 1978).
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Karşılaştırmalı olarak ele alınan 3 boyutlu son bölümün iç tutarlılık analizi(Cronbach’s
Alpha) ayrıca hesaplandığında 0,906 olarak bulunmuştur. Bu rakam sosyal bilimlerde oldukça
yüksek olarak kabul edilebilir(Nunally, 1978).
4.4.Ankete Verilen Cevapların Değerlendirilmesi
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler
Demografik
N
%
Demografik
Özellikler
Özellikler
Yaş Grupları
Medeni Durum
20-29
39
16,8
Bekâr
30-39
112
48,0
Evli
40 ve üzeri
82
35,2
Eşin Çalışması
Hayır
Cinsiyet
Kadın
145
64,4
Evet
Erkek
80
35,6
Mesleğini Kendi
İsteğiyle Seçme
Evet
Öğrenim
Lise
37
16,2
Hayır
Ön Lisans
45
19,7
Boş
Lisans
39
17,0
Yüksek Lisans
91
39,7
İş Yerindeki Görev
Durumu
Doktora
17
7,4
A.T.T.
Boş
4
Ebe
Hemşire
Doktor
Meslekteki
Çalışma Süreleri
1-4 yıl
34
14,8
5-9 yıl
38
16,5
Aile Hekimliği
Sistemindeki
Çalışma Süreleri
10-14 yıl
53
23,0
1
15-19 yıl
60
26,1
2
20 ve üzeri
45
19,6
3
Boş
3
Boş

N

%

36
196

15,5
84,5

35
163

17,7
82

182
41
10

81,6
18,4

8
77
41
107

3,4
33,0
17,6
45,9

40
36
153
4

17,5
15,7
66,8

Anket verilerine göre katılımcıların112’i(%48,0) 30-39yaş grubundadır. Katılımcıların
büyük çoğunluğu145’i (%64,4) kadındır. Araştırmaya katılan 233 katılımcının 196’sı (%84,5)
evlidir. Eğitim durumu bakımından katılımcıların91’i (%39,7) yüksek lisans mezunu dur.
Katılımcıların evli olanların 163’nün (%82,3) eşi çalışmakta. Katılımcıların 182’si (%81,6)
mesleğini kendi isteği ile seçmiştir. Katılımcıların 107’si (%45,9) doktordur. Sağlık
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çalışanların 60’ı (%26,1) 15-19 yıldır görev yapmaktadır. Katılımcılardan 153’ü(% 66,8) 3
yıl ve daha fazla süredir Aile hekimliği sisteminde çalışmaktadır. Bu verilere bakıldığında
katılımcıların geneline yakınının yükseköğretim mezunu olduğu, çoğunluğun on yıldan fazla
sağlıkçı olduğu ve yarısından çoğunun en az 3 yıldır Aile Hekimliği de çalışmakta olduğu
söylenebilir.
Tablo 2. Katılımcılara ASM ile ilgili Düşünceleri
N
%
ASM’de Çalışmadan
Yeniden Meslek Seçme
Önce Çalıştıkları
İmkânları Olsa Tekrar Şu
Birim
Anda Yaptıkları Mesleği
Seçme Durumu
-I. B. S. H. (Sağlık 142 63,4
Evet
Ocağı,
AÇSAP,
Verem S.D.)
-II. Basamak Sağlık 73
32,6
Emin değilim
Hizmetleri
(Hastaneler)
-İl Sağlık Müdürlüğü 9
4,0
Hayır
ve 112 Acil
Görev Yaptıkları
A.S.M.de
Çalışmaktan
Memnuniyet
-Çok Memnunum
-Memnunum
-Memnun Değilim
-Hiç Memnun
Değilim

N

%

93

39,
9

64

27,
5

76

32,
6

19,2
46,3

28
164

12,1
71,0

“A.S.M yi Bir Aile,
Kendisini De Onun Bir
Ferdi Olarak Görme”
İfadesine Katılımı
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum

34
5

14,7
2,2

Kararsızım
Katılmıyorum

44
10
6
33
36

Hiç Katılmıyorum

10 4,4

A.S.M. De Çalışmayı
Arkadaşlarına
Tavsiye Etme
Tavsiye Ederim

143

61,9

Emin Değilim

60

26,0

Yeniden
İşe
Girecek
Olsalar,
Yine
Görev
Yaptıkları
A.S.M
De
Çalışmak Üzere Başvurma
Durumu
Başvururum

Tavsiye Etmem

28

12,1

Emin Değilim

13
1
66

14,4
15,7

56,
7
28,
6
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Başvurmam

34

14,
7

48

20,
7
52,
6
17,
2
9,5

Görev Yaptıkları
ASM de Motivasyon
Hissi
Son Derece Yüksek

13

5,6

Yüksek

90

38,6

Şu An Nerede Çalışmak
İsterdiniz?
Sağlık ocağı

Orta

95

40,8

A.S.M

Düşük

26

11,2

Devlet hastanesi

12
2
40

Çok Düşük

9

3,9

Diğer

22

Aile Doktoru / Aile
Sağlığı
Elemanı
Olarak
Adlandırılmak Beni
Rahatsız Etmiyor”
İfadesine Katılımı
Tamamen Katılıyorum

“AHS nin Koruyucu Sağlık
Hizmetlerinin amaçlarına
çok
daha
uygundur”
ifadesine katılımı
43

18,8

Tamamen Katılıyorum

67

Katılıyorum

89

38,9

Katılıyorum

98

Kararsızım
Katılmıyorum

25
38

10,9
16,6

Kararsızım
Katılmıyorum

21
35

Hiç Katılmıyorum

34

14,8

Hiç Katılmıyorum

10

29,
0
42,
4
9,1
15,
2
4,3

Tablo 2 de görüldüğü gibi katılımcıların yarısından çoğu %63,4’ü daha önce ASM
gibi yine birinci basamak çalışmış olması eski ve yeni sistemi karşılaştırma acısından
önemlidir. “Görev yaptıkları ASM’de çalışmaktan memnuniyetin” %83,1 olması, “ASM’yi
bir aile, kendisini de onun bir ferdi olarak görme” ifadesine katılımın %65,5gibi yüksek
oranda olması sağlık çalışanlarının aile hekimliği Sistemi’ni (AHS) benimsediklerini
göstermektedir. Bu arada “ASM’de çalışmayı arkadaşlarına tavsiye etme” oranın %61,9 ve
“Yeniden işe girecek olsalar yine görev yaptıkları ASM’de çalışmak üzere başvurma
durumun” %56,7,“Şu an nerede çalışmak isterdiniz” sorusuna %52,6’sı ASM’yi ifade
etmişlerdir.
Bu veriler sağlık çalışanlarının yeni sistemi ve yeni görev tanımlarını
içselleştirdiklerinin rakamsal göstergeleridir. Aile doktoru/aile sağlığı elemanı olarak
adlandırılmak beni rahatsız etmiyor” ifadesine katılımı %57,7, “AHS’nin koruyucu sağlık
hizmetlerinin amaçlarına çok daha uygundur” ifadesine katılımı %71,4 olarak bulunması
çalışanların bu sistemi benimsediklerini ve yeni sistemle koruyucu sağlık hizmetlerinin
amaçları doğrultusunda çalıştıklarını ifade etmektedir. Aynı zamanda “Görev yaptıkları ASM
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de motivasyonlarını nasıl hissettikleri” sorusuna %85 ile orta ve yüksek hissetmelerini ifade
etmişlerdir. Alagöz ve diğerleri, ( 2010; 351 - 359), Tözün ve diğerleri, (2008), Mutlupoyraz,
(2010) ve Çetinkaya ve diğerleri, (2012)
yaptıkları araştırmalar
bu bulguları
desteklemektedir. Bu veriler ışığında sağlık çalışanlarının AHS’de iş doyumları daha yüksek
olarak çalıştıkları sonucuna varabiliriz.
Araştırmada çapraz tablo analizlerinde (crosstabs); Doktorlar bugün yeniden işe
girecek olsalar, yine görev yaptıkları A.S.M de çalışmak üzere başvurmayı diğer sağlık
çalışanlarına göre en az isteyen grup olarak, işlerinin yeni şeyler öğrenme ve kendimi
geliştirme fırsatı vermediğini ifade etmişlerdir. Yine doktorlar aile hekimliği sisteminde
maaşımın eğitim/tecrübe düzeyimle orantılı, hak edilen maaşı aldıklarını, çalışma alanının
fiziksel olarak yeterli bulmaktalar araç-gereçlerin ve gerekli malzemelerin yeterli olduğunu
düşünmekteler.
Tablo 3:Katılımcıların Sağlık Ocağı Sitemini İle Aile Hekimliği Sistemi
Değerlendirme Analizleri

-İşinizin Size Toplumda
Saygınlık Kazandırması
-İşinizin Yeni Şeyler Öğrenme
Ve Kendimi Geliştirme Fırsatı
Vermesi
-Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Acısından Nitelikli Hizmet
Vermesi
-Aşılama, Bebek Ve Çocuk
Takibi Yeterli Ve Etkili Olması
-Gebe, Lohusa, 14-49 Yaş
Kadın Takibi Yeterli Ve Etkili
Olması
-Sorumlu Olunan Nüfusa
Yeterince Hakim Olunması
-Rahat Ve Özgürce Çalışabilme
Fırsatı Vermesi
-Daha Verimli Çalışma Hissi
Vermesi
-Hasta Memnuniyetinin Yeterli
Olması
-Halkın Sağlık Hizmetine
Ulaşımı Daha Kolay Olması
-Sadece Kendi İşinin
Gerekliliğini Yapma
-Yetki Ve Sorumluluklarımın
Açık Olması

2,95
2,74

n
(%)
88
39,7
57
39,1

n
(%)
44
19,8
42
18,8

n
(%)
90
40,5
94
42,2

n
(%)
222
100
223
100

Mean

Toplam

Katılıyorum

Kararsızım

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ

Katılmıyorum

n
(%)
216
100
216
100

Mean

n
(%)
80
37,1
66
30,6

Toplam

n
(%)
49
22,7
52
24,1

Katılıyorum

n
(%)
87
40,2
98
45,3

Kararsızım

Katılmıyorum

SAĞLIK OCAĞI SİSTEMİ

2,9
2,9

87
40,2

49
22,7

80
37,1

216
100

2,95

33
14,8

32
14,3

159
71,0

224
100

3,7

57
26,7
63
30

55
25,8
52
24,8

101
47,5
95
45,2

213
100
210
100

3,30

18
8,1
24
10,8

21
9,5
25
11,3

183
82,4
173
77,9

222
100
222
100

4,2

88
41,2
75
35,1
75
34,9
70
32,7
50
24,0
73
34,1
79
37,8

47
22
40
18,7
40
26,4
58
27,1
44
21,0
45
21
44
21,1

79
36,8
99
46,2
99
38,7
86
40,2
115
55,0
96
44,8
86
41,1

214
100
214
100
214
100
214
100
209
100
214
100
209
100

2,89

37
16,7
82
36,7
61
28,0
48
21,5
35
16,0
62
27,9
82
37,6

35
15,8
35
15,7
43
19,7
39
17,5
35
16,1
37
16,7
44
20,2

150
67,6
106
47,5
114
52,3
136
61,0
148
67,9
123
55,4
92
42,2

222
100
223
100
218
100
223
100
218
100
222
100
218
100

3,7

3,20

3,12
3
3
3,44
3
2,96

4

3,1
3,3
3,5
3,8
3,4
3
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-Beklentilerin Ve Denetimlerin
Adil Olması
-Yapılan Değişikliklerin
Yeterince Açık Olması
Hak Edilen Maaşı Alma
Düşüncesi
-Maaşımın Eğitim/Tecrübe
Düzeyimle Orantılı Olması
-Mesleki Gelişime İmkânının
Olması
-Hizmet- İçi Eğitimlerin
Yeterince Verilmesi
-Çalışma Alanının Fiziksel
Olarak Yeterliliği
-Laboratuvar Hizmetlerinin
Yeterliliği
-Araç-Gereçlerin Ve Gerekli
Malzemelerin Yeterli Olması
-Personel Sayısının Yeterliliği
-İş Yükünün Fazla Olması
-Gerektiğinde İzin Alabilme
Durumu
-Çalışma Arkadaşlarımın
Konularında Yeterliliği
-Diğer Çalışanlarla Ortak
Çalışmalar Yapabilirliği
-Bu Sistem De Meslektaşların
Rakip Olarak Görülmesi
-Hekimlerle Diğer Sağlık
Çalışanlarının İletişiminin
Yeterliliği
-Sistemin Ülkemiz İçin Uygun
Olması
-Bireyi Aile Ve Çevresiyle
Daha Bütüncül Yaklaşabilme
Durumu
-Entegre Sağlık Hizmeti
Verilmesi
-Ekip Çalışmasına Uygunluğu
-Verilerin Daha Kontrollü Kayıt
Yapılması
-Sistemin Sorgulana bilirliği

92
43,9
81
39,7
114
54,3
118
56,8
107
51,2
94
45,2
82
38,7
80
37,8
62
29,7
65
30,4
63
29,9
65
32,2
41
19,4
41
19,8
110
53,2
56
27

53
25,2
54
26.5
33
15,7
42
20,2
52
24,9
46
22,1
41
19,3
47
22,2
31
14,8
32
15
37
14,7
46
22,8
48
22,6
42
20,3
35
16,9
49
23,8

65
30,9
69
33,8
63
30,0
48
23,0
50
23,9
68
32,7
89
42,0
85
40,0
116
55,5
117
54,6
101
52,6
91
45,0
123
58,0
124
59,9
62
29,9
102
49,2

210
100
204
100
210
100
208
100
209
100
208
100
212
100
212
100
209
100
214
100
214
100
202
100
212
100
207
100
207
100
207
100

2,74

76
35,8
69
32,8

46
21,8
71
33,6

90
42,4
71
33,6

212
100
211
100

3

64
30,7
64
30,8
74
35,1
76
36,4

68
32,8
45
21,6
46
21,8
53
25,4

76
36,5
99
47,6
91
43,1
80
38,2

208
100
208
100
211
100
209
100

3

2,82
2,46
2,34
2,42
2,67
2,95
2,93
3,34
3,33
3,33
3,11
3,48
3,46
2,52
3,25

2,95

3,21
3
2,99

74
33,8
74
34,8
51
23,2
73
33,1
90
41,3
81
37,5
59
26,6
67
36,0
66
29,8
92
41,6
67
30,9
63
30,0
28
12,7
44
20,4
73
33,1
56
25,1

62
28,3
61
28,6
54
20,5
43
23,6
63
28,9
49
22,7
45
20,2
44
19,8
30
13,5
29
13,1
28
12,9
38
18,1
39
17,6
36
16,7
36
16,4
46
21

85
37,9
78
36,6
124
56,4
120
43,2
65
29,8
86
39,8
118
53,2
111
50,0
126
56,8
100
45,3
122
56,2
109
51,9
155
69,8
136
63
111
50,4
118
53,8

219
100
213
100
220
100
220
100
218
100
216
100
222
100
222
100
222
100
221
100
217
100
210
100
222
100
216
100
220
100
219
100

3

71
32,1
42
19,0

54
24,4
55
25,1

96
43,4
122
55,7

221
100
219
100

3,1

51
23,7
53
24,3
26
11,9
33
15,0

50
23,3
35
16,1
27
12,3
29
13,2

114
53,0
130
59,7
166
75,8
157
71,7

215
100
218
100
219
100
219
100

3,3

2,9
3,3
3
2,7
2,9
3,3
3,3
3,2
2,9
3,4
3,3
3,3
3,7
3,2
3,3

3,4

3,4
3,9
3,9

Tablo 3’ de görüldüğü üzere sağlık personelin iş doyumları ile ilgili 24 önermenin
ortalamaları Sağlık ocağı sisteminde “2,94”, AHS de “3,18” olarak tespit edilmiştir. Bu
verilere bakıldığında katılımcıların sağlık ocağı sisteminin I. Basamak Sağlık Hizmetinde
çalışırken iş doyumlarının ortalamanın çok az üstünde olduğunu AHS de ise iş doyumlarının
ortalamasının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Sağlık bakanlığının 2010
yılındaki Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması da bu verileri desteklemektedir. Tözün ve
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arkadaşları, (2008) ve Mutlupoyraz ,(2010) yaptığı araştırmada iş doyumunu orta düzeyde
bulmuştur.
Sağlık ocağı sisteminde özellikle en yüksek ortalamaları “Diğer çalışanlarla ortak
çalışmalar yapabilirliği”, “Arkadaşlarımın konularında yeterliliği” önermeleri alırken,
“Maaşımın eğitim/tecrübe düzeyimle orantılı olması”, ile “Mesleki gelişime imkânının olması
“Hak edilen maaşı alma” önermeleri en düşük ortalamaları almıştır. Aksayan (1990), Gözüm
(1996), Arcak ve Kasımoğlu (2006) ve Kaya (2009) yaptıkları araştırmalarda Koruyucu
sağlık hizmetlerinde görev yapan hemşire ve ebelerin nötr doyumdan düşük doyuma hafif
kayma gösteren düzeyde doyum sağladıkları, en az doyum sağladıkları boyutların ücret,
yükselme olanakları ve çalışma ortam ve koşullarının olduğu, en fazla doyumun ise, işin
kendisi ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler boyutlarından sağlandığını tespit etmişlerdir.
Çalışmada AHS’de en yüksek değerleri “aşı, takip, izlem” gibi koruyucu sağlık
hizmetlerin ana işlevleri ile ilgili önermeler ile “sistemin kontrollü kayıt ile sorgulanabilirliği”
ile ilişkili soruların yanında “yapılan işe hâkim olma ve ücret” ile ilgili önermeler almıştır.
Bu ortalamalar Sağlık Ocağı ortalamalarından oldukça yüksektir. Alagöz ve ark., 2010 yılında
Kayseri İli Develi ilçesinde ve Çetinkaya ve diğerleri, 2012 yılında Kayseri merkezde yapılan
başka bir çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur.
Katılımcılar AHS’ de mesleki gelişim ve eğitim, işyeri fiziksel yeterliliği, araç gereç
personel sayısının yetersizliğini belirtmişlerdir. Yeni sistemde meslektaşlarını rakip olarak
gördüklerini otaya koymuşlardır. Çiçeklioğlu ve diğerleri, (2013), Çetinkaya ve diğerleri,
(2012) ve Baykan ve diğerleri, (2014), yaptıkları araştırmalarda Aile hekimlerinin büyük bir
kısmı aile hekimliği uygulamasının hekimler arasındaki rekabeti, iş yükünü, etik yozlaşmayı
ve iş stresinin artırdığını, mesleki gelişimine ayırdığı zamanı azalttığını ifade etmişlerdir.
Araştırmada yapılan çapraz karşılaştırmalarda, doktorlar işin kendisi, niteliği,
hakimiyet, verimli çalışma hissi, hasta memnuniyeti, ücret ve çalışma alanının fiziksel
yeterliliği konularında sağlık ocağı sistemini göreceli olarak en yetersiz bulan gruptur.
Hemşireler sağlık ocağı çalışmasının ekip çalışmasına uygun olduğunu ifade
etmişlerdir. Ebeler, görev yaptıkları ASM’yi bir aile, kendisini de onun bir ferdi olarak
görmekte ve aile hekimliği sisteminde laboratuvar hizmetlerinin yeterli bulmamakla beraber
“Aile Sağlığı Elemanı Olarak” adlandırılmaktan rahatsız olmaktadır. Alagöz ve diğerleri,
(2010), yaptıkları araştırmada “Aile Sağlığı Elemanı” kavramın yanlış olduğunu düşünen
katılımcıların %80’ ler de olduğunu belirterek aile hekimliği uygulamalarında yardımcı sağlık
personelinin, aile sağlık elemanı kavramıyla nitelendirilmeleri değiştirilmesinin ve
çalışanların eski mesleki unvanlarını kullanmaları sağlanması ifade etmişlerdir. Çiçeklioğlu
ve arkadaşlarının (2013), yaptığı çalışma bulgularımızı destekler nitelikte olup ASM’lerde
çalışan ebe- hemşire ATT’lerin ASE unvanı ile çalışmak zorunda bırakıldıklarını, mesleğinin
gereklerini yerine getiremediklerini, özlük haklarına ilişkin sorunların olduğunu, aşırı ve artan
iş yükünü ve mesleğin değersizleştiğini ifade etmiştir.
Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) sağlık ocağında mesleki gelişme imkânının olmadığını
ve sağlık ocağında diğer çalışanlarla ortak çalışmalar yapabildiğini belirtmişlerdir.
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-İşinizin Size Toplumda
Saygınlık Kazandırması
-İşinizin Yeni Şeyler
Öğrenme Ve Kendimi
Geliştirme Fırsatı Vermesi
- Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Acısından Nitelikli Hizmet
Vermesi
-Aşılama, Bebek Ve Çocuk
Takibi Yeterli Ve Etkili
Olması
-Gebe, Lohusa, 14-49 Yaş
Kadın Takibi Yeterli Ve Etkili
Olması
-Sorumlu Olunan Nüfusa
Yeterince Hakim Olunması
-Rahat Ve Özgürce
Çalışabilme Fırsatı Vermesi
-Daha Verimli Çalışma Hissi
Vermesi
-Hasta Memnuniyetinin
Yeterli Olması
-Halkın Sağlık Hizmetine
Ulaşımı Daha Kolay Olması
-Sadece Kendi İşinin
Gerekliliğini Yapma
-Yetki Ve Sorumluluklarımın
Açık Olması
-Beklentilerin Ve
Denetimlerin Adil Olması
-Yapılan Değişikliklerin
Yeterince Açık Olması
-Hak Edilen Maaşı Alma
Düşüncesi
-Maaşımın Eğitim/Tecrübe
Düzeyimle Orantılı Olması
-Mesleki Gelişime İmkânının
Olması
-Hizmet- İçi Eğitimlerin
Yeterince Verilmesi
- Çalışma Alanının Fiziksel
Olarak Yeterliliği
-laboratuvar Hizmetlerinin
Yeterliliği

Frekans
(%)
214
100,0
214
100,0

Mean

Frekans
(%)
79
36,0
80
31,3

Toplam

Hiç
Umutlu değilim

Kararsızım

Umutluyum

Tablo 4:Gelecekle İlgili Umut Durumları

Frekans
(%)
77
36,9
67
37,4

Frekans
(%)
58
27,1
67
31,3

29
13,7

57
27,0

125
59,2

211
100,0

2,4550

45
14,6

30
22,0

130
63,4

205
100,0

2,4878

26
12,7

51
25,0

127
62,3

204
100,0

2,4951

23
11,2
49
23,7
45
21,6
46
22,1
27
13,1
45
21,4
55
26,7
53
26,0
51
25,0
55
26,2
59
28,1
58
27,8
48
22,9
38
18,0
51
23,9

62
30,1
58
28,0
66
31,7
71
34,1
65
31,6
61
29,0
58
28,2
71
34,8
78
38,2
61
29,0
73
34,8
68
32,5
77
36,7
63
29,9
61
28,6

121
58,7
100
48,3
97
46,6
91
43,8
114
55,3
104
49,5
93
45,1
80
39,2
75
36,8
94
44,8
78
37,1
83
39,7
85
40,5
110
52,1
101
47,4

204
100,0
207
100,0
208
100,0
208
100,0
206
100,0
210
100,0
206
100,0
204
100,0
204
100,0
210
100,0
210
100,0
209
100,0
210
100,0
211
100,0
213
100,0

2,4757

2,0093
2,0607

2,2464
2,2500
2,2163
2,4223
2,2810
2,1845
2,1324
2,1176
2,1857
2,0905
2,1196
2,1762
2,3412
2,2347
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-Araç-Gereçlerin Ve Gerekli
Malzemelerin Yeterli Olması
-Personel Sayısının Yeterliliği
-İş Yükünün Fazla Olması
-Gerektiğinde İzin Alabilme
Durumu
-Çalışma Arkadaşlarımın
Konularında Yeterliliği
-Diğer Çalışanlarla Ortak
Çalışmalar Yapabilirliği
-Bu Sistem De Meslektaşların
Rakip Olarak Görülmesi
-Hekimlerle Diğer Sağlık
Çalışanlarının İletişiminin
Yeterliliği
- Sistemin Ülkemiz İçin
Uygun Olması
-Bireyi Aile Ve Çevresiyle
Daha Bütüncül Yaklaşabilme
Durumu
-Entegre Sağlık Hizmeti
Verilmesi
-Ekip Çalışmasına Uygunluğu
-Verilerin Daha Kontrollü
Kayıt Yapılması
-Sorgulana Bilirliği

40
18,9
45
21,5
65
32,0
50
25,0
21
9,9
31
14,8
59
28,4
42
19,9

61
28,8
64
30,6
64
31,5
57
28,5
78
36,8
74
35,4
74
35,6
77
36,5

111
52,4
100
47,8
74
36,5
93
46,5
113
53,3
104
49,8
75
36,1
92
43,6

212
100,0
209
100,0
203
100,0
200
100,0
212
100,0
209
100,0
208
100,0
211
100,0

2,3349

52
24,6
36
17,1

64
30,3
74
35,1

95
45,0
101
47,9

211
100,0
211
100,0

2,2038

32
15,2
41
19,7
25
11,9
27
12,9

74
35,1
62
29,8
54
62,4
61
29,0

105
49,8
105
50,5
131
25,7
122
58,1

211
100,0
208
100,0
210
100,0
210
100,0

2,3460

2,2632
2,0443
2,2150
2,4340
2,3493
2,0769
2,2370

2,3081

2,3077
2,5048
2,4524

Tablo 4 incelendiğinde en yüksek değerleri koruyucu sağlık işlevlerinin aldığı
görülmekte olup gelecekte bu işlevlerden dolayı iş yüklerinin artabileceği ve meslektaşları ile
hasta bulma/kapma konusunda rekabetin yoğunlaşacağını belirtmişlerdir.
İş doyumu ile ilgili önermelerin ortalama değerleri ortalamanın üstünde olarak
bulunması, sağlık çalışanlarının gelecekten umutlu olduğunun göstergesidir. Her ne kadar
Çiçeklioğlu ve arkadaşlarının(2013), görüştükleri AH’lerin büyük bölümü geleceklerinden
endişe duyduğunu açıklasa da aynı zamanda görüştüğü aile hekimliği Uzmanlarının “AH
uzmanı olduğum için aile hekimliğinden umutluyum. Şimdiye kadar sistemi oturtmaya
çalıştılar. Oturduktan sonra, AH uzmanlarına belli özellikler verileceğini umuyorum”
ifadesine yer vermiştir.
5. SONUÇ
Çalışmanın sonucunda;
 Katılımcıların %63,4’ü aile sağlığı merkezinde çalışmadan önce sağlık ocağında
çalışmışlardır. Bu durum her iki sistemi katılımcıların değerlendirme olanaklarının
bulunduğunu göstermektedir. İş doyumları ile ilgili 24 önermenin ortalamaları Sağlık ocağı
sisteminde “2,94”, AHS de “3,18” olarak tespit edilmiştir.
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 Sağlık çalışanlarının AHS’de çalışmaktan memnun olduklarını,
 AHS’de iş de verimliliğin, hakimiyetin, işin niteliğinin, kayıtların, sistemin
sorgulanmasının ve ücretin eski sisteme göre çok daha iyi olduğu,
 İşyeri Fiziksel Yeterliliği, araç gereç personel sayısının yetersiz olduğunu
 Yeni sistemde meslektaşlarını rakip olarak gördüklerini,
 Ekip çalışmasının olumsuz etkilendiğini,
 Aile sağlığı elemanı olarak adlandırılmaktan ebelerin rahatsız olduğu,
 Hekimler dışındaki çalışanların mesleki gelişme imkânının olmadığı,
 Personel sayısının sağlık ocağı sisteme göre yetersiz olmasına rağmen,
 Sağlık çalışanlarının AHS’de iş doyumlarının daha yüksek olduğunu ve
 Gelecekte iş yüklerinin daha da artacağı düşüncesine sahip olsalar da gelecekten umutlu
oldukları sonucuna varılmıştır.
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ÂŞIK EDEBİYATINDA “DEDİM-DEDİ” ÖRNEKLERİ

THE EXAMPLES OF USING “I SAID - SHE SAID” IN MINSTREL LITERATURE
Seher ATMACA*
Özet:
Gelenek geçmiş ile gelecek arasına kurulan köprüdür. Âşık edebiyatı da bu köprülerden birisidir. Âşık
edebiyatında ağıt, bayatı, destan, deyişme, divani, koşma, taşlama, tecnis bir de “Dedim-dedi” türü vardır. Bu
tür, halk şiirinde saygın olarak kullanılan bir biçim olup koşma ve semailerdeki âşık ve sevgilinin (dedim-dedi
ifadesine bağlı) karşılıklı söyleşmelerdir. Bu tür söyleşme/atışmada daha ziyade sevgilinin söyleyeceği sözleri de
sevgilinin dilinden aşığı söyler. Bu çalışmamızda âşıkların hayatlarından kısa özetlerle birlikte “Dedim-dedi”
türü şiir örneklerini verirken âşıkların birbirlerinden etkilendiklerini tespit ettik. Sözlü kültürün yaygın olduğu
dönemlerde bu etkilenmelerin olmaması mümkün değildir. Âşık edebiyatında araştırmalarımızın dışında kalan
yüzlerce “Dedim-dedi” örneklerini bulabiliriz. Bu örneklerini geçmişten bugüne yaşatan Âşık Ömer, Erzurumlu
Emrah, Kaygusuz Abdal, Kul Nesimi, Gevheri, Âşık Elesger, Âşık Huzurî, Seyrani, Âşık Ruhsâtî, Âşık Zülâlî,
Âşık Şemşir, Âşık Yaşar Reyhanî, Âşık Cemal Divani’ vs. âşıkların söylemiş oldukları “Dedim-dedi” türündeki
şiirlerinin bölümlerini almaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Gelenek, âşık edebiyatı, dedim-dedi, Âşık Ömer, Âşık Elgesger, Âşık Cemal Divani vs.
Abstract:
Tradition is a bridge between the past and the future. Minstrel literature is also one of those bridges. There is a
genre of “I said - She said” in minstrel literature besides dirge, bayati, epic, dialogue, collection, qoshma,
satire, tecnis etc. This is a prestigious genre in folk poetry consisting of the dialogues of the lover and beloved
(statements of "I said - She said”) in the qoshmas and sama’is. Generally, it is expressed by the lover regarding
the contention between the lover and beloved. In this study, we cited the examples of “I Said-She Said” poetry
types with short summaries of the poets, and ascertained that poets are affected from each other. It is unlikely to
prevent from this influence in the periods when the oral culture is common. We can also see hundreds of
examples for “I said - She said” genre in minstrel literature besides our study. We cited from the poems of Asik
Omer, Erzurumlu Emrah, Kaygusuz Abdal, Kul Nesimi, Gevheri, Asik Elesger, Asik Huzuri, Seyrani, Asik
Ruhsati, Asik Zulali, Asik Semsir, Asik Yasar Reyhani, and the collection of Asik Cemal, who are the poets
keeping the “I said-She said” tradition from the past to present.
Keywords: Tradition, minstrel literature, I said - She said, Asik Omer, Asik Elgesger, Asik Cemal collection etc.

GİRİŞ:
Gelenek geçmiş ile gelecek arasına kurulan köprüdür. İnsanlar bu köprülerden
birbirlerine gidip gelerek kendi kültürlerini muhafaza ederler. Halk âşıkları da geçmişten
geleceğe kurulan köprülerin en önemli temsilcilerinden birisi olmuşlardır.
Millet olarak sevinçlerin paylaşılmasında üzüntülerin azaltılmasında, düğünlerde,
törenlerde, kıraathanelerde, köy odalarında gezici âşıkların ve şairlerin halkı dinlendirip
eğlendirerek vakitlerini dolu dolu geçirmelerine günümüz insanların çoğu şahit olmadı ama
onlardan günümüze kalan türkülere ve şiirlere yüreğinden yer açmasını bildiler.
Âşık edebiyatında ağıt, bayatı, destan, deyişme, divani, dua, fahriye, gazel, güzelleme,
hicviye, ilahi, kaside, koçaklama, koşma, mani, mersiye, muhammes, murabba, münacat,
müstezat, naat, nazire, nefes, rubai, satranç, semaî, şahtiye, tahmis, taşlama, tecnis, örneklerin
yanı sıra bir de “Dedim-dedi” türü vardır.
*

Yrd. Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü
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Geçmişten günümüze uzanan âşıklardan bazılarının “Dedim-dedi” türünde yazdıkları
ya da atıştıkları bazı şiir örneklerini tespit ederek âşık edebiyatı geleneğinin sürdürülmesine
katkı sağlamaya çalışacağız.
“Dedim-dedi” örneklerini geçmişten bugüne yaşatan usta âşıkların başında, Âşık
Ömer, Erzurumlu Emrah, Âşık Ruhsatî, Huzuri, Zulâlî ve Âşık Elesger gelir.
Dedim-Dedi türü şiir “Halk şiirinde saygın olarak kullanılan bir biçim olup koşma ve
semailerdeki âşık ve sevgilinin (dedim-dedi ifadesine bağlı) karşılıklı söyleşmelerdir. İlk
örnekleri Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügat’it-Türk’de görülmeklerdir. Hikmet Dizdaroğlu,
“Dedim-dedi”lerin canlı koşma şeklinde olduğunu ve gelenek haline geldiğini ayrıca şiire
canlılık ve devinim getiren bir yol olduğunu ifade etmeklerdir. Bu tür âşık şiirinde genellikle
seven ile sevilen arasında geçen atışma/deyişmenin âşık tarafından dile getirilmesidir.
Sevenin övgülerine, güzellemelerine karşılık sevilenin seveni küçümsediği,
böbürlenerek güzelliği ile övündüğü durumlarının ifadesidir. Sevilenin böyle böbürlenmesini
sevenin sitemle karşılık vermesine neden olur. Dedim-dedi’li şiirlerde iki sevgili dışında soyut
ve somut varlıklar da kişiselleştirilerek işlenir.” (Artun, 2011: 80-81). “Âşık yaratıcılığında
“Dedim-dedi” bedii formu geniş kitlelere yayılmıştır. Bu formdan halk türküleri de istifade
etmiştir.” (Namazov, 2004: 14). “Edebiyatımızda Dedim-dedi’li şiir şeklinin kendine en fazla
yer bulabildiği alan Âşık edebiyatı alanı olmuştur. Bu alanda ilk örnekleri Nesimî, Pir Sultan,
Tamaşvarlı Gazi Âşık Hasan, Ercişli Emrah, Ruhsatî gibi şairler ortaya koymuşlardır.”
(http://dogankaya.com).
Âşık edebiyatında araştırmalarımızın dışında kalan yüzlerce “Dedim-dedi” örneklerini
bulabiliriz. Bu çalışmamızda âşıkların hayatlarından kısa özetlerle birlikte “Dedim -dedi”
örneklerini verirken âşıkların birbirlerinden, etkilendiklerini tespit ettik. Sözlü kültürün
yaygın olduğu dönemlerde bu etkilenmelerin olmaması mümkün değildir. Âşıklık geleneğinin
kollarını oluşturan bölgelerin başında gelen Kars ve Erzurum yöresi âşıklarının zaman zaman
Azerbaycan’da yaşayan âşıkları ya etkilediklerini ya da onlardan etkilendiklerini tespit ettik.
Bu tespitlerimize de çalışmamız içerisinde değineceğiz. Âşık edebiyatında gerek kendi
kendine (hem rakibin yerine hem de kendi yerine atışan) hem de bir rakiple atışan âşıkların
“Dedim-dedi” şiirlerinden örnekler vereceğiz.
“DEDİM-DEDİ” TÜRÜ ŞİİR YAZAN ÂŞIKLARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ
VE ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER:
Âşık Ömer: “Doğum yeri ve tarihi hakkında çeşitli rivayetler vardır; bunların içinde
doğruya en yakın görüneni, onun Konya’nın Hadım ilçesinin Gezleve köyünde 1651 yılında
doğmuş olduğu yolundaki rivayettir. Düzenli bir medrese tahsili görmediği anlaşılmakla
birlikte devrin kültür muhitleri içinde bulunmak suretiyle kendi kendini yetiştirmiş ve aynı
devrin
diğer
âşıklarına
göre
daha
seçkin
bir
yer
kazanmıştır.”
(www.diyanetislamansiklopedisi.com).
Kendinden sonra gelen âşıklar “pir” ve en büyük üstat saydıkları gibi adına birçok
menkıbeler de nakledilmiştir. Biraz tasavvufi olan aşkî manzumnameleri bestelenerek
tekkelerde ilahi gibi söyleşmiştir. Şiirlerinin büyük bir kısmını “divan, gazel ve müstezat”
şekillerinde ve aruz vezniyle yazdığı ve şiirlerine bol sayıda yabancı kelime kattığı için, hem
şehir aydınları tarafından okunmuş hem de saz şairlerinin gözlerini kamaştırmıştır.” (Kabaklı,
2006: 69).
Dedim dilber yanakların kızarmış
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Dedi çiçek taktım gül yarasıdır
Dedim dane dane olmuş benlerin
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır"
Dedim dilber sana yazıldı kanım
Dedi niçin dersin benim sultanım
Dedim kimler sarmış ince miyanın
Dedi kendim sardım kol yarasıdır
Dedim bu Ömer’in aklını aldın
Dedi, sevdiğine pişman mı oldun
Dedim dilber niçin sararıp soldun
Dedi hep çektiğim dil yarasıdır. (Artun, 2008:273).
Erzurumlu Emrah: “19.yüzyılın en baştaki halk şairlerinden olan Emrah’ın 18.
Yüzyıl sonlarına doğru Erzurum’da doğduğu iyi bir öğretim gördüğü ve 1854 yılında
Niksar’da öldüğü kendisine ait pek az bilgilerimiz arasındadır.” (Kabaklı, 2006:126).
“Geniş bir şöhretin sahibi ve kendi adıyla anılan bir âşık kolunun kurucusu olmasına
rağmen Emrah’ın sadece doğum ve ölüm yerlerini biliyoruz. Erzurum’un Ilıca ilçesine bağlı
Tambura köyünde doğmuş, Tokat’ın Niksar ilçesinde ölmüştür. Tokatlı Nurî ve Gedâî gibi iki
ünlü çırağı sayesinde adıyla anılan bir âşık kolu teşekkül etmiştir. Her iki çırağı da pek çok
çırağı yetiştirmiş ve bölgeyi adeta bir Emrah sevgisiyle kaplamıştır. Emrah’ın adaşı Ercişli
Emrah’la karıştırılması son yıllarda yapılan çalışmalarda büyük ölçüde giderilmiş ve daha
genç olanı da gereksiz töhmetlerden kurtarılmıştır.” (Özarslan, 2001: 359).
Dedim dilber dîdelerin kan olmuş
Dedi çok ağladım sel yarasıdır
Dedim beyaz gerdan çâk-i hâkolmuş
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır
Dedim peri yanakların kızarmış
Dedi çiçek sokdum gül yarasıdır.
Dedim peri niçin sarardın soldun
Dedi hep çektiğim dil yarasıdır (Elgin, 2014: 68).
Âşık Ömer’in dörtlük şeklinde söylediği “Dedim-dedi” ile Erzurumlu Emrah’ın beyit
şeklinde söylediği “Dedim-dedi”si hem aynı ayak üzerine söylenmiş hem de aynı konu
işlenmiş.
Kaygusuz Abdal: “Alevi-Bektaşi edebiyatında “yedi ulu” ozandan biri olan
Kaygusuz Abdal aruz ve hece ölçüsüyle şiirler yazmış, halk şiiri geleneği içinde halkın
geleneği içinde, halkın diliyle yazdığı nefesler de görülür.” (Özmen, 1998: 215).
Dedim dilber kulunam
Yürü hey torlak der
Sen dahi yolunmamışsın
Sözlerin taslak der
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Dedim ey dilber lebinden
Bir buse versen n’ola
Alnına sapan kayası
Ensene tokmak der. (Özmen, 1998: 226). Aslında bu şiir “Dedim-dedi”den ziyade
“Dersem-o da böyle der” şeklinde anlaşılması gereken bir şiir ama biz yine de onu dedim-dedi
örnekleri arasına yakıştırdık.
Kul Nesimi: “Edebiyatımızda iki Nesimi vardır. Birincisi Hurufi inançlı Bağdatlı,
Halep’te İmamededdin Nesimi’dir. Bu Nesimi 17. Yüzyılda yaşamıştır. Saz elde, keçe külâh
başta, köy köy dolaşmış bir derviştir. Asıl adı Ali’dir. Soyu 14. Yüzyılın ünlü şairlerinden ve
Yunus Emre izleyicilerinden Bacım Sultan’a bağlı Sait Emre’ye dayanır.” (Özmen, 1998: 31).
Uykudan uyanmış şahin bakışlım
Dedim sarhoş musun söyledi yok yok
Ak elleri elvan elvan kınalım
Dedim bayram mıdır söyledi yok yok
Dedim aydınlık var dedi aynımda
Dedim günahım çok dedi gönlümde
Dedim mehtap nedir dedi koynumda
Dedim bir göreyim söyledi yok yok
Dedim vatanın mı dedi ilimdir
Dedim bülbül müdür dedi gülümdür
Dedim Nesimi şah dedi kulumdur
Dedim satar mısın söyledi yok yok. (Özmen, 1998: 26).
Ercişli Emrah: “Van’ın Erciş ilçesinde doğmuştur. Van yöresinde ve Çukurova’da
dolaşmıştır. XVII. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. (Makal,1978:87).
1927 yılına kadar hakkındaki bütün bilgiler Erzurumlu Emrah’a mal edilmiş, ancak bu
tarihte Ziyaeddin Fahri’nin (Fındıkoğlu) bir tesbiti ikinci bir Emrah’ın varlığını gündeme
getirmiştir. Uzun yıllar tartışma konusu olan bu iki Emrah’ın birbirinden kesin çizgilerle
ayrılması Ali Saraçoğlu, Hikmet Dizdaroğlu, Saim Sakaoğlu, Muhan Bâli, Fahrettin Kırzıoğlu
ve Cahit Öztelli gibi araştırmacıların çeşitli yayınlarıyla mümkün olabilmiştir.
Emrah ile Selvihan Hikâyesi Türk halk hikâyeleri içinde en sevilenlerin başında yer
alır. Pek çok şiirle süslenen ve sağlam bir yapısı olan bu yaygın halk hikâyesi üzerinde Muhan
Bâli tarafından bir çalışma yapılmış, Ercişli Emrah’ın hayatı ve şiirleri üzerinde de Saim
Sakaoğlu etraflı bir inceleme yayımlamıştır. (www.islamansiklopedisi.). “Âşık edebiyatında
birbirine karıştırılan iki Emrah vardır. Bunlardan biri Ercişli Emrah; diğeri Erzurumlu
Emrah’tır. Birçok antolojide bu âşıkların şiirleri, birinin şiiri diğerininmiş gibi gösterilmiştir.
Özellikle Ercişli Emrah’ın şiirleri Erzurumlu Emrah’ın olarak gösterilmiştir.” (Artun, 2008:
285).
Seherde uğradım ben bir güzele
Dedim sarhoş musun dedi ki yoh yoh
Ağ elleri boğum boğum kınalı
Dedim bayram mıdır dedi ki yoh yoh
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Dedim inci nedir dedi dişimdir
Dedim kalem nedir dedi kaşımdır
Dedim on beş nedir dedi yaşımdır
Dedim daha var mı söyledi yoh yoh
Dedim sırma nedir dedi telimdir
Dedim ince nedir dedi belimdir
Dedim Emrah nedir derdi kulumdur
Dedim satar mısın söyledi yoh yoh (Artun, 2008: 287). Ercişli Emrah’ın bu “Dedimdedi”si de Kul Nesimi’nin Dedim-dedi’si ile akraba bir şiirdir. Ercişli Emrah’ın semai
tarzında “Dedim-dedi”si.
Dedim ay kız ne güzelsin
Dedi dersin hecelenmiş
Dedim sensin tan yıldızı
Dedi hayli yücelenmiş
Dedim dilber yüzün mâhı
Selvi’sin güzeller şâhı
Dedim unutma Emrah’ı
Dedi neylim kocalanmış (Makal,1978:88).
Âşık İslâmî: “Hayatı hakkında pek malumatımız yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde yaşamış ve İslami mahlası kullanarak şiirler yazmıştır. Âşık İslâmî, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çekilmez hal alan ve halkı perişan eden pahalılık ile on bir yıldır
çözümlenmeyip yılan hikâyesine dönen iskân işlerini Erzurumlu Emrah’ın “Dedim dedi”
sözleriyle şöyle dile getirir:
Dedim pahalılık dedi modadır
Dedim artış varmış dedi havadır
Dedim nefes almak, “O bedavadır”
Dedim ucuz bir şey dedi ki yok yok.
Dedim Larnaka’nın denizi vardı
Dedim Türk kesimi oldukça dardı
Dedim ya Limasol o nasıl yerdi
Dedim “Komisyonca” tam bir mezbele
En değerli semti etmez On TL.
Dedim nasıl olur yasalar varmış
Dedi yasa değil tasalar varmış
Dedim utanana bu büyük armış
Güldü dedi artık utanan yok yok.” (İslamoğlu,1985: 163).
Gevheri: “Asıl adı Mustafa’dır. 17. Yüzyıl ortalarında doğduğu, 1720’lere doğru
öldüğü tahmin edilmektedir. Şaz Şairleri geleneği onu Kırım’lı saymaktadır. Gevheri de Âşık
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Ömer ve Karacaoğlan gibi halk edebiyatının şöhretli bir şairidir. Saz şairleri onu en büyük üç
dört ustadan biri diye saymışlardır.” (Kabaklı, 2006: 72).
Bâd-ı sabâ bundan doğru cânâna
Arzıhal ile vardın ne didi
Ne incinmiş acep bu nâlâna
Dokunup lebinden sordun ne didi
Ben niyaz eyledim intînap itti
Ne lütf ile güldü ne hitap itti
Ben gittim sen kaldın ne cevap itti
Güftârın işidüp gördün ne didi
Câmeni pâk idüp geribâbından
Niyazlar iderdin geçüp yanından
Çin seherde hüsn-i gülistânından
Yâsemenler güller derdin ne didi (Elçin,1987: 33).
Âşık Elesger: “Âşık Elesger almemmed oğlu 1821 yılında Göyçe’de doğmuştur.
Göyçe’nin üstad âşıklarından Âşık Alı’nın yanında beş yıl çıraklık yaparak saz ve söz
sanatının bütün inceliklerini öğrenir. Klasik şark ve Azerbaycan şairlerinden Firdevsi, Nizami,
Sadi, Hafız, Nesimi, Fuzuli, Nebati’nin anı sıra kadim halk destanları; Keremin, Âşık Garip’in
Gurbani’nin, Abbas Tufarğanlı’nın, Sara Aşığın, Karacaoğlan’ın sevgi türkülerini mükemmel
öğrenir. 1926 yılında vefat eder. (Namazov, 2004: 126-130).
Âşık Elesger Azerbaycan âşık edebiyatının en önemli temsilcilerinden birisidir. Âşık
edebiyatında destanlar önemli bir yer tutar. Azerbaycan âşık edebiyatının üstat âşıklarından
Aşık Elesger’in “Âşık Elesger ile Sehnabanı Destanı”dan “Dedim-dedi” örneği:
“Bənim əzizlərim o gün geçti sabah hamanızın üzüne xəyirriknən açılsın sabah
açılanda Zöhne sənəyi (Su kabı bakraç, gücüm) götürüp bulağa gəldi. Gecden-gec Sehnabanı
da bulağa geldi. Öpüştülər görüştüler, Səhnabanı soruşdu:
-Sən Allah, (Allahını seversen) de görüm, Ələsgər necədi?
-Necə olacak, Allah onu öyle oda galayıp (ateşte bırakıp) ki dilnen deyilesi değil. Sazı
götürüb deyende de başından duman qalxır.
-Neylim, əlimnən nə gəlir! Allah əmimin oğlanlarını qırsın, yurdu düzdənsin!
Bulağa gelip giden çoktu. Artık (fazla) danışabilmediler. Zehre seneyini getirip
önlerine koydu. Ələsgər’in yanına geldi. Ələsgər Zöhre’nin hareketinden bildi ki
Sehnabanı’nın yanından gelir. Sazı başının üstüne götürdü, zilini zil, bemini bem, sinesinde
müstahkem eyledi. “Dilgemi” havasınnan görek Zöhre’den ne soruşdu:
Söyle qasid, müxteseri vesselam
Erzimi canana dedin, ne dedi?
Bülbül tek asmana yetişip nalam,
Sehni gülüstana dedin, ne dedi?
Ələsgər’in bu yanıklı havaynan bele okumağı Zöhre’nin de kalbini cuşa getirdi.
Hörüklerinnen birini ayırıp sinesine bastı, Ələsgər’e bele cevap verdi:
Gedip erzi-halın yara söyledim,
İncinmesin mennen canana dedi
Zülm eliynen meni yada veriller
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Viran qalsın bele zamana dedi.
Aldı Ələsgər: Yadıma salanda boy büsatını,
Xeste könlüm minir eşqin atını,
Gah axtarır yerin yeddi qatını,
Gah çıxır asmana, dedin ne dedi
Aldı Zöhre : Nakes müxannetin boynu vurulsun
Vay düşsün öyüne, şiven qurulsun
Meherremin oğlanarı qırılsın
Qalmasın yurdunda nişana dedi.
Aldı Ələsgər: Aşiq oldum bir nainsaf millete
Qolu bağlı meni verdi cellete
İncile, Zebura, Söhve, Tövrata
And verem Qurana, dedin ne dedi?
Aldı Zöhre : Zöhreyem, sinemde derdü-ü qem çoxdu
Üstüme tökülen peykandı, oxdu
Dünyada edalet, haqq-divan yoxdu
Yetire derdimi dermana dedi
Aldı Ələsgər: Kec dolandırmasın xah heyalını
Can qoyan istemez dünya malını
Yazıq Ələsgərin ezri-halını
Servi-xuramana dedin, ne dedi?” (Ələsgər, 2004: 275-276).
Âşıklar kendilerinden önceki üstat âşıklardan etkilendiklerini söylemiştik. Âşıklar aynı
duyguyu farklı mekanlarda birbirlerinden etkilenmeden de elbette yaşayabilirler ama bizim
kanaatimiz Gevheri’nin “Dedim-dedi”si ile Âşık Elesger’in atışmasındaki benzerlik biraz da
Âşık Elesger’in Âşık Şenlik zamanında yaşaması ve Şenlik ile karşılaşması ve aynı dil ve
lehçeyi konuşmalarından ve bundan dolayı da birbirinin devamı olan bu âşık geleneğinin
birbirlerinden etkilenmemeleri mümkün değildir.
Âşık Huzurî: “Asıl adı Ali Coşkun olan Âşık Huzûri Artvin ilinin Yusufeli ilçesinin
Zor/Esenyaka köyünde 20 Nisan 1886’da doğmuştur. Tasavvufi şiirleriyle kendi bölgesinde
ün yapmış olan Mustafa Keşfî efendinin oğludur. Huzuri mahlasını ona babası verir. Yirmi
beş yaşlarında sazı ile gittiği Acara, Ahıska, Ahılkelek, Ardahan ve Kars’ta sazı ve şiirleriyle
kahvelerde halka çalar söyler. Şavşat’ta nüfus, Yusufeli’nde tapu memurluğu, Erzurum’un
Şenkaya ilçesinde imamlık yapar. 1951 yılında akciğer kanserinden vefat eder.” (Gökalp,
2001: 42-55).
Dedim dilber bana taze gül gerek
Dedi yanağımda ter kalmamıştır.
Dedim yaz defterine beni ey melek
Dedi defterimde per (yer) kalmamıştır.
Dedim dilber kara kaşın yay gibi
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Dedi bakma yaşın akar çay gibi
Dedim dilber yüzün bedir, ay gibi
Dedi gözlerimde fer kalmamıştır.
Dedim Huzûri’ye eyle bir nazar
Dedi bir bakışım yüz bin can ezer
Dedim ki rakîpler bıyıksız gezer
Dedi sözün tutan er kalmamıştır. (Gökalp, 2001: 94).
Seyrânî: “Seyrânî’nin asıl adı Mehmed’tir. Develi’nin Oruza mahallesinde
doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de bir yaş şiirinde geçen “altmış beşte
kemiklerim ezdirdim” mısraına dayanarak onun 1800’de doğmuş olduğu genel kabul gören
husustur. (İslamoğlu, 2007:14). “Babası, Oruza Camii imamı Cafer Efendi, annesi Emine
Hatun’dur. Genç yaşta üne kavuşarak kabına sığmaz olmuştur. O devirde halk şairlerinin
saray tarafından gördüğü ilgiden dolayı İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da başı tehlikeye girip de
sığınacak bir yeri kalmayınca Halep’e kaçmıştır. Bağdat ve Mısır’ı da dolaşın Seyrânî daha
sonra Adana yolu ile Develi’ye döner.” (Yüksel, 1987: 7).
Geldi bu dükkâna baktı bir güzel
Dedi bu dükkânda ay ne yaparlar
Cezbeyledi beni mümtâz bir göz el
Acâip nâz ile ay ne yaparlar
Celâllendi dilber dedi bu ay ne
Recep midir Şâban mıdır bu ay ne
Dedim hakîkâtsiz ayne bu ayne
Cemâline nisbet ayne yaparlar
Dedim hayran oldu dîdem ayneye
Dedi ben var iken gökte ay neye
Aldı cemâline baktı ayneye
Aynesiz yüzlere ayne yaparlar
Seyrânî der kumaş nedir bahâ ne
Dedi nedir bilmem kumaş bahâne
Dedi zât ayneye bulmam bahâne
Ben dururken gökte ay ne yaparlar. (İslamoğlu, 2007: 247). Seyrani’nin bu “Dedimdedi”si aynı zamanda tecnis olduğundan diğer “Dedim-dedi”ler arasında farklı bir yerde
duruyor.
Âşık Ruhsâtî: “1832 yılında Sivas’ın Kangal ilçesinin Deliklitaş köyünde doğdu. Asıl
adı Mustafa’dır. Taşlama ve güzellemeleriyle tanındı. Değirmencilik, sıvacılık, duvarcılık gibi
işlerde çalıştı. Âşık Minhâcî’nin babası, Meslekî’nin ustasıdır. 1911 yılında köyünde öldü.”
(Özdemir, 2006: 484).
Dedim yanağında bir gül dalı var
Dedi ahmak mısın işte alıver
Dedim dudağında bir şeftali var
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Dedi kaynamadı kan sana vah vah
Dedim bir ikrarlık dudu dilinden
Dedi boşa alıkalma yolundan
Dedim mecnun oldum senin elinden
Dedi tesella ver sen sana vah vah
Dedim geçenlerde kaş etmedin mi
Dedim sırlarımı faş etmedin mi
Dedim Ruhsati'yem işitmedin mi
Dedi kurban olsun can cana vah vah (Kaya, 1991:261).
Âşık Zülâlî: “1873 yılında Kars’ın Posof ilçesine bağlı Suskap Köyünde doğdu. 12
yaşlarında başında geçen bir hadiseyle “Bâde içmiş-Halk Âşığı” olmuş, şiir söylemeye
başlamıştır. Bursa’da Hamidiye Ziraat Mektebinde okur. Kars, Ardahan, Posof, Şavşat,
Ahıska, Batum, Şeki, Manisa, Afyon ve Eskişehir’de yaşamış, 1956 yılında ölen âşığın mezarı
Eskişehir Çifteler ilçesindedir.” (Zeyrek,1988: 24).
Dedim ay kız bir ok vurdun bu cana
Dedi âşık benden aman diliyor
Dedim layık mısın vezire han’a
Dedi vezir değil sultan diliyor.
Dedim Zulâlî’yi koyma zarıncı
Dedi benim Anadol’da birinci
Dedin sende vardır nar-ı turuncu
Dedi bahçeye gel babân diliyor. (Zeyrek,1988:159).
Âşık Şemşir: 1893 yılında (Azerbaycan) Kelbecer bölgesinin Demirçidam köyünde
doğmuş, 1980 yılında vefat etmiştir. Halk şiirinin gerayli, koşma ve mani gibi şekillerinde
söylemiştir. Âşıklık sanatını babası Gurban ve Âşık Elesger'den öğrenmiştir.
(http://ekitap.kulturturizm.gov.tr). Âşık Şemşir’in şiirleri o kadar mükemmeldir ki yazma
eserlere yakındır. Onun şiirlerini büyük edebiyat klasikleri numuneleri ile yan yana konacak
seviyededir. Bundan dolayı da Samed Vurgun gibi dünya şöhretli bir halk şairi de Dede
Şemşir’in şiirlerini beğenmiş, yüksek kıymetlendirerek Kelbecer’e-İstisuya (Sıcaksuya)
giderek onunla yakından görüşmek istemiş. (Çiçek, 2914:7).
Güzel seni görünce, güç-takatim
Ben dedim: - kalmadı, sen dedin: - kaldı.
Yine yan bakışın zavallı canım
Sen dedin: - almadı, ben dedim: - aldı.
Ben dedim: - içinde var bir tehlike,
Sen dedin: - temenni edersin belki
Nedir yanağında görünen leke?
Ben dedim: - busedi, sen dedin: - haldı (ben).
Ben dedim: - bilene diyek bu hali,
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Sen dedin: - çağırma eli, manalı
Bu Âşık Şemşir’in saçı-sakalı
Ben dedim: - siyahtır, sen dedin: - çaldı (kırlaşmış, beyazlaşmış).
(Kurbanov ve İmamverdiyev,2014: 92).
Âşık Talibî: “Asıl adı Hacı Bektaş’tır. 1904 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı
Altunyayla köyünde doğdu. Gençlik yıllarında dayısının kızı Keklik Emine’ye vurulur bu
vesile ile şiir yazmaya başlamıştır. Âşıklıkta kimseden bir ders almadan kendini yetiştiren
Talibi şiirlerini topladığı kitapçıklarını satarak geçimini sağlamaya çalıştı. Ankara Destanı,
Zelele Seylap Destanı, Felek Yarası, Samsun Destanı, Kore Harbi Şehitleri Destanı, Kıbrıs
Destanı, İnkılap Seferi, Kıbrıs Destanı kitapları arasındadır. “ (Özmen, 1998: 111).
Dedim tatlı nedir dedi dilimdir
Dedim ince nedir dedi belimdir
Dedim gonca nedir dedi gülümdür
Dedim dersen var dedi olur mu?
Dedim kaşın kara dedi sürmeden
Dedim dudakların dedi hurmadan
Dedim o saçların dedi sormadan
Dedim örsem ne var dedi olur mu?
Dedim Talip Coşkun dedi bellisin
Dedim söz bilmiyon dedi dillisin
Dedim kulaç nedir dedi kollusun
Dedim sarsam ne var dedi olur mu? (Kaya, 2005:180).
Murat Yıldız (Âşık Karahanlı): 1922 tarihinde Kars’ın Arpaçay ilçesinin Karahan
köyünde doğdu. Babası Gürcistan’ın Borçalı muhitinden 17 yaşındayken dedesi ile birlikte
buraya yerleşmişler. Âşıklığı aileden gelmiş, Gülistan Çobanoğlu’na çıraklık etmiştir. (Halıcı,
1992: 513).
Dedim ay gız göster görüm yüzünü
Dedi oğlan şuh didarım var benim
Dedim ay gız gönül ister özünü
Dedi oğlan goşa narım var benim
Dedim gözel sende nedir bu eda
Dedi yar elinnen işmişem bade
Dedim sen gün be gün yanarsan oda
Dedi helbet ahuzarım var benim
Dedim gözel derdin söyle sen bize
Dedi ataş alıp dönmüşem köze
Dedim teselli ver Murat Yıldız’a
Dedi bilsen vefadarım var benim. (Yıldız, 2003: 124).
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Âşık Yaşar Reyhanî: “1932 yılında Erzurum'un Hasankale ilçesinin Alvar köyünde
doğdu. Asıl adı “Yaşar Yılmaz”dır. İran'dan göçen babası önce Kars'a, daha sonra Erzurum'a
yerleşti. Küçük yaşlarda köyüne gelen âşıklardan etkilendi. Hem âşıklardan dinleyerek hem
de eline geçen kitapları okuyarak birçok halk hikâyesini öğrendi. Konya Âşıklar Bayramına
aralıksız katılan 7 âşıktan biridir. Eski âşıkların dışında, yetiştiği Huzuri Baba, Nihani,
Cevlani, Efkari, Murat Çobanoğlu'nun babası Gülistan Çobanoğlu gibi âşıklardan gelenek ve
usul öğrendi. 10 Aralık 2006 tarihinde Bursa'da vefat etti.” (http://www.biyografi.net).
Dedim bülbül ne ötersin
Öteme benim vadim dedi
Dedim çölde ne yatarsın
Eşim var aradım dedi
Dedim sevda ile savaş
Dedi evme yavaş yavaş
Dedim gurbet elde yoldaş
Gezdim adım adın dedi
Dedim reyhan düştü zare
Dedi ne bekler avare
Dedim gel didelim yare
Kırılmış kanadım dedi. (Düzgün, 1997: 50).
Âşık Sefil Kadimî: “Asıl adı Yusuf Kenan Gözcü olan Kadimî 20 Ağustos 1953
tarihinde Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Hacılar Köyünde dünyaya gelmiştir. Âşık
Hüroğlu ile dostluk kurmuş, bu sayede de Sefil Selimî ile tanışmış onun çırağı olmuştur. Bu
vesile ile Âşık Kadimî usta çırak ilişkisiyle yetişmiş bir âşıktır.” (Demir, 2015: 11).
Dedim ey yar şu belini
Dedi sarmak için tez gel
Dedim canan mah cemalin
Dedi görmek için tez gel
Dedim güzel halin nedir
Dedi mana veremezsin
Al yanakta gülün nedir
Dedi toysun deremezsin
Örsün Kadimî tellerin
Dedi ince öremezsin
Dedim can ser kurban olsun
Dedi şirin veremezsin. (Demir, 2015:223).
Âşık Cemal Divanî: “1960 yılında Oltu’nun Duralar köyünde doğdu. Asıl adı Cemal
Alper’dir. Âşıklık geleneğinin yoğun olduğu bir yörede büyüdü. 1974 yılında Mevlüt
İhsanî’nin yanında yetişti mahlası da ustası tarafından verildi. Ruhani, Reyhanî, Hüseyin
Sümmanoğlu, Nusret Toruni gibi âşıklarla dostluk kurdu. Âşıklar şölenlerinde atışma,
lebdeğmez atışma, doğaçlamada çeşitli ödüller aldı. 1975 yılından beri Bursa’da
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yaşamaktadır.” (Kişisel görüşme: 08.07.2015) Divani diğer âşıklardan farlı olarak Dedimdemedi derken kıvrak bir zekâ ile maşuka dediriyor.
Dedim güzel şu dumanlı dağ benim
Demedi üstünde kar ben olsaydım
Dedim dolaştığım bahçe bağ benim
Demedi dalında bar ben olaydım
Dedim sana tesir etmez mi sözüm
Demedi bu hale alışık özüm
Dedim bilir misin neden yaş gözüm
Demedi bildiğin sır ben olaydım
Dedim Cemal Divani’de ta ezel
Demedi her gövde dökecek gazel
Dedim yalnız mısın emsalsiz güzel
Demedi seversen yar ben olaydım (http://www.tayyibatmaca.net)
Âşık Cemal Divani’nin gönlünden geçenleri rakibe dedirmeye çalıştığı bu “Dedimdemedi” türü şiiri de diğer örnekleri bakımından “Dedim-dedi” örnekleri arasında
sayacağımız farklı bir türdür.
Yüksel Kılıç (Ozan Bindebir): 12.05.1960 yılında Tokat İli, Artova İlçesi’ne; şu anda
ise Yeşilyurt İlçesine bağlı olan Karaoluk Köyünde doğdu. On yedi yaşında bağlamayla
tanıştı. 1988 yılında Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü’nde işçi olarak işe başladı ve Şubat
2014'de emekli oldu. Ocak 2013'te "Kendimi Okudum, Kendimi Yazdım-Ozan Bindebir'in
Hayatı, Sanatı ve Şiirleri" adı altında bir şiir kitabı çıktı. (http://www.antoloji.com).
Dedim: Beyaz tenin var mı benzeri?
Dedi: ”Kar, desem de yalan değildir”
Dedim: Dudakların bir yangın yeri…
Dedi: “Kor, desem de yalan değildir”
Dedim: Senelerce seni aradım,
Dedi. “Başkasından aldım muradım”
Dedim: Aklında yok demek ki adım,
Dedi: “Var, desem de yalan değildir”
Dedim: Kaçırayım, ver şu elini,
Dedi: “Çoktan oldum elin gelini”
Dedim: Unuttun mu sen Yüksel’ini?
Dedi: “Zor, desem de yalan değildir” (http://www.antoloji.com).
SONUÇ:
Âşık edebiyatında her âşık/halk şairi “Dedim-dedi” türü şiir/atışma/deyişme türünden
örnekler vermişlerdir. Her ne kadar da “Dedim-dedi”ler karşılıklı atışma/deyişme şeklinde
algılansa da; âşık/şair söylemek istediklerini hem kendi adına hem de rakip/sevgili adına
üslubu çerçevesinde söylemiştir. Divan Şairlerinden etkilenerek halk şiiri tarzında yazılan
124

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

geçmişten günümüze uzanan “Dedim-dedi” türü şiirlerinden örnekler vermeye çalıştık.
Elbette vermiş olduğumuz örneklerde belirttiğimiz örneklerden daha fazla kaynaklara
ulaşılarak “Dedim-dedi” şiir türünün farklı örneklerine ulaşılabilir.
Gönümüz yaşayan âşıklarından da bu geleneği yaşatan âşıklar olmasına rağmen
gelenekten kopukluk, usta çırak ilişkisinin kalmadığı günümüz âşıklık geleneğini sürdüren
âşıkların sayısı azalmıştır. Âşıklık geleneğinin gönümüz şartlarında hem notayı bilen hem de
âşıklık geleneğinin tarihi derinliklerinden haberdar olup bu geleneğin izinde yeniden
canlandırılması gerekmektedir.
Divan şairlerinden etkilenerek âşık/halk şairlerinin sürdürdüğü “Dedim-dedi” türü
şiirler gelenekle gelecek arasında bir köprüdür. İlgi gösterilmediği zaman milleti birbirine
kaynaştıran bu köprüler yavaş yavaş yıkılmaya başlayacaktır.
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BİLGİ PAYLAŞIMININ YENİLİKÇİ DAVRANIŞA VE ÖRGÜTSEL GÜVENE
ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Melahat ÖNEREN*

Gamze Ebru ÇİFTÇİ**

Ahmet HARMAN***

Öz
Bilgi paylaşımı, bilgi yönetimi kapsamında örgüt içerisinde bireyin sahip olduğu bilginin
diğer bireylere aktarılmasıdır. Bilgi paylaşımı başarıyı hedefleyen tüm örgütler için hayati
önem taşır. Bu çalışma bilgi paylaşımının yenilikçi davranışa ve örgütsel güvene etkilerini
incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmada bilgi paylaşımının çalışanlar açısından yenilikçi
kültür oluşturmalarında ve örgütsel güven ve alt boyutları olan yönetici, çalışanlar arası ve
örgüte olan güveni sağlamadaki rolüne dikkat çekmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda mobilya
sektöründe faaliyet gösteren 209 çalışana anket uygulanmış ve elde edilen veriler Spss 16.0
programında frekans, t-testi, tek yönlü varyans, korelasyon ve regresyon analizlerine tabi
tutulmuştur. Sonuç olarak katılımcı çalışanların bilgi paylaşımı ile yenilikçi davranış ve
örgütsel güven boyutları olan yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven
arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi paylaşımı, yenilikçi davranış, örgütsel güven
IMPACT OF INFORMATION SHARING IN A RESEARCH ON
ORGANIZATIONAL TRUST AND INNOVATIVE BEHAVIOUR
Abstract
Information sharing is to transfer the knowledge of the individual in the organization to the
other individuals within the scope of knowledge management. Information sharing is of vital
importance for all the organizations aiming at success. In this study information sharing is
designed to examine innovative behavior and the effects of organizational trust. Creating an
innovative culture of sharing information in terms of employees and organizational trust the
managers and sub-dimensions, providing confidence among employees and the institution has
been tried to draw attention to the importance of the role. In this context, the furniture
industry operating in a questionnaire was administered to 209 employees. SPSS 16.0
program, frequency, correlation and regression analysis were subjected to. As a consequence,
participants in the sharing of information with the innovative behavior of employees
dimensions of organizational trust and confidence in the managers, colleagues, significant
relationship between trust and confidence institution were identified.
Key Words: Information Sharing, Innovative Behavior, Organizational Trust
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GİRİŞ
Bilgi paylaşımı dünyanın binlerce kilometre ötesinde yaşayan insanları ufak bir
mekanda yaşayan insanlar haline getirmekte ve gerçek bilgiye ulaşma konusunda insanlara
kolaylık sağlamaktadır. Bilgi paylaşımı modern çağın en büyük tutkusu olan öğrenme
eğilimine en büyük katkıyı sağlayan olgudur. Bilgi antik çağlardan başlayarak günümüze
kadar hep belirli bir grubun himayesindeyken bugün gelişen teknoloji sayesinde bilgiye
ulaşım, bilgiyi elde etmek hem kolay hem de az maliyetli hale gelmiştir. Bilgi paylaşıldıkça
çoğalan, kuşaktan kuşağa aktarılan tarihsel bir süreçtir. Bilgi paylaşıldıkça kendisini
zenginleştirir, geliştirir ve doğru bilgiye ulaşmada farklı bir boyut kazanır. Bilgi kavramı
yeniliği, gelişimi, araştırmayı, öğrenmeyi, etkinliği, ilerlemeyi, yanlışın olanın yerine
doğrunun gelmesi gibi kavramları içinde barındırır. Bugün birçok gelişmiş ülkelerinin sosyokültürel yapılarını incelediğimizde gelişmişliğin altında yatan en önemli faktörlerin bilginin
güncelleştirildiğini ve bilgi ağının etkin bir şekilde kullanıldığını görmek mümkündür.
Bilgi ve bu bilginin bireyler arası aktarılması, paylaşılması toplumları ve ülkelerin
gelişmişliğini etkilediği kadar işletmeleri ve işletmeler içerisindeki örgüt yapılarını da oldukça
etkilemektedir.
Bugün işletmeler küresel pazarın gerisinde kalmamak için bilgiyi hızlı ve etkin şekilde
elde etmek ve örgüt içerisinde o bilgiyi kanalize etmek için gerekli organizma yapılarını
kurmaları gerekmektedir.
1.

1. Bilgi Paylaşımının Tanımı ve Kapsamı
Bilgi, “deneyim, değerler, enformasyon ve uzman görüşlerine yeni bir çerçeve
sağlamak için deneyim ve enformasyonun bütünleştirilmesi, anlamlı bir hale getirilmesi
sürecidir” (Brakensiek, 2002’den Akt. Demirel, 2007:101). “Davenport ve Prusak ise bilgiyi,
belli bir düzen içindeki deneyimlerin, değerlerin amaca yönelik enformasyonun ve uzmanlık
görüşünün yeni deneyimlerin ve enformasyonun bir araya getirilip değerlendirilmesi için bir
çerçeve oluşturan esnek bir bileşimdir” şeklinde tanımlamışlardır (Akt. Öztürk, 2005:2). Türk
Dil Kurumu sözlüğüne göre ise bilgi; “öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen
gerçek, malumat, vukuf”dur (TDK, 2016).
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Bilginin paylaşımı ise, “çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye mümkün olabildiğince
kolay ve hızlı biçimde erişebilmelerini temin etmeye yönelik sistem, uygulama ve süreçlerin
tümünü” kapsayan bir süreçtir (Nemli, 2007:74). Bilgi paylaşımını, “bilginin bir yerden, bir
kişiden, bir mülkiyetten bir başkasına taşınması” olarak tanımlayabilmek de mümkündür
(Sharrat ve Usoro, 2003:4-5). “Bilgi paylaşımı, bireysel veya örgütsel amaçları
gerçekleştirmek, başarıyı artırmak için, birey-birey, örgüt-örgüt ve örgüt-birey arasında
bilginin gönüllü değişimi ve kabulü” olduğunu da söyleyebiliriz (Linn and Lee, 2005’den
Akt. Demirel, 2007:101).
Klasik yönetim anlayışından günümüz çağdaş yönetim yaklaşımına geldiğimizde,
örgütlerde öncelikli değerler değişerek, işgücü, sermaye, yönetim süreçleri, teknoloji vb.
unsurlardan sonra bilginin öncelikli değer olarak yerini aldığını ve bilgiyi öncelikli olarak
alan örgütler bilginin etkisiyle meydana gelen değişimi “bilgi temelli örgüt” ve “yeni örgüt”
şeklinde tanımladıklarını görmekteyiz (Drucker, 1988: 1-19’den Akt: Kulaklıoğlu, 2009:86).
Çünkü, bilginin paylaştıkça ve kullanıldıkça çoğalma eğilimi taşıması nedeni ile bilgi
yönetiminin etkinliği, örgütün bilgi üretme ve paylaşmasıyla direk ilişkilidir (Kutanis ve
Mercan, 2015:148). Bu etkileşim ve çoğalma örgütün etkinliğini yansımakta ve örgüte yeni
bir bilgi temelli oluşum katmaktadır.
Kulaklıoğlu (2009) göre bilgi paylaşımı örgütsel yönetim açısından örgütsel bir
kazanım olan bilginin kullanılabilmesi için gereken süreçlerin yönetilmesini ifade etmekte ve
bilgi yönetiminde bilginin aktarılması süreci içerisinde yer almaktadır. Bilgi paylaşımı aynı
zamanda “örgütsel davranış açısından örgütün ve/veya bireyin sahip olduğu bilginin örgüt ile
birey veya bireyler arasında değiş-tokuş edilmesi ile sonuçlanan bir davranış olarak ortaya
çıkmaktadır” (Kulaklıoğlu, 2009:86).
Kutanis ve Mercan’a (2015) göre; “bir örgütteki örgütsel bütünlük, yatay iletişim, kişi
amaç uyumu, yönetimin güvenilirliği, iletişim etkileşim boyutu, araçsal iletişim, örgütsel
değerler, çalışma kültürü ve ekip çalışması, çalışanların örgüt içindeki çalışma yaşamlarına ait
norm ve değerleri” bilgi paylaşımını etkilemektedir. Yine, “görev kimliği, rol çatışması,
çalışanların beklentilerinin çalıştığı görevde karşılanma derecesi, sosyal etkileşim tercihlerinin
olması, astların beceri düzeyi, işe odaklanma, iş güçlüğü, rol belirsizliği, ast-üst ilişkileri,
ilerleme olanakları, araçsal iletişim, kararlara katılım, bireyin gereksinimlerine önem verme,
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ödeme eşitliği ve denetim ilişkilerinden meydana gelen kültür özellikleri” bilgi paylaşımını
etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır (Kutanis ve Mercan, 2015:153).
Diğer taraftan bilgi paylaşımını etkileyen bu unsurların yanında; Yeniçeri ve Demirel
(2007), bilgi paylaşımını işletme koşulları açısından değerlendirdikleri ve banka işletmeleri
üzerine yaptıkları çalışmada işletme koşullarının da (yönetim biçimi, fiziki, beşeri ve çalışma
koşulları) bilgi paylaşımının etkileyen unsurlar olduğunu ortaya koymuşlardır. Yeniçeri ve
Demirel’e göre özellikle işletme fiziki koşulların (ses, ışık, ısı, teknolojik altyapı, iç tasarım),
örgüt içi güven, saygı, motivasyon, ekip çalışması, katılım, iş güvenliği, iş yükü, hizmet içi
eğitim düzeyi gibi koşulların örgüt içi bilgi paylaşımım ikliminin oluşmasında etkilidir.
Çapar (2005), bilgi yönetimi sistemi açısından kurum içi bilgi paylaşımının gereği
kadar yürütülebilmesi için bazı unsurların kurum yönetimince kuvvetli bir şekilde
benimsenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çapar’a göre bunlar;
•

“Bilgi yönetiminin kurum yöneticileri tarafından bir kurum stratejisi olarak kabul
edilmesi,

•

Kurum içerisinde bilgi üretim, depolama ve erişim, paylaşım ve kullanımını resmi
veya gayri resmi olarak sağlayacak teknolojik altyapının oluşturulması,

•

En önemlisi ise, kurum içi bilgi paylaşımını özendirecek güven ortamını ve
ödüllendirme sistemini kapsayan, demokratik ve her tür iletişime açık bir kurum
kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesidir”.

1.2 Bilgi Paylaşımının Önemi
Çağımıza adını veren bilgi ve bilginin paylaşımı tüm yaşam alanlarımızda oldukça
önemli bir unsurdur. İnsanoğlunun yaratılışından başlayarak bugünün şartlarına gelmemiz
bilginin paylaşılması ve aktarımı sayesinde olmuştur. Çünkü; insanlar, bilgi paylaşımı
vasıtasıyla sahip oldukları bilgileri diğer insanlara aktarır, bu aktarılan bilgiler ışığında yeni
bilgiler ve gelişmeler elde edilir. Kültürler, toplumsal değerler, gelenekler, örf ve adetler, icat
ve buluşlar her biri insanların birbirileri ile bilgi alışverişi yapmasıyla oluşur ve gelişir. Bilgi
paylaşımı kuşaktan kuşağa aktarılma özelliği taşıması özelliği ile de toplumların gelişmesine
büyük katkı sağlar.
Yönetimsel boyutta bilgi paylaşımını incelediğimizde, “bilgi paylaşımın amacı,
organizasyonel öğrenmeden, işbirlikçi problem çözmeye kadar uzanmaktır. Bu amaçlar,
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bilginin açıklanmasını ya da yorumlanmasını ve ortak bir ilgiyi, ihtiyacı ve girişimi paylaşan
bireylerin oluşturduğu uygulayıcı topluluk aracılığı ile bilginin paylaşılmasını ve dolayısıyla
da akışını kolaylaştırmaktadır” (Abidi, 2006: 67’den Akt. Altındiş ve Ağca, 2001:47).
Bir örgütün başarısında çalışanlar arasındaki etkin bilgi paylaşımının yeri yadsınamaz.
Örgütte bilgi paylaşımı hem çalışanlar arasındaki etkili iletişim ortamını sağladığı gibi hem de
yapılan iş ve işlemlerde hata oranının en aza indirgenmesini sağlar. Yeni bilgilerin üretilmesi,
üretilen hizmet ve ürünlerin yenilenmesi, geliştirilmesi bilginin doğru, zamanında ve doğru
kişilerle yapılması açısından da önemlidir. Bilgi paylaşımının önemine değinen, Peltokorpi
(2006) örgütlerde bilgi paylaşımının önemli görüldüğü temel unsurları şu şekilde sıralamıştır
(Akt: Kulaklıoğlu 2009:89);
•

“Bilgi paylaşımı, örgütteki örtülü bilgiyi ekonomik değer ve rekabet değeri taşıyan
örgütsel süreçlerle bireyin kullanımına taşımaktadır.

•

Bilgi paylaşımı, hem yaygın öğrenmenin gelişmesini, hem de benzer sorunların
çözümünde gereksiz kaynak kullanılması ihtimalin en aza indirilmesini
sağlamaktadır.

•

Bilgi paylaşımı, örgütteki en iyi uygulamaların ayrıntılarının çalışanlar arasında
paylaşılarak korunmasını sağlamaktadır.

•

Bilgi paylaşımı; iş tatmini, sosyal etkileşimle sağlanan motivasyon ve kavrayış
çakışması ile ilişkilidir.

•

Bilgi paylaşımı etkileşimi artırmakta, karma kültürel etkinliğe ve global
faaliyetlere katkı sağlamaktadır”.

Nonaka ve Takeuchi (1995), bilgi üretme sürecinde çalışanların oldukça önemli
olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca “örgütlerin bireyler olmadan bilgiyi üretemeyeceklerini ve
bilginin örgütteki çalışanlar ve gruplar arasında paylaşılmadığı sürece örgütsel etkinliğin” var
olmayacağını belirtmişlerdir.
Yeniçeri ve Demirel (2007) göre farklı seviyelerde ve farklı şekillerde bilgi
paylaşılmaktadır ve bilginin çıktığı kaynaktan belli bir hedefe ulaşması da bilgi kadar
önemlidir. Bununla birlikte, “bilgi paylaşımı bu yönüyle bilgi transferinden ayrılmaktadır.
Çünkü bilgi transferinde bilginin dağıtımı söz konusudur ve hedefine ulaşıp ulaşmadığı test
edilmez” (Yeniçeri ve Demirel, 2007:222). Bilgi paylaşımında ise bilginin hedeflenen
bireylere ulaşması önemlidir.
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Tüm örgütler için bilginin sağlanması ve tüm örgüt üyeleri tarafından paylaşılması,
örgütün faaliyetlerinde etkin ve verimli sonuç alabilmenin olmazsa olmazıdır. Çünkü bilginin
paylaşılmadığı örgüt yapılarında iş ve eylemlerde hata oranının fazla olması beklenir. Bilgi bu
açıdan toplam kalite yönetimi uygulamasının da bir unsuru sayılır. Toplam kalite yönetimin
misyonu olan az hata çok verimlilik bilginin sahip olunmasını ve paylaşımını oldukça önemli
kılar.
2. Yenilikçilik
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, Yenilik; “eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan
şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme” anlamına gelmektedir. Bu tanımdan yola
çıkarak yenilik davranışının aynı zamanda içinde eskinin yararlı olanla değiştirilmesi yani bir
değişimin mevcut olduğunu söylemek mümkündür.
Yenilikçilik ise temel olarak, “örgüt veya bireyler tarafından yaratıcılık sonucu ortaya
konan yeni fikir ve alternatiflerin, değer yaratan, değişimi ve gelişimi körükleyen
uygulamalara dönüştürülmesidir” (Yazıcı, 2000:87). Ortaya çıkan bu dönüşüm bireylere yeni
fikirler ve alternatifler sunar.
Yenilikçilik; “birey, grup, organizasyon ya da topluma yarar sağlayacak şekilde
tasarlanmış, uygulayıcı ve kullanıcılarca yeni olarak tanımlanmış fikir, süreç, ürün ve
prosedürlerin farklı şekillerde ortaya konulması ve uygulanmasıdır”(West ve Farr, 1990:9).
Yenilikçilik, icat ve kullanımın toplamı olarak ifade edilmiştir. İcat kavramı, yeni
fikirleri oluşturmak, bu fikirleri işlevsel duruma getirmek için harcanan tüm çabaları şeklinde
ifade edilirken, kullanım kavramının; ticari gelişim, uygulamaları ve değişimi kapsadığı ifade
edilmiştir (Roberts, 1987'den Akt: Ersan, 2009:19).

Han ve arkadaşları’na (1998) göre,

bilgiye dayanan yenilikçilik mevcut bilgiden değil, daha önce bilinmeyenden yeni ekonomik
modeller tasarlamak ve geliştirmek oldukça önemlidir (Akt. Ertokatlı, 2007:48).
Yenilikçilik, “bilgide barınır ve gelişimi bilgi paylaşımının yoğunluk derecesine
bağlıdır. Bilgi paylaşım temelli bir yenilikçilik, var olan bilgiden yepyeni ekonomik modeller
tasarlama ve geliştirme eylemi ile sınırlı değildir. Bilgi temelli yenilikçi eylemin, o ana kadar
bilinmeyenlerden yeni bir şeyler tasarlama ve geliştirmeye ne kadar yatkın olduğu da bir o
kadar önemlidir” (Drucker, 1998:172’den Akt. Demirel ve Seçkin, 2008:197). Değişimin
hızla artması nedeniyle örgütlerde yeni ürünler geliştirmek, yeni süreçlerle birlikte yeni
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pazarlara girmek zorunlu hale gelmiştir. Ürünler, süreçler, yenilikçi düşünce ve pazar
algılamalarında yeni bilgiler üretmek bu zorlama ile başa çıkmak açısından oldukça
önemlidir. Bu önemle birlikte, işletmelerin performansı örgütlerin öğrenme ve bilgi yenileme
kapasiteleri ile artmakta olup bu öğrenme ve performans arasındaki bağlantı yenilik aracılığı
ile kurulmaktadır (Demirel ve Seçkin, 2008:198). Bu nedenledir ki aslında yenilikçilik
davranışı bilgi paylaşımının doğal ve genel bir sonucu olduğunu söylemek mümkündür.

Pazar
Yönelimli
Örgütsel
Öğrenme

Bilgi

Bilgi
Girişimciliği

Yenilik

Performans

Şekil 1: Bilgi ve Yenilik Arasındaki İlişki
Kaynak: Macdonald, 2002:7; Demirel ve Seçkin, 2008:198
Yenilikçi davranışı aynı zamanda yeni fikir ve düşüncelerin soyut kavramdan somut
faaliyetlere dönüşüp bireylerde ve örgütlerde gelişime yönelik etki eden değişimi ifade eder.
Örgütler için özellikle çalışanların yenilikçi davranışa sahip olması oldukça önemlidir. Çünkü
örgütlerin mevcut oldukları pazarda rekabet edebilirliklerini sağlamaları için gelişmelerin
gerisinde kalmamaları ve yeniliklere açık bir yapıda olmaları gerekir. Çalışanların yenilikçi
davranışa sahip olmaları aynı zamanda onları üretkenliğe ve etkinliğe sevk eden önemli bir
fiili temsil etmektedir.
Güler’e (2005) göre, entelektüel sermaye kavramı aracılığıyla yenilikçilik ile örgüt
arasında ilişki kurulabilir. “Entelektüel sermaye, işletme çalışanlarının beyinlerinde gömülü
olan yetenek, beceri, uzmanlık varlığının, örgüte rekabette üstünlük sağlayan her şeyin
toplamıdır” (Güler, 2005:41).
Durna (2002) göre, yenilikçilik sürecinde başarılı olan işletmelerin önemli bir özelliği
yenilikçi bir kültüre sahip olmalarıdır. Bununla birlikte “uygun kültür olmazsa yeniliğin
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mümkün olmadığı fikri de doğru değildir” (Durna, 2002:206). Çünkü işletme içerisinde
oluşturulan etkin bir bilgi paylaşımı, işletmenin performansına ve rekabet edebilme
yetkinliğine olumlu katkı sağlayabilir (Du vd., 2007’den Akt. Kutanis ve Mesci,2013:368).
“Yenilikçiliği amaç edinen işletmelerde üst yönetim; esnek, öğrenmeye açık, deneme
izni verebilen, grup yaratıcılığına destek olan, paylaşabilen bir organizasyon kültürü ve onun
yansıması olan organizasyon iklimi oluşturmalıdır” (Özçer, 2005:197). Sarıhan’a (1998) göre,
üst yönetim yenilikçilik ile ilgili bu desteğini oluşturulacak yenilikçi organizasyon kültürü ve
organizasyonun yapısal unsurları vasıtasıyla yansıtarak çalışanlara fikirlerini açıkça
söyleyebilecekleri, risk almaktan kaçınmayacakları, yenilikçilik girişimlerinin maddi ve
manevi unsurlarla destekleneceği bir çalışma ortamı hazırlamaları gerekmektedir (Sarıhan,
1998:139-140). Çünkü genel olarak bakıldığında, yenilikçi işletmelerin organizasyon yapısı
ve yönetim kontrollerinin gevşek ve informal yapıda olduğu görülmektedir (Durna,
2002:172). “Bu tür işletmelerde merkeziyetçilikten uzaklaşmak işletme içerisinde esnekliği
artıran ve faaliyetleri özendiren bir eğilim taşır” (Durna, 2002:172). Ayrıca, işletme
içerisinden dışarısından etkin ve çok yönlü bilgi akısının sağlanabileceği bir iletişim
sistemine sahip, çapraz fonksiyonel takımların kullanılabildiği, merkeziyetçilikten uzak,
esnek ve yalın organizasyon yapılarının da yenilikçiliği desteklediği görülmektedir (Tidd vd.,
2001:335).
3. Örgütsel Güven
Güvenin kavramsal olarak yazımda birçok araştırmacı tarafından tanımlanmaya
çalıştığı görülmektedir. Örneğin; Levin (1999) güven kavramını, “herhangi bir bireyin, olayın,
durum ve sürecin mantıksal olarak kabulü, güvenilirlik ve tutarlılığının, pozitif etkisinin
kişisel inanca dönüşmesi ve bireyin kişisel bütünlüğüne, güvenirliliğine, tutarlılığına, adalet
ve samimiyet duygusuna ilişkin unsurlara inanması” şeklinde tanımlanmıştır. Diğer açıdan,
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Mishra (1996) güveni “bir tarafın diğer tarafa yeterli, açık, ilgili, güvenilebilir olduğuna
dayalı inancına karşı savunmasız kalma isteği” olarak tanımladığını görmekteyiz. Mayer,
Davis ve Schoorman’ın (1995) güven tanımında da kişinin birey ya da grubun doğrudan
denetleyemeyeceği, gözlemleyemeyeceği ve kendi çıkarları ile ilgili olan konularda
kendisinden beklendiği gibi davranacağına ilişkin kişinin kendi isteğiyle savunmasız kalma
durumunu ifade etmektedir.
Örgütsel güven kavramının ise örgüt içinde tüm çalışanlar tarafından güven
duygusunun yaratılması ve hissedilmesidir şeklinde açıklamak mümkündür. Örgütler için
güven ortamının oluşması oldukça önemlidir. Çünkü kişilerin iş temellerini oluşturan,
çabalarını bir araya getiren ve başarı için gerekli olan faktör güvendir. Güven, “müşterek
çalışmanın en önemli unsurudur. Yeni örgüt modellerinin getirdiği çalışma şekillerine bağlı
olarak da bireylerarası ilişkilerde ve dolayısıyla organizasyon içerisinde güvene verilen önem
de giderek artmış ve özel bir çalışma alanı haline gelmiştir” (Aksoy, 2009:43).
Örgütsel güven, “bir kişinin çalıştığı kurumdaki sağlanan olanaklara yönelik algıları,
liderin doğru sözlü olacağına ve verdiği

sözleri tutacağına dair inancı olarak

tanımlanmaktadır” (Börü vd., 2007:50).
Örgütler birer sosyal sistemdir ve Luhmann’a göre, sosyal sistemin temel unsuru olan
iletişim ancak güven aracılığıyla gerçekleşir ve etkili bir iletişim sosyal dünyanın karmaşık
durumunu azaltmaktadır. Luhmann’a göre güven olmadan sosyal yaşam olanaksızdır.
Kurumsal ortamda da hayati önem taşıyan güven üç ön koşula dayanmaktadır (Yılmaz,
2007:17);
- “Güvenen ve güvenilen arasında karşılıklı bağlılık gerekir.
- Aktörler güvenle ilişkili durumu tanımak, diğer bir deyişle duruma yönelik kuralın
ne olduğunu bilmek zorundadırlar.
- Güven talep edilmez, istenmez; sunulabilir ve kabul edilebilir”.
Örgütsel güven, çalışanların örgütlerinde kendilerini güvende hissetmelerini örgüt
tarafından desteklendiklerini algılamaları olarak tanımlanır. Örgütte güven duygusu
çalışanların örgüte bağlılığının, iş performansının ve bireysel ve örgütsel amaçların
gerçekleştirilmesinde oldukça önemli bir unsurdur. Örgütlerde güven ortamının oluşması belli
bir süreç ve zaman gerektirirken bu güven ortamının yitirilmesi anlık kısa bir zamanda
gerçekleşmesi mümkündür. Örgütte güven ortamı çalışanların birlikte bir arada bulunmalarını
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sağlarken, örgütte bireylerin birbirlerine açık ve net bir şekilde davranmalarını sağlar
denilebilecek kadar az bir sürede gerçekleşmektedir (Mayer, Davis, Schoorman, 1995:710).
Polat’a (2009) göre, örgüte güven, kişilerden çok örgüt içindeki ilişkilere dayalı
gelişen güveni ifade etmektedir. Örgüte güven, “üyelerin, örgütün politika ve stratejilerine
olan inancı, verilen sözlerin yerine getirileceğine yönelik olumlu beklentileri ve ilişkilerini
gelecekte de sürdürme kararlılığıdır” (Polat, 2009:14).
4.Metodoloji
Araştırmada durum saptamaya dayalı betimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
bilgi paylaşımının yenilikçi davranışa ve örgütsel güvene etkisinin saptanması amacıyla
tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın temel hipotezi ise şu şekilde kurulmuştur.
H1: Çalışanların bilgi paylaşımı ile yenilikçi davranışları arasında anlamlı ilişki vardır.
H2: Çalışanların bilgi paylaşımı ile örgütsel güven arasında anlamlı ilişki vardır.
H3: Çalışanların cinsiyeti ile (a) çalışanlar arası bilgi paylaşımı (b) kurumsal açıdan bilgi
paylaşımı (c) bireysel açıdan bilgi paylaşımı düzeyleri arasında anlamlı farklılık vardır.
H4: Çalışanların eğitimi ile (a) çalışanlar arası bilgi paylaşımı (b) kurumsal açıdan bilgi
paylaşımı (c) bireysel açıdan bilgi paylaşımı düzeyleri arasında anlamlı farklılık vardır.
H5: Çalışanların medeni durumu ile (a) çalışanlar arası bilgi paylaşımı (b) kurumsal açıdan
bilgi paylaşımı (c) bireysel açıdan bilgi paylaşımı düzeyleri arasında anlamlı farklılık vardır.
H6: Çalışanların çalışma süresi ile (a) çalışanlar arası bilgi paylaşımı (b) kurumsal açıdan
bilgi paylaşımı (c) bireysel açıdan bilgi paylaşımı düzeyleri arasında anlamlı farklılık vardır.
H7: Çalışanların yaşı ile (a) çalışanlar arası bilgi paylaşımı (b)

kurumsal açıdan bilgi

paylaşımı (c) bireysel açıdan bilgi paylaşımı düzeyleri arasında anlamlı farklılık vardır.
4.1 Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket formu
hazırlanırken üç farklı ölçekten yararlanılmıştır. Bu ölçekler Bilgi Paylaşımı Ölçeği, Yenilikçi
Davranış Ölçeği ve Örgütsel Güven Ölçeğidir.
Araştırma anketi uygulaması için, Ankara Organize Sanayi Bölgesinde Mobilya
sektöründe faaliyet gösteren 253 çalışanı olan bir işletme seçilmiştir. Bu işletmenin
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seçilmesinin nedeni kolayda örneklem olmasıdır. Örneklemin tamamına ulaşılmaya çalışılmış,
bunlardan ancak 210

adedinin geri dönüşü

sağlanmıştır.

Bir

anket

ise

yanlış

doldurulduğundan araştırmaya dahil edilmemiştir. Anketin geri dönüş oranı %84 (yüzde
seksendört) olarak gerçekleşmiştir. Anket 10-17 Eylül 2014 tarihlerinde uygulanmıştır.
Anketin ilk bölümünde 5 sorudan oluşan demografik bilgiler yer almakla birlikte ankette
sorulan madde sayısı 5+18+6+22 toplamı 51’dir.
Bilgi Paylaşım Ölçeği: Araştırmada kullanılan bilgi paylaşım ölçeği araştırmacı tarafından
geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesinde literatür yazımından ve iki farklı çalışma
ölçeklerinden yararlanılmıştır. Bu ölçekler; Kulaklıoğlu (2009)’nun “Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi” ve Nemli (2007)’nin “Örgüt Kültürü ile Bilgi Paylaşımı
Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezlerinde araştırmacılar
tarafından geliştirilen bilgi paylaşımına ölçmeye yönelik ölçeklerdir. Ölçek ilk olarak 25
maddeden oluşturulmuş, seçilen çalışanlarla birebir görüşülerek soruların anlaşılabilirliği ve
amaca uygunluğu önceden test edilmiştir. Daha sonra ölçek soruları alanında uzman
akademisyenlerin onayına sunulmuştur. Ölçekte yedi sorunun anlaşılabilir olmayacağı ve
araştırmanın amacına etki etmeyeceği düşünülerek çıkarılmasına karar verilmiş ve son olarak
ölçek 18 sorudan oluşturulmuştur. Ölçeğin araştırma için güvenilir olup olmadığını ölçmek
için ise 50 denek üzerinde ön teste tabi tutulmuştur. Söz konusu ölçek boyutlarının cronbach
alpha değeri 1,00 yakın bir değer olması nedeniyle anketin güvenirliliğine ve araştırmada
kullanılmasına karar verilmiştir. Soruların cevaplanmasında 5’li likert kullanılmış olup, Hiç
katılmıyorum (bir), katılmıyorum (iki), kararsızım (üç), katılıyorum (dört), kesinlikle
katılıyorum (beş) puan olarak puanlandırılmıştır. 14,15,16,17 ve 18. Maddeler (-) değerde
olup ters puanlandırılmıştır.
Ölçek de elde edilen veriler için yapılan normallik testinde p>0,005 olması ve verilerin
yeterli sayıya sahip olması nedeniyle yapılacak araştırma için parametrik testlerin
kullanılmasına karar verilmiştir.
Tablo 1. Bilgi Paylaşım Ölçeğine İlişkin Madde Güvenirlik Analizleri
Öğe
Öğe
Düzeltilmiş Kare Çoklu Ortalama Std.
Silinmişse Silinmişse
Madde- Korelasyon
Sapma C.
Ölçek
Ölçek
Toplam
Alpha
Ortalama Varyans Korelasyonu
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Bilgimi paylaşırım çünkü iş
arkadaşları arasında güven
oluşmasını sağlar
Bilgimi paylaştıkça diğer
arkadaşlarımın benimle bilgi
paylaşımını sağlamış olurum
Bilgiyi paylaşırım çünkü; kendimi
ifade etmemi sağlar.
Bilgimi paylaşırım çünkü,
kurumumdaki işler daha kolay ve
hızlı şekilde tamamlanır
Bilgiyi paylaşırım çünkü,
kurumumda ben olmadığım
zamanlarda işlerin devamlılığı
sağlanır
Kurumumda yeni işe başlayan
arkadaşlarımla bilgilerimi
paylaşmaktan çekinmem
Yeni bir teknik bilgi
geliştirdiğimde, bunu işyerimle
paylaşırım
İş arkadaşlarımla yeni gelişmelerle
ilgili bilgi alışverişinde bulunurum
Bilgi paylaşımı çalışanların
birbirlerini tanımasına yardımcı
olur
Bilginin değeri iş arkadaşları ile
paylaştıkça artar
Kurumumda herkes birbirinden
muhakkak Bir şey öğrenir
Kurumumda bilgi paylaşan kişilere
her zaman değer verilir
Kurumumda bilgi paylaşımı teşvik
edilir ve özendirilen bir davranıştır
Bilgi paylaşmam çünkü; üstlerim
de astlarım da benimle bilgi
paylaşmazlar
Bilgi paylaşmam çünkü; bana olan
gereksinim azalır.
Bilgi paylaşmam çünkü; herkesin
her şeyi bildiğini düşünürüm
Bilgi paylaşmam çünkü; iş
arkadaşlarımı yükselmemde rakip
olarak görürüm
Kurumumda düşüncelerimi, yeni
fikirlerimi hiç kimseyle
paylaşmamayı tercih ederim.

60,876

69,456

0,631

0,828

4,08

1,046 0,792

60,852

72,194

0,568

0,766

4,11

0,887 0,796

60,847

72,265

0,535

0,739

4,11

0,926 0,797

60,833

74,044

0,452

0,738

4,12

0,868 0,802

60,957

75,657

0,320

0,641

4,00

0,909 0,809

61,000

76,058

0,370

0,570

3,96

0,761 0,807

60,981

72,846

0,528

0,612

3,98

0,879 0,798

61,000

73,548

0,515

0,663

3,96

0,828 0,800

60,981

73,000

0,542

0,655

3,98

0,846 0,798

61,067

74,572

0,385

0,565

3,89

0,921 0,806

60,981

74,605

0,367

0,534

3,98

0,953 0,807

61,282

71,877

0,500

0,618

3,67

1,019 0,799

61,416

73,225

0,408

0,454

3,54

1,038 0,804

62,172

72,653

0,350

0,625

2,78

1,235 0,809

62,282

74,194

0,258

0,778

2,67

1,286 0,816

62,316

72,525

0,328

0,762

2,64

1,308 0,811

62,115

75,525

0,221

0,715

2,84

1,197 0,817

62,311

75,456

0,203

0,693

2,646

1,271 0,819
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Tablo 2’de bilgi paylaşım ölçeğinin faktör yapısına uygun olup olmayacağına ilişkin
yapılan KMO ve Bartlett testi görülmektedir. KMO katsayısının ,819 olması ölçeğin faktör
analizine uygun olduğunu göstermektedir.
Tablo 2. KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square

,819
2,608E3

df

153

Sig.

,000

Tablo 3’de bilgi paylaşımı ölçeğine ilişkin açıklayıcı faktör analiz sonuçları
görülmektedir. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçek 4 faktör olarak karşımıza
çıkmıştır. Fakat 4. faktörün özdeğeri düşük olduğu ve anlamlı bir ifade oluşturmadığı
görülmüş ve ölçeğin 3 faktörden oluşturulmasına karar verilmiştir. 3 faktörün açıklanan
varyansı ise % 65,510’dur.

Tablo 3: Bilgi Paylaşımı Ölçeği Alt Boyutları Alpha Değeri
Çalışanlar Arası Bilgi Paylaşımı

α=,907

Kurumsal Açıdan Bilgi Paylaşımı

α=,745

Bireysel Açıdan Bilgi Paylaşımı

α=,908

Tablo 4. Bilgi Paylaşımı Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi
Çalışanlar
Kurumsal Bireysel
Arası Bilgi Açıdan Bilgi Açıdan Bilgi
Paylaşımı
Paylaşımı Paylaşımı
bilgi1

,755

bilgi2

,705
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bilgi3

,802

bilgi4

,763

bilgi5

,706

bilgi6

,680

bilgi7

,729

bilgi8

,732

bilgi9

,655

bilgi10

,612

bilgi11

-,498

bilgi12

-,482

bilgi13

-,482

bilgi14

,788

bilgi16

,825

bilgi15

,830

bilgi17

,741

bilgi18

,743

Yenilikçi Davranış Ölçeği: Çalışanların yenilikçi davranışa eğiliminin ölçülmesinde Scott ve
Bruce (1994) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek soruları altı sorudan
oluşmaktadır. Altı sorudan oluşan ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması ve uygulaması Akkoç
tarafından gerçekleşmiştir. Akkoç (2012), “Gelişim Kültürü ve Etik İklimin Yenilikçiliğe
Etkisinde Dağıtım Adaletinin Rolü” adlı araştırmasında uyarladığı ölçeğin güvenirlik
katsayısını α=89 olarak belirlemiştir. Bu araştırma için belirlenen cronbach alpha değeri ise
α=,891’dir. Bu değer araştırma için uygun bir sonuç olduğundan ölçeğin kullanılmasına karar
verilmiştir. Soruların cevaplanmasında 5’li likert kullanılmış olup, hiç katılmıyorum (bir),
katılmıyorum (iki), kararsızım (üç), katılıyorum (dört), kesinlikle katılıyorum (beş) puan
olarak puanlandırılmıştır.
Örgütsel Güven Ölçeği: Araştırma için kullanılan “Örgütsel Güven Ölçeği” Omarov (2009)
tarafından geliştirilmiştir. Ölçek üç boyutlu bir ölçektir. Ölçek boyutları yöneticiye güven,
çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven şeklindedir. Omarov; ölçeği geliştirirken dört
farlı ölçekten yararlanmıştır. “Yöneticiye güvenin ölçülmesi için kullanılan 10 soru Nyhan ve
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Marlowe (1992) tarafından geliştirilen Örgütsel Güven Envanteri ve Daboval, Comish, Swindle
ve Gaster’in (1994) Küçük İşletmeler ve Sorunları ile ilgili Güven Envanteri yardımıyla
yapılmıştır. Çalışma arkadaşlarına güvenin ölçülmesi amacıyla 5 soru Cook ve Wall (1980)
tarafından geliştirilen İş Ortamında Kişilerarası Güven ölçeğinden yararlanılarak yapılmıştır.
Örgütün kendisine güvenin ölçülmesi için ise 7 soru yine Nyhan ve Marlowe’un(1992) ölçeğinden
yararlanılarak yapılmıştır” (Omarov, 2009:77).

Ölçeğin her bir boyut için cronbach alpha

değerleri şu şekildedir.

Tablo 5: Örgütsel Güven Ölçeği Alt Boyutları Alpha Değeri
Yöneticiye güven

α=,943

Çalışma arkadaşlarına güven

α=,834

Örgüte güven

α=,780

Soruların cevaplanmasında 5’li likert kullanılmış olup, hiç katılmıyorum (bir),
katılmıyorum (iki), kararsızım (üç), katılıyorum (dört), kesinlikle katılıyorum (beş) puan
olarak puanlandırılmıştır.
Örgütsel güven ölçeğine yapılan doğrulayacı faktör analizi sonunda üç faktörün
varyansı açıklama oranı %64’tür.
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Tablo 6: Örgütsel Güven Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi
Faktör 1
ygüven1
ygüven2
ygüven3
ygüven4
ygüven5
ygüven6
ygüven7
ygüven8
ygüven9
ygüven10
çagüven11
çagüven12
çagüven13
çagüven14
çagüven15
Örggüven16
Örggüven17
Örggüven18
Örggüven19
Örggüven20
Örggüven21
Örggüven22

Faktör 2

Faktör 3

0,604
0,763
0,820
0,798
0,819
0,773
0,805
0,807
0,781
0,783
0,745
0,733
0,733
0,793
0,717
0,427
0,467
0,638
0,561
0,454
0,334
0,611

5. Bulgular ve Değerlendirme
Araştırmanın bu bölümünde elde edilen verilere ilişkin bulgular ve değerlendirmeler
yer almaktadır.
Tablo 7. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Cinsiyet
Eğitim

Medeni Durum
Çalışma Süresi

Kadın
Erkek
İlköğretim
Lise ve Dengi
Lisans
Lisansüstü
Evli
Bekar

Sayı
61
148
24
116
69
0
105
104

Yüzde
29,2
70,8
11,5
55,5
33,0
,0
50,2
49,8

0-5 yıl
6-12 yıl
13-20 yıl
20 yıl üstü

103
72
28
6

49,3
34,4
13,4
2,9
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18-24 Yaş ve arası
25-32 Yaş ve arası
33-41 Yaş ve arası
42 ve üstü yaş

Yaş

Toplam

71
78
41
19

34,0
37,3
19,6
9,1

209

100,0

Tablo 7’de araştırmaya katılan katılımcılara ait demografik bilgiler yer almaktadır.
Tabloya göre katılımcıların %29,2’si (61) kadın %70,8’i (148) erkektir, %55,5’i (116) lise ve
dengi %33’ü (69) ise lisans düzeyinde eğitime sahiptir. Katılımcıların %50,2’si (105) evli
olup, %37,3’ü (78) 25-32 yaş, %34’ü (71) 18-24 yaş aralığına sahiptir. Katılımcıların ayrıca
%49,3’ü (103) 0-5 yıl, %34,34’ü (72) 6-12 yıl çalışma süresine sahiptir.
Tablo 8. Cinsiyet Açısından Bağımsız İki Örnek t-Testi Analizi
Değişkenler

Cinsiyet

N

Ortalama

s.s.

Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı

Kadın

61

3,83

0,78

Erkek

148

4,09

0,58

Kurumsal Açıdan
Bilgi Paylaşımı

Kadın

61

3,48

0,96

Erkek

148

3,83

0,72

Bireysel Açıdan Bilgi
Paylaşımı

Kadın

61

3,07

0,99

Erkek

148

2,57

1,07

S.D.

t

p

88,418

-2,672

0,20

89,331

-2,511

0,14

119,988

3,246

0,02

Tablo 8’de katılımcıların cinsiyeti ile bilgi paylaşımı boyutlarına yönelik t-testi analiz
sonuçları görülmektedir. Tabloya göre katılımcıların cinsiyeti ile bilgi paylaşımı boyutları
arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Cinsiyet ile çalışanlar arası bilgi paylaşımı (t=,831:p=0,002), kurumsal açıdan bilgi paylaşımı (t=-,831:p=0,002), bireysel açıdan bilgi
paylaşımı (t=-,831:p=0,002) arasında anlamlı farklılık vardır. Erkek katılımcıların çalışanlara
arası bilgi paylaşımı ve kurumsal açıdan bilgi paylaşım düzeyleri kadın katılımcılara göre
yüksektir. Kadın katılımcıların ise bireysel açıdan bilgi paylaşım puanları erkeklere göre
yüksektir. Bu bulgular, H3(a), H3(b) ve H3(c) hipotezini destekler niteliktedir.
Tablo 9. Katılımcıların Medeni Durumu ile Bilgi Paylaşımına İlişkin T-testi Analizi
Değişkenler

Medeni Durum

N

Ortalama

s.s.

S.D.

t

p
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Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı
Kurumsal Açıdan
Bilgi Paylaşımı
Bireysel Açıdan Bilgi
Paylaşımı

Evli

105

4,13

0,55

Bekâr

104

3,89

0,73

Evli

105

3,74

0,80

Bekâr

104

3,71

0,83

Evli

105

2,74

1,07

Bekâr

104

2,69

1,08

192,100

-1,169

0,009

206,605

0,357

0,740

206,902

-0,863

0,735

Tablo 9’da katılımcıların medeni durumları ile bilgi paylaşımı boyutlarına yönelik ttesti analiz sonuçları görülmektedir. Tabloya göre katılımcıların medeni durumları ile
çalışanlar arası bilgi paylaşımları (bilgi paylaşımı boyutu) arasında anlamlı bir farklılık
görülmüştür (t=-,1,169:p=0,009). Bu bulgu H5(a) hipotezini destekler niteliktedir. H5(b) ve
H5(c) hipotezleri ise desteklenmemiştir. Sonuçlara göre evli katılımcıların bekarlara göre
çalışanlar arası bilgi paylaşımının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Tablo 10 : Varyansların Eşit Varsayımı Testi
Levene Testi

df1

2,984a

df2
2

Sig.
205 ,063*

Katılımcıların yaşlarına göre bilgi paylaşımına ilişkin varyanslarının homojenliği testi
sonucu varyansların eşit varsayımı Levene testi ile doğrulanmaktadır (p>0,005) (Tablo 10).

Tablo 11. Katılımcıların Yaşı ile Bilgi Paylaşımına İlişkin ANOVA Analizi
Kareler

Değişkenler

Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı

Toplamı

S.D

Kareler
Ortalaması

Gruplar arası

9,394

3

3,131

Gruplar içi

80,511

205

,393

F

p

7,973

0,000
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Kurumsal Açıdan Bilgi
Paylaşımı

Genel

89,511

208

Gruplar arası

4,984

3

1,661

Gruplar içi

133,721

205

,652

Genel

138,705

208

,167

3

,056

Gruplar içi

241,378

295

1,177

Genel

241,544

Gruplar arası
Bireysel Açıdan Bilgi
Paylaşımı

2,547

0,057

,047

0,986

Tablo 11’de katılımcıların yaşı, ile bilgi paylaşımı boyutlarına yönelik tek yönlü
varyans (ANOVA) analiz sonuçları görülmektedir. Tabloya göre katılımcıların yaşı ile bilgi
paylaşımları boyutu olan çalışanlar arası bilgi paylaşımı arasında anlamlı bir farklılık vardır
(F=7,973:p=0,000). Bu bulgu, H7(a) hipotezi desteklemiştir. H7(b) ve H7 (c) hipotezleri
desteklenmemiştir.
Yapılan Tukey HD testi sonucu anlamlı farklılığın 18-24 yaş arasında olduğu tespit
edilmiştir. Analize göre 18-24 yaş arası katılımcıların diğer yaş grubu katılımcılara göre
çalışanlar arası bilgi paylaşım algı düzeyi daha düşüktür (p<0,005). Bu sonuçta 18-24 yaş
aralığında olan katılımcıların işe yaşamında yeni olmadan dolayı bilgi paylaşımına karşı
tedirgin bir tutum sergileyebileceklerinin etkili olabileceği düşünülmektedir.

Tablo 12. Katılımcıların Çalışma Süreleri ile Bilgi Paylaşımına İlişkin ANOVA
Analizi
Kareler

Değişkenler

Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı

Kurumsal Açıdan Bilgi

Toplamı

S.D

Kareler
Ortalaması

F

p

Gruplar arası

5,656

3

1,885

Gruplar içi

84,249

205

,411

4,587

0,004

Genel

89,904

208

Gruplar arası

3,792

3

1,264

1,920

0,127
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Paylaşımı

Bireysel Açıdan Bilgi
Paylaşımı

Gruplar içi

134,913

205

,658

Genel

138,705

208

Gruplar arası

14,406

3

4,802

Gruplar içi

227,138

205

1,108

Genel

241,544

208

4,334

0,005

Tablo 12’de göre, katılımcıların çalışma süreleri ile bilgi paylaşım boyutları arasında
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Çalışma süresi ile çalışanlar arası bilgi paylaşımı
(F=7,179: p=0,000) ve bireysel açıdan bilgi paylaşımı (F=7,179: p=0,000) arasında anlamlı
farklılığa rastlanmıştır. Bu bulgu, H6(a) ve H6(b) hipotezini desteklemektedir H6(c) hipotezi
ise desteklenmemiştir.
Yapılan Tukey HD testi sonucu 0-5 yıl çalışma süresine sahip olan katılımcıların
çalışanlar arası bilgi paylaşımının 6-12 yıl çalışma süresine sahip olan katılımcılara göre
anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür (p<0,05). Diğer taraftan 6-12 yıl çalışma süresine
sahip katılımcıların bireysel açıdan bilgi paylaşım düzeyinin diğer çalışma süresine sahip olan
katılımcılara göre anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür (p<0,05).
Tablo 13. Katılımcıların Eğitimi ile Bilgi Paylaşımına İlişkin ANOVA Analizi
Kareler

Değişkenler

Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı

Kurumsal Açıdan Bilgi
Paylaşımı

Bireysel Açıdan Bilgi
Paylaşımı

Toplamı

S.D

Kareler
Ortalaması

Gruplar arası

1,609

2

,804

Gruplar içi

88,296

206

,429

Genel

89,904

208

Gruplar arası

3,792

3

3,463

Gruplar içi

134,913

206

,640

Genel

138,705

208

Gruplar arası

14,406

3

6,136

Gruplar içi

227,138

206

1,113

Genel

241,544

208

F

p

1,876

0,156

5,414

0,005

5,513

0,005
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Tablo 13’de katılımcıların eğitimleri ile bilgi paylaşım boyutları arasında anlamı
farklılıklar bulunmaktadır. Katılımcıların eğitim düzeyi ile kurumsal açıdan bilgi paylaşımı
(F=1,876: p=0,005), bireysel açıdan bilgi paylaşımı (F=5,513: p=0,005) arasında anlamlı
farklılıklar saptanmıştır. Böylece H4(b) ve H4(c) hipotezleri desteklenmiştir.
Yapılan Tukey HD analizine göre anlamlı farkın sebebi, ilköğretim düzeyi
katılımcıların diğer eğitim düzeyi gruplarına göre kurumsal ve bireysel açıdan bilgi paylaşım
düzeylerinin daha düşük olmasıdır (p<0,005). Bu sonuca göre eğitim düzeyinin bilgi
paylaşımında olumlu etki yarattığını söylemek mümkündür.
Tablo 14. Verilere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon İlişkisi
Ort.

S.S.

1

2

3

4

5

6

1. Çalışma Arkadaşlar
Bilgi Paylaşımı

4,0

,657

1

2. Kurumsal Açıdan Bilgi
Paylaşımı

3,7

,816

479*

1

3. Bireysel Açıdan Bilgi
Paylaşımı

2,7

1,07

,179*

-,002

1

4. Yenilikçilik

4,0

,688

,491*

258*

-,024

1

5. Yöneticiye Güven

3,4

,839

,398*

,383*

,156*

,414*

1

6. Çalışanlara Güven

3,6

,765

,529*

,409*

-,030

,354*

,549*

1

7. Örgüte Güven

3,3

,719

,226*

,291*

,238*

,210*

,536*

,435*

7

1

*r (korelasyon katsayısı) p<0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon

Korelâsyon analizi korelâsyon katsayısının aldığı değere göre ilişkilendirilmektedir.
Buna göre iki değişken arasındaki ilişkinin kuvveti korelâsyon soncunda hesaplanan
korelâsyon katsayısı “r” ile gösterilir. Korelâsyon katsayısı olan r, -1 ile +1 arasında değer
alır. (r) +1 olması iki değişken arasında tam bir pozitif doğrusal ilişki olduğunu, buna karşılık
(r)’nin -1 olması durumunda ise iki değişken arasında tam bir negatif ilişki vardır. Değer
olarak r +1’e yaklaştıkça değişkenler arasında pozitif ilişkinin gücü de kuvvetlenmektedir
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:224).
Korelasyon katsayısı aşağıdaki şekilde yorumlanabilir (Yılmaz,2006:4);
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Kuvvetli (-)

Orta (-)

Zayıf (-)

Zayıf (+)

Orta (+)

Kuvvetli(+)

-1  r<-0.9

-0.9r<-0.5

-0.5 r<0

0<r 0.5

0.5<r 0.9

0.9<r 1

Tablo 14’de katılımcılara ait bilgi paylaşımı alt boyutları, yenilikçilik ve örgütsel
güven alt boyutlarına ilişkin korelasyon katsayıları görülmektedir. Tabloya göre katılımcıların
çalışanlar arası bilgi paylaşımı ile yenilikçilik (r=,491:p=,000) çalışanlar arası bilgi paylaşımı
ile yöneticiye güven (r=,398:p=,000) çalışanlar arası bilgi paylaşımı ile örgütsel güven
(r=,226; p=,001) arasında zayıf düzeyde olumlu yönde bir ilişki bulunurken, çalışanlar arası
bilgi paylaşımı ile çalışana güven (r=,529:p=,000) arasında orta düzeyde olumlu yönde bir
ilişki bulunmaktadır.
Kurum açısından bilgi paylaşma ile yenilikçilik (r=,258:p=,000), yöneticiye güven
(r=,383:p=,000), çalışana güven (r=,409:p=,000) ve örgütsel güven (r=,291:p=,000) arasında
zayıf düzeyde olumlu yönde bir ilişki bulunmaktadır (Tablo 14).
Bireysel açıdan bilgi paylaşımı ile yöneticiye güven (r=,156:p=,024) ve örgütsel güven
(r=,238:p=,001) zayıf düzeyde olumlu yönde bir ilişkiye rastlanmıştır. (Tablo 14).
Bu bulgular H1 ve H2 hipotezlerini kısmen desteklemektedir.
Tablo 15. Bilgi Paylaşımının Yenilikçi Davranıştaki Etkisine İlişkin Hiyerarşik
Regresyon Analizi
Standartlaştırılmış
Model
1

Beta

Çalışanlar Arası
Bilgi Paylaşımı

t
,491

8,114

Sig.

R2

,000

F
,238

65,832

Tablo 15’de bilgi paylaşım boyutlarından çalışanlar arası bilgi paylaşımı, kurumsal
açıdan bilgi paylaşımı ve bireysel açıdan bilgi paylaşım düzeylerinin yenilikçilik
davranışında ne kadar etkili olduğunu tespit etmek için yapılan hiyerarşik regresyon sonucu
görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre yenilikçi davranışın % 23’ü bilgi paylaşım
boyutlarından

çalışanlar

arası

bilgi

paylaşımı

tarafından

açıklanabilmektedir

(R2=,277;t=8,977;p=,000). Kurumsal açıdan bilgi paylaşımı ile bireysel açıdan bilgi paylaşım
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boyutları ise anlamlılık ifade etmediği için modele alınmamıştır (p>0,005). “B” değerlerine
(regresyon katsayısına) göre; çalışanlar arası bilgi paylaşımındaki olumlu algılamalardaki bir
birimlik artışın, çalışanların yenilikçi davranışları üzerinde 0,491 birimlik artış sağladığı
görülmektedir.
Tablo 16. Bilgi Paylaşımının Yöneticiye Güven (Örgütsel Güven Boyutu) Etkisine
İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi
Standartlaştır
ılmış
Beta

Model
1
2

3

Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı
Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı
Bireysel Açıdan Bilgi
Paylaşımı
Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı
Bireysel Açıdan Bilgi
Paylaşımı
Kurumsal Açıdan
Bilgi Paylaşımı

t

Sig.

,398

6,234

,000

,440

6,992

,000

,235

3,738

,000

,326

4,570

,000

,215

3,570

,001

,222

3,157

,002

R2

F
,154

38,865

,204

27,639

,237

22,549

Tablo 16’da bilgi paylaşım boyutlarından çalışanlar arası bilgi paylaşımı, kurumsal
açıdan bilgi paylaşımı ve bireysel açıdan bilgi paylaşım düzeylerinin yöneticiye güvende ne
kadar etkili olduğunu tespit etmek için yapılan hiyerarşik regresyon sonucu görülmektedir.
Elde edilen bulgulara göre çalışanlar arası bilgi paylaşım boyutu birinci sırada yöneticiye
güven davranışının % 15 ini açıkladığı görülmektedir (R2=,154;t=6,234;p=,000). İkinci sırada
çalışanlar arası bilgi paylaşımı ile bireysel açıdan bilgi paylaşımı birlikte yöneticiye güven
davranışının %20’sini açıklamaktadır (R2=,204;t=6,992/3,738;p=,000/,000). Üçüncü sırada
çalışanlar arası bilgi paylaşımı, bireysel açıdan bilgi paylaşımı ve kurumsal açıdan bilgi
paylaşımı

birlikte

yöneticiye

güvenin

(R2=,237;t=4,570/3,570/3,157;p=,000/,001/,002).

%23’ünü
Bu

sonuca

açıkladığı
göre

görülmüştür

yöneticiye

güven

davranışını en yüksek oranda çalışanlar arası bilgi paylaşımının etkilediği görülmüştür. “B”
değerlerine (regresyon katsayısına) göre; çalışanlar arası bilgi paylaşımındaki olumlu
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algılamalardaki bir birimlik artışın, çalışanların yöneticiye güveni üzerinde 0,398 birimlik
artış sağladığı görülmektedir.
Tablo 17. Bilgi Paylaşımının Çalışana Güvene (Örgütsel Güven Boyutu) Etkisine
İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi
Standartlaştır
ılmış
Model
1
2

Çalışanlar Arası
Bilgi Paylaşımı
Çalışanlar Arası
Bilgi Paylaşımı
Kurumsal Açıdan
Bilgi Paylaşımı

Beta

t

Sig.

,529 8,977

,000

,433 6,487
,193 2,892

,000
,004

R2

F

,277

80,581

,302

45,904

Tablo 17’de bilgi paylaşım boyutlarından çalışanlar arası bilgi paylaşımı, kurumsal
açıdan bilgi paylaşımı ve bireysel açıdan bilgi paylaşım düzeylerinin çalışana güvende ne
kadar etkili olduğunu tespit etmek için yapılan hiyerarşik regresyon sonucu görülmektedir.
Elde edilen bulgulara göre çalışanlar arası bilgi paylaşım boyutu birinci sırada çalışana güven
davranışının %27’sini açıkladığı görülmektedir (R2=,277;t=8,977;p=,000). İkinci sırada
çalışanlar arası bilgi paylaşımı ile kurumsal açıdan bilgi paylaşımı birlikte çalışana güven
davranışının %30’unu açıklamaktadır (R2=,302;t=6,487/2,892;p=,000/0,004). Bu sonuca göre
çalışana güven davranışını en yüksek oranda çalışanlar arası bilgi paylaşımının etkilediği
görülmüştür. “B” değerlerine (regresyon katsayısına) göre; çalışanlar arası bilgi
paylaşımındaki olumlu algılamalardaki bir birimlik artışın, katılımcıların çalışanlara güveni
üzerinde 0,529 birimlik artış sağladığı görülmektedir.
Tablo 18. Bilgi Paylaşımının Örgüte Güvene (Örgütsel Güven Boyutu) Etkisine
İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi

Model

Standartlaştır
ılmış
Beta

t

Sig.

R2

F
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1
2

3

Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı
Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı
Bireysel Açıdan Bilgi
Paylaşımı
Çalışanlar Arası Bilgi
Paylaşımı
Bireysel Açıdan Bilgi
Paylaşımı
Kurumsal Açıdan
Bilgi Paylaşımı

,291

4,370

,000

,291

4,509

,000

,238

3,693

,000

,206

2,779

,006

,269

4,119

,000

,172

2,281

,024

,080

19,096

,133

16,952

,150

13,265

Tablo 18’de bilgi paylaşım boyutlarından çalışanlar arası bilgi paylaşımı, kurumsal
açıdan bilgi paylaşımı ve bireysel açıdan bilgi paylaşım düzeylerinin örgüte güvende ne kadar
etkili olduğunu tespit etmek için yapılan hiyerarşik regresyon sonucu görülmektedir. Elde
edilen bulgulara göre çalışanlar arası bilgi paylaşım boyutu birinci sırada çalışana güven
davranışının %08’sini açıkladığı görülmektedir (R2=,080;t=19,096;p=,000). İkinci sırada
çalışanlar arası bilgi paylaşımı ile kurumsal açıdan bilgi paylaşımı birlikte çalışana güven
davranışının %13’ünü açıklamaktadır (R2=,133;t=4,509/3,693;p=,000/,000). Üçüncü sırada
bilgi

paylaşımın

boyutları

birlikte

örgüte

güvenin

%15’ini

açıklamaktadır

(R2=,150;t=2,779/4,119/2,281;p=,006/,000/,024). Bu sonuca göre örgüte güven davranışını en
yüksek oranda çalışanlar arası bilgi paylaşımının etkilediği görülmüştür. “B” değerlerine
(regresyon katsayısına) göre; çalışanlar arası bilgi paylaşımındaki olumlu algılamalardaki bir
birimlik artışın, katılımcıların örgüte güveni üzerinde 0,529 birimlik artış sağladığı
görülmektedir

6. Sonuç ve Öneriler
Çalışanlarda bilgi paylaşımının, yenilikçi davranış ve örgütsel güvene etkisini tespit
etmek için tasarlanan bu araştırma sonucunda bilgi paylaşımı ile yenilikçi davranış ve örgütsel
güven arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve katılımcı çalışanlarda bilgi paylaşım
düzeylerinin artıkça yenilikçi davranışın ve örgüte güvenin artığı görülmüştür.
Çalışmada elde edilen bulguları şu şekilde özetlemek mümkündür; erkeklerin
çalışanlararası ve kurumsal açıdan bilgi paylaşım düzeyleri kadınlara göre yüksek iken,
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kadınların bireysel açıdan bilgi paylaşım düzeyleri erkeklere göre yüksektir. 18-54 yaş arası
çalışanların diğer yaş grupları katılımcılara göre bilgi paylaşım düzeylerinin düşük olduğu
görülmüştür. Bu sonuca göre eğitimin bilgi paylaşımı düzeyine olumlu etki yaptığını
söylemek mümkündür. 0-5 yıl çalışma süresine sahip olan katılımcıların çalışanlar arası bilgi
paylaşım düzeylerinin 6-12 yıl çalışma süresine sahip katılımcılara göre düşük olduğu
görülmüştür. Bu sonuçta işe yeni başlamış olmanın verdiği tecrübenin azlığı ve güven
duygusunun zamanla oluşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 6-12 yıl çalışma süresine
sahip olan katılımcıların ise bireysel açıdan bilgi paylaşımlarının diğer çalışma süresine sahip
olan katılımcılara göre düşük olduğu görülmüştür.
Araştırmanın diğer bulguları bilgi paylaşım düzeylerinin yenilikçi davranışa ve
örgütsel güvene etkisin üzerinedir. Elde edilen bulgularda çalışanlar arası bilgi paylaşımının
artıkça yenilikçi davranışın artığı görülmüştür. Yine çalışanlar arası bilgi paylaşımı, kurumsal
açıdan bilgi paylaşımı ve bireysel açıdan bilgi paylaşımı arttıkça yöneticiye duyulan güven
artmaktadır. Çalışanlar arası ve kurumsal açıdan bilgi paylaşım arttıkça çalışana güven de
artmaktadır. Çalışanlar arası bilgi paylaşımı, kurumsal açıdan bilgi paylaşımı ve bireysel
açıdan bilgi paylaşımı artıkça örgüte güven artmaktadır. Elde edilen bulgular da görüldüğü
üzere bilgi paylaşımındaki olumlu artış yenilikçi davranışı ve örgütsel güveni olumlu yönde
etkilemektedir.
Günümüz

bilgi

çağında

işletmeler

açısından

bilgi

paylaşımının

çalışan

davranışlarındaki etkisi diğer araştırmalarda olduğu gibi bu araştırma da kanıtlanmaktadır.
Örneğin; Karavardar (2012)’nin bankacılık sektöründe “çalışan ilişkileri ve bilgi paylaşımı”
araştırmasının analiz sonuçlarında, çalışan ilişkileri değişkeninin alt başlıklarından olan saygı
durumu, destek durumu, adalet algısı ve amirlerle ilişkilerle, bilgi paylaşımı arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Karaarslan ve arkadaşlarının (2009), çalışmalarında
ise çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı ile bilgi paylaşımı arasında anlamlı bir ilişkiye
rastlamak mümkündür. Taş (2011) tarafından hastane çalışanları üzerinde yapılan başka bir
çalışmada ise; çalışanlarının işlerine karşı tutum ve davranışlarının iyi olması, bilgi paylaşımı
tutum ve davranışlarının özendirilmesi ile duygusal bağlılıklarının olumlu etkilendiği
sonucuna ulaşılmıştır. Yine, Kutanis ve Mercan (2015) yaptıkları çalışmalarda başta
yöneticiler olmak üzere örgüt üyelerinin dürüst olmalarının bilgi paylaşımının temel koşulu
olduğunu savunmuşlardır.
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Araştırmamızda da sonuç teşkil eden diğer bir ilişki, bilgi paylaşımı ve yenilikçilik
arasındaki pozitif yöndeki ilişkidir. Bilgi paylaşımı ve yenilikçi davranışın ilişkisi üzerine
yapılan başka çalışmalarda da ortaya konulmuştur. Örneğin, Kutanis ve Mesci’nin (2013)
örgüt içi değişkenlerin kısmi ara değişken olarak değerlendirdikleri çalışmada bilgi yönetimi
ile yenilik arasındaki ilişkiyi ortaya koymuşlardır. Yine, Demirel ve Seçkin (2008), yaptıkları
çalışmada yenilikçi davranışın bilgi paylaşımındaki öneminden bahsetmişlerdir.
Yapılan diğer araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere bilgi paylaşımı işletmeler
açısından değerlendirildiğinde üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu araştırma
sonuçlarında da bilgi paylaşım düzeyi ile yenilikçi davranış ve örgütsel güven olumlu
etkileşim içinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle çalışanların her türlü yenilikçi fikir
üretmelerini sağlayacak zeminlerin oluşturulması, yaratıcı düşüncelerin destek görmesi, için
bilgiye ve bilginin paylaşımı oldukça önemlidir. Bilgi paylaşımı aynı zamanda örgütte
yönetici ile çalışanlar arası güveni olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Örgütlerde bilgi
paylaşım ağının oluşturulması, entelektüel sermayeden faydalanılması, çalışanların öğrenme
süreçleri desteklenmesi, yeni yaklaşım ve denemelere fırsat verilmesi, başarılı girişimlerin
ödüllendirilmesi oldukça önemlidir. Yenilikçi davranışın çalışanlarda içselleştirilmesinin
yanında kurum içinde güven olgusunun oluşturulması ve sürdürülebilmesi işletmeler
açısından oldukça önemlidir. Gerek yönetici gerekse çalışanlar arası güven duygusunun inşa
edilmesi için ise bilgi paylaşımının sağlanması, şeffaf bir yönetim anlayışının benimsenmesi,
örgüt kültüründen beslenen kurumsal bağların güçlendirilmesi sağlanmalıdır.
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İŞ-YAŞAM DENGESİ AÇISINDAN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ
CHILD CARE SERVICES IN TERMS OF WORK-LIFE BALANCE
Nurgün Kul Parlak*
Öz
Dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik, sosyal değişim ve dönüşümün etkisiyle, iş-yaşam dengesine yönelik
politikalar, sosyal politikanın temel tartışma ve araştırma alanlarından biri haline gelmiştir. Bu konuda aktif bir
rol oynayan AB, çeşitli çocuk bakım hizmet düzenlemeleriyle dikkat çekmektedir. Emek piyasası, toplumsal
cinsiyet eşitliği, eğitim, aile politikası gibi birçok farklı politika alanının kesişme noktasında bulunması
nedeniyle bu hizmetler, iş-yaşam dengesi açısından büyük önem arz etmektedir. Çocuk bakım hizmetleriyle,
bireylere iş ve aile sorumluluklarını uyumlu bir şekilde sürdürülmesinde seçenekler sunulurken kadın istihdamı,
demografik değişim, çocukların refahı ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.
AB ülkelerinde bu bakım hizmetleri, yasal mevzuat, yapılanma, kapsam ve paylaşım açısından farklılık
göstermekte, yaş ve eğitimsel içeriğe göre düzenlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bakım Hizmetleri, iş-yaşam dengesi, çocuk bakım hizmetleri, refah devleti, kadın
istihdamı.
Abstract
Due to the economic and social transformation at a global scale polices regarding work life balance policies has
become the centre piece of basic discussions and research within social policy. With an active role on this matter
the EU comes to the fore by providing various child care arrangements. Being at the intersection of areas such as
labour markets, gender equality, education and family policy this services are of great significance for work-life
balance. By child care services while individuals are provided options for work and family responsibility
solutions are sought for female employment, demographic change child welfare and gender equality. Child care
services demonstrates differences in terms of legal provisions, structure, coverage and sharing as well as being
regulated in line with age and education content.
Keywords: Care services, work-life balance, childcare services, welfare state, female employment.

GİRİŞ
1970’lerde itibaren küreselleşme ve bilgi teknolojilerine dayalı ekonomik, politik ve
sosyal değişme cinsiyet, aile ve iş hayatı ile istihdam ilişkilerini radikal bir şekilde
etkilemektedir. Bu nedenle karmaşık bir süreç ve faktörlerin etkileşimini içeren iş-yaşam
dengesi son yıllarda sosyal politikanın önemli meselelerinden biri haline gelmiştir. “İş” kadar
“iş-dışı zamanı” da içeren iş-yaşam dengesi, sağlıklı bir aile ve iş hayatı sağlamayı amaçlayan
politikaları gerektirmektedir.
İş-yaşam dengesinin önemli unsurlarından olan bakım, bu değişim ve dönüşüm
sürecinden en fazla etkilenen alanlardandır. Bakım; kavram ve faaliyet olarak değişen
ilişkileri, aktörleri ve kurumsal düzenlemeleri kapsamakta günümüz uygulamalarıyla
geleneksel sınırları zorlamaktadır. Geleneksel olarak ailenin önemli görevlerinden biri olan
bakım ve bakım hizmetleri, kadının emek piyasalarına girmesiyle özel alan dışına çıkarken
kısmen aile ve kamusal alanda, kısmen de piyasa tarafından sağlanmaya başlanmıştır.
Çocuk, yaşlı ve bakıma muhtaçların bakımını içeren bakım hizmetleri, sunumu
açısından karmaşık bir nitelik arz etmektedir. Bakım yardımları, bakım kurumları, bakım
hizmetlerinin hak edilişi, bireylerin bakım alma hakkı ile bakım verenlerin hak ve
*
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yükümlülüğünü içermektedir. Çocuk bakım hizmetleri, günümüzde bakım hizmetlerinin
önemli unsuru ve iş-yaşam dengesinin önemli bir bileşenidir. Çocuk bakım hizmetleri; esas
olarak aile, devlet ve özel kurumlar tarafından farklı biçimlerde sağlanmaktadır. Bu hizmetler,
emek piyasası, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, aile politikası gibi birçok farklı politika
alanının kesişme noktasında bulunmaktadır
AB’de çocuk bakım hizmetleri, iş yaşam dengesine yönelik önemli bir uyumlaştırma
politikasıdır. AB, çalışma hayatı ile bakım sorumluluklarını uyumlaştırarak hem kadın
istihdamını, azalan doğum oranlarını ve çocukların refahını arttırmayı ve hem de toplumsal
cinsiyet eşitliğini sağlamaya çalışmaktadır. Buna yönelik olarak sunulan bu hizmet
politikaları, tavsiye kararları çerçevesinde üye ülkelerin kendi müktesebatına uyarlama ve
uygulama süreçlerini içermektedir. Çocuk bakım hizmetleri, AB ülkelerinde yasal mevzuat,
yapılanma, kapsam ve paylaşım (sorumlulukların yerel, kamusal ve özel sektörler arasında)
açısından farklılık gösterirken, çocukların yaşına ve eğitimsel içeriğe göre düzenlenmektedir.
Bu yönüyle çocuk bakım hizmetlerinin, iş-yaşam dengesi açısından değerlendirilmesi ve
uygulama hedefleri ile bazı faktörlerle ilişkili olarak ele alınması oldukça önemlidir.
Bu çalışmada, bakım kavramı ile bakım hizmetinde değişimden sonra çocuk bakım
hizmetleri, AB ülke uygulamaları ile iş-yaşam dengesi açısından incelenmektedir. Çalışma,
esasen çocuk bakım hizmetlerinin iş-yaşam dengesi için kilit bir rol üstlendiğini ileri
sürmektedir.
1. Bir Kavram Olarak Bakım
İş-yaşam dengesi politikaları/uyumlaştırma politikaları, son yıllarda yaşanan
ekonomik, sosyal değişim ve dönüşümlerle parale olarak, AB sosyal politikasının temel
tartışma ve araştırma alanlarından biri haline gelmiştir. Giderek çeşitlenen ve yaygınlaşan bu
politikalar, çalışma ile özel hayat arasında gerilim azaltmaya ve dengeyi bulmada ebeveynlere
seçenekler sunan düzenlemeler olarak tanımlanmaktadır. Bunlar ebeveyn izin düzenlemeleri,
çocuk bakım hizmetleri, esnek çalışma düzenlemeleri ile çalışan ebeveynlere yapılan ödenek
ve yardım gibi çeşitli politikalardan oluşmaktadır. Bu politikalardan biri olan çocuk bakım
hizmetleri (ÇBH), kadınların istihdam edilmesiyle beraber bakımın aile dışından teminini
sağlayan hizmetleri içermektedir. Pekçok farklı politika alanı ile ilgili olan bu hizmetler,
sosyo-ekonomik değişimlerin paralelinde gelişerek AB ülkelerinde yaygınlaşmaktadır. Ancak
çocuk bakım hizmetlerini ve AB ülke uygulamalarını incelemeden önce bakım ve bakım
hizmetlerinde değişimi ele almak bu hizmetlerin iş-yaşam dengesindeki kilti rolü anlamada
oldukça önemlidir.
Bir kavram olarak “bakımın/sosyal bakımın” insan yaşamındaki önemi açısından
dikkate alındığında, sosyal bilimlerde çok az araştırıldığı ve bununla ilgili teorik
yaklaşımların yetersiz kaldığı dikkat çekmektedir. Bakım faaliyeti ve bundan kimin sorumlu
olduğu sorgulanmadan, ailenin sunduğu bir hizmet olarak kabul görmüştür. Bakım
hizmetlerinin bu görünmez niteliği, bakım ile ilgili literatürün gelişimini geciktirmiş, kimi
yazarların katkılarıyla gerek refah rejimi gerekse sosyoloji literatüründe ancak 1980’lerden
sonrasında yer bulmuştur (Rostgaard, 2002:51–55). Bu dönemde sosyal araştırmalarda ve
refah devleti analizinde tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte,
bakım ve ev işi veya sosyal yeniden üretim arasında analitik bir ayrıma gidilmiş, daha sonra
bakım konusundaki akademik araştırmalar hızla artarak, farklı disiplinler arasında yayılmıştır.
Özellikle Wærness, Hernes, Ungerson gibi feminist yazarların öncülüğünde bakımın yeniden
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kavramsallaştırılması, bakım, cinsiyet ve vatandaşlık terminolojisinin gelişimini başlatmıştır.
Ancak bakımın özel bir alt disiplin alanı haline gelmesi, kapsamlı bir bakım etiğine dayanan
genel sosyal teorilerin geliştirilmesiyle ve ampirik bakım politikası araştırmaları aracılığıyla
mümkün olmuştur.
Akademik tartışmalarda bakım meselesinin ele alınması, “refah arz ve talep
dengesinin nasıl sağlanacağı” tartışmasını başlatmıştır. Bu tartışmalarda, ebeveynin
tamamlayıcı rolünü devletin üstlenerek gerek kurumsal ve gerekse mali yardımlarla sunulan
ÇBH’nin finansmanı önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Bu yöndeki sosyal
harcamaları karşılayacak kaynaklarla bakım hizmetine yönelik talep arasındaki açıklık
(Saraceno, 2000:135-138), bakım hizmetinin karmaşık bir yapıya sahip olduğunu
göstermektedir. Bu açığın, kadın istihdamı, iki gelirli aile modelinin yaygınlaşması, nüfusun
yaşlanması ve benzer şekilde tek başına yaşayan bakıma muhtaç yaşlıların sayısındaki artış ile
ilişkilendirilmesi, bakım hizmetinin sahip olduğu farklı özelliklerini ve çok boyutlu yapısını
ortaya çıkarmaktadır.
Son yıllarda bakımla ilgili bakış açısında çarpıcı bir yöneliş değişikliği söz konusu
olduğu dikkatleri çekmektedir. Artık bakım yükümlüğü, aileden refah devletine kaymıştır.
Aynı zamanda “bakıma muhtaç olanların hakları ve ihtiyacı ile bakım hizmeti sunan
vatandaşın hak ve sorumluluğu” şeklinde iki farklı fakat birbiri ile ilişkili bir kavrama
dönüşmüştür. Ayrıca bu kavram, sosyal bilimlerin vatandaşlıkla ilgili söylemine dâhil
olmuştur. Bu durum, bakıma yönelik bir teorinin geliştirilme sürecinde basamak olarak
tanımlanırken geleneksel cinsiyet sözleşmesi değişiminin sonucu olarak da ele alınmaktadır
(Arnlaug, 2009:91).
Öte yandan bakım hizmeti, ücret karşılığı olmaksızın sunulan hizmetin ötesinde bir
anlam taşımaktadır. Zorunluluk-sorumluluk-güven-sadakat bağıyla birbirine bağlanan
ilişkilerden oluşmaktadır (Daly ve diğerleri, 2000:283). Bu ilişki nedeniyle bakım hizmeti,
uzun bir süre kadının doğasına atfedilerek onun etrafında şekillenen ücretsiz, kişisel bir
hizmet olarak algılanmıştır. Buna bağlı olarak bakım “sevmek, düşünmek ve yapmak”
fiilleriyle gerçekleşen bir sürecin ürünü olarak tanımlanırken, hem fiziksel boyutu ve hem de
duygusal boyutu vurgulanmaktadır. Bakım, sahip olduğu duygusal boyut ile kadınların
yeniden üretimdeki rolünün bir uzantısı olarak kabul görmüştür. Özellikle bakımın, bakım
verenle bakım alan arasındaki duygusal ilişkiyle bütünleşmesi ve kadınlar tarafından aile
içinde sağlanması, bu hizmeti görünmeyen bir faaliyet haline dönüştürmüştür (Daly ve
diğerleri, 2000:285). Bu durumda bakım hizmeti, bir “iş” olarak kabul görmemekte, değeri
düşük olarak emek piyasasında yer bulmaktadır1. Bu durum bakım hizmetinin ailenin
dışından tedarik edilmesini sınırlandırsa da (Daly ve diğerleri, 2000:284), 1970 sonrasında bu
anlayış, değişime uğramıştır. Ekonomik yeniden yapılanma, işgücünün kadınlaşması, erkeğin
ekmek kazandığı ailenin çözülmesi ve feminist hareket/ideolojinin kadının toplumdaki, emek
piyasasındaki ve ailedeki konumunun yeniden tanımlanmasını talep etmesi gibi değişimler
bakım hizmetleriyle ilgili önemli bir dönüşümü başlatmıştır. Bu değişimde önemli rol
oynayan, evli ve çocuklu kadınların emek piyasasında ücretli bir işte çalışmasıdır. Bu
değişim, bir taraftan geleneksel sosyal, kültürel kadınlık ve annelik modellerinde bir kırılmayı
ifade ederken diğer taraftan da, toplumda emek piyasalarında ve ailede kadının konumunu
Bu, eşitsizliğin arttığı anlamına gelmektedir. Eşitsizlik, annenin çalışması nedeniyle bakım hizmetinin aile
dışında sağlanmasında/metalaşmasında, daha da belirginleşmektedir (Daha ayrıntılı bilgi için: Fudge Judy,
Commodifying Care Work: Globalization, Gender and Labour Law, The Inaugural Labour Law Research
Network Conference, Barcelona, 2013).
1
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düzenleyen yasalara meydan okumayı temsil etmektedir. Diğer bir ifadeyle, erkeğin ekmek
kazandığı aile modelinde annenin evde kalmasıyla bakım işi çözümlenirken, iki gelirli
ailelerin arttığı toplumda bakım bir hak olarak talep edilip, refah hizmetleri -refah devleti için
yeni bir ikilem oluşturmakla birlikte- kapsamına dâhil edilmektedir (Daly ve diğerleri,
2000:285). Dolayısıyla, küçük çocuklara ve yaşlılara yönelik bakım hizmeti metalaştıkça aile
dışına çıkmakta, yeniden düzenlenmektedir. Bazı ülkelerde olduğu gibi, refah devleti desteği
ile profesyonel, ticari ve pazarlanabilir bir hizmet haline gelmektedir. Bu durum, farklı
çerçevelerde ekonomik, politik, sosyal ve ahlaki nedenlerle evli kadınların ev ve bakım
işlerini yapmamaları, bunların kamu ve özel sektör arasında geleneksel sınırları altüst ederek
politikleşmesi, tartışmalara konu olmuş ve çatışmaları meydan getirmiş veya desteklemiştir.
Ek olarak “ailenin ne olduğu” ve “sivil toplumun sorumluluğunun ne olup olmadığı” ve
“refah devletinin gerçek alanın ne olduğu” gibi normatif tartışmalar, beraberinde bakım ve
sosyal vatandaşlıkla ilgili söylemler kadının konumu ve sosyal, ekonomik haklarıyla yerleşik
değerlerin sorgulanmasına da yol açmıştır (Arnlaug, 2009:91-94).
2. Bakım Hizmetlerinin Sunumunda Değişim
Günümüzde vatandaşlık hakkı olan bakım hakkı ile ilgili tartışmaların boyutu giderek
genişlemektedir. Öncelikli olarak, refah devleti kapsamında bakım hakkının, bakıma muhtaç
bir durumda olunduğunda “bakım alma hakkı” ve “bakım verme/sorumluluğu hakkı” olarak
tanımlanmaktadır. Bu çerçevede bakımın maliyet ile sorumluluklar açısından nasıl
paylaşılacağı tartışılmaktadır (Mahon, 2008:1-6; Jenson, 2008:3-8). Bu tartışma devlet, aile,
gönüllü kuruluşlar ve piyasa düzleminde “bakımı kimin sağlayacağı ve maliyetleri kimin
karşılayacağı” şeklinde sürdürülmektedir. Bu durum, sadece üçlü düzlemde emeğin,
sorumluluğun ve maliyetlerin bölünmesi sorunu değil, aynı zamanda bazı yazarların da ileri
sürdüğü gibi cinsiyete dayalı bir meseledir (Lewis, 2006:388-346). Nitekim iki gelirli ailelerin
sayısındaki artışa ve iş-yaşam dengesine yönelik politikalara rağmen çoğu ülke için kadınlar,
ailenin bakımında temel sorumluluğa sahiptir. Ancak aile yapısındaki değişim ve ailelerin
çeşitlenmesi, gelecekte bakım ve refah hizmetlerinin ailelere ücretsiz sunulmayacağı anlamına
gelmemektedir. Bakım sorumluluğunu paylaşmada erkeklerin de yer alacağı öngörülmektedir.
Bu bağlamda, bakım sorumluluğunun kamusal, özel, resmi ya da gayri resmi biçimlerinin
incelenmesi ile bakım politikalarının içerik olarak çalışanların emek piyasasındaki
konumlarına göre değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak,
bakım hizmetlerinin farklı biçimlerinin cinsiyet ilişkileri üzerindeki etkisinin göz ardı
edilmeyeceği de açıktır.
Bununla beraber genel olarak gündemde yer alan bakım hizmetleri ile ilgili
tartışmalar, konuyu farklı açılardan ele almaktadır. Bu farklılık, bakım hizmetlerinin yeniden
yapılanmasında ülke uygulamaları mukayese edildiğinde dikkati çekmektedir. Bakım
hizmetleri, ülkeler ve refah rejimleri arasında farklı biçimlere sahiptir. AB ülkeleri, hem
ebeveynleri destekleyen yasal düzenlemeler ile bir hak olarak sunulan maddi yardımlara yer
vermekte ve hem de alternatif olarak çocuk bakımını sağlayan özel kuruluşlara yönelik
düzenlemelere yer vermektedir (Eurostat, 2009). Norveç, Danimarka, İsveç ve Finlandiya gibi
Kuzey Avrupa ülkelerinde daha kapsamlıdır. İskandinav refah modelini temsil eden bu
ülkelerde bakım hizmetleri, emek piyasasına kadını entegre eden refah devletinin cinsiyet
eşitliği projesinin bir parçası olarak sunulmaktadır. Buna göre kapsamlı devlet destekli çocuk
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bakımı ve cömert bir biçimde düzenlenmiş ebeveyn izni, annelerin geleneksel cinsiyete dayalı
işbölümüne dayanan rollerini değiştirmektedir (Arnlaug , 2009:147).
Buna karşılık, Güney Avrupa refah rejiminde, bakım hizmetlerinde devletin desteği
sınırlıdır. Bu, bakımın aile içinde çözümlenmesinin desteklendiği anlamına gelmektedir.
Ekonomik politikaların buna göre yapılandırıldığı görülmektedir (Flaquer, 2000:3-9). Öte
yandan İngiltere ve ABD’de ise, bakım hizmetlerini piyasa üstlenmektedir. Liberal refah
rejimini temsil eden bu ülkelerde, bakım hizmetinin piyasalaşması bu hizmetin aile dışında
yapılmasını onaylayan bir anlayışı yansıtmaktadır. Bilhassa 1990’larda bu ülkelerde
tartışmaların daha çok geleneksel devlet merkezli refah anlayışının aşındığı ve sosyal politika
alanında bu hegemonyanın kaybolduğu şeklinde olması, refah devletine alternatif olarak
serbest piyasa alternatiflerini gündeme getirmiştir (Boje ve diğerleri, 2000:38-47). Dolayısıyla
genişleyen refah hizmetleri, ya tamamen piyasalaşmış ya da yarı piyasalaşmış (quasimarketization of services) bir biçimde sunulmaktadır (Kim, 2008:820). Bu refah devletlerinde
yeniden yapılanma çerçevesinde devlet destekli-aile düzenlemeleri, refah hizmetleri olarak
değerlendirilmektedir. Bu “aile yükümlülüklerinin” yeniden tanımlandığını ifade etmektedir.
Daha genel bir ifadeyle, kamu-özel sektör karışımı olarak sunulan bakım hizmetleri, yeniden
şekillenmekte ve kurumsal düzenlemeler giderek çeşitlenmektedir (Benoit, 2000:65-67).
Ülkeler arasındaki bu farklılıklar, cinsiyet ve ebeveyn rolleriyle alakalı olduğu kadar
çocuk hakları, ebeveyn sorumlulukları ve belirli kalıplaşmış cinsiyet ilişkilerini düzenlemede
veya desteklemede devletin sorumluluğuyla yakından ilişkili olmaktadır (Saraceno,
2000:128). Bu nedenle, bakım hizmetinin ne şekilde çözümleneceği gündemde yer
almaktadır. Zira bu hizmetin, aile içinde yapılması (refamilialization) veya bakımın aile
dışındaki kurumlarla yapılması (defamilialization), küreselleşme ve refah devletinin yeniden
yapılanması sürecinde önemli bir politik meseleyi oluşturmaktadır (Saraceno, 2000:135-139).
3. Çocuk Bakım Hizmetleri
ÇBH, iş-yaşam dengesine yönelik öne çıkan politikalarından biridir. İş-yaşam
dengesinin önemli bir bileşeni olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde iş tatmini, kişisel
memnuniyet ve çalışanların kişisel gelişimleri kadar iş ve aile sorumluluklarının uyumunu
sağlayan programlar ve düzenlemelerin giderek önem kazanması bu hizmetlerin
uygulanmasına ve gelişimine imkân vermektedir.
Bakımın, karmaşık olduğu kadar çok boyutlu bir kavram ve bir faaliyet olarak farklı bir
içeriğe sahip olması, bu hizmetleri konum itibariyle farklılaşmaktadır. Zira çocukların ve
bakıma muhtaçların fiziksel ve duygusal ihtiyaçları normatif, ekonomik ve sosyal çerçevede
yürütülen faaliyet ve ilişkilerle sağlanmaktadır (Daly ve diğerleri, 2000:285). Dolayısıyla
ÇBH; emek piyasası, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, aile politikası gibi birçok farklı
politika alanının kesişme noktasında bulunmaktadır. Refah devleti, çeşitli politikalar
aracılığıyla, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlar üreterek, ailenin bakım faaliyetini
desteklemektedir (Bettio ve diğerleri, 2004:86-99). Buna bağlı olarak, diğer birçok ülkede
olduğu gibi, AB ülkelerinde de bakım politikaları uygulanmakta ve bunlara ilişkin gelişmeler
desteklenmektedir. Özellikle, ÇBH’ne talebin oldukça yüksek olması, ulusal düzeyde ÇBH’ne
verilen önemi ve bu hizmetleri geliştirecek politikalara yönelik ilgiyi sürdürmektedir.
Buna paralel olarak literatürde, ÇBH hakkında tartışmalar oldukça fazladır. Bu
tartışmaların bir kısmı, bu hizmetlere yatırım yapma nedenleri üzerinde durmakta ve bunun
nedenleri üç farklı yaklaşımla açıklanmaktadır. Klasik yaklaşıma göre, kaliteli ÇBH’nin
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mevcudiyeti, kadınların istihdam oranlarına olumlu katkıda bulunmaktadır. Zira kadınların
işgücüne yüksek oranda katılması, kadın için daha eşitlikçi bir temelde iş ve aile
sorumluluklarını dengeleyeceği gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilecektir. Aynı
zamanda bakım hizmetlerinin, ekonomik büyümeye katkı sağlayacağı 2 ve nüfusun
yaşlanmasına karşın, refah devletinin sürdürebilirliğine olumlu etkide bulunabileceği de ileri
sürülmektedir. İkinci yaklaşım, ÇBH’nin, gelir ve kariyer fırsatları açısından çocuk
yetiştirmenin maliyetini düşürerek doğum oranlarını yükseltebileceğini ifade etmektedir.
Diğer yaklaşım ise, ÇBH’ne yapılan yatırımın, çocukların refahını arttıracağı, bunun
sonucunda uzun vadede eşitlikçi bir toplum yapısının oluşacağı görüşüne dayanmaktadır.
Sonuçta bu görüşlerde benimsenen hedefler, ÇBH’nin çalışma hayatı ile bakım
sorumluluklarını uyumlaştırılabildiğinde gerçekleşebilecektir (Plantenga ve diğerleri,
2005:33-34). Ancak AB düzeyinde ÇBH, genel olarak demografik değişim ve kadın
istihdamını arttırma politikalarıyla gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. Bu tartışmalarda
ekonomik boyutun daha çok önemsendiği ve ÇBH ile istihdam arasındaki bağlantının çok
güçlü bir biçimde vurgulandığı görülmektedir. Bu ilişkinin boyutu, annelerin istihdam
oranlarındaki yükselmeye paralel olarak ÇBH’ne yönelik talep artışında ve aile
sorumluluklarını karşılamak için kadınların emek piyasasından çekilmek veya yarı zamanlı
çalışmak zorunda kaldığında ortaya çıkmaktadır (Jaumotte, 2004:60). Dolayısıyla AB’de 2549 yaş arasındaki 6 milyon üzerindeki kadının bu durumda olması (EFILWC, 2010:3) çocuk
bakım hizmetinin önemine işaret etmektedir.
4. Çocuk Bakım Hizmetleri ve Kadın İstihdamı
Toplumların pek çok alanında kendini gösteren sosyal ve ekonomik değişim, çalışma
hayatı kadar aile yaşamına yansımakta, yeni gelişmeleri ve dönüşümleri ortaya çıkarmaktadır.
Çoğu ülkede rekabet baskısı ile büyüyen esnek ve güvencesiz istihdam nedeniyle emek
piyasası farklılaşmakta paralelinde ve bu piyasada erkek ile kadının konumu değişmektedir.
Nedenleri ve aktörleri tartışılan bu değişim, cinsiyet ilişkilerini ve cinsiyete dayalı sosyal
yapıyı etkileyerek yeniden şekillendirmektedir. Bu yeni sosyal yapıda erkeğin doğal olarak
kabul edilen ekmek kazanan rolü, önemini kaybetmekte kadınların bilhassa annelerin yeniden
üretimdeki rolüne ilave olarak, kamusal alandaki rolü ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda
annelerin istihdamındaki artış, çoğu ülkede önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Bu
bağlamda, 1970’lerden sonra pek çok ülkenin, yüksek düzeylerde seyreden işsizlikle
mücadele etmek amacıyla ulusal stratejilerle istihdamı ve işgücüne katılımı arttırmaya
çalışmaları, bu önemi işaret etmektedir. Bu konuda AB, farklı dönemlerdeki Lizbon,
Stockholm, Barselona Zirveleri ile belirlenen hedeflerle politikalarını düzenlemekte ve kadın
istihdamını teşvik etmeye yönelmektedir. Nitekim Lizbon Zirvesi’nde (2000), 2010 yılına
kadar gerek kadınlar, gerekse de erkekler için istihdam hedeflerinin belirlenmesinden sonra,
tüm AB politikalarında ve eylemlerinde cinsiyet eşitliği öncelikli bir konu olarak ele
alınmıştır. Bunun için emek piyasasında kadınların yeterli düzeyde temsil edilmeyen alanlarda
(bilim ve mühendislik vb.) daha fazla temsil edilmesi teşvik edilerek istihdam oranlarını
arttıracak önlemlere başvurulmuştur. Daha sonra bu önlemlerin sonuçları değerlendirildiğinde
Ekonomik büyüme için önemli olan istihdam oranlarının arttırılmasıdır. Bu durumda anahtar rolü, işgücü
piyasasına daha fazla kadının girmesi üstlenmektedir (OECD, Starting Strong II Early Childhood Education and
Care, Paris: OECD, 2006, s.5.
2
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kadın istihdamındaki artışa rağmen3 Lizbon Zirvesindeki hedeflerin4 gerisinde kalındığı
vurgulanmıştır. Bunun için AB, devam eden çabaların %70 istihdam hedefine ulaşacak
şekilde arttırılması gerektiğini kabul etmiştir.
Bu çerçevede, literatürde ÇBH ile istihdam arasında yakın bir ilişkiyi ele alan pekçok
çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar, ÇBH’nin emek piyasasına katılımın artışında önemli rol
oynadığını ve ülkelerin politika gündemlerini belirlemeye yardımcı olduğunu ileri
sürmektedir. Bu ilişkiyi değerlendirmek için ilk olarak, ebeveyn olmanın kadın ve erkeklerin
istihdam oranlarına olan etkisine bakmak anlamlı olacaktır. Grafik 1’de 2013 yılı için, 20-49
yaş grubunda 0-6 yaş arasında bir çocuğa sahip kadın ve erkekler ile çocuğu olmayanlar
arasındaki istihdam oranları karşılaştırılmaktadır. Baba olan erkekler, baba olmayanlara göre
daha fazla çalışma eğilimindeyken, anne olan kadınların, anne olmayanlara göre daha az
çalışma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Grafik 1’e göre, baba olmanın erkekler üzerindeki
etkisi AB ülkelerinde birbirine benzerdir ve bu etki %10-20 arasında değişmektedir. Ancak
kadınlar açısından bu etki, oldukça farklıdır. Bu oran, Macaristan, Slovakya ve Çek
Cumhuriyetinde %40 ile ilk sırada yer almaktadır. Bu ülkelere karşın Slovenya, Portekiz,
İsveç ve Danimarka’da, kadınların çocuk sahibi olduktan sonra istihdam edilme ihtimali biraz
daha fazladır.

AB ülkelerinde kadın istihdam oranları, 2001-2013 yılları arasında yavaş bir şekilde yükselmektedir. AB-28 ve
AB-27’de 2002 yılında bu oran %54,3 iken, her yıl artarak 2013’te %58,7-8’ye ulaşmıştır. 2013’te istihdam
oranının en yüksek değeri, % 74.4 oranı ile İsviçre ve % 73.5 oranı ile Norveç’te görülmektedir. AB’ye üye
ülkeler arasında ise, en yüksek oranı % 70 ile Danimarka ve % 69,9 ile Hollanda göstermektedir. Bu oran,
Almanya, Avusturya, Finlandiya ve İngiltere'de %68-65 aralığında seyretmektedir. Ölçeğin diğer ucunda ise,
Yunanistan % 40, İtalya % 46,5, Malta % 46,6 düşük istihdam oranları ile yer almaktadır. Ayrıca İskandinav
ülkelerinde kadın istihdam oranlarının yüksek olması ve Türkiye’de ise, bu oranın % 29,6 gibi bir düzeyde
kalması dikkat çekmektedir (Eurostat, 2014, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.)
4
AB’yi 2010 yılına kadar bilgi ekonomisine dönüştürmeyi hedefleyen Lizbon Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde,
sosyal politikalarla ekonomik politikalar arasında uyum sağlanması öngörülürken iş bulabilme imkânlarının
geliştirilmesi, vatandaşlar arası beceri farklılığının azaltılması, hayat boyu eğitime yönelik önlemlerin
arttırılması, hizmet sektöründe istihdamın arttırılması, ayırımcılığın ve eşitsizliğin önlenmesi gibi öncelikli
hedefler “daha fazla ve daha iyi iş imkânı” başlığı altında sıralanmıştır. Ayrıca, Lizbon süreci sonucunda 2010
yılına kadar istihdam oranını %70’e, kadın istihdamının %60’a çıkarılması, belirlenen amaçlar arasında yer
almıştır.
3
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Grafik 1. Ebeveynliğin İstihdama Etkisi (20-49 Yaş Arası, 6 Yaşından Küçük Bir Çocuklu
Yetişkinler), 2013

Kaynak: EC, 2013
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/31_labour_market_participation_for_women_02.pdf

Bu durum, çocuk bakımına yönelik hizmetlerin kapsamlı ve gelişmiş olmasından
kaynaklandığını gösterirken, ÇBH’nin annelerin emek piyasasına katılımını olumlu yönde
etkilediğini işaret etmektedir.
ÇBH’nin istihdama katkısını gösteren önemli bir araştırma, Jaumotte’un (2004:5492) OECD ülkelerinde kadının emek piyasasına katılmasını, piyasa başarısızlığı ile politik
çarpıklıklar çerçevesinde incelediği çalışmadır. Bu çalışmasında Jaumotte; çocuk bakım
yardımlarının, çocuk bakım maliyetini düşürdüğünü dolayısıyla kadının emek piyasasına
katılımının artığını ileri sürmektedir. Hank ve Kreyenfeld (2000:321-330), ÇBH ile emek
piyasalarına katılımı inceleyen çalışmalarında pozitif bir ilişkinin bulunduğunu
göstermektedir. Buna göre, Almanya’da ÇBH’nin geniş kapsamlı olarak sunulması annelerin
işgücüne katılımını arttırmıştır. Ayrıca Haan ve Wrohlich (2009:14-17) de, aynı olumlu
ilişkiyi vurgulamaktadır. Bununla birlikte yazarlar, kamusal olarak sunulan ÇBH’nin, mesleği
olmayan kadınların emek piyasasına girmesini sağlayacağını ve çocuk sahibi olduğunda bile
çalışma eğiliminin artacağını ifade etmektedir.
Bununla beraber, çocuk bakım hizmet ücretlerinin düşük olması ve ulaşabilir olması,
kadının emek piyasasına katılmasını desteklediğini belirtmek önemlidir. Nitekim çocuk bakım
hizmetlerini ebeveynler açısından değerlendiren bir çalışmada bu iddia desteklenmektedir.
Yeterli düzeyde sunulan ÇBH’nin, ebeveynin istihdam edilmesinde rol oynayan bir faktör
olduğu vurgulanmaktadır. Bu araştırmaya katılan çalışmayan ebeveynlerin %48’i, iyi kalitede
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çocuk bakım hizmeti sunulduğunda çalışmayı tercih edebileceklerini belirtmişlerdir (Byrson
ve diğerleri, 2006:9). Bununla beraber Blau ve Robins (1989:295) ile Austen ve Birch
(2000:1-11) çalışmalarında, kaliteli çocuk bakımının fiyatı yükseldiği takdirde kadın
istihdamının azalacağı yönündeki endişeye yer vermektedir. Ek olarak, ÇBH’nin kaliteli ve
yeterli düzeyde olmadığı zaman sadece kadınların istihdam oranlarının (OECD, 2006:13)
değil, aynı zamanda çalışma saatlerinin de etkilendiğine dikkat çekmektedir (Eurostat,
2009:53-71). Bu durumda, gelişmiş ÇBH’nin mevcut olması durumunda kadının emek
piyasasındaki konumunun güçleneceğini söylemek mümkündür. Bunun yanında kadının
kariyerinde ve ücretinde iyileştirmeyi de (Almanya ve Yunanistan’da olduğu gibi) getireceği
ileri sürülmektedir. Böylelikle ÇBH daha da gelişebilecek buna bağlı olarak kadınların iş
bulma fırsatları artacaktır (Plantenga ve diğerleri, 2009:24). Bu durum ÇBH’nin, erişim,
kullanılabilirlik ve maliyet açısından ebeveynlere uygun olması gerektiğini gündeme
getirmektedir (Cattan, 1991:4).
Son olarak, ÇBH yardımlarının, kadın emek arzı üzerindeki etkisiyle ilgili olarak
muhtemel bir ikame ve nedensellik etkisinden bahsetmek önemlidir. Çocuk bakım
yardımlarının, ailenin katlandığı çocuk bakım maliyetini azaltıp net geliri artırmasıyla
istihdam ihtimalini azaltması hesaba katılmalıdır. Bununla beraber, çocuk bakım
yardımlarının çalışma saatleri üzerindeki etkisinin, teorik olarak belirsiz olduğu da ifade
edilmelidir. Zira sübvansiyonlar, çalışma saatleri üzerinde olumlu bir ikame etkisiyle beraber
negatif gelir etkisine sahiptir. Çocuk bakım sübvansiyonları genellikle, gelir arttıkça azalan
bir orana ve yardımların hak edilmesi için maksimum gelir düzeyi kıstasına sahiptir.
Dolayısıyla çocuk bakım sübvansiyonları, çalışmaya yönelik teşvikte etkisiz kalırken çalışma
sürelerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, bazı anneler sübvansiyonu hak
edebilmek için çalışma sürelerini azaltmayı tercih edebilmektedir. Ayrıca ebeveynler resmi
bakım hizmeti yerine resmi olmayan bakım hizmetinden yararlanmaktadır. Bu durumda çocuk
bakım sübvansiyon artışının, kadın işgücü artışından çok daha yüksek olduğunu söylemek
mümkündür (Blau ve diğerleri, 2001:18-25).
Öte yandan bazı araştırmacılar, kadınların işgücüne katılması ile çocuk bakım hizmet
sunumu arasındaki nedensellik ilişkisini analiz etmektedir. Buna göre, çocuk bakım
yardımlarının, kadınların istihdama katılımını arttırabileceği, ÇBH’nin eksikliği karşısında
ise, kadınların işgücüne katılımını sınırlayabileceği belirtilmektedir (Chevalier ve diğerleri,
2002:916-918). Ancak İskandinav ülkelerinde bunun tersi bir nedensellik ilişkisinin söz
konusu olması dikkat çekicidir. Bu noktada, Jaumotte’nun (2004:54-56) bu ülkelerdeki
kadının emek piyasasına katılmasının ÇBH’ni yaygınlaştırdığını göstermesi açıklayıcı
olmaktadır. Sonuçta bütün bu açıklamalardan sonra, AB çocuk bakım politikalarını, fırsat
eşitliği ile ekonomik politikaların bir parçası ve bileşeni olarak değerlendirmek daha doğru
olmaktadır.
5. Çocuk Bakım Hizmetleri ve Azalan Doğum Oranları

Avrupa’da doğum oranlarının azalması ve nüfusun yaşlanması önemli bir konu olarak
gündemdeki yerini korumaktadır. Bu durum, birçok sonuçlara neden olmaktadır. Bunları şu
şekilde sıralamak mümkündür: Ülkelerin kamu harcamalarında büyüme, buna bağlı olarak
nesiller arasında gerginlik, yaşlı nüfusun değişen işgücü ihtiyacına cevap veremeyişi, mesleki
ve coğrafi hareketliliğin kısıtlanması, yaşlı yoksulluğunda artış ile çeşitli ekonomik ve mali
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sonuçlar. Bu çerçevede doğum oranlarının azalmasının, uzun vadede emek arzını olumsuz
etkileyebileceği ön görülmektedir. Nitekim OECD ülkelerinde, 1970’de bir kadının çocuk
sahibi olma oranı 2.7 iken, bu oranın 2004 yılında 1.6’ya düşmesi (OECD, 2006:32)
Avrupa’da 2006’da doğurganlık oranlarının, İzlanda ve Fransa’da 2.0 oranı ile en yüksek
seviyeyi oluştururken, Polonya ve Slovakya’da 1.3 gibi bir oranla en düşük düzeyde kalması
(Plantenga ve diğerleri, 2009:25) bu durumun önemine işaret etmektedir. Dolayısıyla
doğurganlık oranlarındaki bu düşüş eğilimini tersine çevirme ihtiyacıyla AB, ÇBH’ni
geliştirmeye çabalamaktadır (EC, 2008:3). Zira demografik değişimle ilişkili sorunları
çözmek ve mevcut sosyal güvenlik sistemini desteklemek için sağlıklı ve güçlü bir neslin
oluşturulması gerekmektedir. Bu durumda, uygun ve kaliteli ÇBH’nin yapılandırılması önem
kazanmaktadır (EC, 2008:34-38).
Doğum oranlarındaki bu düşüşün temel nedeni, evlilik ile ve çocuk sahibi olmanın
ertelenmesine dayandırılmaktadır. Mevcut veriler, bu iddiayı destekler niteliktedir. Örneğin
OECD ülkelerinde kadınların çocuk sahibi olma yaş ortalamasının 27’ye çıktığı
görülmektedir. 1970 ve 1980 arasındaki dönemde hem genç ve hem de orta yaşlı kadınlar,
çocuk sahibi olmayı ertelemiştir. 1980 ve 1990 arasında ise, 15-29 yaş arası kadınlar çocuk
sahibi olmayı ertelerken 30-49 yaş arasındaki kadınlar ise, çocuk sahibi olmuştur. 1990 ve
2000 arasında da bu trend önemli ölçüde devam etmiştir. Bu sonuçlara göre, çocuk sahibi
olma eğiliminin, genç kadınlar arasında daha düşük olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca
bu durum, doğurganlık oranındaki düşüşün geçici bir olgu olmadığını göstermektedir
(D’Addio ve diğerleri, 2005:16). Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda, bu durum
benzerdir ve kadınlar ortalama olarak 25 yaşından sonra çocuk sahibi olmaktadır. Örneğin
İngiltere’de bir anne 29.3 yaşında ilk çocuğunu kucağına alırken bunu 29.2 yaş ile İspanya
izlemektedir. Tersine Estonya, Letonya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde ise, 25
yaşının altında kadınlar çocuk sahibi olabilmektedirler (Plantenga ve diğerleri, 2009:27).
Öte yandan, araştırmacıların çoğu, doğurganlık oranlarındaki azalmayı kadınların
çalışma hayatına atılması ile açıklamaktadır. Doğurganlık ile işgücüne katılmanın çok boyutlu
olduğunu belirten Brewster ve Rindfuss (2000:273-292) çalışma ve aile hayatını dengeleme
stratejisinin, anahtar bileşenleri olduğunu da ifade etmektedir. Ayrıca yazarlar, kadınların
eğitim düzeyinin yükselmesi nedeniyle kariyer geliştirme arzusu ve gelir seviyesinin artışı ile
doğurganlığın azaldığını vurgulamaktadır. D’Addio ve D’Ercole (2005:4-5) ise,
çalışmalarında doğurganlık ile kadının işgücüne katılması arasındaki ilişkideki faktörleri
değerlendirerek, çocuk sahibi olma kalıplarındaki değişimi, bireylerin aile ve toplumsal
cinsiyet rol değerlerindeki sapma ile açıklamaktadırlar.
Buna karşılık, Fransa, İzlanda, Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde,
doğurganlık oranlarının değişiklik göstermesi, farklı bir faktörün varlığını ortaya
çıkarmaktadır. Bu ülkelerde hem kadın istihdam oranı ve hem de doğurganlık oranı yüksek
iken, bunun tersine Macaristan, Polonya ve Slovakya’da, her iki oran (1.5 altında) düşüktür.
Bu durum, farklı bir politik yapılanmaya işaret etmektedir. Aileye yapılan doğrudan
yardımlar, vergi istisnaları, erken çocuk bakım ve eğitim düzenlemelerinin kaliteli ve uygun
fiyatlı olması, ebeveynler arasında aile sorumluluklarının paylaşımı ve iş-yaşam dengesi için
uyumlaştırılma politikalarının varlığı, kadınların çocuk sahibi olma eğilimini attırmaktadır
(D’Addio ve diğerleri, 2005:66-70). Bunun tersine bazı Orta Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde
ise, çocuk sahibi olmak ile çalışmanın kadınları zorladığı görülmektedir (Del Boca ve
diğerleri, 2003:12-13).
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Literatürde ise, çocuk bakımı ve doğurganlık arasındaki bağlantıyı analiz eden farklı
teorik görüşler yer almaktadır. Refah rejimi perspektifini, neo-klasik iktisadı ve bireysel
değerler ile kültürel normları içeren bu teorik yaklaşımlar, temel olarak “ÇBH’nin
doğurganlığı arttırdığı” hipotezine dayanmaktadır. Bu hipotezden hareket eden ve
çalışmalarıyla dikkat çeken D'Addio ve D'Ercole (2005:55), doğurganlık oranının artmasını
ÇBH’nin geniş kapsamlı ve düşük maliyetli olması ile ilişkilendirmektedir. Bu, ÇBH’nden
yararlanma ile çocuk bakım maliyetinin karşılandığı anlamına gelmektedir. Bununla ilgili
olarak yazarlar, OECD ülkelerinde istatistiksel verilere dayalı detaylı bir analiz sunmaktadır.
Buna göre; çocuk bakım maliyetlerinin düşük, yarı zamanlı çalışan kadınların oranının
yüksek, ebeveyn izninin daha uzun ve çocuk bakımına yönelik talebin yüksek olduğu
ülkelerde doğurganlık oranlarının da, yüksek olduğu dikkate değerdir. Her ülke için farklılık
gösteren vergi ve para transferlerinin doğurganlığın arttırılmasında etkili olabileceği ileri
sürülmektedir. Örneğin Yunanistan, Hollanda ve Portekiz’de bu uygulamalarla doğurganlıkta
net bir artış görülürken Almanya ve İspanya’da, bu uygulamaların doğurganlık seviyesini
etkilemediği gözlenmektedir. Ayrıca çocuk bakım maliyetini karşılamak için çocuk bakım
kurumlarının arttırılmasını ve yarı zamanlı çalışmanın yaygınlaştırılmasını birleştirecek
uygulamalar da, doğurganlık oranının yükselmesinde önemli görülmektedir. Bu bağlamda
yarı zamanlı çalışmanın yaygın olmasıyla dikkat çeken Hollanda ve Portekiz’de, okul öncesi
çocukların resmi çocuk bakım kurumlarından eskiye nazaran daha fazla yararlanması, bu
öneme işaret etmektedir (D’Addio ve diğerleri, 2005:53-55).
Bu konuyla ilgili olarak Norveç’te yapılan diğer bir çalışma da, benzer sonuçlara
varmaktadır. Bu çalışmada elde edilen veriler, doğurganlık oranlarında artış için çocuk bakım
kurumlarının kaliteli ve uygun fiyatlı olmasının önemli olduğunun altını çizmektedir
(Rindfuss, ve diğerleri, 2010:726–745).
6.

Çocuk Bakım Hizmetleri ve Çocukların Refahı

ÇBH, kadının işgücüne katılımı ile doğurganlık oranlarını olumlu anlamda etkilediği
kadar çocukların refahını da etkilediği ifade edilmektedir. Bu hizmetlerin, bir taraftan
ebeveynin (annenin) çalışmasına imkân sağlamasıyla yoksulluk riskini azaltacağı diğer
taraftan da ülkelere kısa ve uzun vadede fayda sağlayacağı ileri sürülmektedir. Buna göre
kapsamlı çocuk bakım ve eğitim politikalarıyla, artan yoksulluk oranları düşebilecek, risk
altındaki çocukların (alt gelir grubundakiler, göçmenler vb.) sosyo-ekonomik entegrasyonu
gelişebilecek (OECD, 2006:12) ve çocuğun gelişmesine katkıda bulunabilecektir.
İkinci olarak, çocuk bakımı ve eğitim hizmetlerinin ülkeler için kısa ve uzun vadede
ekonomik yatırım olduğu vurgulanmaktadır. Calman ve Tarr-Whelan’nın (2005) çalışması,
bunu göstermektedir. Bu çalışmada, küçük çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri,
etkin maliyetli bir ekonomik yatırım olarak tanımlanarak, vasıflı ve verimli işgücünün
oluşumu için gerekli görülmektedir. Diğer taraftan bu hizmetlerin, bakım sorumlulukları
gerekçesiyle emek piyasasında görülen beşeri sermaye (emek arzı) kaybının önüne
geçebileceği de ileri sürülmektedir (OECD, 2004:90). Bu durum aynı zamanda bakım
faaliyetinin, hayatın farklı evrelerini; farklı öncelikler, ihtiyaçlar ve farklı şekillerle etkileyen
bir süreklilik içerdiğini göstermektedir (OECD, 2011:1-7). Bu bağlamda, yeni doğan
çocuğun, annenin, okul çağındaki çocuğun, engellinin ve yaşlıların bakım ihtiyacı farklılık
göstermektedir. Bakım kurumları bu farklılıklara göre yapılandırılmaktadır. Erken çocukluk
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dönemine yönelik bakım hizmetleri, daha çok önemsenmektedir. Aslında AB’de çocuk
bakımına yönelik girişimlerin başlamasının, çocuk sağlığı ile ilgili çalışmaların yapılmasına
ve savunmasız çocukların korunmasına yönelik girişimlere dayandığını söylemek
mümkündür. Bu girişimlerle gelişen çocuk bakım politikalarının, çocuk sağlığında, refahında
ve eğitiminde önemli katkılar sağladığı ileri sürülmektedir. Buna göre, çocukların erken
yaşlarda bu hizmetlerden yararlanması, sosyal ve bilişsel gelişimini olumlu yönde etkilemekte
ve eğitim sistemine hazırlamada yardımcı olmaktadır (OECD, 2006:165). Dolayısıyla erken
ÇBH’leri, vatandaş olarak topluma aktif olarak katılmaya uygun ve dengeli bireyler
yetiştirilmesine imkân sağlamaktadır. Bunun sonucunda Avrupa Komisyonu, “daha fazla
öğrenmeye, okulu bırakmanın önlenmesine, eşitliğin arttırılmasına ve genel beceri
düzeylerinin yükseltmesine” sağlam bir temel oluşturmak amacıyla okul öncesi eğitime
yatırımın gerekliliğini gündeme getirmektedir. Bu, AB düzeyinde ÇBH’lerinin gelecekteki
insan sermayesinin artırılmasındaki rolünün önemsendiğini göstermektedir (OECD, 2004:99).
5. Çocuk Bakım Hizmetlerinin Gelişimi
AB’nin, bu alandaki politika ve faaliyetlerine yönelik ilk adımın, 1957 Roma
Antlaşması’nı (madde 48 ve 119)5 yasal dayanak olarak ele almasıyla atıldığını söylemek
mümkündür. Bağlayıcı olmayan düzenlemeler (tavsiye kararları) ve politika girişimlerini
içeren ÇBH, 1980’lerden bu yana AB’nin gündeminde yer almaktadır. AB’nin bu yöndeki
çalışmalarını hızlandıran ise, 1979 yılında BM’in Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesinde6 bir “çocuk bakım ağı” (EC Childcare Network) oluşturulmasının
vurgulanması ve ILO’nun 1981’deki 156 Sayılı Aile Sorumlulukları Olan İşçiler
Sözleşmesidir7.
AB’de çocuk bakımının önemi, öncelikli olarak 1986 ve 1996 yılları arasında AB
Komisyonu “Çocuk Bakım Ağı” tarafından ele alınmıştır. AB, 1986’da İkinci Orta Vadeli
Topluluk Programı kapsamında isim değiştirerek Çocuk Ağı’nı kurmuştur (EC, 2014). Bu
Roma Antlaşması, 1989’da Avrupa Tek Senedi ile yeniden ele alınmıştır. Avrupa Topluluğu düzeyinde serbest
piyasanın ekonomik boyutu ile beraber sosyal boyutunun da geliştirilmesini amaçlayan “Çalışanların Temel
Sosyal Hakları Avrupa Topluluğu Şartı” kabul edilmiştir. Söz konusu Şartta yer alan temel düzenleme
alanlarından biri, kadın ve erkeğe eşit muamelenin yapılmasıdır. Şartın 16. maddesi, kadın ve erkeğin iş ve aile
sorumluluklarının uyumlaştırılması amacıyla bir takım önlemlerin alınması gerektiğine işaret etmektedir (Metin
Yüksel, “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt.57,
S.4, 2002).
6
Bu sözleşmeyle taraf devletlere, istihdam alanında kadınlara karşı ayırımcılığı önlemek ve kadın-erkek eşitliği
esasına dayanarak eşit haklar sağlamak için; madde 11(2) c) gereğince uygun önlemleri almaları gerekli
kılınmıştır. Bu maddede benimsenen önlemler şunlardır: çocuk bakım kurumlarının, tesisi ve geliştirilmesi, anne
ve babanın aile yükümlülüklerini ve görev sorumluluklarını, kamusal katılım ile birleştirmeyi mümkün kılan
destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını teşvik etme. (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Tasfiye
Edilmesine Dair Sözleşme, http: //www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin136.pdf).
7
Bu Sözleşme’de (m.1) aile yükümlülükleri, ekonomik faaliyetlere hazırlanmayı, ekonomik faaliyetlere girmeyi,
ekonomik faaliyetlerde yer almayı veya ilerlemeyi sınırlayan, bakım isteyen çocuklara veya bakım ve destek
isteyen diğer yakın aile bireylerine sahip olmayı kapsamaktadır. Bu Sözleşme’ye 165 Sayılı Tavsiye Kararı’nın
benimsenmesi eşlik etmiştir. ILO’nun 1958 yılı 11 Sayılı Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi, 1951 yılı 100
Sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi, 2000 yılı 83 Sayılı Anneliğin Korunması Sözleşmesi gibi destekleyici
sözleşmelerle, aile sorumluluğunun paylaşılması öngörülmekte ve aile sorumluluğu olan kadın ve erkekler için
eşit fırsat ve muamelenin sağlanmasına yönelik sağlam bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır.
5
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girişimde amaç, bakım ile ilgili çalışmalar yapmak ve bakım hizmetlerinin kalitesi, miktar ve
önemi konusunda bilinçlendirmeyi arttırmak olmuştur. Bundan hareketle, “çocuklar için
hizmetler, ebeveynler için izin ve bakım sorumluluğunu paylaşan babalar” gibi üç alana
odaklanılmıştır (Peeters, 2007:3). Bunun için 1992’de AB Komisyonu Çocuk Ağı, devlet
destekli ÇBH’nin gereğini vurgulayan yönergenin (EC 92/241) benimsenmesini önermiştir.
Ancak, üye ülkeler arasında anlaşmaya varılamayınca bu kez, bireylerin mesleki, ailevi ve
çocuk yetiştirmekten kaynaklanan sorumluluklarını uzlaştırarak onlara eşit fırsatlar
sunabilmek amacıyla Çocuk Bakımı Tavsiye Kararı (OJ [1992] L123/16) kabul edilmiştir
(Deven, ve diğerleri, 1998:6-7). Bu Tavsiye Kararında ÇBH’nin yeterli sayıda, maliyet
açısından uygun ve güvenilir olmadığında, iş ve aile sorumluluklarını uyumlaştırmanın
zorlaşacağı vurgulanmaktadır. Bu nedenle ÇBH’nin geliştirilmesine yönelik önlemlerin
alınması öngörülmektedir. Ayrıca bakım-çocuk yetiştirme sorumlulukları olan çalışan
ebeveynlere özel izinlerin verilmesi, işin, çevrenin ve organizasyonunun çocuk sahibi
çalışanlara göre düzenlenmesi ile iş ve aile-bakım sorumluluklarının kadın ve erkek arasında
paylaşılması gerektiği belirtilmektedir (EC, 92/241/EEC). Bağlayıcı olmayan ama aile içinde
iş bölümünün resmi olarak tanındığını gösteren ve AB politikasının gelişimi açısından önemli
bir sembolik başarı olarak tanımlanan bu Tavsiye Kararının öncelikle, iş ve aile hayatının
uyumlaştırılmasından ziyade ekonomik kaygılarla ele alındığı dikkat çekmektedir. Diğer bir
ifadeyle, Tavsiye Kararının 6. maddesinin8 işaret ettiği gibi çocuk bakımı, kadınların emek
piyasasına katılımını sağlayan bir araç olarak ele alınmaktadır. Aynı zamanda söz konusu
Tavsiye Kararında, yer alan hedeflerin bütünsel olarak ekonomik esasta bir odağa sahip
olduğu da anlaşılmaktadır. İkinci olarak Tavsiye Kararı, kamu sektörünün rolüne yeterli
düzeyde vurguda bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu kararın, sadece Üye ülkelere çocuk
bakımı ile ilgili teşvik ve girişimlere yönelik öneride bulunmak amacıyla düzenlendiği
söylenebilir. Sonuç olarak Çocuk Bakımı Tavsiye Kararı’nın, ülkelerin çocuk bakımıyla ilgili
politikalarını iyileştirmede yetersiz olduğu ifade edilebilir.
Çocuk Bakımı Tavsiye Kararı’nın kabul edilmesinden sonra 1997’de iş ve aile
hayatının uyumlaştırılmasına yeni bir ivme kazandıran Amsterdam Antlaşması ile bir Avrupa
Çocuk Stratejisi kurulması gündeme gelmiştir. Böylelikle çocuk bakımı, aktif ve dinamik bir
refah devleti vizyonu ile entegre edilebilir hale gelmiştir (Richardt, 2004:8-10). İlerleyen
yıllarda Lüksemburg Zirvesi ile eyleme geçirilen İstihdam Rehber İlkeleri ile bakım
hizmetlerine erişimin arttırılması öngörülmüş, “ekonomik, erişilebilir ve kaliteli bakım
hizmetlerinin” düzenlenmesi 1999 Avrupa Konseyinde tekrar görüşülmüştür. 2000 Lizbon
Zirvesi ile 2010 yılına kadar, erkek (%70) ve kadınların (%60) istihdamını arttırma hedefleri
belirlenerek çocuk bakım politikalarının uyumlaştırma politikalarının önemli bir parçası
olduğu kabul edilmiştir (Richardt, 2004:11-12). AB genelinde ÇBH açısından önemli bir adım
olarak bilinen bu Zirve, çocuk bakım politikalarının geliştirilmesinde öncelikli hedeflerin
(hizmetlerin kalitesi ve kullanıcıların ihtiyaçları gibi) belirlenmesine yardımcı olmuştur
(Presidency Conclusions, 2000). Dolayısıyla, bu hedeflere ulaşmanın önemli bir
tamamlayıcısı olan kadının; emek piyasasına katılımının arttırılması ve toplumsal cinsiyetin
anaakımlaştırılması, bu sürecin merkezinde yer almaktadır.
92/241/EEC Tavsiye Kararında 6.madde ile bireyin özgürlüğü, erkek ve kadınlar arasında ebeveyn
sorumluluklarında daha eşit paylaşım sağlamada erkeklerin katılımının artırılması ve emek piyasasında
kadınların daha etkin bir role sahip kılmak için çocukların bakım ve yetiştirilmesinde sorumlulukların
paylaşımında üye ülkelerin teşvik edilmesi gerektiği tavsiye edilmektedir.
8
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Lizbon Zirvesinde, çocuk bakım hizmetinin hedeflerini ve kriterlerini tespit etmek
amacıyla üye devletler teşvik edilse de, çocuk bakımı için amaç ve hedefler, ancak 2002
Barcelona Zirvesinde formüle edilerek belirlenmiştir. Bu Zirve, Amsterdam Anlaşmasındaki
tam istihdama ulaşma hedefini yineleyerek çocuk bakım hizmetini geliştirecek hedefleri,
Avrupa İstihdam Stratejisinin bütünleyici parçası olarak ele almıştır. Ayrıca üye ülkelerde,
kadının emek piyasasına katılımını sınırlayan nedenlerin incelenmesi ve ÇBH’ne yönelik
taleplerin dikkate alınması önemsenmiştir. Bunun için, 2010 yılına kadar, 3 yaşın altındaki
çocukların en azından %33’üne, 3 ve zorunlu okul çağı arasındaki çocukların en azından
%90’ına çocuk bakım hizmeti sağlanması; kamusal bir sorumluluk olarak öngörülmüştür
(Presidency Conclusions, 2000). Bununla beraber yasal düzenlemelere rağmen, kaliteden
ziyade rakamları vurgulayan bu hedeflere pek çok ülkenin ulaşmamış olması (Richardt,
2004:11-12), çocuk bakım hizmetlerinin geliştirilmesini/iyileştirilmesini gündemde tutmuştur.
Bu hedefler, Sosyal Gündem 2005-2010’da tekrar yinelendikten sonra sırasıyla Nesiller Arası
Dayanışma Teşvik Tebliğinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Avrupa Antlaşmasında (Mart
2006), Kadın ve Erkek Arasında Eşitlik Komisyon’nun Yol Haritasında (2006-2010),
Büyüme ve İş İçin Entegre Rehberlerde (2005-2008) ve 2008 İş-Yaşam Dengesi İletişimi’nde
tekrar vurgulanmıştır. Ancak 2007/2008 Ortak İstihdam Raporu’na göre, Üye ülkelerin bu
hedeflere ulaşamaması ve ülkeler arasındaki farklılıkların oldukça fazla olması karşısında AB,
aile yaşamının uyumlaştırılması hedefini yinelemiş, bu alandaki eylemlerini hızlandırmıştır.
Özellikle, Yapısal Fonlar gibi finansal mekanizmalarla ailelerin ÇBH’ne erişimi
desteklenmiştir (Di Torella ve Masselot, 2010:145-146).
Sonuçta, AB ülkelerinde bakım sorumluluğunun paylaşımı, yeniden tanımlanma,
yapılandırılma ile bu paylaşımın aile-devlet ve piyasa düzleminde dengeli bir şekilde
sürdürülmesi yönündeki çabaların artarak devam ettiği görülmektedir. AB, bir taraftan bakım
sorumluğu ile istihdamı uygun bir biçimde uyumlaştırmaya çalışırken diğer taraftan bakım
sorumluluğunun cinsiyetler arasında eşit paylaşımını, fırsat eşitliği hedefine ulaşmada bir
basamak olarak algılamaktadır.
6.

Çocuk Bakım Hizmet Uygulamaları

ÇBH hizmet uygulamaları AB ülkelerinde yasal mevzuat, yapılanma, kapsam ve
paylaşım (sorumlulukların yerel, kamusal ve özel sektörler arasında paylaşımı) açısından
farklılık göstermektedir. Bu farklılıklarla birlikte, çocuk bakım sistemi, AB ülkelerinde
genelde ikili bir yapı içinde sunulmaktadır. Bu ayrım, resmi ÇBH ve resmi olmayan ÇBH
şeklindedir. Resmi ÇBH; kamu/özel kurum tarafından denetlenen/düzenlenen, okul öncesi,
zorunlu eğitim veya okul saatleri dışında toplu olarak sunulan ve merkezi tabanlı hizmetleri
sağlayan kreş, günlük bakım merkezlerini tanımlamaktadır. Resmi olmayan ÇBH ise;
ebeveynler dışında profesyonel bir bakıcı, büyük ebeveynler, diğer aile üyeleri, akrabalar,
arkadaşlar veya komşular tarafından çocuğun/çocuğa bakanın evinde günlük olarak çocuk
bakımının sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır (Eurostat, 2009:53).
Resmi çocuk bakım hizmetleri, yaş ve eğitimsel içeriğe göre, 3 kısımda ele
alınmaktadır. Buna göre, ilk kısımda 0-2 yaş arası çocuklara yönelik bakım hizmetleri yer
almaktadır. Anaokulu ya da benzeri okul öncesi eğitim hizmetleri olarak tanımlanan bu
hizmetler, günlük bakım merkezleri, oyun grupları, yuva gibi çok çeşitli olarak sunulmakta,
ebeveynler çalışırken çocukların eğitiminden ziyade bakımı üstlenilmektedir. Bu tür
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hizmetler, birçok ülkede üç yaş ve üstü çocuklara yönelik iken, İrlanda ve Hollanda gibi
ülkelerde ilköğretim sisteminin bir parçası olarak düzenlenmiştir. Bununla beraber, bu
merkezler, büyük ölçüde özel sektör tarafından yönetilmekte, finansmanı ise, ya kamusal ya
da özel sektör tarafından sağlanmaktadır. Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Hollanda, Avusturya,
Polonya, Portekiz, İngiltere ve İsviçre’deki bakım merkezleri bu şekildedir. Diğer ülkelerde
ise, çocuk bakım kurumlarının büyük ölçüde hem yönetimi hem de sermayesi kamu
tarafından sağlanmaktadır. İkinci grupta ise, çoğunlukla 3 yaş ve zorunlu okul çağı yaşı
arasındaki çocuklara yönelik okul olmayan ancak eğitime odaklanan kurumlar yer alırken
üçüncü grupta, bakımda kurumsallaşan okullar yer almaktadır (Eurostat, 2009:55).
Bu çerçevede AB Üye ülkelerinde yapılanan ÇBH gelişerek çeşitlenmektedir. Bu
noktada Plantenga ve Remery (2009:30-31), bu sistemin hedefler açısından değerlendirilmesi
gerektiğini belirtmektedir. Yazarlar, üç önemli gösterge ile bu değerlendirmeyi yapmaktadır.
Bunlardan ilki, resmi bakım hizmetlerinden yararlanan çocukların oranını gösteren “kapsama
oranıdır.” Bu, resmi düzenlemelerin kullanımına talep yönünden bakılarak hesaplanmaktadır.
İkinci gösterge, “günlük kapsamdır”. Bu gösterge, resmi çocuk bakım hizmetini sağlayan
kurumların çalışma saatlerini dikkate almaktadır. Genel olarak çocuk bakım kurumlarındaki
hizmetin, ebeveynin çalışma saatlerine göre ayarlanması beklenmektedir. Daha doğrusu,
çocuk bakım merkezlerinin tüm çalışma gününü kapsaması, öğle ve normal çalışma saatleri
dışında kesintisiz hizmet sunması talep edilmektedir. Üçüncüsü ise, ÇBH’nin satın alınabilinir
şekilde sunulmasını ifade etmektedir. Bunun için de kamunun yeterliliğini ölçmek ve çocuk
bakım maliyetinin kamu ve ebeveynler veya işverenler arasında nasıl paylaştırılacağını
dikkate almak önemlidir. Ancak bunu değerlendirmek bazı faktörlerin9 etkisiyle
zorlaşmaktadır (Eurostat, 2009:53-55).
6.1. Çocuk Bakım Hizmetlerinden Yararlanma
AB’de genellikle çocuk bakım hizmeti, 0-2 yaş ve 3-6 zorunlu okul yaşı arasındaki her
çocuk için sağlanmaktadır. Bu hizmet uygulamalarını değerlendirmede kullanılan
göstergelerden biri olan kapsama oranı, Tablo 1.’de AB ülkelerine göre gösterilmektedir.
Tablo 1. Yaş Gruplarına Göre Ortalama Haftalık Resmi Çocuk Bakım Süresi (Saat), 2006
Ülkeler

0-2 yaş

AB-25
AB-15
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Almanya
Estonya
İrlanda

25.0 (b)
24.7 (b)
30.3 (b)
34.1
22.0 (b)
34.1
20.1 (b)

3 yaş-Zorunlu Okul
Yaşı
27.3 (b)
26.6 (b)
30.4 (b)
29.4
33.5
22.9 (b)
33.5
22.1 (b)

Zorunlu Okul
Yaşı-12yaş
29.5 (b)
29.5 (b)
31.3 (b)
28.4
32.6
25.4 (b)
27.6
25.4 (b)

Bunlar, her ülke için geçerli olabilecek ortak standartlara dönüştürülemeyen istatistikler, çocuk bakımı-eğitim
sektörü arasındaki ilişki ve kurumsal olarak tam zamanlı/yarı zamanlı esasta bakım hizmetinin sunulması gibi
faktörlerden oluşmaktadır.
9
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33.8 (b)
25.8 (b)
27.8 (b)
Yunanistan
27.0
29.2
30.0
İspanya
28.4 (b)
27.9 (b)
30.6 (b)
Fransa
30.4
32.3
33.1
İtalya
32.9
29.8
29.3
Kıbrıs
40.2 (b)
39.7 (b)
33.4 (b)
Litvanya
39.9 (b)
38.9 (b)
26.6 (b)
Letonya
29.9
21.7
28.4
Lüksemburg
31.3
33.4
33.7
Macaristan
25.2
30.5
Malta
15.8
18.6
26.3
Hollanda
23.1
27.5
Avusturya
37.7 (b)
33.8 (b)
28.0 (b)
Polonya
37.8 (b)
36.8 (b)
35.3 (b)
Portekiz
31.6
33.8
30.4
Slovenya
35.2
30.7
Slovakya
34.8
33.5
25.5
Finlandiya
29.0
30.7
35.2
İsveç
14.4
18.4
29.0 (b)
İngiltere
36.6
36.4
31.5
İzlanda
b: En azından 1 saat haftalık resmi bakım sunumu
Kaynak: Eurostat, Reconciliation Between Work, Private and Family Life in The
European Union, European Communities, Luxembourg, 2009, s.58.

Buna göre, resmi ÇBH’nden yararlanan çocukların oranı, yaşlarına göre sınıflandırılmıştır.
Buna göre, AB-25’te 2006 yılı için 0-2 yaş grubundaki çocukların %25’nin, 3 yaş-zorunlu
okul yaşındakilerin %27.3’nün, zorunlu okul yaşı-12 yaşındakilerin %29.5’nin en az bir saat
resmi bakım hizmetinden yararlandığı görünmektedir. Bununla beraber bu oranın, 0-2 yaş
grubu için İngiltere (%14.4), İrlanda (%20.1) ve Hollanda’da (15.8) düşük bir seviyede
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, İngiltere ve İrlanda’nın Anglo-Sakson ülkesi,
Hollanda’nın ise yarı zamanlı çalışmanın yaygın olduğu bir ülke olmasıyla ilişkilendirilebilir.
3 Yaş-zorunlu okul yaşı çocuklar için de bu ülkelerde bu oranın düşük bir seviyede olduğu
görülmektedir.
Grafik 2.’de ise, çocuk bakım kurumlarındaki hizmetlerden yararlanan 0-2 yaş
arasındaki çocukların oranı, Barselona Zirvesinde belirlenen %33’lük hedefin altında ve
üstünde kalan ülkeler esasında gösterilmektedir. Danimarka, Hollanda, İsveç, Belçika,
İspanya, Portekiz, İngiltere, İzlanda ve Norveç Barselona hedeflerine ulaşmıştır. Bu ülkeleri
Fransa, Lüksemburg Slovenya izlemektedir. Slovakya, Litvanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti
ve Polonya Barcelona hedeflerinin gerisindedir ve bu oran %5’e kadar düşmektedir. Grafik
2’de dikkati çeken, en yüksek orana sahip Danimarka (%73) ile en düşük orana sahip Çek
Cumhuriyeti ve Polonya (%2) arasındaki açıklığın oldukça fazla olmasıdır. AB ülkeleri
arasındaki ÇBH’nden yararlanmadaki farklılığın, bazı faktörlerin etkisiyle gerçekleştiğini
belirtmek önemlidir. Bunlar; çocuk bakımı hizmetlerinden yararlanma ile ilgili toplumsal
yargı ve tutumlar, ebeveynlerin çocuk bakımında resmi çocuk bakım hizmetinden ziyade
resmi olmayan bakım hizmetlerinden yararlanmaları ya da her iki ÇBH’ni birleştirerek
kullanmaları, ebeveynlerin resmi ÇBH olarak eğitim yerine bakıma odaklanan ücretsiz okul
174

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

öncesi hizmetlerini tercih etmeleri ve çocuk bakım kurumlarının çalışma saatleri şeklinde
sıralanabilir (Plantenga ve diğerleri, 2009:30-34).
Grafik 2. 0-2 Yaş Arası Çocuklar İçin Resmi Çocuk Bakım Düzenlemeleri

Kaynak: Plantenga Janneke, Chantal Remery, The Provision of Childcare Services A
Comparative Review of 30 European Countries, European Commission, Belgium, 2009, s.30

3 yaş ve zorunlu okul çağındaki çocuklar için (okul öncesi), bakım hizmetlerinin
kapsama oranı ise, Grafik 3’te gösterilmektedir. Bilindiği gibi, Barcelona Zirvesinde, bu yaş
dönemi çocukları için kapsama oranının en az %90 olması hedefi yer almaktadır. Grafik 3’e
göre, Belçika, Danimarka, Fransa, İrlanda, İsveç, İspanya, İtalya, Hollanda ve İngiltere
Barcelona hedefini yakalamış hatta aşmıştır. Lüksemburg, Malta ve Litvanya’da bu oran,
%60’ın altındadır. Polonya’da ise, çocukların sadece %28’nin resmi çocuk bakım
hizmetinden yararlandığı ve bu hedeften çok uzakta olduğu dikkat çekmektedir. Bununla
birlikte 0-2 yaş arası çocuklar ile 3 yaş ve zorunlu okul çağındaki çocuklar arasındaki resmi
çocuk bakım hizmetinden yararlanma oranları kıyaslandığında, çocuğun yaşı büyüdükçe
resmi bakım düzenlemelerinin kullanımının arttığı görülmektedir.
Buna karşılık bu yaş grubu için evde çocuk bakıcısı ve aile/arkadaşlar tarafından
sağlanan bakımı ifade eden resmi olmayan ÇBH’nden yararlanma ise, daha düşük seviyede
kalmaktadır. Örneğin İspanya, Letonya, Malta ve Litvanya’da resmi olmayan ÇBH’den
yararlanma oranı %20’nin altında iken, İzlanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da
bu oran nerdeyse sıfırdır (Plantenga ve diğerleri, 2009:36).
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Grafik 3. Resmi Çocuk Bakım Hizmetlerinin Kullanımı, 3 ve Zorunlu Okul Çağındaki Çocuklar

Kaynak: Plantenga Janneke ve Chantal Remery, The Provision of Childcare Services A
Comparative Review of 30 European Countries, Belgium: European Commission, 2008, s.35.

Bununla beraber, 3 ve zorunlu okul yaşındaki çocuklar için resmi çocuk bakım
hizmetinden yararlanma saatlerinin ebeveynlerin iş-yaşam dengesi açısından oldukça önemli
olduğunu belirtmelidir. Grafik 4’ten görüleceği üzere bu durum her ülkede farklılık
göstermektedir. Buna göre, İzlanda, Danimarka, Estonya, Slovenya, Portekiz, Slovakya,
Letonya, Litvanya ve Polonya’da ebeveynler, tam zamanlı esasta (en az 30 saat veya daha
fazla) düzenlenen resmi düzenlemelerden yararlanmaktadır. Ancak bu yaştaki çocukların
kapsama oranının, 0-2 yaş arası çocukların kapsama oranından daha yüksek olmasına rağmen,
pek çok AB ülkesinde okul öncesi bakım hizmetlerinin yarı zamanlı esasta verildiği (Grafik 4)
göze çarpmaktadır.
Bu durum, tam zamanlı çalışan ebeveynlerin resmi olmayan bakım hizmetlerine olan
ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır (Plantenga ve Remery, 2009:37). Diğer taraftan Grafik
4.’tende izlenebileceği gibi, İngiltere, İrlanda, Almanya, Avusturya, Lüksemburg ve
Hollanda'da 3 ve zorunlu okul yaşındaki çocuklar daha çok yarı zamanlı resmi bakımdan
yararlanırken diğer ülkelerde tam zamanlı resmi çocuk bakım hizmeti sunulmaktadır. Buna
karşılık, İspanya’da tam-zamanlı ve yarı zamanlı bakımın oranı dengeli bir düzeyde
seyretmektedir (Eurostat, 2009:59).
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Grafik 4. Resmi Çocuk Bakım Hizmetinden Yararlanma Saatleri, 3 Yaş-Zorunlu Okula
Başlama Yaşı Arasındaki Çocuklar

Kaynak: Plantenga Janneke ve Chantal Remery, The Provision of Childcare Services A
Comparative Review of 30 European Countries, Belgium:European Commission, 2009, s.37.

Bu yaş grubu dışında okula devam eden çocuklara yönelik bakım hizmetleri de,
önemli bir konu olarak dikkati çekmektedir. AB, okula giden çocuklara bakım sağlanması
yönünde bir hedef belirtmemektedir. Buna rağmen okula devam eden çocuklar için, hem
çalışma ve aile hayatının uyumlaştırılması hem de çocukların refah ve güvenliğinin
sağlanması açısından bakım hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. AB ülkelerinin zorunlu okul
çağındakilerle 12 yaş arasındaki çocukları için resmi bakım hizmetinden yararlanma oranları
%100’e yaklaşmaktadır. Ebeveynler, okul sonrasında (Hollanda Macaristan, Lüksemburg,
Slovenya İngiltere) çocuk bakımını resmi olmayan ÇBH ile sağlanmaktadır (Plantenga ve
diğerleri, 2009: 37). Büyük ebeveyn, komşu ya da arkadaşlar tarafından sağlanan bu bakım
hizmeti, tamamlayıcı bakım hizmeti olarak işlev görmektedir. Okul çağındaki çocukların okul
sonrasında bakımı, okulların yarı zamanlı esasta olduğu hesaba katıldığında çalışan
ebeveynler için bir gerekliliktir. Bu durum, uygun bir resmi bakım hizmetinin eksikliğini
yansıtmaktadır.
6.2. Çocuk Bakım Hizmet Talebini Etkileyen Faktörler
İş-yaşam dengesinin önemli bir bileşenini oluşturan ÇBH’nden yararlanma oranları,
grafiklerden görüldüğü üzere, genel olarak Barcelona hedeflerinin gerisinde kalmaktadır.
Bunun nedeni, çocuk bakım kurumlarından yararlanma talebinin çeşitli faktörlerin etkisiyle
şekillenmesidir. Bu faktörler, ailenin özellikleri (annenin yaşı, büyük ebeveynlerin katkısı)
ekonomik faktörler (ebeveynlerin işgücüne katılım oranı, ailenin geliri vb.), ülke
uygulamaları, ebeveyn izin süresinin uzunluğu, bakım hizmeti veren kurumların fiyatları,
çalışma saatleri ve bölgesel farklılıklar şeklinde sıralanabilir (The Centre for Spatial
Economics, 2009:15-17; La Valle ve diğerleri, 2000:1-2). Bu faktörlerden iş-yaşam dengesi
açısından en önemlisi, ÇBH’nin çalışan ebeveynlerin çalışma sürelerine uygun olarak
düzenlenmesidir. Nitekim Fransa’da, ÇBH’nin hemen hemen tam kapsamlı ve uzun saatlerde
177

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

sunulması, bu hizmetlere olan talebin arttığını göstermektedir. Diğeri ise, iyi kalitede ve
uygun fiyatta ÇBH arzının, yeterli düzeyde sunulmasıdır. Ülke uygulamalarına bakıldığında,
bu hizmetin bu şekilde sunulup sunulmaması bu hizmete yönelik talebi belirlediği
görülmektedir. Bilhassa küçük çocuklara yönelik resmi ÇBH arzının, 3 ve zorunlu okul
çağındaki çocuklarınkine nazaran yeterli olmaması, resmi bakım sunan kurumların çalışma
saatlerinin ebeveynin çalışma saatleri ile uyuşmaması ve mevcut kurumların da pahalı olması
bu hizmetlerin talebini sınırlamaktadır. Ancak bu hizmetin fiyatındaki düşüş, tam zamanlı
çocuk bakımına yönelik talebi, dolaylı yoldan da hizmetlerin kapsamına yönelik baskıları
daha da arttırmaktadır. Diğer bir ifadeyle pedagojik yeterlilik, personel/çocuk oranı ve
mekânın fiziksel olarak yeterliliği, çocuk bakım kurumlarında kalitenin10 yükseleceği
anlamını taşımaktadır (Plantenga ve diğerleri, 2009:43).
ÇBH’nden yararlanma talebini etkileyen faktörler ise, çok boyutludur. Bununla ilgili
olarak çeşitli ülke örneklerini incelemek açıklayıcı olacaktır. Öncelikle Finlandiya’da 0-2 yaş
arası küçük çocuklara yönelik resmi düzenlemelerin kapsama oranı, %26’dır (Grafik 2’den
takip edilebilir). Bu oran, çocuk bakım hizmet arzının yeterli düzeyde olmasına karşılık %33
Barselona hedefinin altında kalmaktadır. Bu durumun, ülke uygulamalarından
kaynaklandığını söylemek mümkündür. Zira Finlandiya’da ilk olarak, ebeveynlerinin işgücü
piyasasındaki konumuna bakılmaksızın 0-zorunlu okul yaşı arasındaki tüm çocukların bakımı
belediyelerin garantisi altındadır. İkinci olarak, “evde bakım yardım sistemi” şeklindeki ülke
uygulamasının mevcut olmasıdır. Bu sistem, çocuk 3 yaşına gelene kadar ebeveynlere bir
taraftan iş güvencesi sağlarken diğer yandan evde çocuklarına bakabilme imkânını
vermektedir. Bu uygulamalardan ikincisinin birçok ebeveyn tarafından tercih edilmesi,
ÇBH’nin arz ve talebinde uyuşmazlığa neden olmaktadır.
Diğer ülke örnekleri ise, ÇBH’ni bir “sosyal hak” olarak düzenleyen Danimarka ve
İsveç’tir. Danimarka'da demokratik yurttaşlar yetiştirmek amacıyla ÇBH, 6 aydan büyük
çocuklara zorunlu olarak sunulmaktadır. İsveç’te 1-12 yaş arası çocuklar bu hizmetten
yararlanmaktadır. ÇBH, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan sosyal altyapının önemli bir
parçası olarak düzenlenmiştir. Bunun tersine Norveç’te ise ÇBH, sosyal bir hak olarak
sunulmamaktadır. Ancak politik gündemde ÇBH’nin tam kapsama ulaşması
hedeflenmektedir. Bunun için 2005’ten bu yana çocuk bakım kurumlarının miktarı ve
hizmetin kapsamı genişletilmekte, bunun neticesinde ÇBH’ne yönelik talep artmaktadır
(Plantenga ve diğerleri, 2009:39-40).
6.3. Çocuk Bakım Hizmetinin Ekonomik Olarak Güç Yetirebilirliği

ÇBH kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, pek çok açıdan önemli bir konudur. AB, politika
uygulamaları ile bu meseleye oldukça önem vermektedir. Ancak ÇBH kalitesinin değerlendirilmesi açısından,
istatistiklerin yetersizliğini belirtmelidir. Ülkeler arasında uyumlaştırılmış istatistiklerin sayısı oldukça azdır ve
ÇBH’nin kalite ölçekleri, her ülke için farklılık göstermektedir. Bu durumun, bakım hizmetinden yararlanan
grubun büyüklüğü, personelin çocuklara oranı, personelin eğitimi ve kurumların güvenlik uygulamaları gibi pek
çok boyutla ilgili olduğu söylenebilir (Daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Ackerman Debra J. ve W. Steven Barnet,
“Increasing the Effectiveness of Preschool Programs”, Preschool Breef Policiy, No.11, 2006; Clarke-Stewart K.
Alison, Deborah Lowe Vandell, Margaret Burchinal, Marion O’Brien ve Kathleen McCartney, “Do Regulable
Features of Child-care Homes Affect Children’s Development?” Early Childhood Research Quarterly, Vol.17,
No.1, 2002; Howes C.M., M. Whitebook ve D. Phillips, “Teacher Characteristics and Effective Teaching in
Childcare:Findings From The National Child Care Staffing Study”, Child and Youth Care Forum, Vol.21, No.6,
1992; OECD 2010, Family Database, http: //www.oecd.org/els/soc/37864559.pdf)
10

178

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

ÇBH’nin ekonomik olarak güç yetirebilirliği (the affordability of childcare), iş-aile
yaşam dengesini amaçlayan politikaların temel bileşenidir. AB ülkeleri çocuk bakım hizmet
politikalarını, belli hedeflerle oluşturmaktadır. Bu politikaların ekonomik gerekçesi, alternatif
politikaların maliyetleri ile çocukların, ailelerin ve toplumun fayda analizinin
karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bu analizde, iyi düzenlenmiş çocuk bakım hizmet
politikalarının toplumsal faydaya sağlayabileceği katkı nedeniyle, bu hizmetlerin
düzenlemesinde hassas davranılmasının gereği vurgulanmaktadır. Buna göre, ÇBH’nin
kalitesi, maliyetin faydaya oranını doğrudan etkilemekte ve kalitenin yükselmesiyle
çocukların gelişimi paralellik göstermektedir. Ancak, ÇBH’nde kalitenin yükseltilmeye
çalışılması maliyetleri arttırmaktadır. Bu nedenle sunulan ÇBH’den sağlanacak faydanın,
hizmetin maliyetinden fazla olacak şekilde düzenlenmesi oldukça önemlidir.
ÇBH, hem kamu hem de özel sektör tarafından sunulmaktadır. Böylelikle ebeveynler,
bakım sorumluluğunda yardımcı olacak seçenekleri belirleyebilmektedir. Ebeveynler bu
seçimlerini, maliyet faktörünü göz önüne alarak yapmaktadır. Bununla beraber AB ülkeleri,
mali destek sistemi ile ebeveynlere fırsatlar sunmaktadır. Bu mali desteğin yapısı, ÇBH
piyasasının ve kurumlarının işleyişi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle son yıllarda
ülkeler, kamu politikalarıyla ÇBH’nin maliyetini düşürmeyi hedeflemektedir11. Ancak bu
hedeflenirken ÇBH’i kapasite açısından yetersiz kalabilmekte hizmetlerin sunumu problemli
olabilmektedir (Immervoll ve diğerleri, 2005). ÇBH’nin maliyetlerinin; personel-çocuk oranı,
grubun büyüklüğü, personelin eğitimi, deneyimi ile yakından ilişkili olması ve bu ölçeklerden
her birinin, bir maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi bu durumda etkili olmaktadır12. Bu
açıdan ÇBH maliyetinin, çocuk bakım politikasının yapılandırılmasında önemli bir unsur
olduğunu söylemek mümkündür.
ÇBH’nin fiyatı/maliyeti, AB ülkeleri arasında farklı olabilmektedir (Plantenga ve
diğerleri, 2009:48). AB ülkeleri fiyatlar açısından mukayese edildiğinde, bu hizmetin
Avusturya, İrlanda ve İngiltere’de çok pahalı olduğu görülmektedir. Kıbrıs, Yunanistan,
İspanya, Macaristan, Litvanya, Polonya, Estonya ve Slovakya gibi ülkelerde ise, kamu çocuk
bakımı oldukça uygun, ama özel sektörde çocuk bakımının pahalı olduğu dikkat çekmektedir.
Buna ek olarak, fiyatların belirli gruplar için dezavantajlı olduğu gözlenmektedir. Örneğin,
Danimarka'da, çocuk bakım hizmetinin fiyatı, düşük gelirli ebeveynler için oldukça düşük
olmasına rağmen iki gelirli aileler için fazladan bir baskı oluşturmaktadır. İngiltere’de ise,
orta gelirli aileler için ÇBH’nin fiyatı, göreceli olarak yüksektir. Bununla birlikte Hollanda’da
orta ve yüksek gelir grupları için yüksek olan fiyatlar, son dönemlerde düşürülmeye
çalışılmaktadır (Plantenga ve diğerleri, 2009:49-52).

AB ülkelerinin genelinde, ebeveynlere doğrudan ödeme, vergi imtiyazları, sosyal güvenlik primlerinin
azaltılması gibi farklılık gösteren ÇBH sübvansiyonları ile bu sağlanmaya çalışılmaktadır (Daha ayrıntılı bilgi
için: Gordon Cleveland ve Michael Krashinsky, Financing Early Learning and Child Care in Canada,
Discussion Paper, CCSD’s National Conference on Child Care in Canada, 2004).
12
Örneğin personel çocuk oranındaki bir azalma, maliyetleri nerdeyse %4.5 oranında artırmakta ve bu artış
fiyatlara yansımaktadır (Deborah Lowe Vandell ve Barbara Wolfe, Vandell Deborah Lowe ve Barbara Wolfe
Child Care Quality: Does It Matter and Does It Need to Be Improved?, Institute for Research on Poverty
Special Report No.78, 2000, s. 12-13).
11
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SONUÇ
İş-yaşam dengesini sağlamada öne çıkan uygulamalardan olan çocuk bakım
hizmetleri, iş-yaşam dengesinin önemli bir bileşeni olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmetler,
emek piyasası, cinsiyet eşitliği, eğitim ve aile politikası gibi birçok farklı politika alanlarıyla
yakından ilişkilidir. Son yıllarda, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın istihdamının
arttırılmasında bu hizmetlerden bir politik araç olarak istifade edilmesi, çocuk bakım
politikalarının ebeveyn izni ve çalışma sürelerinin esnekliği gibi diğer iş–yaşam dengesine
yönelik politikalarına nazaran daha kesin çözümler sunmaktadır. Ancak bakım işinin sahip
olduğu içerik, çocuk bakım hizmetlerinin konumunu farklılaştırmaktadır. Zira karmaşık
olduğu kadar çok boyutlu bir kavram olan bakım, çocukların ve bakıma muhtaçların fiziksel
ve duygusal ihtiyaçlarını normatif, ekonomik ve sosyal olarak yerine getiren faaliyet ve
ilişkileri içermektedir.
Ekonomik büyümeye, refah artışına, nüfusun yaşlanmasına, kadınların istihdam
oranlarındaki artışa ve toplumların geleceği olan çocukların refahına sağlayacağı olumlu katkı
gibi hedeflere ulaşmak gayesiyle çocuk bakım hizmetleri, çalışma ile bakım sorumluluklarının
uygun bir terkibinin oluşturulmasıyla gerçekleşebilmektedir. Bunun için ülkelerin çoğu, çocuk
bakım hizmetleri alanında ebeveynin çocuk bakımı ile ilgili seçeneklerini arttıracak, kadının
işgücü piyasasındaki konumunu iyileştirecek veya aile hayatını teşvik edecek politikaları
uygulamaktadır. Bu açıdan AB düzeyinde çocuk bakım hizmetlerinin genel olarak demografik
değişim ve kadın istihdamını arttırma politikaları çerçevesinde gündeme gelmesini ve
tartışılmasını değerlendirdiğimizde, ekonomik boyutun daha çok vurgulandığı dikkat
çekmektedir. Bu durum, çocuk bakım hizmetleriyle istihdam arasındaki bağlantının çok güçlü
olduğunu göstermektedir. Bilhassa annelerin çalışma oranlarının yükselmesinden bu yana
çocuk bakım hizmetlerine talebin yükselmesinde ya da aile sorumluluklarını karşılamak için
kadınların emek piyasasından çekilmek veya yarı zamanlı çalışmak zorunda kaldığında bu
ilişkinin boyutu dikkat çekmektedir. Bu nedenle AB’de çocuk bakım politikalarını, fırsat
eşitliği ile ekonomik politikaların bir parçası ve bileşeni olarak değerlendirmek daha doğru
olacaktır.
Bununla birlikte, ülkelerin çocuk bakım hizmetlerinin düzenlenmesindeki hedefler ve
bu hedeflere ulaşılmasına yönelik uygulamalar ile ilgili bazı sorunların mevcut olduğu gözden
kaçmamaktadır. Bu politik hedefler, uygulamada her zaman için birbiriyle uyumlu olmaktan
çok çatışma halinde olsa da, çocuk bakım hizmetlerinde sağlanan iyileşmeler, AB düzeyinde
son yıllarda daha da güçlenerek sürdürülmektedir. Bu bağlamda, “bakım sorumluluğunun
paylaşılması”nın yeniden tanımlanması ve yapılandırılmasıyla aile, devlet ve piyasa
düzleminde dengeli bir şekilde yürütülmesi yönündeki çabalar dikkat çekicidir. Dolayısıyla
çocuk bakım hizmetlerinin, çalışma ve aile yaşam dengesini hedefleyen politikaların temel
birleşeni olduğu ve ebeveyn izni ve esnek çalışma düzenlemeleri gibi diğer uyumlaştırma
politikalarına nazaran ebeveynlere iş-yaşam dengesini sağlamada daha kesin çözümler
sunabildiği göz önüne alındığında, bu politikaları düzenlemede hassas davranılması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bununla birlikte AB’nin ÇBH uygulamalarıyla ilgili olarak, tüm ülkelerde
uygulanabilecek detaylı standartlar getirmediği, ülkeler arası uyumlaştırma, bütünleştirme
politika ve detaylı müktesebat çabaları yerine açık koordinasyona dayalı hedefler (Lizbon ve
Barselona Zirvelerinde) koyduğu anlaşılmaktadır. Bu hedeflerle üye ülkelerin, ÇBH’ni
kamusal bir sorumluluk olarak değerlendirmesi öngörülmektedir. Geçmişte AB’nin ağırlıklı
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olarak istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına odaklanmış dar bir çerçevedeki
“çocuk bakım” yaklaşımı, 2002 Barselona Zirvesi sonrasında değişmiş ve daha kapsamlı
(uygun fiyatta ve kalitede hizmetler ve bakım kurumlarının sayısının arttırılması açısından)
bir hale dönüşmüştür. Ek olarak AB Komisyonu 2011’de ÇBH için denetimli, tutarlı bir
yaklaşımın önemi, ebeveynlerin katılımı ile finansman mekanizmalarının, uygun pedagojik
yapının ve kalite güvence sistemlerinin gelişmesi vurgulanması bu hizmetlerin gelişmeni
hızlandırmıştır.
Öte yandan AB ülkelerinin çocuk bakım hizmet düzenlemelerinin uygulama, kalite,
fiyat ve yararlanma oranı açısından farklılık gösterdiği görülmektedir. Bazı ülkelerde yarı
zamanlı esasta sunulan okul öncesi düzenlemeler karşısında tam zamanlı çalışan ebeveynlerin,
hem resmi hem de resmi olmayan bakım hizmetlerini beraber kullanma eğiliminde oldukları
gözlenmektedir. Bu durum, bir taraftan ebeveynin tercihini, diğer taraftan resmi bakım
hizmetinin eksikliğini yansıtmaktadır. Aynı zamanda bakım hizmeti sunan kurumlar ile
ebeveynin çalışma saatlerinin uyuşmadığını da ifade etmektedir. İlave olarak, ÇBH’nin kalite
açısından çok boyutlu bir yapıya sahip olması, bu hizmetten yararlanmada maliyet unsurunun
önemini ortaya çıkarmaktadır. Kimi ülkelerde kamusal çocuk bakım hizmeti pahalı iken, kimi
ülkelerde daha uygundur. Ayrıca özel sektör tarafından bakım hizmetinin sunulması, oldukça
pahalı olabilmektedir. Diğer taraftan, her ülke için çocuk bakım kalitesinin farklı olması,
maliyetleri ve maliyetlerin devlet, ebeveynler ve işverenler arasında paylaşımını da
farklılaştırmaktadır. Ülkeler ebeveynler için yapılandırdıkları ÇBH’ne mali destek sistemiyle
çeşitli fırsatlar sunmaya çalışırken kapasite açısından hizmetlerin yetersiz olabilmesi ciddi bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu bağlamda, tüm Avrupa ülkelerinde farklı sosyal politika ve geleneklere bağlı
olarak farklı uygulama biçimleri çerçevesinde kadın istihdamını attırıcı yasal düzenlemelere
yer verildiği görülmektedir.
Sonuç olarak, ÇBH’nini iş-yaşam dengesi açısından değerlendirildiğinde, bakım
sorumluluğunun, kimi ülkelerde kurumsal olarak kimi ülkelerde ebeveyn izni ile kurumlar
olmaksızın aile içinde çözülmeye çalışıldığı ve AB’nin bu konuda aktif rol oynadığı dikkati
çekmektedir. İş yaşam dengesinin sağlanması ve dolaylı yoldan da AB’nin kadın istihdamının
arttırılması hedefi için, ÇBH kilit bir rol üstlendiği görülmektedir. Bu hizmetlerin
uygulanmasında bazı sorunlar yaşansa da çalışan ebeveynler için önemli bir seçenek olduğu
gözden kaçmamaktadır. Ebeveynlere çocuklarının bakımında daha sağlıklı seçimler
sunabilmesi için bu hizmetlerde, kalitenin arttırılması ve kullanılabilir hale getirilmesi
yönünde yeni düzenlemelerin getirilmesinin gereği açıktır.
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DEĞİŞEN EKONOMİK KOŞULLARIN İŞSİZLİK NEDENLERİNE YANSIMALARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İsmail Hakkı DİNÇAY*
Öz
Günümüzde sadece ülkemizde değil dünya genelinde istihdam ve işsizlik sorunu ülkenin ekonomik gelişme ve
sosyal kalkınma düzeyinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Son dönemde ülkemiz G-20 grubu
ülkeleri arasında adı geçen bir ülkede olsa da halen işsizlik en önemli sosyal ve ekonomik sorunlardan birisi
olarak yerini korumaktadır. Ülkemiz, ekonomik ve sosyal yapıdaki aksamalara ek olarak, uygulanan makro
ekonomik politikaların da yetersiz kalışı ile birlikte işsizlik oranı azalması gerekirken giderek arttığı
gözlemlenmektedir. Geçmiş dönemlerde eğitim düzeyinin artması ile azalacağı ümit edilen işsizlik sorunu yerini
eğitimli gençlerden oluşan bir işsizler ordusuna bırakmıştır. Bu çalışmada özellikle son dönemde gerek
ülkemizden gerekse bölgesel koşullardan kaynaklanan nedenlerle işsizlik oranının artış nedenleri ele alınmış,
mevcut sorunlara ne şekilde önemler alınabileceğine dair çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, İstihdam, Genç İşsizlik, Göç Sorunu

Abstract

REFLECTIONS OF CHANGING ECONOMIC CONDITIONS ON THE CAUSES OF
UNEMPLOYMENT AND SOLUTION PROPOSALS

Nowadays employment and unemployment problem are regarded as a significant factor in economic and social
development levels of a country not only in our country but also across the world. Although our country has
been mentioned among the G-20 countries during the recent period, unemployment still remains as one of the
most significant social and economic problems. In our country, it is observed that the unemployment rate is
increasing at an increasing rate instead of decreasing as the implemented macroeconomic policies become
insufficient and also the disruptions of economic and social structures are experienced. The unemployment
problem which was expected to decrease based on the increasing education level in the previous period has given
its place to the ranks of unemployed that was composed of educated youth. This study addressed especially the
increases in the unemployment rate resulting from the conditions of both our country and the region, and
solution proposals of measures for current problems are put forward.
Keywords: Unemployment, Employment, Youth Unemployment, Migration Problem

1. GİRİŞ
İşgücü piyasasını en farklı kılan özelliği insan unsurunu içermesidir. Emeğin alınıp
satıldığı bir piyasa olması nedeniyle diğer piyasalar gibi değerlendirilemeyeceği tartışma
götürmez bir gerçekliktir. İşgücü piyasasında meydana gelen aksaklıklar bireyleri hem
ekonomik hem de sosyal açıdan mağdur edecek bir işsizlik sorununu ortaya çıkaracaktır. Bu
açıdan işgücü piyasasının dengeye gelmesinde sadece ekonomik kurallar yeterli
kalmamaktadır. Buna ilave olarak sosyal, psikolojik ve bölgesel faktörler de dikkate
alınmalıdır.
Ülkemiz açısından işsizlik cumhuriyetin kuruluşundan itibaren çözüme
kavuşturulamamış bir ekonomik sorundur. Gelişen teknoloji ve artan eğitim düzeyine rağmen
Doktora Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri
Anabilim Dalı, hakkidincay@hotmail.com
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işsizliğin yüksek olmasına kalıcı bir çözüm bulunamamıştır. Özellikle ülkemizin içinde
bulunduğu ekonomik zorluklar ve küreselleşme nedeniyle işsizliğe dair sorunlar büyürken,
işsizliğin çözümü giderek zorlaşmaktadır. Son dönemde ise işsizlik sorununa çözüm olmayan
büyüme kavramı tartışılmaktadır. 2002 yılından bu yana devam eden yüksek büyüme
verilerine rağmen aynı oranda küçülmenin işsizlik açısından olmadığı gözlemlenmektedir.
Yapısal olarak incelendiğinde ülkemiz potansiyeli yüksek, genç ve dinamik bir nüfus
çoğunluğuna sahiptir. Ancak bu genç nüfusun istihdamı için hiçbir hükümet işsizlik sorununa
kalıcı bir çözüm getirmeyi başaramamıştır. Genellikle uzun vadeli ve kalıcı çözümler yerine
daha çok kısa vadeli popülist çözümler tercih edilmiştir. Sonuç olarak ülkemizde işgücü
piyasasında yapısal sorunlar hala devam etmektedir. İşgücüne katılım oranı halen gelişmiş
ülkelere kıyasla oldukça düşüktür. Özellikle son dönemde kırsal nüfus hızla azalmakta ve göç
artmaktadır. Tarım sektöründe istihdamın payı hala yüksek bir orandadır. İşsizlik oranı 2001
krizinden sonra çok büyük bir sıçrama yapmış ve %10 oranında kronikleşmiştir. Tabiî ki bu
rakam sadece kayıtlı işsizleri kapsamaktadır. Eğer tarımdaki işsizlik rakamları da dikkate
alınırsa aslında durum çok daha ciddi boyutlarda olduğu sonucu ortaya çıkacaktır.
2. İŞSİZLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ
İşsizlik kavramını açıklamak gerekirse çalışmak istediği halde iş bulamadığı için
çalışamayan çalışma çağındaki nüfusun, kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle oluşan
toplumsal merkezli bir olgudur (Gök, 2004:34). Teknik bir tanım getirmek gerekirse çalışma
arzu ve gücünde olan, ülkedeki mevcut cari ücretten çalışmaya razı olmasına rağmen iş
bulamayan işgücünün varlığı şeklinde bir tanım getirmemiz mümkündür (Yıldırım ve Doğan,
2001:304). Kavramsal motifi açacak olursak işsizlik ve işsiz kavramlarını ayrı ayrı ele almak
konunun anlaşılırlığı açısından daha net bir bilgi oluşturacaktır. Bir ülkede çalışma yetisine
sahip olan ve çalışmak isteyen bireylerin bir kısmının işinin olmamasına “işsizlik”, mevcut
durumda olan bireylere de “işsiz” denilmektedir. Tanımlardan hareket edecek olursak
işsizliğin, çalışabilecek durumda olan kişilerden bir kısmının çalışmamayı tercih etmeleri ve
sonuç olarak iradi işsiz olmalarından kaynaklanan bir durum olmamasıdır. Diğer yandan
işsizlik, çalışabilecek durumda bulunan bireylerin bir bölümünün çalışmak istedikleri halde iş
bulamamalarından ve sonucunda gayri iradi işsiz olmalarından kaynaklanmaktadır (Ünsal,
2007:12).
Bu noktada ülkemiz açısından değerlendirme yapılacak olursa temel işsizlik verisinin
TÜİK verileri olduğu gözlemlenmektedir. TÜİK’in işsizlik tanımına bakıldığında referans
dönem içinde istihdam edilmemiş (ücret, yevmiye, kar karşılığı, ya da ücretsiz olarak hiçbir
işte çalışmamış ve böyle bir işle bağıntısı olmayan) bireylerden iş aramak için son üç ay
içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 15 gün içinde işbaşı yapabilecek
durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa dahildirler
(http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/tanim/index.html).
2.1. İşsizlik Türleri
İşsizlik denildiğinde sadece çalışmayan nüfus değil aynı zamanda farklı koşullar
altında çalıştığı halde işsiz olarak addedilen bireylerden oluşan gruplar da bulunmaktadır.
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“Sürekli durgun işsizliği” denildiğinde gelişmiş bir ekonominin belirli bir büyüme
dönemi sürecinde karşılaşılması olası olan bir ekonomik durgunluk sonucu oluşan işsizlik
türüdür.
Ülke ekonomisinde uygulanan ekonomi politikaları yoluyla çözüme kavuşturulamayan
işsizliğe “doğal işsizlik” denilmektedir. Doğal işsizlik oranını belirleyen faktörlere bakacak
olursak, enflasyon, nüfus yapısı, asgari ücret uygulamaları, sektörel farklılıklar, büyüme
özellikleri ve işsizlik sigortası uygulamaları karşımıza çıkmaktadır ( Unay, 2001:351).
“İradi ve Gayri İradi İşsizlik” kavramları birlikte verildiğinde iradi işsizlikte çalışan
bireyin tamamen kendi isteği ile (istifa, iş değişikliği vb.) işsiz kalma tercihini kullanması söz
konusu iken, gayri iradi işsizlikte kişinin işsiz kalması kendi isteği ile olmadığı gibi yine
mevcut durumdan kurtulması da kendi çabalarına bağlı değildir (Eyüboğlu, 2003:13).
Ülkedeki mevsimsel doğa koşulları veya sosyal olaylar nedeniyle ekonomik faaliyetin
azalması sonucu üretimin yavaşlaması neticesinde ortaya çıkan işsizlik türüne “Mevsimsel
İşsizlik” denir (Unay, 2001:351)
Ekonomik yaşamın sürekli şekilde aynı aktivasyon düzeyini sürdüremeyip çeşitli
dalgalanmalar sergilemesi ve bu dalgalanmalar neticesinde duraklama ve bunalım
dönemlerinde ortaya çıkan işsizliğe “Konjonktürel İşsizlik” denilir (Eyüboğlu, 2003:15).
“Teknolojik İşsizlik” üretimde emeğin yerini makinelerin almasıyla ortaya çıkan
işsizlik türüdür. Özellikle ekonomileri sürekli değişim ve gelişim içinde olan ülkeler açısından
sık sık karşı karşıya kalınan bir durumdur (Pekin, 2007:108).
“Açık İşsizlik” çalışma isteği ve yetkinliğine sahip olmasına karşın ülkedeki mevcut
cari ücret seviyesinden iş arayıp da bulamayanların toplamının oluşturduğu işsiz bireylerin
tamamını ifade etmektedir (Zaim, 1997:100).
“Gizli İşsizlik” bir bireyin görünüşte işsiz olmamasına rağmen gerçekte üretime hiçbir
katkısının bulunmaması durumudur (Lordoğlu ve Özkaplan, 2003:401). Kısaca, toplam çıktı
veya ürünün miktarında artış olmaması, teknik bir ifade ile işgücünün marjinal verimliliğinin
sıfır olması durumudur.
Son olarak “Yapısal İşsizlik” kavramına açıklık getirmek gerekirse emek gücünün
mevcut yapısı ile coğrafi yer, endüstri, meslek, beceri gibi bir takım unsurlar sebebi ile emek
talebinin yapısı arasında uyumsuzluğun neden olduğu işsizlik olarak tanımlamak mümkündür.
Asıl temel işsizlik türü olarak ele alınan işsizlik türüdür. Özellikle belirtmek gerekirse yapısal
işsizliğin nedenleri arasında en dikkat çekici unsur ekonomik büyümedir. Çünkü ekonomi
büyüdükçe gerekli olan girdi miktarı ve nihai mal talebi değişecektir. Bu da üretim
faktörlerine yansıyacaktır. Ürün talebindeki artışlar işsizlik oranını aşağıya çekerken, azalışlar
işsizlik oranının artışına sebep olacaktır (Parasız, 1998:36).
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2.2. İşsizlik Oranının Hesaplanması
Bir ülkede işsizlik unsurunun ne boyutlarda olduğunu belirleyen en büyük unsur
işsizlik oranıdır. İşsizlik oranının çift haneli rakamlarda olması tehlike çanlarının çaldığının
habercisi iken oranın %5 civarında olması doğal işsizlik oranı olarak kabul görmektedir
(Ercan, 2010:11).
Ülkemiz açısından işsizlik oranının hesaplanmasında tüm kurumlarca kabul gören
kriter Türkiye İstatistik Kurumunun verileridir. TÜİK işsizlik verilerini hesaplarken aşağıdaki
kriterleri dikkate almaktadır.
• İlk olarak bireylerin çalışma çağında olması gerekmektedir. Bu da şu andaki kriterlerle 15 ve
daha yukarı yaştaki nüfusu kapsamaktadır.
• TUİK’in eski hesaplama sisteminde son 3 ay içinde iş arama kanallarından en az birini
kullanmış ve 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişiler üzerinden işsizlik oranı
hesaplanırken Mart/2015 dönemi ile birlikte 3 ay içinde iş arama kanallarından en az birini
kullanmış olma kriteri 4 hafta olarak değiştirilmiş, böylelikle yaklaşık 250.000 kişi civarında
işsiz sayısı azalmıştır. Bunda büyüme rakamlarına rağmen özellikle 2013 yılında %9,7
civarında olan işsizlik oranının 2014 yılında %9,9 oranına gelmesi, Avrupa Birliği üyeliğinde
işsizlik oranının düşük olmasının en başta gelen kriterler arasında olması etkili olmuştur
(http://www.milliyet.com.tr/isin-sekli-degisti-/ekonomi/detay/2024328/default.htm). Realitede
şark kurnazlığı olarak ifade edilebilecek bu yöntem sadece işsizlik oranını daha düşük
çıkarmaktan öteye gitmemiştir.
• TÜİK’in tanım ve kavramlar sayfasında kimlerin işgücüne dahil olmayacağı da
belirtilmiştir. Buna göre çeşitli nedenlerle bir iş aramayan, ancak 2 hafta içinde işbaşı
yapmaya hazır olduğunu belirten kişiler, iş bulma ümidi olmayanlar, yani daha önce iş aradığı
halde bulamayan veya kendi vasıflarına uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş
aramaktan vazgeçen ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişiler, mevsimlik işçiler,
ev hanımları, öğrenciler, emekliler, çalışamayacak derecede özürlü olanlar ve son olarak
“diğer” başlığı altında ailevi ve kişisel nedenler ve bunun dışındaki sebeplerle iş aramayan ve
iş başı yapmaya da hazır olmayan kişilerdir
(http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/tanim/index.html).
Bu kadar “işgücüne dahil olmayan” grubun sonucunda ortaya 2015 yılı itibariyle 28
milyon gibi bir rakam ortaya çıkmaktadır. İşgücü hesabına katılmayan sayısının bu kadar
yüksek olmasında özellikle kadın istihdam oranının düşük olması “ev hanımı” kavramının
ülkemizde yaygın olması gerek kadın istihdamının gerekse işgücüne aktif katılımın düşük
olmasına sebep olmaktadır. Dünya Bankasının 2013 yılsonu verilerine göre 183 ülke arasında
%29 istihdam oranı ile Türkiye kadın istihdamında 168. sırada yer almaktadır
(http://www.karsigazete.com.tr/ozel-haber/kadinlarin-isgucune-katilma-oraninda-sonlardayiz-h39409.html).
3. KÜRESELLEŞME VE İŞSİZLİĞİN NEDENLERİNDE MEYDANA GELEN
DEĞİŞMELER
İktisadi boyutta işsizliğin nedenleri denildiğinde yapısal sebepler, ekonomik sebepler,
bireylerden kaynaklanan sebepler şeklinde sınıflandırma yapmak mümkündür.
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Şekil 1: Ekonomik Büyüme ve İşsizlik
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Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
Ancak özellikle son dönemde tek parti iktidarının olması, 2009 ve 2011 krizlerinin üzerinden
5-6 yıl geçmiş olmasına rağmen ülkemizde halen işsizlik azalmadığı gibi artmaya da devam
ettiği görülmektedir. Bunun temellerine bakıldığında farklı sebeplerin olduğu
gözlemlenmektedir.
3.1. Dış Göç ve İşsizliğe Etkileri
Osmanlı Döneminde meydana gelen yayılmacı politika eşliğinde Anadolu’daki nüfus
gerek İslamiyet’in yayılması ülküsü, gerekse fethedilen ülkelerden sürekli istihbarat almak ve
kontrolün kolay sağlanması amacıyla büyük bir kitlesel göç gerçekleşmiş, mevcut nüfus çok
geniş bir sahaya yayılmıştır. Ancak gerileme döneminin başlangıcı ile bu göç dalgası tersine
dönmüş, özellikle Balkan Savaşlarının kaybedilmesi, devamında Rusya’ya karşı kaybedilen
savaşlar neticesinde ağırlıklı olarak Balkan ve Kafkasya Bölgelerinden 2,5 milyona yakın bir
nüfus Anadolu’ya geri dönmüş, bu da toplam nüfusta bir anda %5 oranında bir artışa sebep
olmuştur (http://www.bilgiyuvasi1.info/turkiyede-gocler-ve-nedenleri-771.Asp).
Özellikle son dönemde radikal İslamcı olarak tabir edilen grupların Afganistan, Irak,
Pakistan gibi ülkelerde bölgesel yönetimlere hakim olmaya başlaması ve bu ülkelerde yaşayan
insanların Avrupa’ya geçme isteği ile birlikte ülkemiz son dönemde göç yollarının birleştiği
bir köprü vazifesi görmeye başlamıştır. Yine aynı bölgelerden kaçan insanların tercihleri
arasında Türkiye’nin de yer alması göç ile birlikte artan nüfusu beraberinde getirmiştir.
Ancak son yılların en büyük göç dalgası 15 Mart 2011 tarihinde patlak veren Suriye İç
Savaşı ile başlamıştır. Başlangıçta küçük çaplı iç çatışmalar ile başlayan süreç bir anda bütün
ülkeyi sarmış ve milyonlarla ifade edilen göç dalgasını beraberinde getirmiştir
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye_%C4%B0%C3%A7_Sava%C5%9F%C4%B1).
İlk
etapta ülkede zengin olarak bilinen kişiler en azından sükunet sağlanana kadar ülkemize
gelmeye başlarken zamanla ülke içindeki farklı etnik gruplar ve siyasi fraksiyonların savaşa
dahil olması ile birlikte göç dalgası tüm ülkeyi sarmış resmi rakamlara dayanmamakla birlikte
tüm Suriye genelinde 7,6 milyon civarında insan göç etmek zorunda kalmıştır. Bölgenin asıl
yükü ise Türkiye, Lübnan ve Ürdün üzerinde toplanmıştır. Bu üç ülkede toplamda 4 milyon
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civarında, bunun ise 2 milyonun üzerinde bir sayının Türkiye’de yaşadığı düşünülmektedir
(http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/09/150910_suriye_ic_goc). Ancak sorun sadece
göç etmeleri ile ilgili değildir. Başlangıçta gelen zengin grupların yanında fakir, yardıma
muhtaç, eğitim düzeyi düşük gruplar eklenmeye başlamıştır. Bu göç dalgası devamında
barınma, beslenme, işsizlik gibi ekonomik açından da birçok sorunu devamında getirmiştir.
Başlangıçta konteynır kentlerde yaşayan mülteciler zamanla büyük şehirlere geçmeye
başlamış, bu da işsizlik ve kaçak işçi çalıştırma sorununu beraberinde getirmiştir. 2015
Ağustos döneminde işsizlik oranının tek haneli rakamlara düşmesi beklenirken %10,1 işsizlik
oranı ile tekrardan çift haneli rakamlara yükselmiştir. Ekonomistler 2 milyon Suriyelinin
yüzde 5-6’sının istihdama katılmış olabileceğini ve bunun işsizliği arttırdığını
vurgulamaktadırlar (http://www.hurriyet.com.tr/issizlikte-suriye-etkisi-40014958). Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset
Araştırma Merkezinin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Türk İş Dünyası ve Suriyeliler” adlı
araştırmada yasal olmamasına karşın 300 bin Suriyelinin kayıt dışı ve kaçak olarak
çalıştırıldığı
belirtilmiştir
(http://iktisadianaliz.com/issizlik/issizlige-suriye-dopingi/).
Ortalama işsizlik oranında yaklaşık 0,4 oranında Suriyeli göçmenlerden kaynaklı bir artış
olduğu tahmin edilmektedir. Rakamların bu denli büyük çıkmasında özellikle iş piyasasında
Suriyeli mültecilerin ucuz işgücü olarak görülmesi etkili olmaktadır. Ayrıca göçmenlerin
gerek çaresizlik, gerekse geri dönme ümitlerinin olmayışı onları asgari ücretin altında
çalışmayı kabul etmelerine itmektedir. Çalışan kayıt sisteminde sadece Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca 6 aya kadar çalışma izni verilmesi ve sıkıntıların yaşanması kaçak işçi
çalıştırmayı bir nevi cazip hale getirmektedir. Hükümette mevcut durumun bilincinde olduğu
için Orta Vadeli Program’da işsizlik oranı hedefi 2015 için 10.5, 2016 yılı için ise 10.3 olarak
belirlenmiş durumdadır. Bu da aslında Suriyeli mülteci sorununun ülkenin iç dinamiklerine de
olumsuz yansımalarının olduğunun en büyük göstergesidir
(http://www.paraanaliz.com/turkiye/issizlik-suriye-etkisiyle-cift-hanede-h8841.html).
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3.2. Genç İşsizlikte Yaşanan Artışlar
Şekil 2: Genç İşsizliğin Toplam İşsizlik İçindeki Oranı
NÜFUS

İŞGÜCÜ

İSTİHDAM

15+ Yaş

İşgücü

İşgücüne
Dahil
Olmayan
Nüfus

İşgücüne
Katılım
Oranı
(%)

2005

48 356

21 691

26 665

2006

49 275

21 913

2007

50 177

2008

İŞSİZLİK

İstihdam

İstihdam
Oranı
(%)

Genç
İstihdam

İşsiz
Sayısı

Genç
İşsiz
Sayısı

Genç
İşsizlik
Oranı
(%)

İşsizlik
Oranı
(%)

Tarım
Dışı
İşsizlik
Oranı
(%)

44,9

19 633

40,6

3 539

2 058

749

17,5

9,5

12

27 362

44,5

19 933

40,5

3 514

1 980

694

16,5

9

11,1

22 253

27 925

44,3

20 209

40,3

3 470

2 044

727

17,3

9,2

11,2

50 982

22 899

28 083

44,9

20 604

40,4

3 447

2 295

786

18,6

10

12,3

2009

51 833

23 710

28 124

45,7

20 615

39,8

3 296

3 095

979

22,9

13,1

16

2010

52 904

24 594

28 310

46,5

21 858

41,3

3 426

2 737

849

19,9

11,1

13,7

2011

53 985

25 594

28 391

47,4

23 266

43,1

3 651

2 328

740

16,8

9,1

11,3

2012

54 961

26 141

28 820

47,6

23 937

43,6

3 600

2 204

676

17,8

8,4

10,3

2013

55 983

27 047

28 936

48,3

24 601

43,9

3 673

2 445

756

17,1

9

10,9

2014

56 986

28 786

28 200

50,5

25 933

45,5

3 930

2 853

858

17,9

9,9

12

2015

57854

29678

28176

51,3

26621

46,0

4.039

3057

919

18,5

10,3

12,4

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
Son dönemde ülkemizde her ile en az bir üniversitenin açılması ile birlikte ülkedeki
eğitim düzeyinde artış olmasına karşın, genç neslin beklentileri aynı doğrulturda artmış
devamında ise tabloda da gözleneceği üzere genç işsizlik verileri özellikle son 3 yıllık
periyotta hızlı bir yükseliş trendi içine girmiştir. Türkiye’de genç nüfus açısından bakılacak
olursa demografik fırsat imkânlarının devam ettiği gözlemlenmektedir. Ancak 2040 yılı
itibariyle genç nüfus fırsatının biteceği bu açıdan 2040 yılına kadar gençlerin iyi bir eğitim
alarak üretime kanalize edilmesi durumunda ülkemizin ciddi bir ekonomik atak yapacağı ve
işsizlik sorununun çözüleceği düşünülmektedir(Erdayı, 2009:138).
Genç işsizlik sorununu iktisadi bakış açısı ile incelediğimizde son yıllarda yaşanan
büyüme rakamlarının ücret düzeyine yansımaması, işverenlerin artan genç işgücü yerine ucuz
işgücünü tercih etmesi sonuç olarak gençlerin iş piyasasına girmede ücret açısından
kararsızlıklar yaşaması, iş piyasası içerisinde istikrarlı bir şekilde çalışma imkanı bulamaması
sonucunu doğurmaktadır.
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Başta lisans mezunu gençler olmak üzere, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi
mezunları mezuniyet sonrası ücret beklentilerinin piyasa şartlarının üzerinde olması, kariyer
hayatlarına iyi bir pozisyondan başlama arzusu, ancak buna karşın yeterli deneyime sahip
olmamaları gibi nedenlerle iş piyasasına girişte uzun bir bekleme süreci ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Bu noktada ayrıca meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunu gençlerle, iş
piyasasında arz edici kurum ve kuruluşların buluşmasını sağlayacak etkili kurumların (özel
istihdam kurumları) sayısı da oldukça azdır. Mesleki eğitim almış gençlere yönelik staj
programlarının yetersiz oluşu iş piyasasına yeni işgücü kazanımını yavaşlatmaktadır. Lisans
mezunlarının ise yüksek lisans programlarına devam etmesi genç işsizlerin sayısını her geçen
gün yükselttiği gibi genç işsizlik oranında da artışlar gözlenmektedir
(http://www.ekonomistler.org.tr/arsivler/445).
“Üniversite mezunuyum. İş ilanlarına hemen hemen her gün başvuruyorum. Ancak
hiçbir geri dönüş alamıyorum. Çağıranlarda çoğu kez biz sizi arayacağız diyerek geri
gönderiyor. Sonuç olarak iş görüşmelerim sürekli olumsuz sonuçlanıyor. Dayım yok ki işe
yerleştirsin. Oysa ben X üniversitesinin Y bölümü mezunuyum. Neden hala işsiz kaldığımı
anlamış değilim!?” Bu soru aslında üniversiteyi yeni bitirmiş iş bulamamış çoğu kimsenin
sorunu. Bu sorunun “neden” kısmına cevap vermek gerekirse iş piyasası incelendiğinde
genellikle iki temel faktör karşımıza çıkmaktadır. Piyasadaki mevcut iş ilanlarının tamamına
yakın bir kısmında “en az 2 yıl iş deneyimi sahibi olmak” ibaresi yer almaktadır. Bu maddeye
olumlu cevap verilememesi işverenler için negatif bir izlenimin oluşması demektir. Bunda da
işverenleri haksız bulmak yanlış olacaktır. Örnek vermek gerekirse hiç deneyimi olmayan
birini işe alarak değeri milyon dolarlar ifade edilen bir CNC Tezgahını teslim etmek
işverenler açısından çok büyük bir risk ve maliyettir. Mezuniyet aşamasına gelen üniversite
mezunu gençlere yönelik işbaşı eğitim programlarının olmayışı, olan programların ise büyük
bir kısmının “naylon staj” olması ve öğrencilere hiçbir artı sağlamadığı gibi genç işsizler
ordusunun sayısının giderek artmasına da sebep olmaktadır.
Bunun yanında emeklilik yaşının 65 yaş olarak belirlenmesi ve ülkemizdeki ağır
çalışma koşullarının varlığı gençlerin kamuda çalışmayı tercih ettikleri izlenimini arttırmıştır.
Bunun en büyük göstergesi 2016 yılı içinde düzenlenecek KPSS sınavına 3 milyon gibi bir
katılımın beklenmesidir. Ancak yıllık bazda 10 bin ile 15 bin civarındaki kamu istihdamı
taleplerin çok altında kalmaktadır.
3.3. Ücret Politikalarında Yaşanan Değişmeler Ve İşsizlik Oranına Yansımaları
1 Kasım 2016 seçimleri vaatlerin birbiriyle çarpıştığı, promosyon dağıtılır gibi
sözlerin verildiği bir seçim olarak hatırlanacak. Özellikle 7 Haziran 2016 tarihinde
düzenlenen seçimin sonuçları dikkate alındığında emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik
yapılan vaatler muhalefet partileri için meyvelerini vermiş, iktidar partisinin oy oranında
gözle görülür bir azalış olmuştur. Ancak hükümetin kurulamayışı, siyasi boşluk yaşanması
seçimlerin yenilenmesine neden olmuş, 7 Haziran seçimlerinde uygulanan propaganda
yöntemi muhalefet partileri tarafından daha da genişletilerek meydanlarda dile getirilmiştir.
Seçimdeki oy kaybını iyi değerlendiren iktidar partisi bu vaatlere karşı strateji planını devreye
sokmuş, öncelikle emeklilere seyyanen zam ve 2016 yılı ile yürürlüğe giren asgari ücretin
1300 TL’ye çıkarılması vaadi seçim meydanlarındaki yerini almıştır. Nitekim iktidar partisi
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seçimi gerek 7 Haziran seçimleri sonrası hükümetin kurulamayışı, gerekse vaatlerini iyi bir
şekilde seçmene anlattıkları ve gerçekleştirecekleri yönünde inancın oluşması ile %49,5 gibi
tarihi bir oy oranı ile seçimi kazanmıştır.
Ancak seçimin bitmesi ve seçim meydanlarında verilen vaatlerin hayata geçirilmesi
beklentisi yeni hükümetin kurulması ile birlikte ilk hayata geçirilen icraatların başında asgari
ücretin 1.300 TL’ye çıkarılması ile kendini göstermiştir. İşveren cephesinden olumsuz
seslerin yükselmeye başlaması ve maliyetlerin artacağı gerçeği ortaya farklı sorunların
çıkmasına sebep olmuştur. Bunun yanında hiç beklenmedik kesimlerden de büyük destekler
gelmiştir. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç G-20 zirvesinde “Eşitsizliğin ortadan
kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerekir” sözleri asgari ücretin %30 oranında
artışına iş dünyasından da kısmi de olsa desteğin geldiğinin göstergesidir
(http://www.egedesonsoz.com/haber/asgari-ucret-artisi-issizligi-artirir-mi/913072).
Asgari ücrette bu denli bir artış sonucunda ekonomi dünyası için akla gelen ilk soru
işsizlik ve enflasyona nasıl bir yansıması olacağı konusu olmuştur. Ekonomistlerin büyük bir
bölümü ilerleyen dönemler içinde seçim vaatleri paralelinde asgari ücrette meydana gelen
artışın diğer ücretlere de yansıyacağını, bunun da hayat pahalılığını ve enflasyonu
tetikleyeceğini belirtmişlerdir.
Şekil 3: Philips Eğirisi (Enflasyon-İşsizlik Oranı İlişkisi)

Kaynak: Bayrak ve Kanca, 2013:99
Phillips eğrisi analizi, çok basit bir izahı ile ekonomide enflasyon ile işsizlik arasında
ters yönlü ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Enflasyon oranı e1’den e2’ye düştüğünde
işsizlik oranı i1’den i2’ye yükselmektedir. Ancak bu teori büyük oranda geçerliliğini yitmiştir.
Nitekim aşağıdaki tabloyu incelediğimizde ülkemizde enflasyon oranının değişimi ile işsizlik
oranının değişimi arasında reel verisel bir illiyet bağının olmadığı gözlemlenmektedir.
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Şekil 4: 1980-2013 Yılları Arasında İşsizlik ve Enflasyon Oranındaki Değişim Grafiği

Kaynak: Koç, 2015:45
2016 yılının ilk üç aylık dönemi içinde asgari ücrette artış yoluna gidilmiş ve buna
bağlı olarak ister istemez diğer ücret türlerinde de artışlar gözlenmiştir. Ücretlerde yapılacak
bu artışların ortaya çıkaracağı ek maliyet ya enflasyonu yükseltecek ya da çalışanların bir
bölümünün işten çıkarılması sonucunda işsizlik oranının artması yönünde etki oluşturması
sonucunu doğuracaktır (http://www.haberdar.com/ekonomi/asgari-ucret-artisinin-issizlik-veenflasyonu-artirmasi-bekleniyor-h5339.html). Sonuç olarak Ocak 2016 döneminde %11,1
olarak açıklanan işsizlik oranı asgari ücrette yaşanan artışın işsizlik oranına olumsuz
yansıdığının göstergelerinden biridir
(http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=Mk7WXY1YrvTG8DBHJW4gng7QQGZTshTZT
Jc6bnQ2mn7SVVN8y5z2!171425816). Ancak yinede unutulmaması gereken nokta her
zaman övündüğümüz G-20 üyesi olan ülkemiz Meksika’dan sonra halen asgari ücret
düzeyinde en düşük asgari ücrete sahip olan ülkedir. Bu işsizlik sorununda yapısal sorunların
halen devam ettiğinin bariz bir delili niteliğindedir (http://onedio.com/haber/asgari-ucretli-birisci-buyuk-boy-bir-hamburger-yemek-icin-ne-kadar-calisiyor--700183).
3.4. Popülist Politikalardaki Artışlar
Son dönemde kırsaldan kente başlayan göç ile birlikte GSMH içinde tarımın
istihdamdaki payı azalmaya başlamıştır. Ancak Türkiye’de tarım, orta gelirli diğer ülkelere
kıyasla istihdam açısından ekonomideki önemini korumaktadır. Özellikle 2007 yılından
itibaren tarımın payının tekrardan yükselişe geçtiği gözlenmektedir. Halen Türkiye’de çalışan
nüfusun yaklaşık %26,2’si tarım sektöründe istihdam edilmektedir (Ay, 2012:323).
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Türkiye’de işsizlik, kırsaldan kente geçiş sürecinin devam etmesi ve son dönemde
sanayileşmenin yerini inşaat sektörüne bırakması siyasi konjonktürden kaynaklanan yapısal
sorunların artmasına sebep olmuştur. Sanayiye yatırım yapmayı düşünmek yerine birçok
sanayici inşaat sektörüne yönelmiştir. Bunun en güzel delili son dönemde televizyonlarda
artan konut lansman reklamlarıdır. Ayrıca Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısını teşkil
eden İstanbul’da son dönemde özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen dış konut talebi çok
yüksek kar marjları ile konut satışlarını ve karlarını getirmiş, bunun son hamlesi olarak
hükümet Üsküdar İlçesinde kentsel dönüşüm için inşaat izni vererek bu sürecin daha da
yükselen bir trend olmasına yol açmıştır. Buda hem sanayinin istenen ölçüde büyümesini
engellemekte, hem de yatırımların inşaat sektörüne kaymasını ve konut fiyatlarında büyük
artışları peşinden getirmiştir.
Türkiye yatırım açısından 6 öncelikli bölgeye ayrılmasına rağmen, halen ulusal ve
uluslararası firmaların büyük bir bölümünü gerek alt yapı yatırımlarının diğer bölgelere göre
daha gelişmiş olması, gerekse ihracat açısından lojistik bölgelere daha yakın olması, son
dönemde artan terör olayları gibi nedenlerle büyük avantajlarına rağmen batı bölgelerine
yatırım yapmaya itmiştir.
İş Kurumu elinde bulundurduğu işsizlik sigortası fonu bugün ekonomik açıdan
Türkiye’nin en büyük fonudur. Fon 2009 yılına kadar sadece işsizlik sigortasından “işsizlik
maaşı” alan bireyler için kullanılırken 2009 krizi ile birlikte hızla artan işsizlik ve ekonomik
durgunluk nedeniyle hükümet acil tedbir paketini devreye sokmuş, kısa çalışma ödeneğini
hayata geçirerek, toplu işçi çıkarma düşüncesinde olan tüm firmalara İş Kurumuna
başvurmaları durumunda koşulsuz kısa çalışma ödeneği alma imkanı sunulmuştur.
Devamında gelen 2011 krizinde de mevcut politika uygulanmaya devam edilmiş, 2013 yılına
kadar kısa çalışma ödeneği ile işverenlerin üzerinden işçi ücretleri yükü büyük oranda
kaldırılmıştır. Ancak son dönemde artan asgari ücret, sanayi sektöründe beklenilen
yatırımların gerçekleşmeyişi, eğitimli genç nüfusta her ilde açılan üniversiteler sonucunda
hızlı bir artışın yaşanması işsizliğin artmasına, hükümetinde buna karşılık yeni politikalar
geliştirmesine neden olmuştur. 2009 yılında uygulanan başarılı kısa çalışma ödeneği sistemi,
bu sefer yerini yine İş Kurumu tarafından hayata geçirilen İşbaşı Eğitim, Kurs, Toplum
Yararına Çalışma programlarına bırakmıştır. Ancak bu uygulama paketi zamanla amacına
hizmet etmenin dışına çıkarak işsizliği daha düşük tutmak, işverenin üzerindeki ücret yükünü
hafifletmek gibi geçici çözümlere hizmet ederken, yapısal kalıcı çözümlerin üretilmediği
gözlenmektedir. Örnek vermek gerekirse son düzenleme ile sadece 2 adet sigortalı çalışanı
olan bir işveren 320 işgünü boyunca stajyer çalıştırabilmektedir. Keza toplum yararına
programlarında 300 kişilik orman işçisi, 500 kişilik İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde
görevlendirilmek üzere temizlik işçisi gibi geçici işçi istihdam sistemleri getirilerek işsizlik
oranları aşağıya çekilmeye çalışılmaktadır.
Ancak son dönemde yapılan işsizliğin azaltılmasına yönelik tüm düzenlemeler yapısal,
kalıcı çözümler üretmek yerine geçici, günü kurtarma amaçlı politikalar olup, ilerleyen
dönemlerde işsizlik rakamlarının daha büyük oranlara ulaşmasını engellemeyecek
çözümlerdir. Örneğin işbaşı eğitim programının bitiminde işverenlerin sadece 60 gün gibi
istihdam zorunluluğu bulunmakta, bunu gerçekleştirmemesi durumunda ise sadece 1 yıl
boyunca işbaşı eğitim programlarından yararlanamama hak mahrumiyeti gibi çok küçük çaplı
195

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

cezalar öngörülmektedir. Aynı şekilde toplum yararı programları maksimum 9 ay boyunca
düzenlenmekte, 9 aydan sonra program otomatik olarak sona erdiği için kişiler yine işsiz
kalmaktadır. Bu ve benzeri uygulamalar işsizliğin azalması yerine ilerleyen dönemlerde
işsizliğin artmasına dahi sebep olabilecek yapısal sorunlardır.
4. DEĞİŞEN İŞSİZLİK NEDENLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İşsizlik oranlarında genişleyen ve büyüyen ekonomik ülke ekonomisine rağmen düşüş
olmamasında yukarıda detayları ile açıklamaya çalıştığımız nedenler yatmaktadır. Mevcut
sorunlara yönelik çözüm önerileri için ilk olarak belirtmek gerekir ki çözümlerin kalıcı ve
yapısal olması gerektiği gözlemlenmektedir. Popülist yaklaşımlar, geçici çözümler sorunun
çözümünden ziyade sorunun derinleşmesine sebep olmaktadır.
Halen ülkemizde tarım sektörel bazda en yüksek istihdam alanlarından birini
oluşturmaktadır. Ancak kırsaldan kente göçün artması tarım reformunun AB müktesebatı ile
uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca tarım alanında verilen
desteklerin çağın gerekleri ve çiftçilerin beklentisi doğrultusunda hayata geçirilmelidir.
Uygulanan politikaların istihdama ne kadar katkı sağladığı iyi değerlendirilerek istihdamın
arttırılmasına katkı sağlaması için azami gayret sarf edilmelidir. Kırsaldan kente göçün önüne
geçmek için gerekli önemlerin alınması zorunluluktur. Son dönemde artan et fiyatları ile
siyaset gündeminin temel konularından biri olan kırmızı et sektörüne gereken önemin
verilmesi de hem istihdamın arttırılmasına, hem de iç göçün önlenmesine fayda sağlayacaktır.
Gelişen teknoloji, yazılım ve bilişim sektöründe yaşanan değişmeler dikkatle takip
edilmeli, biyoteknoloji, yazılım uzmanlığı, nanoteknoloji sektörlerinde beyaz yakalı işgücü
için yeni yatırımların önünün açılması gerekmektedir. Yazılım sektörü diğer sektörlerle
kıyaslandığında en fazla genç nüfusun istihdam edildiği sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yazılım sektöründe yaşanan gelişme ve değişmeler ülkenin işsizlik oranında da önemli bir
azalma sağlamaktadır. Bunun yanında yazılım sektörü kadınların ve engellilerin istihdamında
da önemli imkânlar sunmaktadır. Yazılım sektöründe başarı öyküsü haline gelmiş
Hindistan’da yazılım sektörüne yönelik girişimlerin başladığı 80’li yıllardan 2000’li yılların
başına kadar işgücü istihdam oranı yaklaşık 48 kat artarak 284.000 kişiye ulaşmıştır. Özellikle
2000’li yıllarda ise yazılım sektöründeki istihdam ortalama yıllık %40 artarak 2004 yılında
850.000 kişiye ulaşmıştır. Aynı şekilde İsrail’de de, sektörde istihdam edilen insan sayısı
1990-2000 yılları arasında 36.000’den 56.000’e çıkmıştır ve on yılda %65 istihdam artışı
olmuştur. Bu ülke örneklerinden de görüleceği üzere yazılım sektörünün giderek bir stratejik
sektör olmasıyla birlikte işsizlik önemli bir oranda azalmıştır. Ayrıca yazılım sektörünün
Hindistan’a sağladığı diğer katma değerlere baktığımızda; 2007 yılında yazılım üretiminden
elde edilen gelir, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın % 5,2’sini oluşturmaktadır
(http://www.sde.org.tr/tr/newsdetail/yazilim-sektoru-e-bulteni-yazilimda-turkiye-neden-birbasari-hikayesi-olmasin/2852).
10. Ulaştırma Şurası’nda Türkiye bilgi ve iletişim sektöründeki 2023 yılı vizyonu ve
hedefleri ortaya konulmuştur. Toplantıda açıklanan sonuç raporunda; yazılım sektörünün 160
milyar dolara ulaşması ve bunun GSYİH’daki payının %8’e çıkarılması, yazılım sektörünün
öncelikli sektör olarak belirlenmesi ve toplam ihracatta yazılım sektörü payının %2’ye
çıkarılması hedefleri son derece ilgi çekicidir.
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Türkiye’de sektörün potansiyelinin geliştirilmesi için önemli çalışmaların yapıldığı
gözlenmektedir. Ancak, şu ana kadar hedeflenen noktaya ulaşılamamıştır. Dünya Ekonomik
Forumu 2014-2015 raporu verilerine göre ülkemiz 138 ülke arasında 71. sıradadır. Yazılım
sektörünün gelişebilmesi için üniversiteler, STK’lar, özel sektör ve kamu arasındaki işbirliği
son derece önem arzetmektedir ve bu sektörde istihdamın artırılıp, işsizlik oranının
düşürülebilmesi için çok daha büyük ve geniş çaplı çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Ülkede uygulanmakta olan makro ekonomik politikalar hayata geçirilirken talep
yeterliliği ve yetersizlikleri dikkate alınmalı, uygulanan politikalar sonucunda yeni işsizlik
sorunları meydana getirilmemelidir. Örnek vermek gerekirse güvenlik sektörünün yükselen
bir yıldız olduğu dönemde işsiz bir çok genç güvenlik sertifikası alarak iş sahibi olmaya
başlamıştır. Ancak sektörel eksiklikler ve aksaklıklar tam olarak dikkate alınmadığı için talep
edilen sayıdan çok daha fazla oranda sertifika sahibi özel güvenlik işgücü piyasasına katılmış
ve beklentileri olan bu kişiler ayrı bir işsizler sınıfını doğurmuştur. Bu anlamda hükümetin
sanayi ve ticaret odaları ile dirsek temasında bulunarak hangi meslek ve branşlarda iş açığının
olduğuna, hangi alanlarda mesleki eğitim verilmesi gerektiği konularına dikkatle eğilinerek,
özellikle genç işsizliğin önlenmesinde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir
(http://www.abdanmerymm.com/turk-yazilim-firmalarini-hindistan-yazilim-firmalari-gibinasil-gelistiririz.html).
Kamu istihdam strateji planı hazırlanmalı, strateji planı mevcut yapısal ekonomik
uygulamalarla uyumlu olmalı ve işsizliğin azaltılmasında aktif olarak yönetilmelidir. 20142023 yıllarını kapsayan ulusal istihdam strateji planı hazırlanmış, ancak 2014-2016 yılları
arasında sonuçları değerlendirildiğinde elde edilen veriler uygulanma planının verimli ve
gerçekçi bir şekilde hayata geçirilmediğinin göstergesi niteliğindedir. Özellikle 2016 yılında
hayatında geçirilmesi planlanan ve Ulusal İstihdam Planı içinde yer alan esnek çalışma,
uzaktan çalışma sistemlerinin gerek işverenler gerekse çalışanlar açısından istismar
edilmemesi için gerekli tedbir ve önemlerin alınması gerekir. Aksi takdirde işsizlik oranı çok
daha yüksek oranlara hızla tırmanacaktır. Bunun yanında asgari ücretin yükselmesi ve
devamında diğer ücret düzeylerine yansıması ile birlikte işveren üzerinde meydana gelen işçi
maliyetlerindeki artış dikkate alınarak devlet destekli sübvansiyonlar ile maliyetlerin
düşürülmeye çalışılması işsizliğin azalmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Ev hanımlarının,
temizlik ve çocuk bakımı gibi sektörlerde kayıt dışı çalışanlara yönelik yapılacak çalışmalar
ile işgücüne aktif katılım oranı arttırılmalı, çalışanların sosyal güvenlik kurumlarına prim
ödeme sistemi ile kayıt olmaları sağlanmalıdır. Eğitim sisteminde mesleki eğitime daha fazla
önem verilerek özellikle eğitim ve işçi açığı planlaması gündeme alınmalıdır. Gençler
piyasanın ihtiyaçları ve açıklar konusunda bilgilendirilerek tüm ülke genelinde “yönlendirmeli
mesleki eğitim sistemi” hayata geçirilmelidir. Özellikle meslek liseleri, yüksek okullar ve
üniversitelerde mentorlük birimleri kurulmalı, mezuniyet sonrası iş arama faaliyetlerine
yönelik olarak öğrenciler eğitim hayatı sona ermeden bilgilendirilmeli ve yönlendirilmelidir.
Genç nüfusun yoğun olduğu ve 35 yaş üstü bireylerin iş bulmakta zorlandığı ülkemizde 35
yaş üstü istihdamına yönelik işverenleri cezp edecek teşvikler hayata geçirilmelidir. Her iş
yılının sonunda elde edilen veriler uzman bir kurul tarafından değerlendirme altına alınarak
istihdam alanında başarısız olunan konular detayları ile ele alınmalı ve çözüme yönelik farklı
öneri ve lansmanlar değerlendirilerek yeni çözüm sistemleri hayata geçirilmelidir.
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5. SONUÇ
Gerek son dönemde istihdam alanında yapılan atılımlara, gerekse yapısal ve jeopolitik
gelişme ve değişmelerden dolayı ekonomik büyümede yaşanan gelişmeler istihdam
oluşturmadığı ve sektörler arasında istihdam anlamında farklılıkların oluşmasına neden
olduğu gözlemlenmektedir. İstihdamın arttırılması için kalkınma stratejileri ve önceliklerin
yeniden belirlenmesi, göç, genç işsizliği, sektörler arasındaki oransız büyüme değişkenleri
dikkate alınarak yeni politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kırsal kesime veya geri
kalmış bölgelere yönelik politikaların yeniden düzenlenmesine ilave olarak tüm ülke
genelinde çekim merkezi olmuş, Bursa, Eskişehir, Deniz, Diyarbakır, Gaziantep, Ş.Urfa,
Aydın gibi illerde bölge insanının uzmanlaştığı sektörlere daha büyük desteklerin sağlanması
öngörülmelidir. Ayrıca sektör ve sektörlerin belirlendiği illerde pilot uygulama modellerinin
hayata geçirilmesi ile işsizliğin önlenmesine yönelik daha büyük adımların atılması çok daha
fazla fayda sağlayabilir.
İlk kez 1978 yılında Nobel ödülü sahibi Milton Friedman ve 2006 Nobel ödülü alan
Edmund Phelps’in geliştirmiş olduğu doğal işsizlik oranı ekonominin tam dengede olduğu
dönemdeki işsiz oranını işaret etmektedir. İktisadi doktrinde bu oran genel olarak %5 olarak
kabul edilmektedir. Ancak 2016 yılı itibariyle tüm hesaplama ve hükümet kaynaklı istihdam
projelerine rağmen işsizlik oranının %10’un üzerinde kronikleşmesi uygulanan politikaların
başarılı olamadığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir
(http://www.mahfiegilmez.com/2013/12/issizlik-histeresisi.html). Cumhuriyetin kuruluşunun
100. Yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 Türkiye’sinde hali hazırda işsizlik ekonomik açıdan
en büyük sorunların başındaki yerini korumaktadır. Bu yönüyle işsizlik çözüm bekleyen ve
ülke geleceğine şekil verecek bir unsur olarak çözülmesi gereken bir sorundur. Aksi takdirde
ilerleyen dönemlerde çözüm bulunamaması halinde daha büyük ekonomik ve yapısal
sorunlara gebe bir süreçtir.
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DENİZLİ’DE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KİMİ GELENEKSEL MESLEKLER
Öz

Ayşegül KOYUNCU OKCA

Hızla gelişen-değişen-dönüşen bilim, sanayi, ticaret ve iletişim teknolojileri bireylerin gerek üretim gerekse
tüketim tercihlerinde birtakım değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Geleneksel meslekler değişim ve
dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenerek ticari, ekonomik, teknolojik, kültürel ve sanatsal olarak tercihlere
cevap veremez duruma gelmiştir. Dönemine önemli hizmetleri bulunan geleneksel meslekler aslında ait olduğu
toplumun gelenek ve görenekleri çerçevesinde şekillenerek sahip olduğu kültür ve sanat düzeyinin en önemli
göstergeleri arasında yer almaktadır. Başka bir ifade ile bu meslekler aslında ait oldukları toplumların ortak tarih
anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sanatsal birikimini, estetik bilincini, yaşam biçimlerini, zevklerini, inanç ve
duygu dünyalarını yansıtmaktadır. Genellikle babadan-oğula ve anadan-kıza usta-çırak ilişkisi içerisinde
öğretilen bu mesleklerden bazıları günümüzde son demlerini yaşamaktadırlar. Geçmişte tüm ailenin geçimini
sağlayan bu meslekler artık gerekli kazancı sağlayamadıkları için yok olmaya başlamışlardır.
Bu çalışmanın amacı; Denizli’de faaliyet göstermiş kültürel veya sanatsal değerdeki önemini kaybeden ya da
kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri tanıtmak, kimler tarafından ve nerelerde en çok icra
edildiklerinin üzerinde durmak, günümüzdeki durumlarını tespit ederek, geçmişten günümüze bu
mesleklerde yaşanan değişikliklerin saptanması olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için
yöntem anlayışımız ışığında amaca ulaşmada gerekli araçlar olan alan araştırması, gözlem ve söyleşi teknikleri
kullanılmıştır. Ayrıca literatür taraması yapılarak çalışmanın bilimsel bir tabana oturtulması sağlanmış ve halen
üretimi devam eden geleneksel meslekler fotoğraflanarak belgelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Denizli, Kültür, Sanat, Geleneksel Meslekler, Usta-Çırak

SOME TRADITIONAL OCCUPATIONS ABOUT TO BE LOST IN DENİZLİ
Abstract
Rapidly developing, changing and transforming science, industry, trade and communication technologies have
led to some changes both in production and consumption preferences of individuals. Having been affected by the
change and transformation process in a negative manner, traditional occupations can no longer satisfy
commercial, financial, cultural and artistic preferences. Having been shaped within the frame of customs and
traditions of the society to which they belong, the traditional occupations that have important services during
their period are among the most significant indicators of the cultural and artistic aspects of that society. In other
words, these occupations in fact reflect the cultural and artistic background, aesthetic awareness, life styles,
tastes, beliefs and emotions of the society to which they belong along the lines of its common historical
understanding. Some of these occupations which have generally been inherited from father to son, from mother
to daughter through a master-apprentice relationship are now heading for the last roundup. These occupations
which used to provide for the entire family have started to disappear since they can no longer provide a sufficient
income.
The purpose of this study was determined as introducing the traditional occupations that were once
carried out in Denizli, later either have lost or about to lose their significance in terms of cultural or artistic
importance, identifying their places of most intensive production, finding out by whom they were carried out and
since when they did this, and having identified their states today, identifying the changes that have been
experienced from past to present. In order to conduct this study, with the light of our methodological approach;
Yrd. Doç. Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü Öğretim
Üyesi, aysegulkoyuncu@pau.edu.tr
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field study, observation and interview techniques were used as the tools required to achieve our objectives.
Moreover, literature scanning was performed for the study to be based on a scientific foundation and still
continuing production of traditional occupations was documented with photographs.
Key Words: Denizli, Culture, Art, Traditional Occupations, Master-Apprentice

Giriş
Gelenek veya geleneksel kavramı genellikle durgun, sıklıkla homojen olarak
nitelendirilen toplulukları tanımlamak için kullanılır. Geleneksel meslekler; yerel gelenek ile
uyum içinde olan ve yerel topluluk tarafından gerçekleştirilen mesleki faaliyetler olarak
tanımlanmaktadır. Ev, işyeri, dini ve toplumsal törenlerde, takas ya da nakit ile sağlanan
geçim kaynağı olarak, yerel topluluklar tarafından gerçekleştirilen tüm üretim faaliyetlerini
kapsamaktadır (Asafu-Adjaye, 1996, s. 125-135).
Hızla gelişen, değişen ve dönüşen bilim, sanayi, ticaret ile iletişim teknolojileri,
bireylerin gerek üretim gerekse tüketim tercihlerinde birtakım değişiklikler yaşanmasına
neden olmuştur. Geleneksel meslekler, değişim ve dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenerek
ticari, ekonomik, teknolojik, kültürel ve sanatsal olarak tercihlere cevap veremez duruma
gelmiştir. Artan nüfusa paralel olarak talep ve isteklerin de artması ile ihtiyaçların da
çeşitlenmesi, gerek ürün gerekse hizmet sektöründe talepleri artırmıştır. Ancak yerli üretimin
yeteri kadar desteklenmemesi, emek yoğun olarak üretim yapılan mesleklerde yetiştirilecek
çırağın bulunamaması, ithal ürünlere sağlanan imtiyazlardan yerli ürünlerin faydalanamaması
ve moda kavramının çok sık olarak değişiklik göstermesi geleneksel mesleklerin kaybolmaya
yüz tutmasına neden olmuştur. Genellikle babadan-oğula ve anadan-kıza usta-çırak ilişkisi
içerisinde öğretilen bu mesleklerden bazıları günümüzde son demlerini yaşamaktadır.
Geçmişte tüm ailenin geçimini sağlayan bu meslekler artık gerekli kazancı sağlayamadıkları
için yok olmaya başlamışlardır (Koyuncu, 2005, s. 32).
Dönemine önemli hizmetleri bulunan geleneksel meslekler aslında ait olduğu
toplumun gelenek ve görenekleri çerçevesinde şekillenerek sahip olduğu kültür ve sanat
düzeyinin en önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. Başka bir ifade ile bu meslekler,
aslında ait oldukları toplumların ortak tarih anlayışı doğrultusunda, kültürel ve sanatsal
birikimini, estetik bilincini, yaşam biçimlerini, zevklerini, inanç ve duygu dünyalarını
yansıtmaktadır (Altıntaş, 2016, s. 158). Bir üretim faaliyetinin geleneksel sayılabilmesi için,
yerel topluluk ile çok uzun bir tarihi bağının olması ve geçim kaynağı ekonomisine dayanması
gerekir (Yurtseven ve Kaya, 2010, s. 24).
Denizli’de geçmişten günümüze faaliyet gösteren birçok geleneksel meslek
bulunmaktayken, bu çalışmada belli bir gruplandırmaya gidilmiştir. Kültürel ve sanatsal
değeri olan meslekler arasından seçilenler detaylı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı;
önemini kaybeden ya da kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri tanıtmak, kimler
tarafından ve nerelerde en çok icra edildiklerinin üzerinde durmak, günümüzdeki
durumlarını tespit ederek, geçmişten günümüze bu mesleklerde yaşanan değişikliklerin
saptanması olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışımız
ışığında amaca ulaşmada gerekli araçlar olan alan araştırması, gözlem ve söyleşi teknikleri
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kullanılmıştır. Ayrıca literatür taraması yapılarak çalışmanın bilimsel bir tabana oturtulması
sağlanmış ve halen üretimi devam eden geleneksel meslekler fotoğraflanarak belgelenmiştir.
GELENEK VE GELENEKSEL MESLEKLER
1980’li yıllardan sonra bütün dünyada bilim, sanayi, ticaret ve iletişim teknolojilerinde
hızlı bir gelişim, değişim ve dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Bu gelişim, değişim ve
dönüşüm ile birlikte maddi, manevi değerler, bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimler
ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılmıştır. Yaşanan bu süreç genel olarak küreselleşme
olarak ifade edilmektedir (Kolaç, 2009, s. 19). Küreselleşmenin, ulusal kimlik, kültür ve
sanatın temel niteliklerine zarar verdiği, ulusal birçok değerin kaybolmasına neden olduğu,
evrensel olarak bir kod oluşturduğu düşünüldüğünde ulusal kimliğin, kültürün, sanatın özgün
ve biricik olması ile anlam kazanan yapısının ne kadar ciddi bir tehdit altında olduğu açıkça
ortaya çıkmaktadır (Göka, 2003, s. 88).
Son yıllarda yaşanan gelişim ve değişimler kültürel, sanatsal değeri olan tarihî öneme
sahip birçok geleneksel meslek kolunu, ya dönüşüme uğratmış ya da yok olma tehlikesine
sokmuştur. Batı hayranlığı olarak ifade edebilecek kültürel yozlaşma ya da benlik kaybı, Türk
toplumunu derinden etkilemiş, zarif el işçiliği ihmal edilirken, ruhsuz ve soğuk seri üretim
mamuller giderek önem kazanmıştır. Bu durum karşısında, geleneksel ve yöresel yetenekler
anlamını yitirmiş ya da körelmiş, mesleklerin devamlılığı için gerekli olan çırakların ilgisini
kaybetmesine neden olmuştur. Başka bir ifade ile bireyler açısından gelişen ve değişen
toplumsal dinamikler, bazı geleneksel mesleklerin işlevselliğinin yitirilmesinde ve çağın
gerisinde kalmasında etkili olmuştur (Altıntaş, 2016, s. 161). Geleneksel mesleklerin usta ve
erbaplarının sayılarının gittikçe azalması ve bazı geleneksel mesleklerin, becerilerin yok
olması, geleneksel sanatların da geleceğini ciddi anlamda tehdit etmektedir (Öter, 2010, s.
177-178).
Geleneksel mesleklerden bahsederken öncelikle gelenek kavramının doğru olarak
algılanması gerekmektedir. Bu kavram çok çeşitli ve değişken kullanımlara sahiptir. Türk Dil
Kurumu sözlüğüne göre gelenek kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır: Bir toplumda, bir
toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen,
yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon
(www.tdk.gov.tr, 09.11.2016).
Milletlerin varlıklarını, bütünlüklerini ve farklılıklarını koruyan, ihtiyaçlarını her
anlamda karşılayan süreklilik vasfına sahip düzenlemeler gelenek olarak nitelendirilmektedir.
Bunların sayısı, işlevleri ve yapı özellikleri, ait oldukları milletin gelişme durumlarına ve
ihtiyaçlarına göre farklılıklar göstermektedir. Sayıları, özellikleri ve işlevleri ne olursa olsun,
bir milletin hayatında yer alan geleneklerin tümü, o milletin kültürünü meydana getirir
(Yıldırım, 1998, s. 81-82). Çıkış noktası itibari ile karakteristik olarak bireyselmiş gibi
değerlendirilse de gelenekler, aslında nakledilme yolu ile toplumsal olma kapasitesindedirler.
Nakledilme süreçlerinde ise, geçmişten geleceğe doğru akıp giden dinamik zaman içinde
toplumsal tecrübelerden oluşan birikim ile toplumların bugününü ve yarınını şekillendirirken;
aynı zamanda, temsil ettikleri toplumlar için bütünleştirici, öteki için de farklılaştırıcı bir
işleve bürünürler. Gelenekler, toplumsal yapıların farklılığını ve ait olduğu toplumların yaşam
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biçimini anlamayı sağladıklarından veya büyük ölçüde yardımcı olduklarından dolayı birçok
bilim dalına kaynaklık etmişlerdir (Ersoy, 2006, s. 135).
Eskiden beri devam eden, resmi olmayan yol ya da teknikler ile kazanılan ve kuşaktan
kuşağa aktarılan, zamanın ihtiyaçlarına göre her kuşakta belli ölçüde bireysel yaratıcılığa,
değişmeye ve gelişmeye izin veren bilgi, hareket ve materyal ürünleri üretme, kullanma tarzı
(Ekici, 2007, s. 20) olan gelenek aslında bir intikal etme işlemidir. Nakletme, bilgiyi
uygulamayı, teknikleri, hukukları, şekilleri, sözlü ve yazılı birçok diğer özelliği kapsar. Bu
bakımdan gelenek yaşayan bir varlıktır (Kaya ve Tatar, 2008, s. 37-38).
Geleneksel mesleklerin tarihi, aslında insanlık tarihini incelemekle başlar. Çünkü
gelenek, insanın kendisi ile birlikte var ettiği her şeydir. İnsanın olduğu her yerde gelenek de
hayat bulur. Gelenekler zaman içinde gelişir, olgunlaşır, zayıflar (güçsüzleşir), ölür ve
yeniden canlanabilir. Günümüzde birçok gelenek ve geleneksel meslek, yavaş yavaş yok olma
sürecine girmiştir. İcra eden ustaların ellerinde yaşam savaşı veren geleneksel meslekler
ölmemek için zamanın şartlarına direnmektedir.
Geleneksel meslekler, genel olarak, kırsal alanlarda bulunur. Yerel ekonominin ve
yaşam kalitesinin geliştirilmesinde, kültürel sermaye olarak önem taşır. Geleneksel
mesleklerin başlıca özelliği; düşük yoğunlukta bir ekonomik faaliyet olmalarıdır. Bu nedenle
geleneksel yaşam biçimini, kültürel ve doğal kaynakları korur (Prasad, 2005, s. 141-149).
Genellikle doğada kolay bulunabilen ya da atık malzemelerin değerlendirildiği emek yoğun
olarak üretim yapılan ve üretim sürecinde fonksiyonellik, estetik ve ekonomiklik özellikleri
yüklenen bu ürünler, kimilerine göre boş zamanları değerlendirme kimilerine göre ise asıl
meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ürün yapımında lif, ahşap, deri, maden, toprak, bitki ve
hayvan atıkları gibi oldukça çeşitli hammaddeler kullanılmaktadır.
DENİZLİ’DE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KİMİ GELENEKSEL MESLEKLER
Denizli; tarihi, coğrafi konumu, kültürü, sanatı ve yaşam biçimi ile birçok bilimsel
çalışmaya kaynaklık etmiş ve etmeye devam etmektedir. Köklü ve zengin alt yapısı ile her
alanda adını duyurmayı başarmış bir yer olarak kültürel ve sanatsal değerdeki meslekleri ile
de önemli bir konuma sahiptir. Emek yoğun olarak üretim yapılan geleneksel mesleklerin ilk
olarak kimin tarafından icra edildiğini tespit etmek oldukça zordur. Geleneksel meslekleri
doğru bir şekilde aktarmak için sınıflandırmak gerekmektedir. Bu sınıflandırma oldukça farklı
açılardan yapılabilir. Kullanılan hammaddeye göre, yapım yerlerine göre, ustalarına göre vb.
şekilde çeşitlendirmek mümkündür. Bu çalışma Denizli’de kaybolmaya yüz tutmuş tüm
geleneksel meslekleri içermemektedir. İçlerinden kültürel ve sanatsal değerde olan
mesleklerden bazıları seçilerek gerekli açıklamalar ile tanıtılmaya çalışılmıştır.
Hammaddesi: Elyaf
Adı: El Dokumacılığı, Mekikli Dokumacılık, Kumaş Dokumacılığı, Bez Dokumacılığı,
Peştamal Dokumacılığı, Mendil Dokumacılığı
Yapım Yeri: Denizli-Merkez, Babadağ, Buldan, Tavas-Kızılcabölük ve Nikfer, Sarayköy,
Kale
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Açıklama: Antik döneme uzanan dokumacılık geleneği Çürüksu ve Büyük Menderes
vadilerinin Türkler tarafından işgal edilmesi ile gelişmiş ve günümüze kadar üretimi kesintisiz
olarak devam etmiştir. Geçmişte Buldan, Babadağ ve Tavas-Kızılcabölük ve Nikfer,
Sarayköy, Kale’de genellikle kadınlar tarafından dokuma yapılırdı ve dokuma tezgâhı
olmayan ev yoktu. Öyle ki dokuma yapmayı bilmeyen genç kızlar evlenemez ve evde kalırdı.
Dokumaların büyük çoğunluğu yatak çarşafları ve alacalardan oluşurdu. Bölgede yetişen
pamuktan ve koyun yününden yapılmış bez dokumaları dünyaya adını duyurmuştur. İyi
nitelikteki elyaflardan üretilen kaliteli kumaşlar dayanıklılığı ile ün yapmıştır ve dünyada
üretilen kumaşlar ile yarışacak düzeyde olmuştur. Geleneksel tekniklerde hazırlanan ipliklerin
daha sonra yerini İngiliz kaynaklı ipliklere bırakması ile el dokumacılığı olumsuz yönde
etkilenmiştir. Desenlerindeki özgünlük ve renklerindeki üstün kalite yavaş yavaş
kaybolmuştur. Günümüzde Buldan, Babadağ ve Tavas-Kızılcabölük’de dokumacılık geleneği
sürmekte iken Osmanlı İmparatorluğunda yelken bezi olarak kullanılan Nikfer bezi
dokuyacak kimse kalmadığı için günümüzde artık dokunmamaktadır (Bkz. Fotoğraf: 1-2-3-45-6-7-8-9).

Fotoğraf 1-2-3: Kızılcabölük Dokumacılığı

Fotoğraf 4-5-6-7-8-9: Nikfer Bezi ve Dokumacılığı

205

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Hammaddesi: Elyaf
Adı: Halı, Kilim, Cicim, Zili, Tülü Dokumacılığı
Yapım Yeri: Çal-Süller, Güney-Eziler, Çivril-Gürpınar ve Özdemirci, Bekilli, Baklan,
Acıpayam-Serinhisar, Tavas
Açıklama: Çal-Süller, Güney-Eziler, Çivril-Gürpınar ve Özdemirci, Bekilli, Baklan,
Acıpayam-Serinhisar, Tavas halı, kilim, cicim, zili, tülü dokumacılığı konusunda isimlerini
dokumacılık tarihine geçirmişlerdir. Geçmişte ıstar ağacı adı verilen basit yapılı tezgâhlarda
heybe, torba, çul, çuval, namazlağı (seccade) vb. dokumaların kişisel kullanım için üretimi
yapılırdı. Ayrıca her genç kız kendisi ve aile fertleri için çeyizlik olarak dokuma yapardı.
Yünün koyunun sırtından kırkılması ile başlayan dokumacılık serüveninin her aşamasında
kadınlar aktif rol alırlardı. Elyafın temizlenmesi, yıkanması, iplik haline dönüştürülmesi,
boyanması ve dokunması kadınların görevi idi. Günümüzde dokuma yapmayı bilen son birkaç
kişi kalmış ve kişisel ihtiyaçlar için dokuma yapımı durmuş vaziyettedir (Bkz. Fotoğraf: 1011).

Fotoğraf 10-11: Çivril-Özdemirci Cicim ve Zili Dokumacılığı
Hammaddesi: Elyaf
Adı: Yorgancılık, Hallaçlık ve Keçecilik
Yapım Yeri: Denizli-Merkez ve İlçeleri
Açıklama: Denizli merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren yorgancılık, ev içi üretim ya
da küçük esnaflık şeklinde faaliyet göstermekteydi. Denizli-Merkez Kaleiçi Çarşısında
faaliyet gösteren geçimini yorgancılık ile devam ettiren birkaç usta kalmıştır. Usta-çırak
ilişkisine bağlı olarak sürdürülen yorgancılıkta bir çırak kendi başına bir yorgan dikebilecek
aşamaya gelince kalfa olabiliyordu. Geçmişte kalfalıktan ustalığa geçerken bir tören
yapılırken 1960’lı yıllardan beri bu törenler artık yapılmamaktadır (Türktaş, 2005b, s. 16).
Özellikle düğün sezonlarında gece, gündüz demeden çeyizlik yorgan diken yorgancılar o eski
günlerini aramaktadır. Yorgancılığa bağlı olarak gelişim gösteren hallaçlık ise seyyar olarak
evlere gidilip evlerin bahçelerinde icra edilirdi. Hallaçlık, fabrikasyon yatak, yorgan ve yastık
kullanımının artması ve bu mesleği icra edenlerin bir bir mesleği bırakmaları ile yok olma
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aşamasına gelmiştir. Günümüzde seyyar olarak bir iki ustanın, Kaleiçi Çarşısında sabahın
erken saatlerinde yerlerini almaları ve müşterilerine oradan dağılmaları ile günde bir ya da iki
kez pamuk ve yün atımı gerçekleşmektedir. Diğer meslek dalları kadar yaygın olmamakla
birlikte kişilerin kendi ihtiyaçları için ürettikleri keçecilikte usta-çırak ilişkisi çok önemliydi.
Denizli’de 1970’li yıllarda Topraklık Mahallesinde yaklaşık olarak 15 civarında dükkânın
keçecilikle uğraştığı bilinmektedir. Babadan-oğula geçen keçecilikte baklava dilimi, dana
gözü, kuşlu, testili, burmalı, kafesli, ağaçlı, laleli gibi motifler kullanılmaktadır. 1985 yılından
sonra geleneksel tekniklerde keçe üretimi durmuştur. Tepme işleminde makine kullanılmaya
başlamıştır (Türktaş, 2004c, s. 18). Geçmişte Çal-Alfaklar’da keçe üretimi yapılırken
(özellikle kepenek) günümüzde bu üretim durmuş vaziyettedir (Bkz. Fotoğraf: 12-13-14).

Fotoğraf 12-13-14: Yorgancılık, Hallaçlık ve Keçecilik
Hammaddesi: Toprak
Adı: Testi-Bardak Yapımcılığı, Çanakçılık, Çömlekçilik, Terra Cotta
Yapım Yeri: Çivril-İğdir, Serinhisar, Sarayköy, Tavas-Medet
Açıklama: Testi, bardak, küp, saksı, güveç, sütlaçlık üretimi Çivril-İğdir, Serinhisar,
Sarayköy, Tavas-Medet’de çok eski yıllardan beri devam eden geleneksel bir meslektir.
Ancak geçmişi oldukça eski olan testi-bardak yapımcılığı günümüzde Çivril-İğdir’de artık
yapılmamaktadır. Testi-bardak ustalarının yaşlanmış olmasından dolayı ve yerlerine geçecek
çırak yetiştirememiş olmaları bu geleneksel mesleğin yok olup gitmesine neden olmuştur.
Çivril Belediyesi ve İşkur ortaklığında açılan kurslar ile yaşatılmaya çalışılan bu mesleğin
usta öğreticiliğini geleneksel bir ustanın kızı yapmaktadır. Babasından öğrenmiş olduğu
bilgileri kursiyerlere aktarmaya çalışmaktadır. Çivril-İğdir dağlarında bulunan kırmızı
toprağın testi, bardak yapımına çok uygun yapıda olması bu mesleğin o bölgede
şekillenmesinde en büyük etken olmuştur. Serinhisar ve Sarayköy’de ise üretim durmuş
vaziyettedir. Serinhisar’ın Antalya kara yolu üzerinde olmasından dolayı yoldan gelip
geçenlere satış yapmak için Aydın-Karacasu İlçesinde üretimi yapılan testi, bardak, küp,
saksı, güveç ve sütlaçlık getirilmektedir. Tavas-Medet’de faaliyet gösteren terra cotta atölyesi
Türkiye’nin tek sırsız seramik üretimi yapan atölyesidir. Baba mesleğini devam ettiren genç
bir usta ve ailesi tarafından bu meslek icra edilmektedir. Çok çeşitli formların üretildiği
atölyede ulusal ve uluslararası pazara hitap eden hediyelik eşyalar büyük beğeni
toplamaktadır (Bkz. Fotoğraf: 15-16-17-18-19-20).
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Fotoğraf 15-16: Çivril-İğdir Bardakçılığı

Fotoğraf 17-18-19-20: Tavas-Medet Terra Cotta
Hammaddesi: Cam
Adı: El İmalatı Camcılık-Çeşm-i Bülbül
Yapım Yeri: Denizli-Merkez
Açıklama: Tüm toplumlarda duygu ve düşüncelerin ortak anlatım biçimlerine kaynaklık
etmiş olan cam, zamanla ait olduğu toplumun kültürü ve sanatı hakkında bilgiler aktaran bir
ürün olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
talimatları ile Türkiye İş Bankası tarafından kurulan ve cam üretimi işlemini gerçekleştiren
Paşabahçe firması Türkiye’nin en köklü ve dinamik sanayi kuruluşları arasında önemli bir
yere sahiptir. Şişecam’ın Denizli üretim merkezi olan Denizli Cam Sanayii Türkiye’nin önde
gelen cam firması olmasının yanı sıra el imalatı cam ev eşyası ve çeşm-i bülbül üretimi
konusunda adını dünyaya duyurmuştur. Özel şekil verilen camlar zengin ürün çeşitliliği ve
kaliteli işçilik ile gelenekselden moderne çeşitli tasarımlar ile buluşmaktadır. Türk camcılık
tarihinin en önemli izlerini taşıyan Beykoz işi Çeşm-i Bülbüller, biçim, form ve üzerlerine
işlenmiş motifler incelendiğinde geleneksel Osmanlı biçimlerinde yapılmış ve Osmanlı
üslubuna göre bezenmiş oldukları görülmektedir. Çeşm-i Bülbül olarak adlandırılan bu
filigranlı camlar Osmanlı beğenisini ve sanat anlayışını gösteren simgesel örnekler olarak
değerlendirilebilir (Yazar ve Aslan, 2013, s. 831). İstanbul’da İncirköy’deki fabrikada üretilen
ve 19. Yüzyıl Türk camcılığında özel bir yeri olan camlara çeşm-i bülbül adının verilmesinin
nedeni, fabrikanın İncirköy’ün Çeşm-i Bülbül denilen mahallesinde kurulmuş olması veya
camın içindeki paralel çizgilerin bülbül gözündeki harelere benzetilmesidir (Küçükermen,
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1985, s. 98). Denizli’de bu konuda çalışma yapan son birkaç ustanın kalmış olması, yoğun
emek harcanarak üretimi gerçekleşen Çeşm-i bülbül üretim geleneğinde de sıkıntı
yaşanmasına neden olmaktadır (Bkz. Fotoğraf: 21-22-23).

Fotoğraf 21-22-23: Denizli Cam Sanayii ve Çeşmi-Bülbül
Hammaddesi: Maden
Adı: Tel Kırma
Yapım Yeri: Tavas
Açıklama: Geçmişten günümüze el sanatları alanında en güzel örneklerin üretim merkezi
haline gelmiş olan Tavas’da kendine özgü teknik ile yapılan Tavas tel kırma işleme tekniği
2000’li yıllarda yok olma tehlikesi geçirmiştir. Son birkaç yaşlı kadının üretimini yaptığı bu
geleneksel sanat yerel yönetimler ve Tavas Halk Eğitim Merkezi’nin gayretleri sonucunda
açılan kurslar ile yeniden hayat bulmuştur. Geçmişte gelin başı, masa örtüsü, sehpa örtüsünün
yapımında kullanılan tel kırma işleme tekniği günümüzde Tavas’lı bayanların nerdeyse tümü
tarafından çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Tel kırma işleme tekniği daha çok el çantası,
tepsi örtüsü, takı, duvar saati, ayakkabı, terlik vb. üzerine yapılmaktadır. Türk kültürünün
önemli bir geleneği olan gelinlerin yüzüne örtülen al yazma Tavas’da özellikle tel kırma
işleme tekniği ile yapılır. Bu gelenek tel kırma tekniğinin sürdürülmesinde önemli bir etken
olmuştur. Tavas tel kırma işleme tekniği Bartın işi olarak da bilinen tel kırma tekniğinden
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farklılıklar göstermektedir. Elmas, sepeleme, mihraplı, makaslı, muskalı, yıldızlı, yapraklı,
tırtıl sarmalı gibi isimleri bulunan motifler oldukça zengindir ve günümüzde farklı amaçlar
için de yapılmaya başlanmıştır. Tavas Halk Eğitim Merkezi'nde açılan tel kırma kursları
kapsamında genç-yaşlı birçok kişinin bu geleneksel tekniği öğrenmesinden dolayı kültürel
miras envanteri programına dâhil ettirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda bir proje hazırlanarak
UNESCO'ya başvuru yapılmıştır. Projenin kabul edilmesi durumunda UNESCO tarafından
envantere alınarak desteklenmesi beklenmektedir. Tavas Yöresi El Sanatları Geliştirme ve
Yaşatma Derneği tarafından özellikle üzerinde durulan tel kırma geleneğini il bazında, ulusal
bazda ve uluslararası bazda tanıtımı için gerekli çaışmalar sürdürülmektedir (Bkz. Fotoğraf:
24-25-26-27).

Fotoğraf 24-25-26-27: Tavas Tel Kırma
Hammaddesi: Deri
Adı: Dericilik, Debbağlık, Tabaklık, Sepicilik
Yapım Yeri: Denizli-Merkez, Honaz, Acıpayam-Yeşilyuva, Güney, Buldan-Narlıdere
Açıklama: Denizli’de dericilik mesleği yüzyıllardır babadan oğula usta-çırak ilişkisi
içerisinde devam ede gelen geleneksel bir meslektir. Denizli’de tabakhane esnafı arasında
ham deriyi mamul deri haline getiren kişilere “tabak”, tabaklara ham deriyi temin eden
kişilere ise “derici” adı verilmektedir (Haytoğlu, 2006, s. 21). Tabaklık usta-çırak ilişkisi
içerisinde sürdürülen mesleklere güzel bir örnektir. Ustalar çok büyü saygı görürlerdi öyle ki
gençler kahvehanede hiçbir zaman ustalarının yanında oturmazlardı. Kalfa ve usta olmanın
belli başlı kuralları vardı. Örneğin bu meslek dalında bir ustanın yanında çırak olan bir
kimseyi başkası ayartamaz, ayartırsa cezalandırılırdı. Diğer meslek dallarında olduğu gibi
debbağlık mesleğinin de kendine göre kuralları ve törenleri bulunmaktaydı. Denizlili
debbağların anlattıklarına göre, debbağların bir başkanı olur ve bu kişiye yiğitbaşı denirdi.
Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçiş bir tören ile olurdu. Bu törene peştamal
bağlam töreni adı verilirdi. Kalfalığı hak eden kişi artık mal alıp satabilme ve istediği yerde
çalışabilme hakkına erişirdi. Kalfalıktan ustalığa geçen kişi işyeri açabilme hakkını elde
ederdi (Türktaş, 2004b, s. 27). Denizli Türkiye’nin kösele üretim merkezidir (Koizhaiganova
ve Koyuncu Okca, 2015, s. 609). Denizli’de geleneksel tekniklerde üretilen sahtiyan ve çiğ
kösele (gön) çizme ve yemeni yapımında kullanılmıştır (Toker, 1977, s. 204). Dericilik
Türkmen Boyları’nın, Denizli yöresine yerleşmelerinden sonra daha çok değer kazanmıştır.
Tabaklık 13. yüzyıldan itibaren sadece Denizli’de değil aynı zamanda AcıpayamYeşilyuva’da da büyük bir gelişim göstermiştir. Cumhuriyet Döneminin başlarına kadar
mesleğin zirvesi yaşanmıştır. Tabaklık Acıpayam-Yeşilyuva’da Ahi Kayser tarafından
öğretilmiştir. 19. yüzyılda kasabanın alt eteklerine değin akan ve kentin ortasından geçen
Cıllan ve Macar Dereleri boyunca sıralanmış olan tabaklar daha sonra Seyrekler Tepesi
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civarında toplanmıştır. Bu tabakhanelerde geleneksel yöntemler ile kösele, sahtiyan ve meşin
gibi deriler üretilmiştir (Haytoğlu, 2006, s. 26-27). Sanayi ve ticaret ağırlığının Denizli’ye
kayması, bölgenin önemli pazarlarından Karahöyük pazarının önemini yitirmesi AcıpayamYeşilyuva’da yapılan dericilik faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir ve tabaklık zaman
içinde kaybolmaya başlamıştır (Koizhaiganova ve Koyuncu Okca, 2015, s. 610). 1930’lu
yıllara kadar dericilik Denizli’de en çok gelir sağlayan meslekler arasında yer almaktaydı.
İstanbul'dan sonra ülkenin en güzel derileri Denizli’de üretilmekteydi. Günümüzde
dokumacık alanında ün yapmış birçok firmanın geçmişte debbağlık ile uğraştığı da
bilinmektedir (Türktaş, 2004b, s. 27). Denizli’de tabakhanelerin şehir içinde kalması ve
kokusu ile çevreyi rahatsız etmesinden dolayı 1935 yılında dönemin valisi olan Fuat Tuksal'ın
önermesi ve desteği ile Kirişhane mevkiine taşınmıştır (Haytoğlu, 2006, s. 45). Zamanla
kirişhane bölgesinin de şehir içinde kalması ile deri firmaları organize sanayi bölgesi oluşumu
içerisine girmiştir ve günümüzde faaliyetlerini Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi
Bölgesinde sürdürmektedirler (Bkz. Fotoğraf: 28-29).

Fotoğraf 28-29: Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Hammaddesi: Deri
Adı: Ayakkabıcılık, Sayacılık, Körüklü Çizme Üretimi
Yapım Yeri: Acıpayam-Yeşilyuva, Tavas
Açıklama: Geçmişte dericilik mesleğine paralel olarak gelişim gösteren ayakkabı-çizme
üretimi, hayvan koşum ve eğer takımları yapan kişi sayıları da oldukça fazlaydı. Geçmişten
günümüze ayakkabı üretiminde Denizli ve Acıpayam-Yeşilyuva hep önemli merkezlerin
başında gelmiştir. Geçmişte Yeşilyuva nüfusunun % 95’inin geçim kaynağı ayakkabıcılığa
dayanmaktaydı (Türktaş, 2014, s. 180). Geçmişte bir ayakkabının tüm aşamaları tek bir usta
tarafından yapılmaktayken zamanla uzmanlaşmaya gidilmiş ve bölümlerin bir kişi tarafından
yapılması ile daha seri olarak, iyi nitelikte ürünlerin çıkması sağlanmıştır. Saya kesimi, saya
tranşçılığı, saya dikimciliği, taban yapıştırma, freze, fora, boyama gibi aşamalar farklı kişiler
tarafından gerçekleştirilmektedir. Tavas’da halen faaliyet gösteren körüklü çizme üreticisi tek
bir usta vardır. Daha önceleri ayakkabıcılık mesleğini icra eden usta özel ilgi ve merakı ile
körüklü çizme üretmeye başlamıştır. Günümüzde özelikle törenlerde giyilen ve mertliğin
simgesi, efeliğin heybeti olarak görülen körüklü çizme sağlık açısından ve kullanım kolaylığı
açısından birçok kişiye özel olarak üretilmektedir. Ata binmeyi kolaylaştıran, ayaktaki teri
kolaylıkla emmesi ve hava sirkülâsyonunu sağlaması nedeni ile tercih edilmektedir (Bkz.
Fotoğraf: 30-31-32-33).
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Fotoğtaf 30-31-32-33: Ayakkabı Üretimi, Körüklü Çizme ve Kullanımı
Hammaddesi: Maden
Adı: Bıçakçılık
Yapım Yeri: Serinhisar-Yatağan
Açıklama: Yatağan adının, silah adı mı yoksa yerleşim yeri adı mı olduğu kesin olarak
bilinmemektedir. Bu konuda tarihi kaynaklarda çeşitli rivayetlere dayanan açıklamalar
bulunmaktadır. Bunlardan birinde Yatağan isminin, bir şahıs adından geldiği belirtilmektedir.
Hatta tarihi kaynaklara göre, bu yerleşim birimine adını verdiği düşünülen Yatağan Baba
namındaki Osman Bey’in aynı zamanda demircilik sanatını da bu yerleşim birimine getirdiği
belirtilmektedir (Baykara, 1984, s. 5-73-109). Yatağanda bireysel olarak bıçakçılık ile uğraşan
kişi sayısı oldukça fazladır. Bıçakçılığın ana maddesi olan kara çelik ve paslanmaz çelikten
bıçak üretiminin dışında tahra, balta, makas, kırklık, bağ makası ve saban demiri gibi iş
aletleri de üretilmektedir. Külçe demirin kızgın ateşte dövülerek çelikleştirilmesi sureti ile
yapılan bıçak ve türevleri arasında en çok dikkati çeken Yatağan adı ile anılan palalardır. Bu
palalar Yatağan bıçakçılık geleneğinin adını dünyaya duyurmasını sağlamıştır. Geçmişte
kemik ve boynuzdan bıçak üretiminde kullanılan araçlar demir, çekiç, örs, mengene, keser,
kıskaç, kalıp, keçe, zımpara taşı, bileği taşı, çark, aşkı takımı, tel, delgi, keski, törpü, eğe,
mühür, tığ ve usturadan oluşmaktaydı. Ayrıca paslanmaz çeliğe su vermek için zeytinyağı
kullanılırdı. Günümüzde emek yoğun üretimin yerini makineleşme almıştır. Yassı halde gelen
çelikler makinelerde işlem görerek daha seri olarak üretilmektedir. Yatağan palaları için özel
olarak üretilen kınlar ise ahşaptan yapılıp üzeri çeşitli malzemeler (deri, gümüş, kadife vb.) ile
kaplanmaktadır. Üzerleri geometrik ve bitkisel motifler ile süslenen kınların yapımı da ayrı
bir ustalık gerektirmektedir (Bkz. Fotoğraf: 34-35-36-37-38-39-40).
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Fotoğraf 34-35-36-37-38-39-40: Serinhisar-Yatağan Bıçakçılığı
Hammaddesi: Hayvan Atığı (Kemik ve Boynuz)
Adı: Tarakçılık
Yapım Yeri: Serinhisar-Yatağan
Açıklama: Serinhisar-Yatağan’da geçmişten günümüze el emeğine yoğun olarak camız ve
koç kemiklerinden, boynuzlarından günlük kullanım, çeyizlik ve hediyelik olarak çeşitli
taraklar üretilmiştir. Zamanın ve teknolojinin imkânlarına karşı koymaya çalışan tarakçılıkta
sık tarak ve çapa tarak olarak iki çeşit bulunur. Bir tarafı ince dişlerden diğer tarafı ise kalın
dişlerden oluşan tarak sık tarak olarak adlandırılırdı. Kemik ve boynuzların işlenerek tarak
haline gelebilmesi için bazı el aletleri gerekmektedir. 1950’li yıllardan sonra yoğun emek
harcanarak yapılan bu mesleğe bazı küçük makineler dâhil olmuştur. El testeresi, küçük çarklı
hızar, mengene, zımpara taşı, diş açma makinesi, cilalama makinesi, kazıyıcı ve zımpara
kullanılmaya başlamıştır. Boynuzun içerisindeki yumuşak dokunun çıkarılması ve
mikroplarından arındırılması için boynuzlar toprağa gömülür, yaz aylarında 15 gün kadar
kuruması beklenir, kış aylarında ise suda kaynatılır ya da kızgın bir demir boynuzun açık
kısımdan içeriye doğru sokulur ve içerideki yumuşak doku temizlenir. Normal büyüklükteki
bir boynuzdan 5 tane tarak çıkartılır. Doğal görüntüsünü kaybettirmeden kullanım amacına
uygun olarak önce sivri ucu kesilir daha sonra bir tarafından yarılır. Dörder parmak
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genişliğinde kesilen boynuzlar ocak üzerinde hamur kıvamına gelene kadar döndürülerek
ısıtılır ve ardından sıkıştırılarak soğuyuncaya kadar preslenir. Düz bir hal alan boynuz
zımparalanır ve el testeresi ile dişleri açılır. Diş açma işleminden sonra oluşan çapaklar
temizlenir. Dişlerin uçları sivriltilmek için eğelenir. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin
yoğun olarak devam ettiği dönemlerin bitmesi ile hayvan yetiştiriciliği konusunda bir takım
sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır ve bu duruma paralel olarak da hayvansal atık olan kemik ve
boynuzların temin edilmesinde de sıkıntılar başlamıştır. Camız ve koça ilaveten artık dağ
keçisi, öküz ve inek kemiklerinden, boynuzlarından da tarak yapılmaktadır. Ucuz maliyet ile
kolaylıkla elde edilen ve insan bünyesi ile uyum gösteren kemik ve boynuzlardan üretilmiş
taraklar, plastik ve elektrikli taraklara nazaran sağlık açısından daha uygun olduğu için tercih
sebebi olmaktadır. Elektriklenme dökülme ve kepeklenme gibi sorunları ortadan kaldırdığı
söylenen tarakların stresi de önlediği iddia edilmektedir. Günümüzde tarakçılıkla uğraşan son
birkaç ustanın kalması bu mesleğinde yok olup gideceğinin sinyallerini vermektedir (Bkz.
Fotoğraf: 41-42).

Fotoğraf 41-42: Boynuz ve Boynuzdan Üretilmiş Tarak
Hammaddesi: Maden
Adı: Bakırcılık-Kalaycılık
Yapım Yeri: Denizli-Merkez
Açıklama: Madencilik tarihinin en önemli madeni olan bakır doğada hem doğal maden
olarak hem de cevher olarak bulunmaktadır. Bakırcılık ve kalaycılık meslekleri DenizliMerkez Kaleiçi Çarşısında geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir. Tarihi hakkında
kesin bir bilgi yoktur ancak 1950’li yıllardaki usta sayısına bakıldığında Denizli’de bu
mesleğin ne kadar çok benimsendiği ve kökeninin ne kadar eski olduğu fark edilmektedir
(Türktaş, 2004a, s. 26). Kazan, ibrik, bakır, bakraç, güğüm, kaşık, kepçe, sini, leğen, çanak
vb. eşyaların Türkiye’deki önemli üretim merkezlerinden biri olan Denizli bakırcılar
çarşısında faaliyet gösteren son birkaç usta kalmıştır. Geçmişte son derece geçerli bir meslek
olan bakırcılık alüminyum, çinko, çeklik, cam, plastik, porselen, teflon, granit, döküm gibi
daha ucuza ve seri olarak üretime elverişli maddelerin daha çok kullanılmaya başlaması ile
yavaş yavaş geçerliliğini yitirmiştir. Geçmişte bir bakırcı dükkânında 8-10 tane çırak
yetişirken günümüzde çırak bulmak imkânsız hale gelmiştir. Bakırcılık fazla emek ve zaman
isteyen bir meslektir. Yeterli kazanç sağlanamaması ve bakır eşyaların belirli aralıklarda
kalaylanması gerektiğinden ve kalay ustalarının da bir bir bu işi bırakmasından dolayı da yok
214

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

olmaya başlamıştır. Daha çok kırsal kesimde yaşayan kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olan bu
meslek son zamanlarda yok olmaya yüz tutmasından dolayı gerek bilim dünyasının gerekse
sanat dünyasının ilgisini çekmiş ve birçok çalışmaya konu olmuştur. Denizli bakırcılığının en
önemli örnekleri kazan ve ibriklerdir. Özellikle Denizli’de üretimi yapılmış kazanlar el
dövmesi olduğu için kolaylıkla kalayı tutmasından dolayı tercih meselesi olmuştur. Geçmişte
Denizli’ye özgü şeker, lokum, helva, leblebi kavurma (draja) tavasının yapıldığı ancak
günümüzde bu tavayı yapacak ustanın olmadığı söylenmektedir. Günümüzde bakıra yeniden
rağbetin başlaması özellikle kahve cezvelerinin ve fincanlarının bakırdan yapılanlarının tercih
edilmeye başlaması ile bir hareketlilik kazanan bakırcılık mesleği çırak yetiştiremediği
takdirde yok olup gitme tehlikesini her zaman yaşayacaktır (Bkz. Fotoğraf: 43-44-45-46-4748-49).

Fotoğraf 43-44-45-46-47-48-49: Denizli-Merkez Kaleiçi Çarşısında Faaliyet Gösteren
Bakırcılık ve Kalaycılık
Hammaddesi: Maden
Adı: Demircilik
Yapım Yeri: Denizli-Merkez ve İlçeleri
Açıklama: Köklü bir geçmişe sahip olan demircilik özellikle Denizli-Merkez Kaleiçi
Çarşısındaki Demirciler Çarşısında faaliyet göstermektedir. Demircilik hemen hemen
Denizli’nin tüm ilçelerinde de icra edilmiştir. Tarım ve hayvancılığın giderek gerilemesi ile
birlikte demir ustalarının yapmış oldukları el aletlerine de ihtiyacın azalması ile günümüzde
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birkaç demirci ustası kalmıştır. İyi bir usta olabilmek için, iyi bir ustanın yanında çalışmak,
ustanın söylediklerine itaat etmek, mesleğin geleneğinden gelen inceliklerini dikkate almak ve
fizik olarak güçlü olmak gerekmektedir. Bu vasıfları taşıyan ve mesleğin zahmetlerine
katlanabilen çıraklar, usta olacak yeterliliğe geldiklerinde, kendisine ustası tarafından bir örs
yapılır ve isterse ayrı bir dükkân açılırmış. Yetişen çırak ayrı bir dükkâna sahip olsa bile, yine
ustasına saygıda kusur etmez, yeri gelince onun bilgisine başvururmuş. Çünkü gelenekten
gelen hem mesleğin hem de bu meslek sahibinin kutsallığı söz konusudur (Türktaş, 2004d, s.
32). Günümüzde faaliyet gösteren demir ustaları kırsal kesimden gelen siparişler ile ayakta
durmaya çalışmaktadır. En büyük sorunları arasında diğer geleneksel mesleklerde olduğu gibi
çırak bulamamak gelmektedir (Bkz. Fotoğraf: 50-51-52).

Fotoğraf 50-51-52: Demircilik
Hammaddesi: Maden
Adı: Takı Yapımcılığı
Yapım Yeri: Çivril-Beyköy
Açıklama: Çivril-Beyköy’de kendilerini muhacir olarak tanımlayan ve dede mesleği olarak
devem ettirilen takı yapımcılığı birkaç ailenin küçük ev atölyelerinde çeşitli madenleri
kullanması ile gerçekleşmektedir. Tüm aile fertleri yoğun emek harcanarak üretilen takılara
yetenekleri ölçüsünde katkı sağlamaktadır. El emeğine dayalı olan takıların yapımında
kullanılan farklı tekniklerin kendilerine özgü olan araç ve gereçleri bulunmaktadır. Başlıca
kullanılan araçlar; pota, çift, örs, çekiç, eğe, Antep makası, pense, biz, çelik kalem ve su
motorudur. Takı yapımında hammadde olarak ise genellikle alpaka (bafon), pirinç (sarı
metal), bakır ve çeşitli boncuklar kullanılmaktadır. Ucuz olduğu için bu malzemeler tercih
edilmekte ve toplu olarak İstanbul’dan temin edilmektedir. Nadir olarak gümüşün kullanıldığı
takılarda bulunmaktadır. Takılarda kullanılan cam boncuklar değerli olmasından çok renklerin
anlam taşımasından dolayı tercih edilmektedir. Takılarda göz boncuklarının kullanılmasının
nedeni kem göze inanış ve kötü göze karşı (nazar değmesi) göz boncuğu takma geleneğinden
gelmektedir. Takılarında göz boncuğu kullanarak bu geleneğin devamlılığı sağlanmakta ve bu
gelenekten satışları arttırma yönünde faydalanılmaktadır. Tüp vasıtası ile yüksek ısıda
potalarda eritilen metaller çiftler yardımı ile tutularak kalıp üzerine getirilmektedir. Eritilen
metallerin kalıba alınmasına dökme adı verilir. Dökümü yapılan metal soğuduktan sonra
silindirde çekilerek inceltilir, istenilen şekil verilir ve kaynak yapılarak birleştirilir. Ana şekli
verilmiş olan takılar çeşitli teknikler kullanılarak süslenir. Metali bezemek için geri itme ve
kabartma tekniği, dövme tekniği, kakma tekniği, ajur tekniği, bükme (burma) tekniği, kalem
işi tekniği, güherse (top) tekniği, halkalı tekniği gibi çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bazı
takı çeşitlerinde ise sadece metalin özgün rengi ön plana çıkmakta, takılarda hiçbir süsleme
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tekniği ve süs unsuru kullanılmamaktadır. Belirtilen tekniklerin bir veya birkaçı birleştirilerek
hiçbir yere bakmadan, ezberlerindeki şekil ve motifler kullanarak takılar yapılmaktadır.
Bayanlara hitaben çeşitli form ve ölçülerde yapılan kolye, bilezik, yüzük ve küpelerin yanı
sıra erkeklere hitaben de yüzükler yapmaktadır. Özel sipariş üzerine ağızlık (sigara için), kılıç,
baston ve benzeri ürünler de tasarlanmaktadır. Ayrıca kız çocukları için özel ölçülerde
takıların yapıldığı, bu takıların yetişkinler için yapılanlardan daha fazla talep gördüğü de
bilinmektedir. Üretimi yapılan takılar ilçe ve köy pazarlarında ailelerin kendi imkânları ile
satılmaktadır. Ayrıca turistik yerlere çok ucuz fiyata toptan pazarlanmaktadır (Bkz. Fotoğraf:
53-54).

Fotoğraf 53-54: Çivril-Beyköy Ev Tipi Atölyede Takı Üretimi
Hammaddesi: Ahşap
Adı: Ahşap İşlemeciliği, Dülgerci (Marangozluk)
Yapım Yeri: Baklan, Çameli, Tavas, Acıpayam-Yeşilyuva, Bozkurt-Avdan
Açıklama: Geçmişte önemli bir meslek olan ve erkekler tarafından yürütülen ahşap
işlemeciliği en güzel örneklerini kapı, yüklük ve tavan süslemelerinde sergilemiştir.
Günümüzde bu kadar ince işçilik ve estetik zevke uygun olarak üretim yapacak ustalar
kalmamıştır. Mimaride kullanılan ahşap işçiliğine ilaveten Bozkurt-Avdan’da özellikle ahşap
oymacılık baş göstermiştir. Bu ustalar emzikli bardak (senek) yapımında yeteneklerini
konuşturmuşlardır. Dört emzikli bir ağızlı, iki emzikli bir ağızlı ve bir emzikli bir ağızlı olarak
çeşitleri vardır. Geçmişte Avdan’da üretimi yapılan bardaklar Avdan’nın çömlek üretim
merkezlerine uzak olması ve suyu taşımaya çok elverişli olmasından dolayı tercih edilmiştir.
Kırılma ihtimalinin olmaması, Hanabat ve Baklan ovasındaki çeşmelerin yetersiz olasından
dolayı köylülerin ve Yörüklerin sürekli yanlarında su kabı taşıma ihtiyacı duyması (Kök,
2005, s. 22) bu bardakların geçmişte yoğun olarak kullanılmasını sağlamıştır. Ancak
günümüzde ahşap oyma işi ile ilgilenen usta kalmamıştır (Bkz. Fotoğraf: 55-56-57-58-5960).
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Fotoğraf 55-56-57-58-59-60: Ahşap İşlemeciliği
Hammaddesi: Çeşitli Malzemeler
Adı: Saraçlık-Koşumcu, Semerci-Nalbant
Yapım Yeri: Denizli-Merkez ve İlçeleri
Açıklama: Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı dönemlerde oldukça fazla
kullanılan at, eşek, deve ve katır ile yapılan tarım, ulaşım ve taşımacılığın yerini günümüzde
motorlu araçların alması saraçlık-koşumcu, semerci-nalbantlık gibi meslekleri bitirme
noktansa getirmiştir. 1950’li yıllarda Denizli-Merkez’de 10-15 civarında saraç dükkânı vardı.
Denizli’nin eskiden beri bölge şehirleri arasında bir ticaret merkezi durumunda olması, buraya
komşu illerden ve ilçelerden ticaret amacı ile çok sayıda atlı arabanın ve kervanın gelmesini
sağlamıştır. Bu durum saraçlık gibi meslekleri güçlendirmiştir (Türktaş, 2005a, s. 23).
Günümüzde ise bu meslek yok olma aşamasına gelmiş ve kapılarına kilitler vurulmuştur.
Buldan da son bir ustası kalan semerci mesleği aslında hayvanlar açısından düşünüldüğünde
büyük bir öneme sahiptir. Hayvanın sırtında insanı ve yükü dengeli olarak taşımada semer
çok önemlidir. Semer her hayvanın ölçüsüne göre ayrı ayrı yapıldığı için kendine has bir
özelliktedir. Günümüzde yaşlı olmasına rağmen bu mesleği devam ettiren Buldanlı usta ya
eski semerleri tamir etmekte ya da minyatür olarak süs amaçlı semer üretmektedir. Saraçlık,
koşumculuk ve nalbantlık da hayvancılığa bağlı olarak gelişim göstermiş ve günümüzde bir
yok oluş serüvenine girmiştir (Bkz. Fotoğraf: 61-62-63-64).
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Fotoğraf 61-62-63-64: Semer Ustası ve Ürettiği Semerler
Hammaddesi: Elyaf
Adı: Urgancılık
Yapım Yeri: Serinhisar
Açıklama: Serinhisar’da geleneksel meslekler arasında önemli bir yer tutan urgancılık kısaca
urgan yapımı ve satış işlemi olarak tanımlanmaktadır. Keten, kenevir ve pamuk gibi liflerden
oluşturulan urgan, halat ve sicimlerin tarihi, antik çağa kadar uzanmaktadır. Geçmişte üretimi
özellikle kadınlar tarafından yapılan urganların satış işleminden erkekler sorumluydu. Sokak
aralarına kurulan tezgâhlarda çocuğu-genci-yaşlısı bir arada sabahın erken saatlerinden akşam
vaktine kadar üretime dâhil olan aile fertlerinin yavaş yavaş bu mesleği bırakması ile bu iş ile
ilgilenen üç-beş ailenin kalmasına neden olmuştur. Gelişen ve değişen sanayiye bağlı olarak
değişiklik meydana gelen tarım ve hayvancılık sektöründe artık yavaş yavaş kullanımdan
kalkan urganların üretimi de bitmiş durumdadır. Kendir ya da kendir sapı olarak bilinen
elyaflardan üretilen urganlar pamuk elyafından üretilenlere nazaran daha dayanıklıdır.
Geçmişte her evde bulunan at, eşek, katır, öküz, inek ve deve gibi hayvanlar için çeşitli
kalınlık ve uzunluklarda yapılan urganların yapımında hile yapanlar cezalandırılır hatta
urgancılık mesleğinden men edilirmiş. Kendirin alınması ile başlayan urgan üretimi kendirin
dövülmesi-taranması ile şekillenir ve sle adı verilen ince iplere dönüşürdü. Daha sonra yavaş
yavaş sleler topluya, toplular da urgana dönüşürdü. İki kişi tarafından çark yerine kurulan
bükme dolabında toplular bükülürdü. Büküm kazanan urganlar belli bir oranda kısalır ve bu
kısalma işlemine kısır yeme adı verilirdi. Urganlar sadece hayvanlar için değil ticarette
bağlama, paketleme, balya yapma, sarma, düğümleme gibi işlerde de kullanılırdı. Günümüzde
yeni teknolojiler ile polietilen halat ve urgan üretimi yapıldığı için tüm bu ihtiyaçlar yeni
ürünler ile karşılanmaktadır.
Hammaddesi: Bitki Sap ve Atıkları
Adı: Hasırcılık, Hasır Dokumacılığı
Yapım Yeri: Çivril-Gümüşsuyu, Çardak-Beylerli, Buldan-Süleymanlı
Açıklama: Hasır dokumacılığı, durgun su kaynaklarının etrafına konumlanmış olan yerleşim
yerlerinde geçmişte yoğun olarak yapılmakta iken günümüzde artık üretimi durmuş
vaziyettedir. Göllerde kendiliğinden yetişen bitki, saz ve kamışların sapları, yaprakları, ince
dalları olduğu gibi ya da yarılarak, bükülerek ince şeritler haline getirildikten sonra yer
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tezgâhlarında dokunurdu ve geleneksel konut yapısı içerisinde yerden gelecek soğuğu ve nemi
önlemek için halı ve kilimlerin altına serilerek ya da tavan örtüsü olarak kullanılırdı.
Tüm bu mesleklerin yanı sıra ev içi üretim ile Denizli ve ilçelerinin hemen hepsinde
nakış, dantel, oya, çorap-patik örücülüğü genç kız ve kadınlar tarından günlük kullanım eşyası
olarak ve çeyizlik amaçlı olarak üretilmektedir. Bu konularda Tavas özel bir yere sahiptir.
Tavas’lı genç kız ve kadınları el işçiliği konusunda uzmanlaşmış durumdadır. Ayrıca yukarıda
sıralanan meslek çeşitlerine bağlı olarak yüncülük, tiftikçilik ve çancılık geçmişte önemli bir
geçim kaynağıydı. Köy köy dolaşarak koyunlardan kırkılan yünleri ve keçilerden kırkılan
tiftikleri toplayan bu kişiler artık günümüzde kalmamıştır. Her hayvana özgü yapılan ve her
biri farklı ses çıkaran sürülerin simgesi çan üretimi ise durmuş vaziyettedir.
Sonuç
Toplumlar, kültür miraslarının en önemlileri arasında yer alan geleneksel meslekler ile
ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürettiği eşyalara bireysel zevklerini de yansıtmıştır. Böylelikle
bu eşyalar estetik bir değer kazanmıştır. Ayrıca motiflerine ve renklerine yüklenen anlamlar
ile duyguları ifade etmede bir iletişim aracı olarak da kullanılmıştır. Geleneksel meslekler ve
üretimleri bu anlamda geçmişten geleceğe atılmış bir kültürel köprü niteliğindedir (Sarıoğlu,
2005, s. 72). Tarım toplumundan sanayi toplumuna ve ardından bilgi-iletişim toplumuna geçiş
yaşayan Türk toplumunda köyden kente göç olgusu halk kültür ve sanatının doğal ortamını
değiştirmiştir. Gelenek sosyo-kültürel yapı içinde ancak yeni işlevler kazanarak ya da var olan
işlevlerini koruyarak yaşayabilir duruma gelmiştir (Artun, 2005, s. 55-71). Toplumların köklü
geçmişlerine tanıklık etmiş olan geleneksel meslekler sosyal ve endüstriyel gelişmeler ile
küreselleşmenin etkisi altına girmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleşmenin hızlı
bir şekilde yol alması ve ulusal kültüre yönelmesi günümüzde ulusal kültüre, halk kültürüne
bilinçli bir yaklaşım, koruma sorumluluğunun her zamankinden daha fazla önem kazandığını
açıkça ortaya koymaktadır (Kolaç, 2009, s. 19). Bu yüzden 2003 yılında UNESCO tarafından
kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesinin, korunmasını ve gelecek
kuşaklara aktarılmasını istediği alanları arasında yerini alan geleneksel meslekler, bu
sözleşmeye 2006 yılında taraf olan Türkiye özellikle çeşitliliği ile ön plana çıkmıştır.
Küreselleşme her yerde ve her alanda olduğu gibi Denizli’de de etkisini göstermiş ve
birçok geleneksel mesleğin eski kültürel, sosyal, sanatsal ve ekonomik değerini kaybetmesine
neden olmuştur. Günümüzde son ustaların ellerinde şekillenen kültürel veya sanatsal değeri
olan kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler Anadolu’daki diğer yerleşim yerlerinde
olduğu gibi Denizli’de de çağa ayak uyduramayarak kimi yok olmuş kimi de yok olma
sınırına dayanmıştır. Ortak bir kimliğin ürünlerini ortaya koyan geleneksel meslekler özellikle
tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomilerde faaliyet alanı bulmuştur.
Geleneksel meslekler hammaddelerini genellikle doğadan doğrudan ya da dolaylı
olarak temin ederler. Bu yüzden geleneksel meslekler ile doğayı ayrı düşünmek mümkün
değildir. Her türlü hammaddeyi işlemeye yönelik olduğu için biriktirmeye önem veren ve
israfı önleyen uygulamalar ile ayakta kalmıştır. Her türlü hammadde değerlendirildiği için
doğa dostudur ve atıkları çevreye zarar vermez. Üretimler gereksinimlere ve dönemlere göre
şekillendiği için stok fazlalığı yaşanmaz. Yöresel hammaddeler ön planda olduğu için
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mesleğin icra edildiği bölgenin tanıtımına da olumlu etkileri bulunur. Böylelikle yöresel
kaynakların değerlendirilmesinde ekonomik ve turizm açısından önemli girdiler sağlar.
Geleneksel öğretiye dayalı olarak icra edilmesinden dolayı usta-çırak arasında duygusal ve
kuvvetli bağların oluşmasını sağlar. Toplumum kendi kendine yetebilme becerisini ortaya
koymalarından dolayı geleneksel meslekler alternatif bir istihdam ortamı oluşturabilir.
Geleneksel mesleklerin yeniden gündeme gelmesi ve üretimlerin devam ettirilmesinin
gerek ekonomik, gerekse kültürel ve sanatsal olarak katkıları olacağı da bir gerçektir. Çünkü
geleneksel meslekler ile yöresel gelirlerde olumlu bir artış olacaktır, ekonomiye katkı
sağlayacak olan yöresel kaynakların çeşitleneceği, tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomilerde
temel işlerden arta kalan zamanlarda alternatif istihdam olanağı sağlayacağı için bireylerin rol
ile statülerinde bir yükselme olacağı ve yaşam kalitesine olumlu etkiler sağlayacağı
muhakkaktır.
Geleneksel sanatların ve mesleklerin birçok alanının seçkin ustaları, Türkiye genelinde
yok olma tehlikesi yaşıyor. Birçok meslek ve sanat kolunda artık usta bulmak mümkün
değildir (Oğuz, 2008, s. 10). Endüstrileşme sürecinin başlattığı küreselleşme ile birlikte
geleneksel üretim biçimleri her geçen gün önemini kaybetmektedir. Bu önlenemeyen durum
karşısında, genç nüfus alternatif iş kollarına yönlenmekte, kültürel ve sanatsal değeri olan
geleneksel mesleklerin ustaları çırak bulmakta zorlanmakta ve yeni çıraklar
yetiştirememektedirler. Gelecekte usta olacak bu çırakların ortadan yok olması ise birçok
geleneksel zanaat alanının son bulmasına neden olmaktadır (Danışman, 2005, s. 235-245).
Denizli’de kaybolmaya yüz tutmuş kimi geleneksel mesleğin durum tespitini yapan bu
çalışma diğer geleneksel mesleklerin de araştırılıp literatüre geçmesi için bir başlangıç
niteliğindedir. Bu mesleklerin sadece Denizli özelinde değil tüm ülkede özellikle yerel
yönetimler tarafından desteklenmesi ve küreselleşmenin etkilerini en aza indirgemeye
çalışılması için gerekli girişimlerde bulunulması acilen gündeme getirilmelidir. Geleneksel
meslekleri icra eden son ustalar hayatta iken bu mesleklere dair bilgi ve tecrübe birikimlerinin
aktarımının sağlanmaması durumda o bilgi ve tecrübelerde ustalar ile birlikte yok olmaya
mahkûm kalacaktır.
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İÇE ALINMA VE DIŞA ATILMA MEKANİZMALARIYLA DOGVILLE’DE KADIN
İMGESİNİN TEMSİLİ
Dicle ÖZCAN ELÇİ
Öz
Sinema ve sosyolojinin karşılıklı bir verimlilik içinde sürdürdüğü ilişkiden doğan sinema sosyolojisi ve sinema
sosyolojisinde etkili bir çözümleme yaklaşımı olarak kullanılan feminist sinema eleştirisinin perspektifinden
yansıyan bu çalışma, Dogville filminde başkarakter olan Grace üzerinden sunulan “kadın imgesi”nin temsiline
odaklanmakta; filmdeki kadın temsilinin toplumsal cinsiyet eksenli bir okuma ve sosyolojik argümanlarla, kapalı
bir toplumsal doku örneğini yansıtan küçük bir kasabada hangi mekanizmalarla gruba dahil edildiği ve gruptan
dışlandığı üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kavramlar: Kadın imgesi, sinema sosyolojisi, feminist sinema eleştirisi, Dogville.

THE REPRESENTATION OF WOMEN IMAGES WITH MECHANISM OF INCORPORATION AND
EXPLUSION IN DOGVILLE
Abstract
This study being reflected by the perspective of the feminist cinema critics beging used as an effective
analysis method at the cinema sociology and cinema sociology arising from the relation between cinema and
sociology mutually focuses on the description of “the woman image” presented through Grace who is the main
character at Dogville film; this film focuses on with which machine female representation at the movie is added
to the group and is excluded from the group with a social gender-based reading and sociological arguments at the
small town reflecting the example of a closed social texture.
Key Words: Woman imagery, cinema sociology, feminist cinema critics, Dogville.

Giriş
Sinema, çağımız toplumlarında gerek popüler kültürün eğlence araçları olarak, gerekse
de yer aldığı yapının politik, kültürel, ekonomik ve ahlaki tavırlarını yansıtan ideolojik ve
eğitsel bir araç olarak gittikçe büyüyen bir etkiye sahiptir. Bu anlamda, en absürt ve “hiçbir
şey” anlatmadığı düşünülen sinema filmlerinde bile “okumasını bilen” için mutlaka
hazırlanmış bir altmetin ve göstergeler sistemi mevcuttur. Sinemanın tüketim kültürü
bağlamında bir eğlence aracı olarak da kullanıldığı hakikati bir yana, hiçbir film sadece
“eğlendirmek” ya da vakit geçirmek üzere, “öylesine” çekilmemektedir. Sosyolojik kavramlar
ve toplumsal olgu ve olaylardan sıkça yararlanan sinema, çözümleme ve örnekleme ekseninde
eğitsel bir araç olarak kullanılması bağlamında sosyoloji bilimi ile karşılıklı bir ilişki
içindedirler. Bu karşılıklılık, “sinema sosyolojisi”nin ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak,
toplumla beyaz perde arasında kurulan diyaloğun dinamikleri anlaşılmaya çalışılmaktadır.



Şırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi.
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Sinema tarihine bakıldığında, ana akım/popüler/Hollywood sineması ve avangart
sinemasının ideolojik ve teknik bağlamda karşıtlık içinde olduğu göze çarpmaktadır. Feminist
sinema eleştirisi de, ana akım sinemada kadının ve erkeğin egemen cinsiyet düzeni
bağlamında toplumsal cinsiyet rolleriyle tasvir edilerek, erkeğin etkin kadının ise edilgen bir
konuma oturtularak erkek lehine var olan cinsiyet kültürünün yeniden üretildiğine dikkat
çekmektedirler. Bu bağlamda, sinemada sunulan kadın rollerinin toplumsal cinsiyetçi bir
okumayla yeniden tartışılması ve ardından bu klasik betimlemeleri aşındıran “kadın
filmleri”nin çekilmesi önerilmiştir.
Her ne kadar kategorilendirilmeye karşı dursa da, Avangard sinemaya yakınlığıyla
bilinen Lars Von Trier’in “Amerika Fırsatlar Ülkesi” üçlemesinin ilk filmi olarak Dogville
(2003), bu çalışmada baş-karakter olan Grace temsilindeki kadın temsili temelinde, sinema
sosyolojisi ve feminist eleştiri bağlamında toplumsal cinsiyetçi bir okumayla tartışılmaya
çalışılmaktadır. Dogville, kapalı grup özelliği gösteren küçük bir kasabaya yolu düşen
“yabancı”nın gelişiyle bozulan dengeler ve açığa çıkan içsel şiddetin görünür kılındığı, insan
doğasına yapılan olumsuz çağrışımların işlendiği “rahatsız edici” bir film özelliği
taşımaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel derdi, filmin ana karakteri olan “kadın”ın
film boyunca karşılaştığı cinsiyetçi söylem ve pratikleri görünür kılmak, kadının gerek
yönetmen gerekse de kasaba halkının bakış açısından nasıl yansıtıldığına vurgu yapmaktır.
Çalışmanın yöntemi, çalışmada içerilen kavramlara dair bir literatür taramasına giderek, bu
film üzerinde daha önce yapılmış çalışmaların incelenmesine dayanmakta olup, belirli
göstergeler üzerinden kadın temsilinin farklı tezahürleri açıklanmaya çalışılmaktadır.
Bu çalışma kapsamında öncelikle sinema sosyolojisi ve feminist sinema eleştirisinin
temel önermeleri üstünde durulmakta, ardından film tekniği üzerine birtakım tartışmalar
yapılmakta ve filme dair tanıtıcı ve kısa bilgiler sunulmakta, son olarak da “kadın imgesi”nin
farklı tezahürlerinin sinema sosyolojisi ve feminist sinema eleştirisi bağlamında tartışılmasına
gidilmektedir.
Sinema Sosyolojisi ve Feminist Sinema Eleştirisi
Sinema ve sosyoloji ilişkisinin, medya ve iletişim teknolojilerinin gündelik yaşamın
bütün görünümlerine sirayet ettiği günümüzde, toplumsal olanı anlamak ve çözümlemek
noktasında “verimli” bir karşılıklılık içerisinde olduğu söylenebilir. Verimli karşılılıktan kasıt,
insana ve topluma dair her ne varsa çatısı altında toplayan sosyoloji ile yine topluma ve insana
dair olup bitenleri anlamak açısından bir “metod” olarak kullanılabilen sinemanın organik bir
bağımlılık içerisinde olup, birbirlerine anlam ve yorum kattığıdır. Bu karşılıklı-verimli ilişki,
sinemanın “toplumsal teşhis”e değerli bir katkıda bulunduğunu ve bizlere toplumsalın aşkın
bir çözümlemesini sunduğunu dile getiren Diken ve Laustsen tarafından da aktarılmaktadır
(2007/2010, s. 22-23).
Giddens, yaşam sürüp giderken olup bitenlerin bizlere doğal, kaçınılmaz, iyi ya da
kötü olarak yansıtıldığını, oysa sosyolojik bakış açısının bunun ötesine geçerek yaşananların
daha makro bir biçimde tarihsel ve toplumsal odaklar tarafından belirlendiğini ve dolayısıyla
“kader olmadıkları”nı saptamaya yardımcı olduğunu belirtir (2000, s. 3-4). Bir başka deyişle,
sosyolojik düşünmek, Goffman’ın terminolojisiyle “sahne önü”nde bizlere performe edilenin
ötesine geçerek, “sahne arkası”nın nasıl işlendiğiyle ilgilenmekte, böylece gerçekliği bir
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bütünsellik içerisinde anlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, sinemanın her ne açıdan bakıyor
olursa olsun, mutlak suretle bir “backround”tan (arka plan) beslendiğini söylemek yanlış
olmaz. Bu arka plandaki tavır ister “tutucu” ister “muhalif” olsun, sinemanın en başından beri
ideolojiyle yakın teması olmuş, sinema bir tarafıyla egemen ideolojinin değerlerini
benimserken bir tarafıyla da bu egemen ideolojinin dışında kalan ve hatta ona tavır alan başka
ideolojik yaklaşımlar için ideal bir aygıt görevi görmüştür (Çayıroğlu, 2014, s.36). Hatta, daha
da ileri gidilerek, Althusser’in (2003) devletin ideolojik aygıtları olarak tanımladığı din,
eğitim, aile gibi kurumlara son olarak medya ve sinemanın da eklendiği ileri sürülmektedir
(a.g.e., s. 36).
Çayıroğlu’nun belirttiği üzere, sinema sosyolojisi, sinema ile toplum arasındaki
ilişkiye odaklanmakta, bu ilişkideki temel öğeleri ortaya çıkarırken sinemaya sanatsal ve
estetik bir araç olmanın ötesinde bir kitle iletişim aracı ve kültürün yansıtıcısı olarak
bakmaktadır (a.g.e., s. 58). Bu noktadan bakıldığında, “bir filmin asla ‘yalnızca bir film’ ya da
bizi eğlendirmeyi ve dolayısıyla dikkatimizi dağıtarak bizi asıl sorunlardan ve toplumsal
gerçekliğimiz içindeki mücadelelerimizden uzaklaştırmayı amaçlayan hafif bir kurgu
olmadığı” (Zizek, 2010, s. 15) gerçeğinin altı çizilmelidir. Bu saptama bizlere, sinemanın,
modern/postmodern toplumun bireyini gündelik buhranlardan kurtaran, popüler kültürün salt
eğlencelik, keyifli anlar yaşatan veya bir süreliğine gerçek yaşamdan kopararak illüzyon
dünyasına götüren bir “yanılsama” olmadığını, tam tersine bir filmin hiçbir zaman “öylesine”
çekilmediği hakikatiyle yüzleştirmektedir.
Sinema ve ideoloji ilişkisinin analizinde sinema sosyolojisine düşen görevlerin
başında, kitle kültürüne hitap eden dogmatik, statükocu, egemen düzenin devamlılığını
gözeten sinema anlayışını çözümlemek olmuştur. Söz konusu çözümlemede, egemen
ideolojinin çıkarlarına hizmet eden sinemanın başlıca özelliklerinin, hali hazırdaki mevcut
durumun ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal yönlerinin doğal ve değiştirilemez
olduğuna vurgu yaptığı açığa çıkmaktadır (Yılmaz, 2008, s. 71). Popüler/ana akım sinema,
egemen ideolojinin çıkarlarını sabitlerken, tasvir edilen durumun “en olması gereken”miş gibi
sunulmasına hizmet etmektedir. Örneğin, popüler Hollywood sineması, sinema sektörünün de
kapitalist liberal ekonomiden nasiplenerek “küreselleşmesi” sonucunda, kutsallaştırılan ve
yüceltilen Amerikan ideolojisi ve kültürünün tüm dünya tarafından “arzulanan Amerika”
rüyasına dönüşmesine yol açmaktadır. Tam da bu noktada, sinemanın “temsil” problemleri
açığa çıkmaktadır. En genel anlamda, tipik bir Hollywood filminde, olay örgüsünün mutlaka
eğitimli, çözüm odaklı düşünebilen, risk alabilen, iyi görünümlü bir “beyaz” tarafından
kurtarılmaya muhtaç bir grup “Öteki”yi kurtarmasından oluşan kaçınılmaz sonla nihayete
ermesiyle, “beyaz ırk”ın yüceltildiği söylenebilir. Öte yandan, bu kurtarıcının mutlak suretle
“erkek” olması da bir başka temsil sorununu oluşturan “cinsiyet eşitsizliği”nin göstergesidir.
Daha bütüncül bir ifadeyle, ana akım sinemada dünyayı kurtaran, kadınları ve çocukları
koruyan, kötüleri bulup cezalandıran erkek temsilleri ve anne, eş ya da fahişe kalıpyargıları ile
kadın temsilleri, egemen cinsiyet düzeninin ataerkil yansımalarının bir yorumu olarak
okunmalıdır (Çayıroğlu, 2014, s. 37).
Ana akım/popüler sinemada kadın ve erkek tasvirleri hakim cinsiyet kültürü ve
“normatif” cinsellikler bağlamında yorumlanmaktadır. Burada, güçlü, serüvenci, etkin, engel
olunamaz macera adamı olarak “ideal erkek”; eş ve anne, mükemmel arkadaş, tamamen
güvenilir bir dost, ailenin ve yuvanın dayanağı olarak da “ideal kadın” olmak üzere iki ayrıksı
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karakter yaratılmıştır (Wood, 2004, s. 320). Popüler Hollywood anlatılarında başrolde
genellikle erkek karakter olmasının yanı sıra, kimi zaman başrolü erkekle paylaşan kadın, bu
mükafatın karşılığını, nihayetinde erkeğin himayesinde, korunan, edilgen ve güçsüz biçimde
yansıtılmakla ödemektedir. Bu söylemlerin ışığında, anaakım/popüler sinemanın “erkek
sineması” olduğu sonucuna varılabilir. Bu bağlamda, “feminist sinema eleştirisi” egemen
düzenin, cinsiyet söylemimin, normatif cinselliklerin devamlılığına hizmet eden ve ataerkil
toplumsal cinsiyet kodlarını yeniden üreten popüler sinema endüstrisine başkaldırı olarak
açığa çıkmıştır. Nitekim, feminist sinemanın mercek altına alarak topa tuttuğu ilk konuların
başında, ataerkil bir düzende işleyen sinema endüstrisinin ürettiği filmlerdeki kadına biçilen
edilgen rol ve toplumsal cinsiyet kalıpyargıları olmuştur. Bu açıdan bakıldığında, feminist
sinema eleştirisi, bir sinema ideolojisi veya film anlatısında “kadın imgesi”nin hangi
toplumsal, kültürel, politik veya ideolojik alt-metinlerden beslendiğini, hangi örtük
söylemlere gönderme yaptığını anlamaya ve çözümlemeye çalışan “marjinal bir yöntem”
olarak anlamlandırılabilir. Özden, feminist film eleştirisinin, perdedeki kadın imgelerinin
doğal bir kadınlık durumunu değil, babaerkil ideolojileri uygunluk açısından kullanan filmsel
anlatı stratejilerinin inşa ettiği toplumsal kimliklerin yansıması olduğunun gözler önüne
serilmesinde yardımcı olduğunu dile getirmiştir (2004, s. 195).
Feminist sinema eleştirmenlerinin sinemadaki erkek tekelini kırma çabaları, öncelikle
sinemadaki erkek egemen bakışın farkına varan kadın yönetmenlerin izini sürmekle
başlamıştır. Bu yönetmenler, 1910’lu yılların başında kadın temalı filmler çeken Alice Guy,
1916 yılında çektiği Where Are My Children adlı film ile istenmeyen çocuk ve kürtaj
konusuna dikkat çeken Lois Weber, çektiği filmlerde kadın psikolojisine odaklanan Dorothy
Arzser olarak bilinmektedir (Nelmes, 1998). Hande Öğüt (2012), feminist sinemada dişil
imgelemi tartıştığı makalesinde, kadın deneyiminden çıkan, cinsiyetçi ideolojiye işaret ederek
eril söylemi az ya da çok kıran ya da yapıbozuma uğratan filmleri, “kadın filmleri” olarak
tanımlamakta; feminist sinemanın da toplumsal cinsiyeti kuran söylemleri eleştiriden
geçirmeye, bu söylemsel yapıları kendi içinde bozmak ve yerinden etmek amacında olduğunu
dile getirmektedir. Bu anlamda, 1970’lerde yükselişe geçen feminist sinema hareketinin
politik olduğu, çekilen filmlerin izleyen kadınlarda toplumdaki yerlerine dair bir bilinç
yükseltme çabasında olduğu dile getirilmektedir (Nelmes, 1998).
Feminist sinema eleştirisinin oluşmasında sıklıkla referans verilen iki önemli isim
mevcuttur. Bunların ilki olan Laura Mulvey, Freud ve Lacan temelli psikanalitik bir
çözümleme ileri sürmüştür. Mulvey, Görsel Haz ve Öykülü Sinema adlı makalesinde ortaya
attığı tezde, adına “skopofili” dediği “görme arzusu”nun “eril nazar”ın yansıması olduğunu
dile getirmektedir. Başka bir deyişle, izleyici, kadın ya da erkek fark etmeksizin, kendini
filmin ana karakteri olan “erkek” ile özdeşleştirir; izleyen kadın dahi olsa kendini erkek
kahramanın yerine koyar (Nelmes, 1998). Ona göre, seyirci (erkek/aktif/özne) bakmaktan
cinsel bir haz duyar ve temsil edilen kadına (pasif/nesne) bakış aracılığıyla sahip olur
(Mulvey’den aktaran Öğüt, 2012). Bu bakışla kadın ve bedeni, erkeğin mülkü haline geldikçe
genelleştirilmiş bir “kadın stereotipi” oluşturulur, kadın mutlaka birlikte olduğu erkeğe göre
tanımlanır, onun tarafından kimliklendirilir, eril bakışın nesnesi olarak sergilenir (Öğüt,
2012). Eril nazar, zamanla feminist sinema kuramının en çok başvurduğu anahtar kavram
olagelmiştir. Klasik sinemada kadını seyirlik bir nesne haline getirerek sinema perdesinden
yansıyan kadına “bakmayı” arzulamak olarak formüle edilen “eril nazar”, sinemanın
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“röntgenci erkek bakışı” için uygun bir alan olduğunu açığa çıkarmaktadır. Nitekim burada
kontrol erkeğin bakışında olup, kadın, erkek için erotik bir nesne konumundadır. Öyle ki, söz
konusu erotik nesne konumu, kadın için hem filmdeki karakterler hem de izleyiciler için
olmak üzere ikili dikizleme üzerine kurulmaktadır (Nelmes, 1998). Başka bir deyişle, klasik
sinemadaki olay örgüsü ve anlatı yapısı erkek karakteri etkin kıldığı için, seyirci kadın ya da
erkek olsun, erkek karakterle özdeşim kurmakta, böylece de “dikizleme hakkı” erkeğin
olmaktadır (Smelik, 2008).
Feminist sinemanın ikinci önemli ismi olan Claire Johnston klasik sinemada sunulan
“kadın miti”ni sorgulamaya girişmiştir. Johnston, “kadın sineması”nın ancak, klasik
sinemadan gelenekler ve biçim açısından radikal bir kopuşla mümkün olabileceğinin altını
çizerek, sinemadaki “dişil karakter”in yalnızca eril nazarın bakış açısından “anlamlı”
görüldüğünü, kendi bakış açısından ise hiçbir anlam ifade etmediğini dile getirmektedir
(Arslantepe, 2010; Öğüt, 2012.). Sonuç olarak, feminist sinemaya ait orijinal bir film
pratiğinin oluştuğunu söylemek mümkün olmasa da, ortaya atılan teorilerin popüler sinema
anlatılarındaki dogmatik inançları ve mitleştirilen cinsiyet kodlarını çözümlemekte etkili bir
metod olarak kullanıldığı söylenebilir.
Dogville’e Kısa Bir Giriş
Bu çalışma araştırma nesnesi olarak Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier’in
Dovgille isimli filmini seçerek, sinema sosyolojisi ve feminist sinema eleştirisi ekseninde bir
film çözümlemesini amaç edinmiştir. Filmi teknik boyutları ve sinema kuramları bağlamında
geniş bir açıklama girişimi, bu çalışmanın amacı değilse de, filmin teknik boyutlarına kısaca
değinmek çalışmanın daha iyi anlaşılması açısından yararlı olacaktır.
Dogville, yönetmeni Lars Von Trier’in “Amerika: Fırsatlar Ülkesi Üçlemesi”nin ilk
filmi olup, filmin yönetmeni “Batı’nın en provokatif, şaşırtıcı ve tartışma yaratan filmlerini
çeken yönetmen” olarak bilinmektedir (Metin, 2014, s. 2). Yönetmen, eserlerinin sanatsal
kontrolü üzerinde tek söz sahibi olmaya özen gösteren, uyarlama öyküler yerine kendi yazdığı
senaryoları çekmeyi tercih eden, Hollywood stüdyo sisteminin baskı ve kurallarına karşı çıkan
filmlerin yaratıcısı olarak bilinmekte; 1995 yılında yayınlanan “Dogma 95” isimli Amerikan
sinema endüstrisine bir başkaldırı niteliğindeki manifestonun önderliğini yapmaktadır (a.g.e.,
s. 2-4). Bu bağlamda, Lars Von Trier’e Hollywood/popüler/anaakım sinema karşıtlığı
üzerinden “avangard sanatçı” denilebilir. Nitekim, Dogville filmi, Hollywood filmlerinin daha
fazla illüzyon yaratma arzusu adına harcadığı dudak uçuklatan maliyetlerinin aksine, bütün
film dekorunun tek kareye sığdırıldığı “teatral” bir sahnede çekilmiştir. Sinemadaki mekan
unsuru,Dogville’de “gerçek mekanların dışında, gerçekte hiçbir şekilde var olamayıp sadece
film için oluşturulmuş stüdyo ve dekorlardan ibaret kurmaca mekanlar” olarak kurgulanmıştır
(Tüzün, 2008). Dogville filmini, teatralliğin sinemadaki yansıması olarak değerlendiren
Yıldırım, bir film olarak Dogville’de anlatının kurmaca bir sinemasal mekan olarak sahnede
geçme durumunu, toplumla ilgili en eski batılı düşüncelerden biri olan, “toplumun bir tiyatro
sahnesi olarak” yorumlanmasıyla ilişkilendirmektedir (2012, s. 36). Yönetmenin sahne
seçiminin, popüler sinema karşıtlığıyla birebir örtüştüğünü, dolayısıyla da bağlı olduğu
estetik-sanatsal konsept ile tutarlı olduğu söylenebilir. Film boyunca, Dogma 95’in kurallarına
sadık kalarak, Hollywood’un sıkça başvurduğu bazı çekim tekniklerinden uzak durarak yakın
çekimler, hareketli el kamerası kullanımı, özel ışıklandırma, doğal dekor ve set
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kullanılmaması, filtreleme yasağı, prova yapılmaması gibi doğallığı açığa çıkaran, sanallığı
yok eden yöntemleri tercih etmiştir (Metin, 2014, s. 4).
Dogville, sinema tekniği açısından “minimal sinema”nın izlerini taşımaktadır.
Sinemanın endüstriyel bir hal alarak popüler kültürün devamlılığında bir araç olarak
kullanılmasına tepki olarak gelişen minimalist sinema, temiz, arı, yalın, sade ve gerçekçi
anlatımıyla, “seçkin bir sadecilik” sloganıyla ve “sanat sanat içindir” anlayışıyla avangard
sinemanın bir dışavurumu olarak değerlendirilmektedir (Özdoğru, 2004). Bu anlamda,
minimalist sinemanın amatör oyuncu kullanımı (baş karakter Nicole Kidman dışında), dekor
ve objelerin sadeliği, doğal ışık ve sabit kamera kullanımı, yapay efektlerin yokluğu gibi
(a.g.e.) temel özelliklerinin filmde görünür olması hasebiyle, Dogville filminin de minimalist
sinema örneği teşkil ettiği söylenebilir. Film, dekordan oluşan sahnenin (kasabanın) kuşbakışı
görünümüyle başlamakta, bir öndeyiş (girizgah) ve dokuz bölümden oluşarak
sonlandırılmaktadır.
Dogville’deki film dekorunun teatral yapıda ve kurmaca olması, gündelik yaşamda
benliklerimizi sunarken “sahne önü/sahne arkası” argümanlarıyla hepimizin “rollere”
büründüğüne dikkat çeken Goffman’a (1959/2009) referans vermeyi gerektirmektedir.
Dogville’de dekorun duvarlarla değil de tebeşirle ayrılması ve evlerle dükkanların içinin
görünmesi, kamusal alanda sahnelediğimiz “performansların” özel alanlarımızdaki çıplaklığı
ve “rol”den arınmışlığına vurgu yapmakta; tebeşirden çizilen sınırlar kamusal-özel alan
ayrımının yapaylığına dikkat çekmektedir. Öyle ki, Dogville’de evler “içerideki” günahların
üstünü örtecek duvarlardan yoksundurlar. Dogville’i “taşra kanunları” ile değerlendiren bir
yazıda, “perdenin, duvarların ve hatta bazen dekorun eksikliği insanlığın ve hislerin
çıplaklığını; aslında taşrada kapıların ardında yaşananların, dedikodu kanalıyla, nasıl da
herkes tarafından bilindiğini izleyicinin yüzüne vurduğunu” dile getirerek (Peksezer, t.y., s.
44), yönetmenin asıl derdinin, seyirciyi kendi günahlarıyla yüzleştirmek olduğuna dikkat
çekmiştir.
Filmin tekniği üzerine olan tartışmalardan sonra, Dogville’i anlamakta anahtar rol
oynayacak birkaç ayrıntı üzerinde durmak ve olay örgüsünü kısaca anlatmakta fayda vardır.
Film, 1930’larda Amerika’nın Rocky dağlarının yamaçlarında kurulu Dogville kasabasında,
gangsterlerden kaçan ve kasabaya sığınan bir “yabancı”nın, Grace Margaret Mulligan’ın
kasaba halkıyla önce kaynaşması sonra da dışlanmasının öyküsüdür. Grace, sonradan babası
olduğu anlaşılacak olan gangsterlerden kaçarak bir dağ kasabası olan Dogville’e kaçak olarak
giriş yapar. “Yabancı”yı ilk fark eden, kasabaya kendince akıl hocalığı yapan ve kendini ahlak
ve erdem timsali olarak gören “filozof-yazar” Tom’dur. Tom, kendini iyi yürekli gördüğü için
Grace’in kasaba halkının rızasını alarak gizlenmesine yardım ve yataklık etmektedir. Grace,
daha en başından bir “kaçak” olduğunu kabul etmediği için başlangıçta kasaba halkı onu
gizlemeye yanaşmamaktadır. Ancak, Tom’un önerisiyle yapılması zorunlu olmayan ancak
yapılmasından da hoşnut olunabilecek birtakım işlerde Grace’in kasaba halkına yardım etmesi
karşılığında kalması kabul edilir. Grace’e sunulan iki haftalık deneme sürecinde Tom,
Grace’ten kendisini kasaba halkına sevdirmesini ister, sürenin sonunda da istenilen elde
edilmiş olup, kasaba halkı Grace’i bağrına basar. İşler yolunda giderken, en başından beri
kaçak olduğunu bildikleri Grace için gelen polislerin kasabaya astıkları ilanlardan, aranan bir
suçlu olduğunu ve başına ödül konulduğunu öğrenen kasabalılar, aldıkları risk karşılığında
Grace’ten daha çok hizmet beklerken, emeğini ve bedenini sömürmekten geri durmayıp, onu
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dışlama mekanizmalarını hızla geliştirmişlerdir. Kendisine yapılan haksızlıklara sesini
çıkarmayarak dayanan Grace’in “suçsuz” olduğu ve istismar edildiği herkesçe bilinen bir
gerçek olmasına rağmen, işkencelere sessiz kalan Grace’e acımak bir yana, şiddetin dozu
daha da artırılmıştır. Filmin sonunda, aşık olduğu Tom’un bile ihaneti sonucunda, babasının
acımak ve merhamet üzerine yaptığı nutuklardan sonra, sonsuz merhamet, hoşgörü ve
anlayışın insanoğlunun uyguladığı şiddeti daha da körüklediğine hükmeden Grace, kararını
tüm Dogville’i yok etmekten, böylece dünyaya kötülük saçan pisliklerden kurtarmaktan yana
kullanmış, bütün kasabayı ateşe verdirmiştir. Olay örgüsüne genel olarak bakıldığında,
Dogville’in toplumsal ahlak sorununu irdelemeyi amaç edindiği söylenebilir (Yıldırım, 2012,
s. 39). Öte yandan, filmin Amerikan karşıtlığı söylemleri doğru olmakla beraber, filmi
“Amerika’daki kötü insanlar” olarak yorumlamak eksik bir çıkarsama olacaktır. Nitekim,
filmde ele alınan sorunların Amerika ile sınırlı olmayıp evrensel niteliği göz önünde
tutulmalıdır (Metin, 2014, s. 4). Bir başka deyişle, kapalı gruplara giren “yabancı” sorunsalına
karşı dışarlayıcı ve korumacı tepkiler, “yabancı”nın tanımlanamaz, güvensiz, müphem olarak
damgalanışı, kendi hata ve günahlarıyla yüzleşme cesareti olmayanların tattığı “kendilik
nefreti”nin savunma mekanizmasına dönerek suçlayacak bir “günah keçisi” veya “kurban”
arama çabaları gibi konuların belirli bir coğrafya, kültür veya topluma özgü olmadığı,
bunların genel anlamda insan psikolojisinin ürünleri olduğu gerçeğinin altı çizilmelidir.
Örneğin, şiddet olgusunun ne denli “evrensel” olduğuna dair bir yorumda, kapısı, penceresi
bile olmayan bir Dogville mizanseninin dünya üzerindeki herhangi bir yeri; camı, kapısı,
duvarı olmayan evlerin ise her gün görebileceğimiz evleri simgelediğine, burada yaşayan
insanların insanlığı temsil ettiğine, dolayısıyla da şiddetin insanın bir parçası olduğu ve
erdemli gözüken topluluklarda bile görülebileceğine vurgu yapılmıştır (Peksezer, t.y., s. 44).
Buradan da anlaşıldığı gibi, Trier’in yapmaya çalıştığı, Grace’in filmdeki rolüyle bağlantılı
olarak, Grace’in Dogville sakinlerindeuyandırdığı “kendilik nefreti”ni, izleyicinin oturduğu
yerden kendisiyle yüzleşerek duyumsaması olmuştur.
Film, baştan sona o kadar stratejik imgelerle bezelidir ki, karakter isimlerinden,
duvarsız kapısız evlerden oluşan dekora kadar her bir şey, yönetmenin vermek istediği mesaja
hizmet etmektedir. Söz gelimi, Grace ismi, “zarafet” (Canar, 2013) nezaket ve incelik,
Hıristiyan teolojisinde Tanrı tarafından bize verilmiş sevgi ve merhamet, Tanrı’dan insana
yönelmiş ama insanın layık olmadığı iyilik ve lütuf (Metin, 2014) anlamlarına gelmektedir.
Nitekim, filmin baş karakterinin film boyunca kasaba halkının “hak etmediği” bir hoşgörü ile
yaklaşımı düşünüldüğünde, karaktere neden “Grace” adının verildiği daha da anlamlı
gözükmektedir. Öte yandan, filmin “esas oğlanı” Tom’un gerçekte adının Thomas Edison
olmasının, mucit Edison’un sinemayı ticarileştiren buluşlara öncülük etmesiyle yakından
bağlantılıdır (Metin, 2014, s. 5). Film kamerası başta olmak üzere sinemanın ticarileşmesini
sağlayan birtakım aletlerin yaratıcısı olarak kabul edilen Edison’un filmde “yıkıcı” ve
“bozguncu” bir karaktere isim olması, Yönetmen’in durduğu sanatsal-estetik düzlemle
paralellik göstermekte, dolayısıyla da filmin ideolojik alt metnine atıfta bulunulmaktadır. Son
olarak, bir başka isimlendirme olarak Dogville’in tam çevirisinin “İt kasabası” (a.g.e., s. 22)
olduğuna dikkat çekmek, filmin en baştan beri radikal, rahatsız ve tahrik edici bir içeriğinin
olduğuna yönelik ipuçları verdiğinin altını çizmektedir. Pek kalabalık olmayan kasaba
sakinleri, çok çocuklu bir aile, kör olduğunu kabul etmeyen ve görüyormuş gibi yapan yaşlı
bir adam, siyah bir temizlikçi kadın ile onun felçli kızı, sarhoş bir nakliyeci, dükkan işleten bir
aile, kilisenin çanını çalmakla görevli bir kadın, yeteneksiz bir mühendis adayı ve onun ablası,
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esas oğlan Tom ve doktor babası ve son olarak da köpek Musa’dan oluşmaktadır. Dogville’e
dair bu kısa girizgahtan sonra, film anlatısında kadın karakter olan Grace’nin “dişil imgelem”
bağlamında nasıl tasvir edildiğine odaklanılacaktır.
Dogville’de Kadın İmgesinin Temsili
Sinema tarihinde kadın imgesinin sunuluşuna bakıldığında, her ne kadar yoğun olarak
1980’li yıllara kadar sürdürüldüğü söylense de, bu dönemden sonra da dişe dokunur bir
değişim ve fark yaratılmadan, yerel ya da evrensel sinema geleneği farkı gözetmeksizin,
belirgin olan iki temel yansıtılış biçimi göze çarpmaktadır. Bunlardan biri, Türk sineması
geleneğinde de olduğu gibi, “faziletli anne”, “sadık eş”, “iyi dost”, “dokunulmamış sevgili”
şeklindeki bakış açısından yansıyan merhametli, hoşgörülü, cinselliğinden arındırılmış,
fedakar ve adanmış kadın rolleridir (Duyan, 2013; Elmacı, 2011; Çetin-Özkan, 2012) Böylesi
sunuş biçiminde kadın imgesi, geleneksel cinsiyet kültürünün kadına biçtiği roller karşısında
sessizce biat eden ve bunları “layıkıyla” icra eden haliyle perdeye yansıtılmaktadır. Öte
yandan, sinema geleneğine hakim olan bir diğer sunuş biçimi, önceki kadın imgesinin tam
aksini sergileyen “tehlikeli” kadın imgesidir. Bu temsil biçiminde ise kadınlar, kötü kadın,
seks bombası, isterik kadın, gizemli cinsellik timsali olarak yansıtılmaktadır (Kalkan, 1992).
Burada kadın, kötülüklere davetiye çıkaran, çıbanın başı ve “ayartan” kadın olarak sembolize
edilmiştir. Bu temsiller çerçevesinde kadının ya “iyilik meleği” ya da “şeytani cadı”
biçiminde tektipli ve dikotomik olarak ifade edildiği söylenebilir.
Kadının melek ve şeytan biçimindeki tasvirleri, Dogville’deki ana karakter olan
“kadın”ın yansıtılış biçiminde de tezahür etmektedir. Yönetmen, her ne kadar Grace’i “iyilik
meleği” haliyle canlandırmışsa da, kasaba sakinlerinin gözünde şeytanileşmeye dönen değeri
ve Grace’in kasaba halkına reva gördüğü son, “iyi” ve “kötü” temsillerin ikisini de
deneyimlediğinin göstergesidir. Bu bağlamda, kadın karakterin kasaba halkıyla olan ilişkileri
ve bu çerçevedeki temsil biçimleri iki ayrı eksen üzerinden, içselleştirme ve dışsallaştırma
biçiminde okunabilir. Söz konusu dahil etme, içine alma ve kabul pratiklerinin, sonradan
hangi dinamikler ekseninde dışa atma, dışlama, ve yok saymaya dönüştüğü, Dogville’deki
kadın ve erkek karakterlerin toplumsal cinsiyet perspektifinden analiziyle anlaşılır kılınmaya
çalışılacaktır.
İçselleştirme: “Yabancı”nın Kabulü ve “Melek Kadın”
Dogville filmine dair hukuksal bir analiz yapan Sevtap Metin’in belirttiği üzere,
Dogville, seyirciyi sosyal gerçekliğin ve insan ilişkilerinin doğal ve sabit olmayıp, değişebilir
olduğunu algılamaya zorlayacak bir dizi sorun ortaya koyup; bir yabancının gelişiyle
stabilitesi, “düzeni” bozulan kapalı bir toplumun tepkisini sunmaktadır (2014, s. 1). Bu
bağlamda, burada tartışılması gereken ilk öğe “yabancı” kavramıdır. Nitekim, Grace,
gangsterlerden kaçarak geldiği kasabaya bir “yabancı” olarak giriş yapmıştır. Grace’nin
kasabada dolanan bir “kaçak” olduğunu ilk farkeden, kendisine kasabanın faziletlisi ve ahlak
timsali olarak değer biçen, ancak yönetmenin, kendisine “yazamayan” bir yazar olarak rol
biçtiği “filozof” Tom olmuştur. Tom, her zamanki gibi içinden çıkamadığı kendince derin
meselelere dalarak adımladığı sokaklarda silah sesleri duymuş ve silahlardan kaçan Grace’i
farketmiş, Grace’in kendisini ele vermemesi isteğini kabul ederek gangsterleri kasabadan
uzaklaştırmıştır. Grace’i çaresiz durumda gören Tom, onun madende saklanmasına izin
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vermiş, daha sonra ise kasabada kalması üzerine kasabalıdan onay beklemiştir. Buraya kadar,
sinema geleneğindeki çaresiz ve yardıma muhtaç kadın imgesi; hemen ardından “kurtarıcı”
bir misyonla ortaya çıkan erkek imgesi ilk bakışta göze çarpan cinsiyetçi bölünmelerden biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysaki Tom için Grace’e yardım etmenin, aciz bir kadının
yardıma muhtaç olmasından çok daha ötesinde “geçerli” bir sebebi vardır. Durağan, kuş
uçmaz kervan geçmez, kendi halinde ve son derece sıkıcı bir yer olduğu havasını sezdiren
Dogville için bir “yabancı”nın gelişi, heyecan verici ve merak uyandırıcı, üstelik “gizemli”dir.
Kasaba halkına verdiği haftalık demeçlerde gündem oluşturmak konusunda “düşünce
kabızlığı”na yakalanan Tom için Grace, yabancıdan çok bir “armağan” olmuştur. Grace, artık
Tom’un gelecekteki vaazlarının esin kaynağı ve Dogville’’i ahlak konusunda eğitmek
konusunda eğitim aracı olmak için biçilmiş kaftandır.
Tom’un iştahını kabartan bu güzel armağanın kasabalılar nezdinde aynı
“misafirperverlikle” karşılandığı söylenemez. Nitekim, yine rutin ahlak konuşmalarını
yapmak üzere kiliseye topladığı kasaba halkına Tom tarafından tanıtılan Grace,
gangsterlerden saklanan bir “kaçak” olduğu gerçeğini paylaşması sonucunda Tom’un tahmin
ettiği üzere kuşkuyla karşılanır. Kuşkuyla karşılanma, kapalı bir grup özelliği taşıyan durağan
bir toplumsal yapı için, “düzenin ötekisi” olmak ve dolayısıyla “düzen bozucu” potansiyele
sahip olmanın bir dışavurumu olarak yorumlanabilir. “Düzenin ötekisi”ni Bauman,
tanımlanamazlık, uyumsuzluk, karmaşa, kararlaştırılamazlık ve müphemlik olarak
yorumlamaktadır (1991/2009, s. 17). Kasaba sakinlerinin bir “yabancı”nın aralarına girmesine
karşı duruşları, “biz” adı verilen iç grubun “öteki”ne, karar verilemeyene, tanımlanamaz olana
karşı geliştirdiği önyargıya bağlı olarak yansıttığı savunma mekanizmasıdır. Nitekim, “ne
idüğü belirsiz” olan öteki, daima “düzen bozma potansiyeline” sahiptir. “Biz” ne kadar
istikrarsızlık getirmeyecek olan, düzenin yeniden üretimini sağlayan ve bu nedenle toplumun
var oluş amacına uyansa, “öteki” de o kadar düzen bozma, istikrarsızlık getirme, düzenin
işleyişini sağlayan gelenek, yasa ve normların içini boşaltma potansiyeline sahip olan, yani
tehlikeli olandır (Kundakçı, 2013). Ancak, Tom’un elindeki oyuncağı kolayca bırakma
niyetinde olmadığından, kasaba halkına, Grace’in saklanmasının bedeli olarak yaşamlarında
“yapılması zorunlu olmayan ancak yapıldığında hoşa gidecek olan” birtakım işleri
yürütmesini önerir. Bu öneri karşısında kimsenin aklına bu sınıflandırmaya girecek bir iş
gelmediğinden yine isteksizce davranılır. Toplantı sonucunda Grace’e kendini kanıtlaması ve
kasaba halkına sevdirmesi için iki haftalık süre verilir. Sonrasında Tom ve Grace’in çabası
sonucunda aslında herkesin ne çok “yapılması zorunlu olmayan ancak yapıldığında hoşa
gidecek olan” işinin olduğunun farkına varılır. Grace, bütün kasaba halkına her gün birer
saatini ayırarak, kiminin görmeyen gözü, kiminin ders çalıştıran öğretmeni, kiminin hasta
bakıcısı, kiminin çocuk bakıcısı, kiminin elma toplayıcısı, bazılarının sırdaşı, sohbet arkadaşı,
akıl hocası ve arkadaşı olmuştur. Grace’in yaptığı işler taşrada küçük ve yoksul bir kasabanın
hayat şartları bağlamında çoğunlukla ev eksenli işler ve dolayısıyla da ev içi emek eksenlidir.
Yaptığı işler daha çok özel alana, insanların “mahrem”lerine ait uğraşlardır. Bu anlamda,
kasabalıların “yabancıyı” mahrem alanlarına dahil ettiği ve “içlerine” aldıkları söylenebilir.
Ancak öte yandan, metropoller gibi yoğun ve kalabalık olmayan küçük bir kasaba olarak
resmedilen Dogville’nin film tekniği anlamında duvarsız ve kapısız olarak tasviri, akıllara
Dogville’de özel ve kamusal alan ayrımının olmadığını getirmektedir. Başka bir anlatımla,
kasabada ev içi olan özel alanda yaşananların ev dışı olan kamusal alanda görüldüğü ve
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bilindiğine dair bir çıkarsamaya varılabilir. Bu bağlamda Dogville’de her yer ev ve her yer
sokaktır.
İki haftalık deneme süresinin sonunda, Grace’in Dogville’de kalması ve kaçtığı
gangsterlerden saklanması üzere istediği kadar kalabilmesi kabul edilir. Grace, buraya kadar,
sinemadaki tipik sevgi dolu, merhametli, aseksüel, erkekler için tehdit uyandırmayan,
yardımsever kadının cinsiyet rolleriyle yansıtılmaktadır. Kasabada Grace ile birlikte mutlu
günler yaşanmakta, hemen hemen herkes Grace’in aralarına katılmasından memnuniyet
duymaktadır. Ancak bu mutluluk hali, Grace’in çok zeki ve akıllı bir kadın olmasıyla birtakım
gerçeklere ayna tutması sonucunda ufak tefek tedirginliklere yol açmaktadır. Daha açık bir
deyişle, Grace kasaba halkı için bir “ayna karakter” özelliği taşımaktadır. Kasaba sakinlerinin
birçoğunu inanmak istemedikleri veya görmezden geldikleri bazı gerçeklerle
yüzleştirmektedir. Örneğin, baştan beri ona en çok tepki gösteren çok çocuklu bir aile babası
olan Chuck’a, büyük şehirden taşraya büyük umutlarla gelip, nihayetinde insanların her yerde
aynı kötülüklere gebe olduğunu öğrenmesinden kaynaklanan hayal kırıklığını hatırlatmakta;
Vera’yı kocasını memnun edemediği; bekar ve koca peşinde olan Liz’e yeterince güzel
olmadığı; kör olduğu halde görüyormuş gibi yapan McKay’e gerçekten bir kör olduğu ve
nihayetinde filozof olduğunu zanneden Tom’u sandığı kadar akıllı olmadığı gerçeğiyle
yüzleştirmektedir. Bütün bunların sonucunda filmdeki kadın imgesinin, filmin diğer
karakterlerine “kendilik nefreti”ni hissettirdiği söylenebilir (Canar, 2013). Kendilik nefreti,
karakterlerin benlik saygıları ve özgüvenlerine olan ağır bir darbedir. Nitekim, Vera’nın
kocasının Grace’e zorla sahip olduğunu bilmesine karşın, hıncını Grace’ten alması, kendi
kadınlığına rakip çekici, güzel, masum ve becerikli bir kadına duyduğu öfke ve hissettiği
yetersizlik duygusundan ileri gelmektedir. Sonuç olarak, ilk etapta, en azından polisin Grace
hakkında “arandığını” açıklayan ilanı kasabaya asmasına kadar geçen süreçte, Grace, kasaba
halkı tarafından içselleştirilmekte, gruba dahil edilmektedir. Bu durum, Amerika’nın
Kurtuluşu şerefine verilen bağımsızlık yemeğinde kör adamın Grace’e kendilerine gerçeği
gösterdiğini söyleyerek teşekkür etmesinden anlaşılmaktadır.
Grace’in gruba kabul edilişinin “mimarı” ve “akıl hocası” olan Tom’un Grace’e aşık
oluşu, kendini kasabalının ahlak ve erdem timsali görerek vazgeçilmez addeden biri için
“tehlikeli” bir boyut içermektedir. Grace’i Tom için çekici kılan, onun kolay anlaşılmaz ve
gizemli kişiliğidir (Canar, 2013). Ancak bu gizemlilik, bugüne kadar küçük bir kasabada
kendince büyük bir etki bıraktığını düşünen bir “erkek” için, prestiji ve güvenilirliğinin bir
“kadın” eliyle sarsılması tehlikesini barındırmaktadır. Bu kadın, erkeğin prestijinin
devamlılığını tehdit eden bir zeka ve sevgiye sahiptir. Bu yüzden, Tom’un kendi lehine
yapabileceği en iyi şey, Grace’in kendisini ve kasaba halkını daha fazla “ayartmasına” izin
vermeden kontrol altına almaktır. Bu sebeple, en başından beri Grace’in her adımını takip
etmekte ve onu kasabalılara karşı yönlendirmektedir. Burada açığa çıkan cinsiyetçi okuma,
kadının eninde sonunda “kendisini seven” bir erkek tarafından yönetildiği kaderini
tekrarladığıdır.
Dogville’de dişil imgelem her ne kadar ana karakter olan Grace tarafından temsil
ediliyorsa da, yan karakterlerin de bu bağlamda söyleyecek sözü vardır. Örneğin, çok çocuklu
bir ailenin annesi olarak Vera, çocuklarına düşkünlüğü, duygusal olması ve çabucak ağlayışı
ile ilgili olarak, kadının ev eksenli tanımlanmasının tipik örneklerini yansıtmaktadır. Bir başka
kadın temsili örneğinde Liz, bekar, işveli, koca peşinde olan bir genç kız tasviriyle
sunulmaktadır. Kilise çanını çalmakla görevli olan Martha ise “kadına özgü” telaşı, ürkekliği
ve dedikoduculuğuyla resmedilmektedir. Öte yandan, erkek kahramanların da taşraya özgü,
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geleneksel cinsiyet normlarına uygun halleriyle tasviri söz konusudur. Örneğin, asık suratlı ve
somurtkan Chuck, aklı fikri evi geçindirmekte olan, karısı ve çocuklarıyla ilgilenmeyen bir
görünüm teşkil etmektedir. Nakliye işiyle uğraşan Ben ise, sarhoş, haftada bir geneleve giden,
sözüne itimat edilmeyen, kasabanın genel ahlak normlarını aşındıran günahkar ve suçlu
damgasıyla betimlenmektedir. Bütün bu rollerin, kadınlık ve erkekliğe özgü tiplemeler
olduğunun altını çizmek gerekmektedir.
Buraya kadar, Dogville’de kaçak olduğu en baştan bilinen, hiç tanımadıkları güzel ve
çekici bir kadının durağan, değişime kapalı ve stabil bir kasabaya çeşitli hizmetler karşılığında
kabulünün içsel dinamikleri tartışılmıştır. Burada kadına “iyilik meleği” olarak anlam
atfedilerek, merhametli, yardımsever, anlayışlı, hoşgörülü olarak tasvir edilmiştir; daha doğru
bir ifadeyle kasabalı ona bu anlamda değer biçmiştir. Bundan sonraki bölümde, madalyonun
öteki yüzünde, aynı kadının hangi gerekçeler ve sosyolojik bağlamlarla yeniden
ötekileştirildiği üzerinde durulacaktır.
Dışsallaştırma: “Günah Keçisi” ve “Şeytan Kadın”
Dogville’de Grace’in gelişiyle süren mutlu günler, polisin kasabaya gelerek önce
arandığını belirten, daha sonra da bir banka soygununda “suçlu” olarak arandığını ilan eden
afişleri kasabaya asmasıyla, yerini yavaş yavaş kaygılı ve tedirgin geçecek, huzursuz günlere
bırakmaktadır. Grace’e kutlama yemeğinde Dogville halkının “gözlerini açmasından” dolayı
yapılan teşekkür esnasında kasabaya gelen polislerin iki hafta önce yapılan soygunda suçlu
olarak arandığını duyurduğu Grace’in, sözü edilen süre içinde kasabadan hiç ayrılmadığı ve
bunun herkesçe bilindiği gerçeğine rağmen, şüphe ve kaygılar bir daha geri dönmemek üzere
kasabaya giriş yapmıştır.
Grace için bundan sonra kasabada saklanmanın bedeli daha ağır olacaktır. Nitekim,
Grace’i saklamak topluluk için artık sadece riskli değil, aynı zamanda kanun dışıdır (Metin,
2014, s. 5). Bir başka deyişle, Grace o andan itibaren kasabalıların gözünde masum ve
mağdur bir kaçak değil, başına büyük bir ödül konan azılı bir “suçlu”dur. Grace üzerindeki bu
niteliksel değişim, Grace’e ait sıfatların da olumludan olumsuza evrilmesine yol açmıştır.
Kasabalılara daha pahalıya mal olan Grace, bundan sonra günlük yaptığı işleri iki katına
çıkarmaya, üstelik hizmetleri karşısında aldığı ücretin de kesilmesi yönünde bir yaptırıma
maruz kalmıştır. Bile isteye kötülük yaparak insanları cezalandırdıklarını düşündüğü
gangsterlere teslim olmaktansa, “bilmeden ve istemeyerek koşulların zorlayıcılığında
kötülüğe zorlandıklarına” inandığı insanlara katlanmayı tercih eden Grace’in bu yaptırımları
kabullenmekten başka çaresi yoktur. Bir başka açıdan bakıldığında, Grace’i içe alma
süreçleriyle sömürü, baskı, teslimiyet sürecinin paralel işlediği, onun giderek sosyal ve cinsel
açıdan köleleştirildiğini söylemek mümkündür (a.g.e., s. 14).
Grace’e yapılan muamelenin olumsuz mahiyette yön değiştirmesi, “iktidarı” temsil
eden “polis”in kasabaya girmesiyle açıklanabilir. Nitekim, polisten önce, en başından beri
“kaçak” olduğunu bildikleri bir yabancıya karşı zamanla sempati geliştirip aralarına kabul
etme “tevazusunda” bulunan Dogville’in Tom’un deyişiyle “iyi ve dürüst” insanları, polisten
sonra bir kanun kaçağına yardım ve yataklık etmenin ahlak dışılığından kaygı duymaktadırlar.
Burada polis imgesi aracılığıyla temsil edilen iktidar, kasaba halkına patronun kim olduğunu
hatırlatmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, polis, iktidarın her yerdeliğini ve her zaman nefesinin
ensede hissedildiğine vurgu yapmaktadır. Bu noktada, Foucault’un iktidar analizine vurgu
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yapmadan geçilemez. Ona göre, iktidar her yerdedir; her şeyi kapsadığından değil, her yerden
geldiğinden dolayı her yerdedir (Foucault, 1994/2011). Polisin gelişiyle birlikte hatırlanan
iktidar, hoşgörü ve güven duyulan “yabancı”nın artık başka pratiklerle “disipline edilmesi”
gerektiğine çağrı yapmaktadır.Polisin gelmesinden sonraki toplantıların birinde kendisini
neden öldürmediklerini soran Grace’e verilecek cevap, Dogville halkının, Foucault’un
belirttiği üzere (1986/2010), “yasa koyucu”nun elinde tuttuğu muktedirler üzerindeki “ölüm
hakkı”nı, onları yok etmek yerine, iktidarın devamlılığı açısından daha işlevsel olan disipline
ederek verimi maksimize etmeye yönelik olan kontrol ve düzenleme pratiklerini hayata
geçirmeye karar verdikleridir.Nitekim, Foucault’a göre iktidar, “bedenin işlemesini titiz bir
denetim altına almayı mümkün kılan, bedensel güçlerin aralıksız itaatini sağlayan ve bu
güçlere bir uysallık-yararlılık ilişkisi dayatan yöntemler” olarak tanımlanan “disipline etme”yi
keşfetmiştir (Keskin, 1996’dan aktaran, Özsöz, 2014: 292). Kasaba halkı, bir “mikro-iktidar”
örneği olarak, “suçlu” bir bedeni ehlileştirmek adına, işgücü ve emek olarak kullanma, cinsel
arzu nesnesi yapma, taciz, tecavüz ve fiziksel şiddetin uygulama alanı olarak bir bedene
yapılabilecek çeşitli “hizaya sokma” mekanizmalarını işler kılmıştır. O andan sonra,
“yabancı”ya atfedilen suçlardan dolayı cezalandırılması gerektiğini düşünen kasabalılar,
Grace’i emek ve beden üzerinden olabildiğince tüketme yoluna girmişlerdir.Yine tam da bu
noktada, Butler’in sözünü ettiği “yasaklayıcı yasa”dan söz edilebilir. Butler, yasaklayıcı
yasanın, polis eliyle temsil edilen iktidarın bir başka adlandırılma biçimi olarak, hedef aldığı
toplumsal olgu üzerinde “kamusal muhalefet” oluşturma gücüne sahip olduğuna vurgu yapar
(1997/2014). Bu bağlamda, Dogville’de büyüyü bozanın, “iktidarın eli” olduğunu, Grace’e
karşı oluşan antipati ve muhalefetin asıl mimarının iktidar olduğunu söylemek mümkündür.
Grace’in dışlanma mekanizmalarına maruz kaldığının en önemli göstergesi olarak fiziksel,
cinsel, psikolojik olmak üzere suçlu/kurbana müstahak görülen şiddetin her türlüsünün,
iktidar ile kurduğu pozitif ilişkiye dikkat çekmek gerekmektedir. İktidarın doğası ve kaynağı
üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda, şiddetin iktidarın devamlılığını sağlamakta
işlev gören en önemli ideolojik aygıtlardan biri olduğu üzerinde bir söz birliği mevcuttur
(Özsöz, 2014: 293). Ataerkil cinsiyet düzeninde, hakim cinsiyet söylemini yeniden üretmek
ve sürekli kılmak amacıyla kullanılan şiddet, eşitsiz cinsiyet ilişkilerinin katmerleşerek
yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Öyle ki, Hartman’ın da dile getirdiği üzere, erkekler, içinde
yaşadığımız “kapitalist ataerkil” toplumsal yapının asli failleri konumunda yer alarak hali
hazırdaki toplumsal yapı içinde şiddet kullanmanın tekeline sahip olup; bu sistemin ezilenleri
konumundaki kadınlar, çocuklar ve queer bireyler yaşamlarının en az bir döneminde bu
“erkek şiddeti”ne maruz kalmaktadırlar (Bozok, 2015). Minimal bir iktidar örneğini temsil
eden Dogville kasabasında da, egemen cinsiyet düzeninin ataerkil nimetlerinden en çok pay
alanların, Grace’i hem emek hem de cinsellik üzerinden sömürüye maruz bırakan erkekler
olan Tom, Chuck, Ben, McKay ve Bill olduğu söylenebilir. Bu saptama, kasabadaki
kadınların şiddet bağlamında erkeklere nazaran daha “masum” oldukları sonucunu doğurmaz;
ancak, erkeklerin bu noktada “pasta”dan daha çok dilim kaptıkları da bir gerçektir.
Dogville’deki mutlu günlerdeki “melek kadın” imgesinin kasabalıların gözünde
“şeytan kadın”a dönüşen trajik evrimi, Grace’in kaçma girişiminden sonra boynuna zincir
takılmasıyla olabildiğince rahatsız edici bir boyuta ulaşmıştır. Boynuna takılan zincir,
“suçlu”nun sosyal dışlanmışlığına işaret eden bir “damga” işlevi görmektedir. Goffman’ın
“damga” teorisi bağlamında, “herkes alanına ait” (Yurdigül, 2008) bir yasağı çiğneyerek
kırmızı çizgileri ihlal eden Grace’in boynuna takılan zincir, onun kamusal alanda “gözden
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düşmüşlüğü”ne işaret etmekte, onu günahlarıyla etiketlemektedir (1986/2014: 32). Bu
süreçten sonra “damgalı” kişi olarak Grace, yapılacak her türlü suçlamanın kendini
savunmaya bile hak tanınmadığı bir kabullenmeye dönüşecektir. Söz gelimi, kocasının Grace
ile birlikte olduğunu öğrenen Vera, suçu kocasında aramak aklına bile gelmezken, onu
ayartanın Grace olduğundan emin biçimde Grace’yi cezalandırır. Nitekim, biz “damgasızlar”,
“bir kusuru temel alarak geniş bir kusur yelpazesini yakıştırma eğiliminde oluruz” (Goffman,
1986/2014, s. 34).Grace’in aranan bir suçlu olması, onun başka günahlar ve suçları işlediğini
düşünmek için oldukça yeterli bir sebeptir. Öte yandan, bir kadının “damgalı” oluşu, özellikle
de cinselliği söz konusu olduğunda, daima “ayartan kadın” suçlamasını beraberinde
getirmektedir. Buradaki “tecavüz sorumluluğu”, kadının “sınırı” aştığıyla ilişkilendirilip
daima tecavüze teşvik ettiği, erkeği ayarttığı, tecavüze davet ettiği ön kabulleriyle tecavüzü
“hak ettiği”ne vardırılarak, mutlak suretle kadına yüklenmektedir (Özdemir, 2014). Nitekim,
Grace’in de, elma bahçesinde saatlerce Chuck ile yalnız başına elma topladığı, onunla yakın
temasta bulunduğu, dolayısıyla da “doğal olarak” Chuck’ı sekse davet ettiği düşünülmektedir.
Vera’nın kocası Chuck’ın başlattığı tecavüz furyası, kendisine yardım etme bahanesiyle
tecavüz eden Ben, mühendis adayı Bill ve yaşlı kör adam McKay’in dokunuşlarıyla Grace’in
bedensel açıdan tüketilmesiyle sonuçlanmıştır. Grace, tecavüzler karşısında, diğer bütün
ihanetler, suçlamalar ve iftiralarda olduğu gibi, üç maymunu oynamakta, maruz kaldığı
şiddetin her türlü boyutuna insanüstü bir sabırla katlanmaktadır.
Yabancı, sosyal ve cinsel olarak köleleştirildiği gibi, kasabada bozulan “düzen” ve
huzursuzlukların sebebi olarak da suçlanır. Dogville’nin iyi kalpli meleği, bütün
olumsuzlukların kaynağı olarak görülerek “günah keçisi” ilan edilir. Girard, “günah
keçisi”nin (2003) kıyımcılar tarafından felaketlerin sorumlusu olarak kurban edildiklerini,
böylece bozulan toplumun kurbanın yok oluşuyla yeniden dirlik ve düzene kavuştuğunu dile
getirmektedir. Ancak Dogville’de “yok ediş” kurbanın bedensel varlığını sonlandırmadan
ziyade, “ehlileştirerek” yaşatma yönünde gerçekleşmektedir. Kurban, topluluk için
olabildiğince zararsız hale getirilerek, kendi yararlarına emek, beden ve cinsellik üzerinden
sömürülmektedir.
Sırasıyla, “yabancı”, “öteki”, “müphem”, “suçlu”, “günah keçisi” olarak tanımlanan
Grace, Dogville’de son olarak “kutsal”ın selameti uğruna feda edilmesi gereken “kurbanı”
oynamaktadır. Kasabadaki bütün erkeklerin, hatta kör McKay’in bile cinsel arzularına maruz
kalan ve defalarca tecavüz edilen Grace, sevdiği adam Tom’un “kasabaya karşı” onu
seçmesinden sonra, seçiminin mükafatı olarak Grace “sahip olma” isteğinin reddetmesiyle
“kurbanlık ayini” başlamaktadır. Grace tarafından reddedilişten sonra Grace’i kasabaya tercih
etmesinin gelecekteki yazarlık ve akıl hocalığı misyonu ve prestijine zarar verebileceği
“gerçeğiyle” yüzleşen Tom, baştan beri Dogville halkını eğitmek için kullandığı ve Grace’e
başrol oynattığı oyununu, Grace’i gangsterlere ihbar ederek sonlandırma kararına varmıştır.
Grace’in, bir anlamda, Tom’un da gerçek arzularıyla yüzleşerek kendilik nefretini
duyumsamasına, ahlakçı yönü ile yüzleşerek sosyal kimliğinin ve benlik saygısının
zedelenmesine zemin hazırladığını söylemek mümkündür.
Agamben’in belirttiği üzere (1995/2001), bazı hayatlar, kutsal olanların sürekliliğini
devam ettirmek amacıyla “kurban” olarak feda edilmeye, düzenin gidişatına çomak soktukları
gerekçesiyle müstahak görülmektedirler. Kurbanın imhası, topluluğun günahlarından arınma
ayini olarak da yorumlanabilir. Nitekim, düzensizlik ve kaosun sebebi olarak “günah keçisi”
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olarak damgalanan “ötekiler”, “diğerleri”nin kötülüklerinden ve hatalarından arınmak için
suçladıkları ve bu yolla kendi kötülüklerini örtbas etmeyi başardıkları bir düzeneğe olanak
tanımaktadır (Karaduman, 2010). Dogville’de Grace, bozduğu düzenin ve stabil hayat
tarzlarının bedelini, bedensel, cinsel ve psikolojik olarak deneyimlediği şiddetin her
türlüsünden sonra, bir de baştan beri korunmaya çalıştığı gangsterlere teslim edilerek
ödemektedir. Son kertede Grace, kasaba halkının nazarında, Butler’in de belirttiği üzere “yası
tutulmaya değmez” (1997/2005) bir hayatın aktörü olarak, aralarından çekilişini kimsenin dert
etmediği “değersiz” bir figür olmuştur.
Grace’in teslim edilişi ve Dogville tarafından uğradığı ihanet, asıl bedelin kimler
tarafından ödendiğine açıklık getirmektedir. Tom’un ihbarıyla kasabayı basan gangsterleri
gören Grace, kendisinin Dogville’deki geleceği üzerine yapılan son toplantının sabahındaki
samimi bakışlar ve sıcak selamlaşmaların ardında yatan sahtelikle yüzleşmiştir. Son bir defa
Dogville’de “herşeye rağmen” sevildiği hissine ihtiyaç duyan Grace’in karşılaştığı manzara,
tam aksine sevdiği adam Tom dahil olmak üzere bütün şimşekleri başına çekerek ölesiye
nefret edildiğini yansıtmaktadır. Gangsterlerin gelişi, Grace’in en başından beri herkesten
sakladığı bir gerçeği açığa çıkarmış, korkudan ödü kopan kasaba halkının, Grace’in aranan bir
suçlu olmasından ziyade gangsterlerin başının kızı olarak arandığı anlamasına yol açmıştır.
Boynundaki zincirin mucidi olan mühendis adayı Bill’in hırpalanarak çıkardığı tasmadan
sonra babasının olduğu arabaya götürülen Grace’in ilk tepkisi babasının peşinden gelmesi ve
nihayetinde onu bulmasına duyduğu öfkeyi yansıtmak olmuştur. Bir gangster olmasına
rağmen, kızgın olduğu kızının düştüğü durumdan dolayı naif ve hüzünlü bir babayı yansıtan
mafya babası ile kızı arasında geçen diyalog, ikisinin de birbirini “kibirli” olarak
suçlamasından oluşmaktadır. Kızı babasına insanlara kötü davranma ve yaşam haklarını
ellerinden alma dolayısıyla kibirlilik suçlaması yaparken; baba ise kızına, insanların
kötülükleri ve haksızlıklarına rağmen onları cezalandırmama ve dahası affetmenin en büyük
kibirlilik olduğu gerekçesiyle suçlamaktadır. Babasının söylediğine karşı, Dogville’de
geçirdiği süre boyunca maruz kaldığı her türlü şiddet, haksızlık, sömürü ve baskıya rağmen,
insanüstü bir çabayla bu insanların koşulların kurbanı olarak “kötülüğe” yöneldiklerine
kendini inandırmaya çalışmakta olan Grace, düşüncelerinin çelişkisiyle babasının önerisini
düşünmeye koyulmaktadır. Dogville halkının korkulu bakışlarının gölgesinde yaşadıklarını
birer birer hatırından geçiren Grace’in kararı, babasının kendisine sunduğu “gücü” paylaşma
yönünde olmuştur. Grace’in kararı, yardıma muhtaç bir misafirin uğradığı bu küçük ve yoksul
kasabada “misafirperverlikten” yoksun olan ahaliyi, dünya daha iyi bir yer haline gelsin diye
ortadan kaldırmak yönünde olmuştur. Bu radikal karar, Grace’in film boyunca izleyenlerin
tahammül sınırlarını zorlayan insanüstü sabrının vardığı son noktayı açığa çıkarmaktadır.
Grace’in son damlasına kadar tüketilen sabrı, yerini Fromm’un “öç alıcı şiddet” olarak
tanımladığı, yaşamın güvenilir olmasına duyulan inancın yıkılması ile verilen tepkiye
bırakmaktadır (aktaran Canar, 2013). Öte yandan, filmde Grace aracılığıyla temsil edilen dişil
imgelemin “ahlaksız” insanlara karşı sergilediği olağanüstü sabır ve merhamet, Bourdieu’nun
“simgesel şiddet” kavramsallaştırmasıyla ilişkilendirilebilir. Simgesel şiddet, “şiddetin
görünmez ve kibar bir formu” olarak (Türk, 2007: s. 613), şiddet uygulanan kişinin şiddeti
uygulayan kişiye duyduğu sevgi ve hayranlığın gölgesi altında gizlenerek (Bourdieu, 2006: s.
115), egemenlik ve boyun eğme ilişkilerini duygusal bir hoşnutluk yaratabilecek bir cazibeye
dönüştürmektedir (Özsöz, 2007: s. 19). Bu noktada, Grace’in bir “kaçağı” saklama riskine
girerek kendilerini tehlikeye sokan Dogvillilere, kendisine yapılan her türlü haksızlık ve
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sömürüye ses çıkarmamasını bir “vefa borcu” olarak anlamlandırdığı, bu bağlamda kendisine
uygulanan simgesel şiddeti görmezden geldiği söylenebilir. Öte yandan Tom’un en başından
beri kendisini canlı bir “denek” olarak kullandığını anlamasına engel olan şeyin, Tom’a
duyduğu aşk ve sevgiden kaynaklandığını, dolayısıyla simgesel şiddetin Tom ve Grace
ilişkisinde kilit konumda yer aldığı sonucuna varılabilir. Grace, kararını verdikten sonra
olacakların farkına varan Tom, son bir “akıllı” hamleyle Grace’e onu kasaba halkını erdem
konusunda eğitmek üzere kullandığını, ancak sonuçlarının tahmininden öte bir boyuta
ulaştığını itiraf ederken, Grace verdiği karardan artık emindir. Filmin sonunda, bütün kasaba
halkı, Grace’in hepsine tek tek emek harcadığı, beşikteki bebek dahil olmak üzere vurularak
öldürülmektedir. Sevdiği adam Tom’un imhası ise, bizzat Grace tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Yönetmen, filme adını veren Dogville kasabasında, sıradan ve kendi halinde insanların
bir yabancının gelişiyle sergiledikleri canavarlıklarının, insanların sevgi dolu olduğunu
düşünen ve sırf insanlara zulüm ettiği gerekçesiyle evini terkeden bir kadına neler
yaptırabileceğinin somut bir örneğini sahnelemektedir. Bunu yaparken, insan doğasının
bozguncu, yıkıcı ve şiddet içeren yanına vurgu yapmakta, şiddetin şiddeti doğuracağının altını
çizmektedir.
Sonuç
Bu çalışma, -her ne kadar yönetmen, “kadın” karaktere özel bir anlam yükleyerek
oluşturmamış olsa dahi- Grace karakterinin toplumsal cinsiyetçi bir okumayla analizini
hedeflemektedir. Lars Von Trier’in Dogville filmindeki temel derdi, kapalı, durağan, stabil bir
topluluk olan küçük ve yoksul bir kasabaya gelen “yabancı” ile bozulan dengeler, açığa çıkan
içsel şiddet ve insan doğasının kirli yüzünü açığa çıkarmaktır. Film boyunca cinsiyete dayalı
radikal ve keskin bir değer atfetme veya cinsiyetlendirme pratiği bariz bir biçimde göze
çarpmıyor olsa da, ana karakter olarak kadın tiplemesinin alt metinlerine dair birkaç
genelleyici çıkarsamada bulunmak mümkündür.
Filmin sonunda, seyirciye insanların gerçek doğalarını ve içsel şiddet eğilimlerini
açığa çıkarmayı hedefleyen bu filmde, tıpkı Tom’un Dogville halkını erdem konusunda
eğitmek için Grace’i araçsallaştırması gibi, yönetmen neden bir “kadın” karakteri kullanma
ihtiyacı duymuştur? Gangster babasının zalimliğinden kaçarak iyi insanlarla karşılaşma
arzusunda olup da kendini küçük bir dağ kasabasının ortasında bulan, pekala bir “erkek” de
olamaz mıydı? Bir erkeğin, “kaçak” olsa dahi, yabancı, öteki, müphem, suçlu, günah keçisi ve
kurban olarak damgalanıp, sosyal, bedensel, cinsel ve emek üzerinden sömürülmesi ne kadar
mümkündür; dahası mümkünse de bunun sınırları ve boyutları nelerdir? Sonuç olarak,
cinsiyetçi bakışta aşırıya kaçma ve belki de fazlasıyla “zorlama” bir sonuç çıkarma “riskine”
rağmen, “erkek” bir kaçak olmanın, ataerkil bir dünya düzeninde, “kadın” bir kaçak olmaktan
daha “avantajlı” bir konuma tekabül ettiği söylenmeden geçilemez. Her ne kadar son
zamanlarda yapılan erkeklik çalışmalarında, erkekliğin en çok erkeği ezdiğine dair birtakım
söylemler üretilse de (Atay, 2004), ataerkil bir cinsiyet düzeninde başlı başına “erkek”
olmanın erkek egemenliğinden pay almalarına yettiği gerçeği göz ardı edilmemelidir (Bozok,
2014). Bu anlamda, egemen cinsiyet düzeninde “erkek” mağdur ile “kadın” mağdur olmak
arasında belirgin farklılıklar doğmaktadır. Dogville’in fırsatçı insanlarına muhtaç kalan bir
erkek olsaydı, örneğin, Tom tarafından çekici bulunmayarak Dogville halkını eğitmek için
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araç olarak kullanılma “değerinde” bulunmazdı belki de. Ya da Chuck’ın bastırılamaz cinsel
dürtülerini uyandırmaz, uyandırsa bile kendini koruyacak fiziksel gücünü kullanarak karşı
durabilecekti.Bu da erkeğin, en kötü hallerde bile ataerkil paydan aldığı nimetlerin bir sonucu
olarak, kendisini Dogville’in bozguncu şiddetinden az da olsa kurtarabileceğini
göstermektedir; en azından Grace’e yapılanlardan çok daha az.Nitekim, erkeğin başka bir
erkek tarafından taciz veya tecavüz edilmesi, maruz kalan erkeğin nefsi müdafaası olarak
tecavüzcüsünü öldürmesini haklı bulmakla sonuçlanırken; kadının tecavüz edilmesi kadına
yöneltilen “tahrik” suçlamalarıyla son bulmakta, en kötü hallerde bile erkeğin saplandığı
bataklıktan çıkmasını sağlayan bir “çifte standardizasyon” ikiyüzlülüğü açığa çıkmaktadır.
Bütün bu soruların cevabı, “kadın” karakterin bu film açısından elzemliğine vurgu
yapmaktadır. Nitekim, Grace, bir kadın olarak, Dogville’in yoksul ve monoton hayatlara sahip
insanları için bir “arzu nesnesi”dir. Arzu nesnesi olarak kadın, yalnızca erkekler için erotik
çekiciliğe sahip olmakla sınırlandırılamaz; öte yandan kadınlar için de gündelik yaşamdaki iş
yükleri ve sorumluluklarını sırtlayacak “ucuz” veya “bedava” emeğe tekabül etmektedir. Bir
başka açıdan bakıldığında, ancak bir kadın aynı filmde iki temel rolü yansıtabilme konforunu
yaşatabilir. Güzel, temiz yüzlü, sevgi dolu, yardımsever, hoşgörülü, merhametli bir kadının
ayartan, cinsel çekiciliğe sahip, kötülüklerin kaynağı olan bir günah keçisine dönüşmesi an
meselesidir. Nitekim, bu filmde de yansıtıldığı üzere, her kadının içinde, kutusundan iyilik mi
kötülük mü çıkacağı belli olmayan bir “Pandora” taşıdığı vurgusu yapılmaktadır.
Film boyunca, kadın karakterin maruz kaldığı bütün haksızlıklar karşısında sessiz ve
savunmasız kalışı, tek başına onun çaresizliği ve insan sevgisiyle açıklanamaz. Bu tavır
üzerinden yansıtılan, kadının doğası gereği, pasif, edilgen, birşeyleri değiştirme gücünden
yoksun olarak ifade edildiğidir. Burada, kadın, kötü kaderine bir son verecek içsel
dinamiklerden yoksun, her kadının olmazsa olmazı sayılan “acılara katlanma erdemi” ile
kutsallık mertebesine ulaşan çilekeş kadın olarak resmedilmiştir. Kadınlığa özgü sayılan
toplumsal cinsiyet özelliklerine uygun olarak merhametli, affedici kadın imgesi, Grace
üzerinden yeniden üretilmektedir. Ancak Grace’in sıradışı tarafı, “verici” kadın tiplemesinin
aksine, verdiğinden fazlasını almasında açığa çıkmaktadır. Grace’i sıradan bir toplumsal
cinsiyet okumasından ayıran, tam da final sahnesindeki sonsuz merhametli bir kadından
beklenmeyen “intikam arzusu” olmuştur.
Öte yandan, filmin sonunda, her kadının eninde sonunda varacağı, dönüp dolaşacağı
yerin “evi” olduğu vurgusunun da bariz olduğunu söylemek mümkündür. Bu evin kocasının,
sevgilisinin ya da babasının evi olması bir farklılık teşkil etmez. Nitekim, Grace, babasının
gölgesindeki “güvenli” ve “konforlu” hayatını elinin tersiyle iterek, tekinsiz bir yer olan “evin
dışı”na çıkmanın bedelini, katlanılmaz acılar yaşayarak ödemiş; nihayetinde de “evine” geri
dönmüştür. Kadının en güvende olacağı yerin koca/sevgili/baba evi olduğu mitine yapılan
gönderme, kadının “evde olması gerektiği” önkabulüne yapılan bir güzelleme ile
tamamlanmaktadır. Başka bir deyişle, kadının kendi isteği ve kararı ile “ev”den ayrılışı, tek
başına çıktığı “kamusal alan”da onu bekleyen türlü tehlikelerin olabileceği vurgusuyla bir
anlamda kötülenmektedir.
Sonuç olarak, Dogville filminde Grace aracılığıyla temsil edilen dişil imgelemin her ne
kadar yönetmenin tasvirinde “iyilik meleği” olarak açığa çıksa da, sonradan kasabalının
gözünde “şeytani cadı”yaevrildiğini, dolayısıyla aynı karakterin iyilik üzerinden içerildiği ve
kötülük üzerinden dışlandığı yönünde ikili bir okuma yapılabilir. Grace, başlangıçta
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Dogville’in karanlığına doğarak kasvetini dağıtan “güneş” olsa da, sonradan kasabayı felakete
sürükleyen “kara bulutları” temsil etmektedir.
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DÜNYADAKİ PROFESYONEL MÜZİK EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
C. Hakan ÇUHADAR
ÖZ
Bu çalışmada, Profesyonel Müzik Eğitimi alanlarında dünya üzerinde genel olarak uygulanan programlar,
makale sınırları çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarının belli başlı sanat
eğitimi kurumlarının bünyesindeki bölümler ve öğretilen çalgılar genel olarak incelenerek aralarındaki ortak ve
farklı yönler bulunmaya çalışılmıştır. Araştırma süresince yapılan incelemeler göstermektedir ki pek çok ülkenin
profesyonel müzik eğitimi büyük benzerlikler göstermektedir. Öte yandan, Batı’dan Doğu’ya doğru gidildikçe
Profesyonel Müzik Eğitimine geleneksel çalgıların da katıldığı gözlemlenmiştir. Buradaki durumun, bu çalgıları
senfonik düzeyde icra edilebilen düzeylere çıkarabilme çabası olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu çalgıların
eğitimi de yine konservatuvarlar bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Eğitim, Profesyonel Müzik Eğitimi
A STUDY ON THE PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION IN THE WORLD
ABSTRACT
This research aims to study the educational programs implemented in the fields of professional music education
within the restrictions of an article. The departments in the major art education institutions in the continents of
Europe, America, and Asia and the instruments taught in these institutions were examined in order to determine
common and different aspects. The study indicated that professional music education in many countries
demonstrates vast amount of similarities. On the other hand, as the study moves from West to East, it was
possible to observe that traditional instruments were also included in the professional music education. This
phenomenon was considered as the consequence of the endeavor to improve these instruments to be able to be
rendered on symphonic levels; given the fact that the education of these musical instruments were provided
within the scope of conservatories.
Keywords: Music, Education, Professional Music Education

GİRİŞ
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli farklardan birisi soyutlama yapabilme
yeteneğidir. İnsan beyninin gelişimindeki en önemli aşama, insanın parmaklarını kullanarak
nesneleri kavrayabilmesi sonucu alet kullanabilme yeteneğini geliştirerek öncelikle
çevresindeki cisimleri şekillendirebilmeyi başarmış olmasıdır (Çuhadar, 2007: 1234)
Bu şekillendirme yeteneği, ilk önceleri doğayı kopyalamak, örneğin; doğadaki
nesnelerin bir benzerini yapmak şeklinde olmuştur. İnsanın bir yaratıcı olarak gelişip doğaya
karşı çıkması için çok zaman geçmiş, ancak oldukça ağır bir evrim sonucu doğal
örneklerinden uzaklaşılarak başka nesneler de yapılmaya başlanmıştır. Bir süre sonra doğanın
ona ne vereceğini görmek için beklemek yerine istediğini ona vermesi için doğayı zorlamaya
başlayan insanoğlu sonunda doğada olmayan nesneler yapma aşamasına geçmiştir (Fischer,
1979: 28-29).
Finkelstein’a göre (2000: 12-14) insanlığın ilk yıllarında doğa, ilk kez ateşin,
mızrağın, baltanın, tekerleğin, kayığın, çanak çömleğin icadıyla gerçekten buyruk altına
alınmış; bunun yanı sıra ilkel kabileler doğayı büyü ayinleriyle de denetim altına almaya çaba
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göstermişlerdir. Bu ayinler şiiri, dansı ve müziği, vücudu boyayarak ve tahtadan oyulmuş
maskeler kullanarak birtakım hareketler içinde birleştirmektedir. Bu ayinlerde “büyülü” olan,
kabile mensuplarının doğadaki gizemli kuvvetleri, sözcükleri ve beden hareketlerini ya
resimle taklit ederek ya da simgeleştirerek denetim altına alabileceklerine olan inançlarıdır.
Avlanma, savaş, ürün kaldırma, gençlerin ergenlik çağına kabul törenleriyle ilgili ayinler
olduğu gibi, ölü gömme törenleri de vardır. Seslerin beşeri imgeler halinde düzenlenmesi,
ilkel kabile yaşamının bir yaratımıdır. Beşeri müzik imgelerinin, yasasız ve kuralsız bir
biçimde, salt toplum töresinden mi türediği, yoksa sesin özgül doğal niteliklerine mi bağlı
olduğu, çok tartışılan bir sorun olmakla birlikte her ikisinin de ürünü olarak ortaya çıkması
daha doğru bir bakış açısıdır.
Müzik yapabilme becerisi, insanı diğer canlılardan ayıran az sayıda özellikten biri
olma ayrıcalığına sahiptir. İnsan türünün diğer yüksek memelilerle benzerliği ve ortak yanı
oldukça fazladır. On yıldan fazladır sürdürülen insan genomu çalışmasında bu benzerlik insan
ve şempanze için %98,5 olarak saptanmıştır (The chimpanzee sequencing and analysis
consortium, 2005). Başak’a göre de (2000: 24), “insanı insan yapan özellikler, iki ayak
üzerinde yürüme, şiir yazma, müzik besteleme gibi, sadece az sayıda birkaç gen tarafından
kontrol edilmektedir ve insanlar ile şempanzelerin gen yapıları arasındaki fark %1,5
oranındadır”.
İşte bu fark, insanı doğaya egemen kılmıştır. Tarihsel süreç içinde köleci toplum
aşamasından itibaren uzmanlaşmış zanaatçılar grubu (eğitimli müzisyenler de içinde olmak
üzere) ortaya çıkmaya başlamıştır. Maden, ağaç ve taş işçiliği konusundaki becerilerin ve
matematik bilgisinin giderek artması, yetkin müzik aletlerinin yapılmasına olanak vermiştir.
Matematik bilgisi, boru ve tellerin boyunu ya da delik yerlerini ve çalgıların perdelerini kesin
olarak belirlemeye ve hesaplamaya olanak sağlamıştır. Çalgıların bu denli gelişmesi sayesinde
de, insan sesi ve insan kulağı, daha kesin perdeler işitecek ve bunları yeniden üretecek şekilde
eğitilebilmiştir (Finkelstein, 2000: 16). İnsanoğlunun doğadaki pek çok olayı gözlemleyerek,
günümüze değin olayların, nesnelerin gizemini çözmeye çalışarak elde ettiği bilgileri, sonraki
kuşaklara aktarmış ve günümüze değin hatırı sayılır bir bilgi birikimi yapmıştır.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, öncelikle müzik ve eğitimi nedir sorusuna yanıt arandıktan sonra,
“profesyonel” ve “genel” müzik eğitiminin ne olduğuna ilişkin sorulara yanıt bulunmaya
çalışılacaktır. Dünyadaki var olan durumu görmek için müzik eğitiminin farklı ülkelerde nasıl
yapılmakta olduğu belirlenmeye çalışılacaktır.
Araştırmanın Önemi
Bu çalışmanın, müzik kurumlarındaki yapılanmaların nasıl olması gerektiği
konusunda düşünce geliştiren araştırmacılara, yöneticilere dünya üzerindeki genel görünümü
görebilmek açısından alana önemli bir katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.
YÖNTEM
Bu araştırma betimsel bir araştırma olup durum saptaması niteliğindedir. Yöntem
olarak da literatür taraması tekniği kullanılmıştır. Bilindiği gibi tarama modeliyle yapılan
araştırmalar, geçmişte ya da halen var olan bir durumu mevcut şekliyle betimlemeye çalışan
244

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2002: 77). Türkçe ve Türkçeye çevrilmiş yayınları, tezleri,
sempozyumlarda sunulan bildirileri, periyodik yayınları ve internet üzerinden elde edilen
bilgileri kapsamaktadır.
BULGULAR
Bu bölümde -tüm dünyada geçerli olan- müziğin uzmanlık alanları sınıflandırılarak
müzik eğitimi türlerinin neler olduğu sorusuna yanıt aranacaktır. Daha sonra makalenin esas
hedefi olan dünyada profesyonel müzik eğitimi veren kurumlar içindeki temel disiplinler ve
bu disiplinler içinde de eğitimi verilen çalgıların ve alanların neler olduğu saptanmaya
çalışılacaktır.
Müzik Eğitimi Nedir?
Müzik eğitiminin genel olarak tanımları aşağıdaki gibidir.
 Müzik eğitimi, pek çok öğretim alanı tarafından çevrelenen (müzik tarihi, müzik
teorisi, çalgısal yeterlilik, şarkı söyleme ve genel müzik becerileri gibi) bir eğitimöğretim alanıdır (Anonim 1).
 Müzik eğitimi, müziğin öğrenildiği ve öğretildiği bir çalışma alanıdır (Anonim 2).
 Müzik eğitimi, temelde, bir müzikal davranış kazandırma, bir müziksel davranış
değiştirme veya bir müziksel davranış değişikliği oluşturma, bir müziksel davranış
geliştirme sürecidir. Bu süreçte daha çok, eğitim gören bireyin kendi müziksel
yaşantısı temel alınır, bu temelden yola çıkılarak belirli amaçlar doğrultusunda
planlı, düzenli ve yöntemli bir yol izlenir ve bu yolla belirli hedeflere erişilir
(Uçan, 1997: 10).
Bu tanımlardan yola çıkarak ve müziğin temel bileşenleri de tanıma dahil ederek
müzik eğitiminin tanımının; “Müziği oluşturan temel bileşenlerin de yardımıyla, bireyin kendi
yaşantısı yoluyla müziksel davranışlarında istendik davranışlar geliştirme sürecidir” şeklinde
yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir (Çuhadar, 2016: 221).
Müzik eğitiminde, hâlihazırdaki uygulanış biçimleri göz önüne alınarak, bireyin
kapasitesi ve amacına göre birkaç türü olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi her bireyin, tüm
zekâ alanlarında mükemmel olması beklenemez. Ancak herkesin tüm zekâ alanlarında “çok
az”dan “pek çok”a kadar olan bir yelpazede kendine özel bir kapasitesinin olduğu kabul
edilebilir. İşte bu nedenden dolayı, herkesin kendi yeterlik alanlarını en üst kapasitede
kullanabilmesi için ilgili alan eğitimlerinin bireylere zamanında verilmesi çok önemlidir.
Buradan yola çıkarak, müzik zekâsının gelişimi için, profesyonel olsun veya olmasın,
bireylerin müzik eğitiminden yararlandırılması gerekliliği tüm eğitimcilerce de kabul edilen
bir durumdur.
Bu makale kapsamında, yalnızca profesyonel müzik eğitimi ele alınacak ve dünyadaki
çeşitli ülkeler içindeki yapılanması, birliktelikleri ve farklılıkları ortaya konulmaya
çalışılacaktır. Ayrıca bireylere verilmesi söz olan bilginin ya da kazandırılacak bir davranışın,
hangi yöntemlerle gerçekleştirileceği de önemlidir. Tek başına her birinin bir araştırma
konusu olabileceğinden hareketle, makale sınırları içinde bugüne dek elek üzerinde kalmış
önemli öğretim metotlarına genel olarak bakılacaktır.
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Müzik Eğitiminin Türleri Nelerdir?
Uçan’a (1997: 30) ve Tarman’a (1997) göre müzik eğitimi, üç ana amaca yönelik
olarak düzenlenir. Bunlar “genel, özengen (amatör) ve mesleki (profesyonel)” müzik eğitimi
olarak sınıflandırılır. Bu tanımlama dünyanın pek çok yerinde geçerli, bir amaç bağlamındaki
sınıflamadır. Bu sınıflamanın Türkiye’de örgün eğitim kapsamındaki iz düşümü ise şöyledir.
Cumhuriyet döneminde müzik okulları üç farklı kategoride eğitim vermektedir. 1. ilk ve
ortaokullarda verilen müzik eğitimi, 2. müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda verilen müzik
eğitimi ve 3. sanatçı yetiştiren kurumlarda verilen müzik eğitimi (Şahin ve diğerleri, 2008).
Bu bilgiler ışığında dünya genelinde, “amaca yönelik” üç tür müzik eğitimi olduğunu
söylemek mümkündür. Bunlar; genel müzik eğitimi, profesyonel müzik eğitimi ve amatör
müzik eğitimidir.
Müziğin Temel Alanları Nelerdir?
Alanla ilgili çeşitli kaynaklar internet üzerinden tarandığında (online ansiklopediler,
yurt içi ve dişi müzik okulları ve çeşitli konservatuvarın, müzik fakültelerinin, okullarının
eğitim programları gibi) müzik ve eğitimine genel olarak bakıldığı zaman, müziğin altı temel
alt disiplin alanının ortaya çıktığını görmek mümkündür. Bunlar; kulak eğitimi, müzik teorisi,
performans (çalgısal ve vokal icra), kompozisyon-şeflik, müzikoloji, müzik pedagojisi ve
kuramlarıdır. Yani müzik eğitimi denildiği zaman, bu disiplin alanlarının tümünün eğitimi
söz konusudur. Profesyonel ya da genel eğitimin aralarındaki fark, uygulanan programların
yoğunluk farkıdır. Var olan eğitim programları, hangi amaca, hangi programın ne kadar ve ne
yoğunlukta hizmet edeceğini gösteren programlardır.
Dünyada Profesyonel Müzik Eğitiminde Bulunan “Disiplinler” ve “Kullanılan
Çalgılar” Nelerdir?
İnternet üzerinden, “top 10 music conservatories in the world”, “top 10 music
conservatories in russian”, “top 10 music conservatories in japanese”, “top 10 music
conservatories in China” sözcükleri üzerinden yapılan basit bir tarama yoluyla elde edilen
bilgiler, makalenin içeriğine uygun olarak düzenlenerek aşağıda verilen bilgilere ulaşılmıştır.
Bu verilerin, müzik alanındaki önemli akademik bölümleri ve alt disiplinleri dünya ölçeğinde
görülmesini kolaylaştıracağı düşünülmektedir (Anonim 3). İnceleme altına alınan dünya
üzerindeki prestijli müzik kurumları şunlardır: Cleveland Müzik Enstitüsü (Anonim 4) ,
Berklee Müzik Fakültesi (Anonim 5), Julliard Dans Drama Müzik Okulu (Anonim 6),
Mannhattan Müzik Okulu (Anonim 7), Paris Konservatuvarı( Anonim 8), Kraliyet Müzik
Akademisi (Anonim 9), St.Petersburg Rimsky-Korsakov Devlet Konservatuvarı (Anonim 10),
Moskova Çaykovski Konservatuvarı (Anonim 11), Kazan Devlet Ziganov Konservatuvarı
(Anonim 12), Çin Merkez Müzik Konservatuvarı (Anonim 13), Shenyang Müzik
Konservatuvarı (Anonim 14), Kunitachi Müzik Fakültesi (Anonim 15), Osaka Müzik
Fakültesi (Anonim 16) ve Tokyo Müzik Fakültesi (Anonim 17).
Bu kurumların web sayfalarından elde edilen bilgiler, aşağıda tablolaştırılarak ortak ve
farklı yönleri bir araya getirilmeye çalışılmıştır.
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Tablo 1. Kurumların ortak alanları
İncelenen tüm müzik kurumlarının ortak alanları
Üflemeli ve Vurmalı
Klavyeli Çalgılar Yaylı Çalgılar
Müzikoloji
Çalgılar
Kompozisyon
Opera-Şan-Koro
Şeflik
Orkestra
Tarihsel Müzikler ve
Oda Müziği
Çalgıları ya da Halk
Müziği Çalgıları
Tablo 1’de özet olarak verilen bilgilerden anlaşılacağı üzere bir senfonik orkestranın
bünyesinde yer alan tüm çalgı gruplarının eğitimi tüm müzik kurumlarında aynıdır. Bu
çalgıların tablo 1 içinde tümü yazılmamış fakat gruplandırılmıştır. Klavyeli çalgılar dendiği
zaman piyano, org, klavsen, gitar vb. çalgılar kastedilmektedir. Yine üflemeli çalgılar; flüt,
obua, klarinet, fagot, korno, trompet, trombon, tuba gibi bakır ve tahta çalgıları içermektedir.
Vurmalı çalgılar ise en temel olarak, timpani, ksilofon, metalafon, marimba, zil vb. pek çok
vurmalı çalgıyı kapsamaktadır. Yaylı çalgılar dendiğinde ise keman, viyola, viyolonsel,
kontrbas anlaşılmaktadır. Tüm bu çalgıların adları tek tek yazılmamış, içine girdiği çalgı ailesi
yazılmıştır.
Aşağıda verilen diğer tablolarda ise her kurumda farklı olarak ortaya çıkan alanlar
ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca alanların adlandırılmalarında da farklılıklar ortaya
çıkmaktadır. Caz müziği örneğinde olduğu gibi her bir kurum bu alanı farklı
tanımlayabilmektedir.
Tablo 2. Amerika’da profesyonel müzik eğitimi veren okullar
OKULLAR
Cleveland Müzik
Enstitüsü
Berklee Müzik
Fakültesi
Julliard Dans,
Drama ve
Müzik Okulu
Mannhattan
Müzik Okulu

-

Bölümler
Ses Kayıt
-

Müzik
Eğitimi
Elektronik Müzik, Müzik
Ses Mühendisliği Eğitimi

Caz ve
Doğaçlamalı
Müzikler
Caz Çalışmaları

Dans-Drama

-

Caz Sanatları

Müzikal Tiyatro

-

Müzik
Eğitimi

Yukarıdaki tablo 2’de görüldüğü gibi Amerika’da bulunan müzik okullarında Caz
müziğinin özel bir yeri vardır. Berklee, Cleveland ve Mannhattan müzik kurumlarında müzik
eğitimi ortak alan olarak görülmektedir. Ayrıca Berklee ve Cleveland müzik kurumlarında ise
ses kayıt ve ses mühendisliği bölümleri göze çarpmaktadır.
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Tablo 3. İngiltere, Fransa’da profesyonel müzik eğitimi veren okullar
OKULLAR
Paris Konservatuvarı

Bölümler

Kraliyet Müzik
Akademisi

-

Dans

Caz Müziği

-

Müzik
Eğitimi

Müzikal
Tiyatro

-

Yukarıdaki tablo 3’te görüldüğü gibi Paris konservatuvarında dans ve müzik eğitimi,
İngiltere Kraliyet Müzik Akademisinde de caz müziği ve müzikal tiyatro mevcuttur.
Tablo 4. Rusya ve Kazakistan’da profesyonel müzik eğitimi veren okullar.
OKULLAR
St.Petersburg RimskyKorsakov Devlet
Konservatuvarı
Kazan
Devlet Ziganov
Konservatuvarı

Bölümler
-

Bale Eğitimi

Halk Çalgıları

-

-

Bale Eğitimi

Halk Çalgıları

-

Yukarıdaki tablo 4’te görüldüğü gibi St. Petersburg ve Kazan konservatuvarlarında
bale, dans eğitimi ve Halk Çalgıları ortak alandır.
Tablo 5. Çin ve Japonya’da profesyonel müzik eğitimi veren okullar
OKULLAR
Çin Merkez Müzik
Kons.
Shenyang Müzik
Kons.
Kunitachi Müzik
Fakültesi
Osaka Müzik
Fakültesi
Tokyo Müzik
Fakültesi

Çalgı Yapım
ve Onarımı
Çalgı Yapım
ve Onarımı
Piyano
Yapımı
-

Bölümler
-

-

-

-

Pop
Müzik
Caz
Müziği
Caz
Müziği
Caz
Müziği

Elektro Org
(Electone)
Bilgisayar
Müziği
Elektronik
Org
Elektro&
Bas Gitar

Dans
Bölümü

Müzik
Eğitimi

-

-

-

-

-

Müzik
Eğitimi

Tablo 5’te görüldüğü gibi Uzak Doğu’da yer alan müzik kurumları diğerlerinden biraz
daha farklılıklar içermektedir. En çok göze çarpan alan elektronik bir çalgı olan “Elekton” adı
verilen bir çalgının programlarda yer almasıdır. Bu çalgı sadece bilinen elektronik bir org
olmayıp, çok değişik bir programlama tekniği olan, kilise orgu gibi bas pedallar da içeren çok
gelişmiş bir elektro org türüdür. Sadece klavye eğitimi alan bir kişinin çalabileceği çalgı
olmayıp bunun üzerine elektronik müzik, kilise orgu çalabilme ve müzik programlama
yeterliklerini de içeren özel bir alan olarak programlarda yer almaktadır.
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Çalgı yapım ve onarımı Çin merkez, Shengyang ve Japon Osaka müzik kurumlarında
okutulmaktadır. Caz müziği Kunitachi, Osaka ve Tokyo Müzik kurumlarında okutulurken Çin
Shengyang konservatuvarında pop müziğin programlarda yer aldığı görülmektedir. Müzik
eğitimi de Shengyang ve Tokyo müzik kurumlarında diğer programlarla birlikte
görülmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Profesyonel müzik eğitiminin dünyada nasıl yapıldığı ve hangi bölümleri, çalgıları
kapsadığı araştırılırken doğal olarak dünyadaki tüm müzik kurumlarının incelenmesi mümkün
olmamıştır. Bunu nedenle internet üzerinden dünyadaki en önemli müzik kurumları olarak
kabul edilen belli başlı kurumlar makale kapsamında incelemeye alınmıştır. Bu kurumların
dünyadaki tüm ülkeleri genel olarak temsil edebilmeleri için de Avrupa, Amerika ve Asya
kıtalarındaki saygın isimler arasından seçimi gerçekleştirilmiştir. Bu ilgili kurumların yapısı
da model olma niteliğindedirler. Doğal olarak hiçbiri bir diğerinin tıpatıp kopyası değildir.
Bölümler ve içerikleri de farklılıklar göstermektedir. Bu farklar yukarıda ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Bu birliktelik ve farkların, konu ile ilgilenenlere önemli bir veri sağlayacağı
düşünülmektedir.
Bunlardan birisi Batı’dan Doğu’ya kadar dünyanın önemli ve saygın müzik
kurumlarının yapılanmaları ve eğitimleri incelendiğinde çok önemli birlikteliklerin ortaya
çıktığı görülmektedir. Genel olarak, tüm sanatların bileşkesi olarak da tanımlanan “opera
sanatının” içinde bütünleşen ve yapısında bulunan tüm çalgı gruplarının, insan sesinin ve dans
sanatları eğitiminin, bu kurumlara sanatçı yetiştiren konservatuvarlarda ve konservatuvar
nitelikli kurumlarda verildiği görülmektedir.
Bunun yanı sıra, neredeyse tüm konservatuvarlarda antik ve halk müziklerin öğrenilip
öğretildiği bölümler mevcuttur. Batı’da “antik çalgılar”, konservatuvar ve müzik eğitimi
kurumlarının öğretim programlarında yerini alırken, Doğu’ya doğru da “halk çalgıları” eğitim
kurumlarının programlarında yer almaktadır. Antik müzikler ve danslar, “müzecilik” anlayışı
çerçevesinde özü korunup yaşatılırken, halk çalgıları da yine korunup, icraları bakımından,
senfonik çalgıların içinde kullanılıp çalınabilecek şekilde kompozisyonlar içinde yerlerini
almaktadırlar.
Bunlarla birlikte caz ve pop müzik türlerinin de konservatuvarlar ve müzik eğitimi
kurumlarının eğitim programlarında yerini aldığı görülmektedir. Her kurumda olmasa da
hatırı sayılır bir oranda bu konuda pek çok yerde eğitim verildiği göze çarpmaktadır. Ayrıca
yapılan incelemenin en önemli saptamalarından birisi de performans eğitimi ve genel müzik
eğitimine ilişkin alan eğitimlerinin, pek çok kurumda bir arada yapılıyor olmasıdır.
Türkiye’de de müzik eğitimi kurumlarının yapılandırılması çalışmaları, 1930’lu yıllarda
gündeme gelmiş ve konu ile ilgili araştırmalar yapmak ve rapor hazırlamak üzere 20. yüzyılın
önemli ismi Alman besteci Paul Hindemith’in görevlendirildiği bilinmektedir.
Oransay’ın Paul Hindemith’ten (d.1895-ö.1963) aktardığına göre (1983), kendisi
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince ülkenin müzik yaşamını yeniden örgütleyip düzenleme
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konusunda çalışmalar yapmak üzere 1935 yılında ilk kez görevlendirilmiş ve Ankara, İzmir
ve İstanbul’da Türk müzik sistemini incelemiştir. Sonrasında “Türk müzik yaşamının
kalkınması için öneriler” adlı raporunu yazarak zamanın Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmiştir.
Bu raporda da belirtildiği üzere (Hindemith, 1983, s.33) yeniden organize edilecek bir Müzik
Yüksekokulu içinde çalgı ve vokal sınıfları, kuram ve bestecilik, oda müziği, koro, orkestra,
şeflik, müzik tarihi, kulak ve beden eğitimi, çalgı bakım ve onarım gibi bölümlerin yanı sıra
“seminer” adı altında anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yetiştiği bir bölüm
tasarlamıştır. Yani Hindemith, bugün yukarıda incelenen çok önemli müzik kurumlarının da
yaptığı gibi, müzik ve eğitimciliğinin, tümleşik bir yapı içinde yer almasını, 1935-36
yıllarında Türk müzik eğitim sistemi için raporlaştırmıştır.
Türkiye’de “dünyada müzik eğitimi” başlığı ile yapılan-yazılan tez ve makaleler
incelenmek istenmiş fakat “dünyada müzik eğitimi” konusuna odaklı makale ve tez örneğine
rastlanamamıştır. Var olan makale ve tezlerin de pek çoğu müziğin, müzik eğitiminin sınırlı
bir alanı ile ilişkilidir. Bu nedenle araştırmacıyı bu konu üzerinde inceleme yapmaya iten
neden de bu olmuştur. Türkiye’de farklı bir örgütlenme yapısı içinde görülen müzik eğitimi
kurumları, bir anlamda parçalı bir yapı sergilemektedir.
Varlıklarıyla, gelenekten getirdikleri eğitim programları, bilgi birikimi ve dünya
müzik ve sahne sanatlarına yaptıkları katkıların önemi göz önüne alındığında, batının ve
doğunun önemli müzik kurumlarının yapılanmalarının dikkatle yeniden incelenmesinin çok
önemli olduğu ve bu çalışmanın konu ile ilgilenenler araştırmacılar ve eğitim programcıları
için yol gösterici bilgiler içerdiği düşünülmektedir.
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HİNT VE TÜRK MİTOLOJİLERİNDE BALIK MOTİFİ*
Yalçın KAYALI**
Öz
J. Campbell, İlkel Mitoloji başlığını taşıyan eserinin giriş bölümünde, “Bütün dünya mitolojilerinin karşılaştırmalı
incelenmesi, bizi insanlığın kültürel tarihini bir bütün olarak ele almaya zorlamaktadır.” der. Öyle ki dünyanın
farklı bölgelerine ait ortak mitler, bazen aynı bazen de farklı özellikleri barındıran yapılarıyla karşımıza çıkmakta
ve toplumların ilgili mitlere yükledikleri değerleri ve özellikleri bize yansıtmaktadır. Bu yansıma toplumların
kültürel, sosyal ve manevi özellikleri hakkında yorumlar yapmamızı sağladığı gibi; bu ortak motifler, ortak
figürler hakkındaki görüşler, karşılaştırmalı mitoloji çalışmalarına da katkı sağlamaktadır. Biz de “Hint ve Türk
Mitolojilerinde Balık Motifi” başlığını taşıyan bu çalışmamızda, Hint ve Türk mitolojilerindeki Balık motifi, miti
hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.
Hint mitolojisinde balık, tıpkı Türk mitolojisinde olduğu gibi “yaratılış” ve “tufan” konularıyla ilişkilendirilir.
Ayrıca Hinduların kutsal tanrısı Vişnu’nun da ünlü on avatarından biridir ve Matsya olarak adlandırılır. Hint
mitolojisine ait unsurları barındıran ve Hint toplumunun Sanskrit diliyle yazılmış kadim eserlerinde de Matsya
(balık) miti ile ilgili birçok efsane anlatılır. Hint edebiyatında balık miti, ilk olarak Şatapatha Brahmana’da ki (I,
8:1) tufan efsanesinde görünür. Bu anlatıda insan ırkının atalarından yedinci Manu’yu selden kurtarır. Daha
sonraki dönem eserlerinden Puranalar’da da Matsya (balık) miti ile ilgili efsanelere rastlanılmaktadır.
Çoruhlu, Türk mitolojisinde özellikle de Verbitskiy’in derlediği Altay yaratılış destanında balığın önemli bir yer
tuttuğunu ifade eder. Türk kozmolojisinde balık, gök gürültüsü unsurunun hayvan şeklindeki biçimi olarak
görülür. Yeniden doğuş, yaratılış, bolluk, bereket, refah ve huzurun simgesidir. Eski Türk efsanelerinde Ak Ana
derin sulardan çıkar ve yeryüzünün yaratılması için görevlendireceği üç balık yaratır. Uygurlar döneminde ise,
Türk toplumlarına sonradan geçmiş olsa da, dünyanın bir balık üzerinde durması efsanesine rastlanılır. Ayrıca
Budhizm’in etkisiyle oluşturulduğu düşünülen, balık üzerinde oturan ya da elinde balık taşıyan tanrı figürlerine de
rastlanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hint Mitolojisi, Türk Mitolojisi, Balık, Tufan, Kültürel Çalışmalar

Abstract

FISH MYTH IN INDIAN AND TURKISH MYTHOLOGIES

Joseph Campbell expressed in the introduction part of his work called Primitive Mytology that “ studying the
entire world mythologies comparatively forces us to handle with the cultural history of human beings as a whole.”
In fact, common myths belonging to different parts of the world can come along and reflect those communities’
values put on the myths by that community and their features. This reflection can not only help us comment on
their cultural, social and moral features but also those common myths can allow comparative studies of mythology
to be done. In our study called “Fish Portrait in Indian and Turkish Mythology”, we try to give information about
fish myths in those cultures.
Fish in Indian myth, same as Turkish myth, is related to the topics such as ceation and flood. In addition, fish is
one of the avatar of Vishnu, holy God of the Hinduism, and it’s called Matsya. There have been lots of legends in
ancient works, written in Sanskrit and include a lot of elements belonging to Indian mythology. In Indian
literature, For the first time fish figure was seen in the flood legend in Satapatha Brahmana (1,8:1). In this legend,
the fish save the Manu VII, one of the ancestors of humankind. The legends about Matsya can also be seen in
Bhagavata Purana,one of the later term works.
Bu makale VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri’nde sunulan aynı
başlıklı bildirinin, deskriptif (tanımlayıcı) bir anlayışla oluşturulmuş tam metin hâlidir.
**
Arş. Gör. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
Hindoloji Anabilim Dalı, ykayali@ankara.edu.tr
*
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Çoruhlu says the fish has an important place especially in Altay Creation epic, complied by Verbitskiy. Fish can
be regarded as the animal form of thunder in Turkish cosmogony. It’s the symbol of rebirth, abundance,
plentifulness, welfare and peace. In old myths, Ak Ana comes from deep water and creates three fish to be
assigned to create the earth. In Uygurs, even though it passes to Turkish later, it can be come across that the world
lay on a fish. Also, we can see the feds sitting on a fish or the gods carrying a fish on their hands. This situation
can be regarded to Buddhism.
Keywords: Indian Mythology, Turk Mythology, Fish, Flood, Cultural Studies
GİRİŞ

Mitoloji, “Batı dillerine Fransızca veya geç dönem Latince üzerinden geçmesine karşın
Yunanca kökenli bir sözcüktür ve ‘efsane anlatmak’ anlamına gelir. Orijinal anlamı ‘konuşma,
söylev’ olan ve zamanla anlam genişlemesine uğrayarak ‘efsane, öykü’ olarak kabul gören
Yunanca mythos kelimesi ile ‘anlatmak’ anlamına gelen logos ‘akıl, söz, yasa’ terimlerinin
birleşiminden oluşmuştur. Günümüzde, belirli bir din, halk veya uygarlığa ait, genellikle rahip
veya ozanlar tarafından kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılarak varlığını sürdürmüş, yaşanmış
veya tasarlanmış olağanüstü olaylar ve kahramanlar yardımıyla açıklamaya yönelik, kökeni
belirsiz efsanelerin tümünü adlandırmak amacıyla kullanılmıştır” (Öztürk, 2009: 5).
Kaya, Hint Mitolojisi Sözlüğü adlı çalışmasındaki Mitin Tanımı başlığını taşıyan
bölümünde “mit” sözcüğünün birbirinden farklı sözlüklerdeki karşılığı ile ilgili şu
açıklamalara yer vermiştir. Türkçe Sözlükte mit, “Geleneksel olarak yayılan ya da toplumun
hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili imgesel, alegorik
bir anlatımı olan halk öyküsüdür”; Tarih Terimleri Sözlüğünde ise, tarih öncesi tanrılarının
serüvenlerini anlatan öyküler” olarak tanımlanmıştır. Felsefe Terimleri sözlüğünde ise mit,
“tanrılar, kahramanlar, önceki çağların olayları üzerine anlatılan masallar ve öykülerdir. Son
olarak Budunbilim Sözlüğünde ise, “tanrıların, insanların, kahramanların ve evrenin
yaratılışının yanı sıra ilk günahı, ilk ölümü, tufanı, tanrıların insanları nasıl
cezalandırdıklarını; ikinci planda ise avcılığın ve hayvancılığın başlangıcını, bitkilerden nasıl
yararlandığını, ateşin ilk kez elde edilişini, cinsel hayatın başlangıcını, ilk ailenin, törenlerin
ve toplumsal kurumların ortaya çıkışını konu edinen, bunları destansı ve şiirli bir dille anlatan,
çoğu zaman kutsal sayılan öyküler” biçiminde tanımlar (Kaya, 2003: 18). Kısacası mitoloji,
ilk insandan itibaren anlatılan ve özellikle de ilkel insana atfedilen hikâyelerin tamamını
kapsayan söylencelerdir. Can ise bu durumu Hint Ateş Tanrısı Agni başlığını taşıyan
çalışmasında şu şekilde özetler: “İnsanoğlu, dünya var olduğundan beri açıklayamadığı
olaylardan hep çekinmiştir. Her sabah güneşin doğması, hava kararınca yerini aya bırakması,
şimşek çakması, gök gürlemesi gibi doğa olayları karşısında, hem korkmuş hem de onlara
karşı hayranlık duymuştur. Bu olağanüstü olayları kendi çıkarları doğrultusunda
kullanabilmek ve öfkelerinden korunabilmek için onları kutsallaştırmıştır. Bunun sonucu
olarak da ilkel dinler ortaya çıkmıştır. Daha sonraki zamanlarda da bu ilkel dinlerle oluşan
kavramlardan bazıları varlıklarını sürdürmeye devam ettirmiş (Can, 2002: 167) ve mitolojinin
konusunu oluşturmuştur.
“Mitoloji, mit ve ona bağlı halk kültüründe arkaik çağ insanlarının düşüncelerindeki
izler gibi yaşamakla kalmayıp, aynı zamanda her bir kültürün içeriğini ve kuruluşunu
belirleyen düşünce olayıdır. Aynı etnik-kültürel sisteme dâhil olup, aynı etnik-kültürel
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geleneğin değerlerini taşıyan insanların düşünce ve davranış kalıpları da yine mitolojiyle
belirlenir” (Beydili, 2015: 392). “Kültürün kaynağı olan mitoloji, bilimsel, dinsel ve felsefi
düşüncenin de başucunda bulunur. Örneğin, Türk mitolojisinin temelinde Tanrıcılık bulunur.
Hem de Tanrıcılıktan, eski Türk dini sistemi olarak bahsedilir. Bu bir çelişki değil, din
sisteminin mitolojiyle ortak kökenli olmasındandır” (Beydili, 2015: 393). Çalışmasında, din
ve mitoloji arasındaki ince çizgiden bahseden Yıldırım da şu yorumda bulunur: “Mit
insanoğlunun bilinmezler karşısındaki bir yorumu, bir yakıştırmasıdır. Dinler, doğum, hayat,
ölüm, doğal olaylar vb. konulara bir cevap, açıklama getirmeye çalışmaktadır. Ancak bu
cevap ilahidir; mitoloji ise var olan sırlara insanın bizzat kendisinin bir cevap arama savaşıdır
(Yıldırım, 2012: 27).
Bayat ise hakkında çok sayıda yorum ve tanımlamada bulunulan mitoloji ile ilgili,
“bizleri çepeçevre saran yaşanılan bir geçmişin dilde, ritüelde ve tasvirlerde gerçekleşen
diyalektiğidir. Her halkın milli düşüncesinin, psikolojisinin, kendine has özelliklerinin ilk ve
temel kaynağıdır.” (Bayat, 2007: 15) yorumunu yapar. Kısacası zaman zaman benzerlik
gösterse de, her toplumun kendi karakterini ve özelliklerini yansıtan mitler, dünyanın dört bir
tarafında yaşayan halkların kültürel mirasları içerisindeki yerini almıştır. Öyle ki mit, “temeli
inanca dayanan öznel, sezgisel ve kültürel bir hakikattir. Efsanelere ve sanata konu olmuştur”
(Pattanaik, 2016: 15). “Bireyleri ve toplumları birbirine bağlayan kültürel bir yapı, dünyanın
ortak bir anlayışıdır (Pattanaik, 2016: 16). Bu ortak anlayışa dikkat çeken Campbell, “Bütün
Dünya Mitolojilerinin karşılaştırmalı incelenmesi, insanlığın kültürel tarihini bir bütün olarak
ele almayı bizi zorlamaktadır. Ateşin çalınışı, tufan, ölüler ülkesi, bakirenin doğurması ve
dirilen kahramanlar gibi temalar bütün dünyaya yayılmış ve her yerde yeni yeni bileşimler
içinde var olmuştur.” (Campbell, 2006: 15) diyerek mitoloji çalışmalarına yeni bir boyut
katmıştır. Karşılaştırmalı mitoloji çalışmaları olarak adlandırılan bu yeni bakış açısı,
toplumların mitoloji kültürleri üzerine çalışan araştırmacılar için de oldukça ilgi çekici bir
konu olmuştur. Öyle ki Campbell’ın da belirttiği gibi insanlığın kültürel tarihini bir bütün
olarak ele almak, aslında siyasi tarih bahsinde de sıkça söz ettiğimiz “kültürel etkileşim”
mevzusuna da katkıda bulunmaktadır. Örneğin, bakire doğum teması dünyanın birçok
kültüründe yer alan ortak bir motiftir. İran kültüründeki Zerdüşt, Hint kökenli Buddha, Hint
mitolojik kahramanı Karna, Endonezya mitolojik kahramanı Hainuwela, Hıristiyanlık
inancındaki İsa, hepsinin de bakire bir anneden doğduğu söylencelerde (efsane) yer alır. Bu
ortak öğe, ister kültürel bir etkileşimin, isterse de toplumların ortak sosyo-kültürel
gereksinimlerinin sonucunda meydana gelse de, “doğmuş olan kahramanın hem bir insan hem
de ilahi bir varlık olduğu algısının kazandırılmak istenmesindendir” (Leeming, 2001: 193).
İlgili mitolojilerde bahsi geçen ve bakire bir anneden doğan kahramanlar, birbirinden farklı
dinsel inançların temsilcisi olarak dünyaya gelseler de hem ölümlü hem de ölümsüz bir varlığı
temsil eden birer mit olarak karşımıza çıkar.
Mitolojilerdeki ortak konular olarak bahsi geçen temalara ek olarak Rosenberg şöyle
bir sınıflandırma yapar: “İlk ana-baba, sıklıkla gökyüzü ve yeryüzü tanrılarıdır. Yaratıcı tanrı,
ilk insanları genellikle ağaç, kaya, bitki ve çamur gibi yeryüzü elemanlarından yaratır.
Tanrılar ölümlülere ait en az bir dünyayı, büyük bir tufanla yok ederler. Doğada olduğu gibi
evrende de doğum, olgunluk ve ölümden sonra sıklıkla yeniden doğuş olarak gelir.
Kahramanlar alışılmadık biçimde doğan, olağanüstü bir güce sahip, özel silahlarla canavarları
öldüren, çetin yolculuklara çıkan, görevlerinin bir parçası olarak yeraltına inen ve alışılmadık
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bir şekilde ölen tanrı çocuklarıdır (Rosenberg, 2003: 3). Mitolojinin karşılaştırılmalı tarihsel
şekilde incelenmesi, başlıca mitolojik konu ve motiflerin farklı dünya halklarında
tekrarlandığını, başka bir deyişle farklı halkların birbirinden habersiz aynı yoldan gidip aynı
sembolleri kullandıkları gerçeğini ortaya çıkarır (Beydili, 2015: 372).
Biz de Hint ve Türk Mitolojilerinde Balık Motifi başlığını taşıyan bu çalışmamızda,
aslında çoğu dünya mitolojisinde ortak bir motif olarak yer alan ve genellikle yaratılış ve
tufan konuları içerisinde geçen balık mitinin Hint ve Türk Mitolojileri bağlamındaki
görünümü üzerinde durmaya çalışacağız.
Türk Mitolojisinde “Balık” Motifi, Miti
Ögel, Türk Mitolojisi adlı çalışmasının “Türk Destanlarında Balık” başlığını taşıyan
bölümüne “Bilindiği üzere atlı ve hayvancı bir kavim olan Türklerin balık ve balıkçılıkla ilgili
ilgileri çok azdı. Ancak ırmak balıkları ile ilgili anlatıların sayısı da bir hayli fazladır”
şeklindeki sözleriyle başlar (Ögel, 2010: 534). Sonrasında öncelikle, “Dünyanın bir balık
üzerinde durması” gibi inanışların Türklere dışarıdan geldiğini ifade eder. Bu hususta,
özellikle de ilgili inanışta, Hint mitolojisinin etkisinden bahsettikten sonra;
balık motifinin yer aldığı efsaneleri sıralar: “Bir adamın küçük oğlu bir balık tutuyor; balık
konuşuyor ve oğlan da balığı suya atıyor; bundan sonra da dilediği her şey oluyor.” (Ögel,
2010: 534) şeklindeki söylence, Kuzey Asya’daki Terene Türklerine ait olup, Anadolu’da da
çokça anlatılan bir efsane olarak karşımıza çıkar. Hoca Avul Türklerinin destanlarında ise
şöyle bir efsane yer alır: “Mollalarla arası iyi olmayan bir çocuk, kurtulmak için bir balık
kılığına girer. Molla da hemen turna balığı biçimine girerek onu kovalar. Yutmak ister fakat
çocuk, kuzey denizlerinde görülen Yurış balığı formuna girer ve molla onu yutamaz.
Sonrasında da kuş olup, Han’ın penceresine konar (Ögel, 2010: 535). Bu iki efsanede
sırasıyla “balığın konuşması” ve “balık şekline girme” olarak özetleyebileceğimiz mitsel
anlatımlara yer verilmiştir. Öyle ki Terene Türkleri destanında konuşan bir balık, insanların
dileklerini yerine getirirken, Hoca Avul Türkleri destanında ise bir insan, balık formuna
girerek düşmanlarından kaçmaktadır.
Türk yaratılış hikâyelerinde ise balık, gök gürültüsü unsurunun hayvan biçimli
karşılığı olarak gösterilir. Özellikle göl ve nehir kıyılarında yaşayan Türk topluluklarında
bereket, refah ve bolluğu temsil eder (Çoruhlu, 2011: 167).
Güney Sibirya’da anlatılan Türk destanlarında ise dünyanın altında kırk boynuzlu bir
öküz ve Kıro-Balak adlı büyük bir balığın var olduğu anlatılır. Bu mitolojik hayvanlar zaman
zaman yeryüzünde yaşayan insanlardan kurban olarak çocuk istemişlerdir. Ataman ismindeki
bir Şaman ise atmış kadar çocuğu bağlayarak hazırlamış; dünyayı taşıyan öküz ve balığa
kurban etmiştir. Yakut Türkleri inancında da “duygu balıga” denen mitolojik bir balıktan
bahsedilir. Bu balık “ölüm balığı” olarak da bilinir. İnanışa göre bu balığın ağzı, gırtlağının
altında, gözü ise ensesindedir (Akçicek ve Canyurt, 1993: 1).
Pertev Naili Boratav ise Türk Mitolojisi Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve
Türkmenistan Türklerinin Mitolojisi adlı eserinde yer alan “Balık” maddesinde şu detaylara
255

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

yer vermiştir: “Tanrı, balığı hem uçma hem de suya dalabilme yeteneğine sahip bir hayvan
olarak yaratmıştır; balık böylece kibirlenir, Tanrı da bu kibrine karşılık ceza olarak onun
kanatlarını geri alır. İslami öğretiye göre balık dışındaki tüm hayvanların etinin yenebilmesi
için öldürülmeden/kesilmeden kanları akıtılmalıdır. Erken bir dönemde Dede Korkut
kitabında da belgelenen balığın halk inanışlarındaki bu istisnai durumu ise bir efsaneyle
açıklanır. Memrud, İbrahim’in tanrısını öldürmek istediğinde, kendisini kartallar tarafından
gökyüzüne çıkartır ve oradan etrafına ok yağdırır. Tanrı, oklara karşı balıkları çıkarır.
Böylece, Nemrud kanlanan bir ok gördüğünde Tanrıyı öldürdüğüne inanacaktır. Bundan
dolayı, balığın kansız olduğu ve kanının akıtılmadan yenilebileceği söylenir. Alabalıkta
olduğu gibi, bazı hastalıklara şifa gücü atfedilir. Diğer bazı balıklara da halk inanışlarında
özel saygı gösterilir ve avlanmaları da günah sayılır (Boratav, 2012: 38-39).
Bir efsanede de balıklardaki dönüştürme ve kahramanca işleri yapabilme yeteneği
anlatılır. Efsaneye göre, Kurtuluş Savaşı esnasında (1919-1922) Eskişehir civarında kanlı
çarpışmalarda köylüler nehir boyunca yüzen balık sürülerindeki balıkların birer damla kan
bıraktıklarını görürler; bu balıkların savaşa katılan ve yaralanarak geri dönen balıklar
olduğuna inanılır (Boratav, 2012: 38-39). Sakaoğlu ise, Yozgat-Boğazlıyan bölgesine ait
“Balıklı Pınar ve Çolaklar” adlı efsane derlemesinde, balığın Anadolu kültüründeki mitolojik
mevcudiyetine somut olarak katkıda bulunmaktadır. “Boğazlıyan’dan yola çıkar,
kuzeydoğuya doğru yönelirseniz Yozgat’a ulaşırsınız. Ancak daha yolun başında sağa
dönerseniz Yoğunhisar köyüne varırsınız. Yoğunhisar köyünü en önemli özelliği Balıklı
Pınarı’ının olmasıdır. Bu pınarın balıklarının kutsal olduklarına inanılır; bu yüzden köy halkı
bunlara pek dokunmaz. Halk arasındaki bir inanışa göre bu balıklar seferberlikte
pınarlarından ayrılıp savaş bitinceye kadar geri dönmemişler. Geldikleri zaman da hepsi
yaralı oldukları için halk bunların veli olduklarına ve savaşa katıldıklarına
inanır…(Sakaoğlu, 2012: 230). Hem Borotav’ın hem de Sakaoğlu’nun naklettiği efsanelerden
de anlaşılacağı üzere, tıpkı diğer Türk halklarında olduğu gibi Anadolu kültüründe de balık,
mitolojik bir kutsaliyete sahiptir. Üstelik her iki efsanede de balık, halk ile birlikte savaşan
mitolojik bir kahraman olarak aktarılmıştır.
Esin, Türk Sanatında İkonografik Motifler adlı eserinin Selçuklu Sanatı Evren
Tasvirinin Türk İkonografisindeki Kökenleri adlı bölümünde ise balığın bir motif olarak yer
aldığı kabartmalarla ilgili şu bilgileri aktarır: “Türk sanatında rastlanılan diğer bir grup evren
de, yılan ve balık bedeniyle bars, aslan ve kaplan cinsinden hayvanların başı veya bedeninden
oluşmuştur… Bu grubun, Çin efsanelerinde chiao-lung denen ve balık bedenli kaplan başlı
lung cinsiyle ilgili olduğu düşünülür. Bars evren şeklinin ikonografisinde kullanılan yılan ve
balık motiflerinin Kuşan dönemi Türkistan eserleri ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir ”
(Esin, 2004: 137). Elbette ki Klasik devir Türk sanatı eserlerinde balık ya da yılan
motiflerinin kullanılması bir tesadüf değildir. Muhtemelen evren, kozmogoni ile ilgili
anlatılan efsanelerden hareketle, üzerinde durduğu inanılan yılan ya da balık motifiyle
simgeleştirilmiş olabilir. Altay yaratılış destanı içinde yer alan efsanede de, Türk
mitolojisinde balığın kozmogoni bağlamında üstlendiği mitolojik görev, çok iyi bir biçimde
tasvir edilmiştir. Verbitskiy’in derlediği Altay yaradılış destanında balık, tıpkı Hint
mitolojisinde olduğu gibi dünyanın yaratılışı ve düzeninin sağlanması ile ilgili oldukça önemli
bir görevi üstlenmiş durumdadır. Efsaneye göre: “Her yer uçsuz bucaksız bir su birikintisi
halindedir. Tanrı Ülgen ise biçim değiştirmiş bir biçimde suların üzerinde uçmakta ve
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konacak bir yer bulamamaktadır. Bu esnada Ülgen’in gönlüne bir ilham gelir. Altaylılarca
kabul edilen iki dişil ruhtan birisi olan Ak-ene (Ak Ana) Ülgen’e yaratma kudretini ve
ilhamını vermiştir. Ancak Verbitskiy’in derlediği efsanede, Ülgen’e göklerden gelen bir ses
emir verir ve bu emir üzerine Ülgen denizden çıkan bir taşın üzerine çıkar. Bundan sonra
Ülgen yerin ve göğün nasıl yaratılacağını düşünürken su içinde yaşayan Ak-ene çıkıp gelir,
Ülgen’e bir yaratıcı olarak bu işi nasıl yapması gerektiğini öğretir ve Ülgen de yeri ve göğü
yaratır (Çoruhlu, 2011: 106).

Tanrısal iki dişil ruhtan biri olan boynuzlu ve belden aşağısı balık formundaki Akene (Akana).
Yaratılışla ilgili olarak Verbitskiy’in derlediği ve Çoruhlu’nun Türk Mitolojisi’nin Ana
Hatları adlı eserinde aktardığı bu efsane, Ülgen’in göğü ve yeri nasıl yarattığı ile ilgili bir
takım efsanevi ve mitolojik anlatılarla, şairane bir dille devam eder. Ancak efsane, bizim de
çalışmamıza konu olan ve Çoruhlu’nun da dikkat çektiği üzere balığın dünyanın yaratılışı ile
ilgili üstlendiği mitolojik sorumluluk öyküsüyle sona erer: “Tanrı Ülgen durmamış, ayrıca
vermiş salık, Bu dünyanın yanına yaratılmış üç balık, Bu büyük balıkların üstüne dünya
konmuş, Balıklar çok büyümüş dünyaya destek olmuş. Dünyanın yanlarına da iki tane daha
balık konmuş, Dünya gezer olmamış, bir yerde kalıp donmuş.” Bu anlatıdan da anlaşılacağı
gibi, dünyanın altındaki balıkların, arzın dengesini sağladığı düşünülür. Balığa kutsallık
atfedilmiş ve o, dünyanın dengede durmasının simgesi olmuştur. Bu durum, Ögel’in de
değindiği gibi Hint mitolojisi menşeli olarak değerlendirilmektedir (Çoruhlu,2011: 107). Bu
mit aracılığıyla balık Türk mitolojisinde, tıpkı Hint düşüncesinde olduğu gibi insanın
yaratılışının, hayatın yeniden doğuşunun, üremenin, bolluk ve bereketin simgesi olmasından
ileri gelir.
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Hint Mitolojisinde “Balık” Motifi, Miti
Hint mitolojisinde ise Balık motifi ve miti, mitolojik bir öğe olarak Türk kültüründeki
halinden çok daha renklidir. Olağanüstü özellikler taşıyan balık, birçok Hint efsanesinin de
içerisinde yer alır. Balık motifi, Hinduizm açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Öyle
ki balık, Hindu tanrısı Vişnu’nun avatarlarından biridir. Yani Hindu Tanrısı Vişnu, dünyayı
korumak ve kurtarmak için bedenlendiği sırada kendisini bir balık biçiminde yaratırmıştır. Bu
forma ise “matsya” adı verilir. Vişnu’nun matsya (balık) avatarı, en iyi (dini erdemler
yönünden yüksek derecede olan) insan ırkını ve yaratılmış olan diğer kıymetli şeyleri
tufandan kurtarma görevini üstlenmiş olan tanrının, bir formudur (Margaret and James
Stutley, 2002: 140).
Vettam Mani’nin, Puranic Encyclopaedia adlı eserinde “Matsya” (balık) mitinin
kökeni ile ilgili şu bilgiler aktarılır: “Tanrı Brahma’nın torunu Aditi tarafından Marici’ye
Vivasvan olarak isimlendirilen bir oğul bahşedildi. Vivasvan’ın oğlu ise Manu Vaivaşvata ya
da Satyavratu Manu olarak bilindi. Manu’nun yaşadığı bu devirde Vişnu, Matsya (balık)
biçiminde bedenlenmiştir. Bir defasında da tanrı Brahma, Vedalardan ilahiler okurken
Hayagriva adlı asura, Vedaları Brahma’nın elinden çalarak okyanusun derinliklerine sakladı.
Bu nedenle de büyük Vişnu bir balık formunda bedenlenerek asuranın eline geçen Vedaları
sahibine yani tanrı Brahma’ya getirdi (Mani, 2010: 79).

Tanrı Vişnu’nun Matsya (Balık) avatarı.
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Dünyanın yeniden yaratılışı ve tanrı Matsya.
Hint mitolojisinde balığın mitolojik bir kahraman olarak yer aldığı en önemli anlatılar
ise şüphesiz ki tufan efsaneleridir. Hint tufan efsaneleri de tıpkı diğer toplumlara ait olan tufan
efsanelerinde olduğu gibi, dünyanın yeniden yaratılışı ile ilişkilidir. Hint’te birbirinden farklı
dönemlerde oluşturulmuş edebi koleksiyonların içerisinde anlatılan tufan efsanelerinde ise
balık, bu yeniden yaratılış serüveni ile ilgili olarak önemli bir mitolojik figür olarak gösterilir.
Kronolojik olarak balık mitinin ilk olarak karşımıza çıktığı tufan efsanesi ise Şatapatha
Brahmana adlı koleksiyonda yer alır. Mucizevî güçlere sahip olan bir balığın tasvirinin
yapıldığı bu en eski anlatıda, onun bir tanrının bedenlenmesi olduğundan bahsedilmez
(Wilkins, 1988: 134). Bu efsane mitolojik ilk insan Manu’nun kızı İda adınadır Şatapatha
Brahmana, 1, 8, 1: “Sabahleyin Manu’ya ellerini yıkaması için su getirdiler. Ellerini yıkarken
eline bir balık geldi. Balık ona dedi ki: ‘Beni doyurursan, seni korurum.’ ‘Beni neden mi
koruyacaksın?’ ‘Sel bütün yaratılmışları taşıyacak. Seni ondan kurtaracağım.’ ‘Sana nasıl
bakacağım?’ Balık: ‘Biz çok küçük olduğumuzdan bizim için bu olay büyük bir yıkım olacak.
Balık balığı yok edecek. İlk önce sen beni bir kavanozda sakla. Büyüdüğümde bir çukur kaz ve
beni oraya koy. Daha büyüyünce beni denize bırak. Çünkü o zaman ben kurtulmuş olacağım.’
dedi. Kısa bir süre içinde o küçük balık ghasha (büyük balık) oldu. Hatta bütün ballıkların en
büyüğü oldu. Bunun üzerine dedi ki: ‘Falan yıl içinde sel gelecek. Sonra sen benim
tavsiyelerimle hazırladığım gemiyle beni bekleyeceksin. Sular yükseldiğinde sen gemiye
bineceksin ve ben seni selden koruyacağım. Bu şekilde onu büyüttükten sonra onu denize
götürdü. Aynı yıl balık, onu verdiği tavsiyeyle bir gemi hazırlarken buldu ve sel yükseldiğinde
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o gemiye bindi. Geminin ipini balığın boynuzuna bağlayarak yüzdürdü ve böylece kuzey
dağının ötesine hızlıca geçti.

Tufan sırasında Matsya’nın boynuzuna bağlanan gemi.
Sonra dedi ki: ‘Seni korudum. Gemiyi bir ağaca bağla. Dağın tepesindeyken su seni
sürüklemeyecek. Sonra bütün yaratıklar sele kapıldı ve sadece Manu hayatta kaldı.(Can,
2014: 64)
Şatapatha Brahmana’da sonra balık mitinin yer aldığı diğer bir Hint Tufan efsanesi ise
Hintlilerin ulusal destanı Mahabharata’da anlatılır. Mahabharata III, CLXXXVI: Manu,
Hünnap ağacı ormanında bin yıldan fazla bir süredir çok zor ve sert bir çile hayatı
sürmekteydi. Bir gün Chirini kıyılarına yaklaşan bir balık elbisesini ıslatarak ona şöyle
söyledi: ‘Saygıdeğer Efendim, ben zavallı küçük bir balığım, büyük balıklardan korkuyorum;
bu yüzden beni anlardan koruyun. Sizin bu iyiliğinizi ödüllendireceğim.’ Balığın bu sözleri
üzerine Manu merhamet ederek elleriyle balığı sudun çıkardı. Sudan çıkarıldığında ay ışığı
gibi vücudu parlayan balığı topraktan bir kabın içine koydu. Manu onunla tıpkı bir çocuk gibi
ilgilendi. Bir müddet sonra o kadar büyüdü ki toprak kaba sığmaz oldu. Bunun üzerine
Manu’dan onu daha geniş bir yere geçirmesini istedi. Manu da öyle yaptı. Ancak bir müddet
sonra balık burada da rahat edemedi ve Manu’dan onu Ganj nehrine bırakmasını istedi.
Manu balığı ganj nehrine bıraktı. Balık orada da kısa süre içinde büyüdü. Bu defa balık
Manu’dan kendisini denize bırakmasını istedi. Manu, balığı büyük bedenine karşın kolaylıkla
taşıyarak denize bıraktı. Denize bırakılan balık Manu’ya şöyle dedi: ‘Ey şanslı insan, beni
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özenli bir şekilde kordun. Şimdi beni dikkatlice dinle. Zamanı gelince senin için bir şey
yapacağım. Dünya yakında karanlığa boğulacak. Büyük ve sağlam bir gemi yapmalısın ve
uzun iplerle onu bağlamalısın. Ey büyük Muni, yedi ermişle birlikte onun üstüne çık ve eski
zamanlarda var olan ve Brahmanalarda adı geçen birçok tohumu da yanına al. Onları
dikkatli bir şekilde koru ve beni orada bekle. Ben boynuzlu bir balık olarak sana görüneceğim
ve sen beni tanıyacaksın. Şimdi gidiyorum. Benim dediklerimi yerine getir. Zira benim
yardımım olmadan bu selden kurtulamazsın. Balık böyle söyledikten sonra gitti. Fırtına
kopunca balık söylediği gibi bir kaya gibi okyanusta göründü. Manu balığın başının üstüne
kement gibi ipi atarak gemiyi bağladı. Balık gemiyi büyük bir güçle tuzlu suda çekti… Her
yerde su vardı ve sular cenneti ve gökyüzünü kaplamıştı. Dünya selle boğuşurken sadece
Manu, yedi ermiş ve balık görünüyordu. Balık büyük bir dikkat ve sabırla gemiyi selde
çekiyordu. Sonunda gemiyi Himavat dağının zirvesine getirdi… Sonra balık ermişlere şöyle
dedi: ‘Ben bütün yaratılmışların efendisi olan tanrı Brahma’yım. Benden daha büyük ve
kuvvetli yoktur. Balık formunda sizi bu afetten korudum. Manu, tekrar bütün canlıları
yaratacak…’ dedikten sonra balık ortadan kayboldu (Can, 2014: 65).
Klasik Sanskrit edebiyatının diğer önemli bir koleksiyonu olan Puranalar’da da Hint
Mitolojisinde matsya adıyla yer bulan balık mitine sıkça rastlanıldığını söylemiştik. İşte bu
anlatılırdan biri de balığın kendi adını taşıyan Matsya Purana’da yer alır. Matsya Purana I: 133; II: 1-21: Birgün inziva yerinde kral (Manu) atalarının ruhu için dualar ederken ellerine
döktüğü suyla birlikte ellerinin arasına küçük bir balığın geldiğini hissetti. Balık kraldan
kendisini korumasını istedi. Manu da balığı bir kavanoza koydu. Gece ve gündüz süresinde
balık on altı parmak uzunluğunda büyüdü, kavanoza sığamaz hale geldi ve kralın onu
kurtarması için göz yaşı döktü. Kral balığı aldı ve daha geniş bir testinin içine koydu, ancak
bir gece boyunca balık üç el genişliğinde büyüdü. ‘Senin merhametine sığındım bana yardıma
gel.’ Kral,balığın bu sözleri üzerine onu testiden alıp bir kuyuya bıraktı. Balık bir müddet
sonra kuyuya da sığmaz oldu… Balık oraya da sığmaz olunca önce Ganj nehrine oradan da
okyanusa bırakıldı. Orada da gitgide büyüdü ve bütün okyanusu kapladı. Bunu gören kral
korku içinde şöyle söyledi: ‘Asuraların lideri misin? Yoksa Vasudeva mısın? Başka kim bu
kadar büyüyüp de yüz altmış mil genişliğine ulaşabilir? Ey Keşava! Seni tanıdım. Balık
formunda benim için bilmeceydin… Sana saygılarımı sunarım.’ ‘Ey kusursuz kişi, beni
tanıdın… Ey kral, birkaç gün içinde evrende büyük bir tufan olacak, dağlar ve ormanlar su ile
dolacak. Davalar böyle bir felaketten yaratılanları kurtarmak için bu gemiyi yaptılar ve içine
svedacalar (terden doğanlar), andacalar (yumurtadan doğanlar), udbhicalar (filizden
doğanlar) ve carayucaları (rahimden doğanlar) yerleştirdiler. Ey kral, bu geminin
mesuliyetini al ve yaklaşan tehlike zamanında onlara yardım et. Sert rüzgarlarla sarsılan
gemiyi benim boynuzuma bağla. Böyle bir yardım etmen sayesinde yaratılanların
büyükbabası olarak karşılığını alacaksın… Yaratıcının bu sözleri üzerine kral, bu geminin
mesuliyetini al ve yaklaşan tehlike zamanında onlara yardım et. Sert rüzgarla sarsılan gemiyi
benim boynuzuma bağla. Böyle bir yardım sayesinde yaratılanların büyükbabası olarak
karşılığını alacaksın. Ey şanlı kraş, Kritayuga’nın başlangıcında bir Manvantara’nın
hükümdarı olacaksın ve Devalar sana büyük saygı duyacak. Yaratıcının bu sözlerinin üzerine
kral, bu felaketin ne kadar süre devam edeceğini, yaratılmışları nasıl koruyacağını, tekrar ne
zaman karşılaşacaklarını söylemesi için yalvarır. Bunun üzerine balık şöyle cevap verdi:
‘Bugünden itibaren yüzyıl yağmur yağmayacak ve evrende korkunç bir kıtlık baş gösterecek.
Yedi kat daha güçlü olan güneşin ışınları kalan canlıları da öldürecek. Bütün bunlara ek
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olarak yer altından ateş çıkacak, yer altı dünyasındaki evindeki Şeşa ise bin ağzından kin dolu
ateşler çıkartacak ve kızgın ateş Şiva’nın üçüncü gözünü ortaya çıkaracak. Böylece üç dünya
da çeşitli ateşlerin kızgınlığıyla kül olup gidecek. Bütün yıldızlar ve gezegenlerle birlikte
gökyüzü de sıcak yüzünden eriyip bitecek. Son olarak da yıkıcı yedi bulut1ortaya çıkacak her
yer sel suları ile kaplanacak. Bunlar olduktan sonra, orada duran gemiyi bağla ve
yaratılanların tohumlarını ve kutsal Vedaları içine koy. Sonra da bu iple gemiyi benim
boynuzuma bağla. Ey dindar kişi, her şey yok olduğunda sadece sen, ay, güneş, ben, Brahma,
kutsal nehir Narmada, büyük ermiş Markandeya, kutsal Vedalar, Puranalar, tanrı Şiva bâki
kalacak fakat Chakşusa Manu’nun hükümdarlığı bölünerek yok olacak…’ dedikten sonra
gözden kayboldu ve tufan zamanına kadar Yoga yaparak zamanını geçirdi. Tufan zamanı
geldiğinde kurtarıcı tanrı Vişnu, balık olarak göründü. Kutsal yılan Şeşa ise bir ip formuna
büründü. Yoga yaparak manevi olarak güçlenen kral, yaratılmış olan her şeyin tohumundan
alarak gemiye koydu. İp formuna bürünen yılanı da balığın boynuzuna bağladıktan sonra
tanrı Matsya (balık)’yı selamladı ve gemiye bindi (Can, 2014: 65-66).
Vettam Mani, Puranic Encyclopaedia adlı eserinin “Matsyaavatara” adlı maddesinde,
insanoğlunu büyük tufandan kurtaran Matsya (balık) mitinin, Cayaşankar Prasad’ın, Hindi
dilinde kaleme alınmış, Kamayani adlı eserinde de işlenildiğinden bahseder. Ayrıca Agni
Purana, II. Bölüm; Bhagavata Purana, 8. Skandha, XXIV. bölümde de ilgili efsanelerin tekrar
edildiği bildirir (Mani, 2010: 79). Suryakanta’nın The Flood Legend in Sanskit Literature adlı
eserinde ise Klasik Sanskrit Edebiyatında birçok kez tekrarlanan Tufan efsanelerine,
dolayısıyla da birbirine benzeyen matsya (balık) miti anlatıları sıralanmıştır. Buna göre, ilgili
mit, Şatapatha Brahmana, Mahabharata Destanı, Matsya, Agni, Vişnu, Padma, Bhagavata,
Skanda, Bhavishya ve Kalki Puranalar’da da tekrarlanmış (Suryakanta, 1950). Bu durum,
defalarca birbirinden farklı eserlerde tekrarlanan matsya (balık) miti ve efsanelerinin Eski
Hint topluma açısından ne kadar değerli olduğunun da bir göstergesidir.
Sonuç
Hint ve Türk mitolojilerinde balık mitinin özellikleri ile ilgili değerlendirmemize
geçmeden önce, giriş bölümünde de ele aldığımız “mitoloji” kavramının tanımı ile ilgili
yapılan yorumlar üzerinde duracağız. Çalışmamızın giriş bölümünde Türk ve yabancı bilim
adamlarının “mitoloji” ile ilgili tanımlarına ve yorumlarına değinmiştik. Bu bağlamda Öztürk,
Beydili, Yıldırım, Kaya ve Can; Rosenberg, Campbell ve Leeming gibi araştırmacıların,
aslında benzer görüşlerini, birbirlerinden farklı ya da sıralı sözcüklerle ifade etmiş olduklarını
gördük. Zira yapılan tanımların hepsinde de aynı kavramların üzerinde durulmuş ve benzer
mesajlar verilmek istenmiştir. Ancak araştırmacıların ortak olarak dikkat çektiği diğer bir
husus ise, aslında coğrafi olarak birbirinden uzak bölgelerde yaşayan halkların, ortak motif ve
öğeler üzerinde durduğu gerçeğidir. İlgili durum bu ortak konuların, benzer sonuçlar doğuran
insan deneyimlerinin neticesinde gelişmiş olabileceği kanısını bizde uyandırmıştır. Öyle ki bu
ortak konu örneğin, bakireden doğma, tufan, yeniden yaratılış ya da insan kurbanı gibi
efsaneler bazen bir İran, Hint ya da Türk gibi bir Asya mitinde karşımıza çıkarken; bazen de
Avrupa ya da Amerika kültürlerine ait destan ya da masallarda da karşımıza çıkmaktadır. İşte
1

Samvarta, Bhimanada, Drona, Chanda, Balabaka, Vidyut, Patala.
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işlenilen bu ortak motiflerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, bir takım sosyal ve kültürel
benzerlik ya da farklılıkları ortaya koymamıza yardımcı olmaktadır. Biz de bu çalışmamızda
bir hayvan miti olan balık motifinin, Hint ve Türk mitolojilerindeki yeri ve görünümleri ile
ilgili durumunu göstermeye çalıştık. Bu işlemi bazen efsanelerdeki anlatımlardan örnekler
vererek yaparken; bezen de araştırmacıların ilgili konu hakkındaki yorumlarına yer vererek
desteklemeye çalıştık.
Türk mitolojisinde balık, Ögel’in deyimiyle çokça rastlanılan bir motif olmasa da,
azımsanamayacak kadar önemli bir yere sahiptir. Örneğin Ögel’in aktardığı ve bizim de
yukarıda ayrıntılı bir biçimde değindiğimiz efsanelerde olduğu gibi balık, Terene ve Hoca
Avul Türkleri destanlarında mucizevî özellikler gösteren mitolojik bir varlıktır. Türk yaratılış
efsanelerinde de gök gürültüsünün karşılığı olarak yine balık gösterilir; bereket, refah ve
bolluğu temsil eder.
Güney Sibirya Türk destanlarında ise dünyayı taşıyan bir boynuzlu öküz ve balıktan
söz edilir; bu tanrısal güçlere kurban edilen çocuklarla ilgili anlatılan efsaneler ise oldukça
dikkat çekicidir. Boratav ise uçma yeteneğine sahip olan balığın, sonradan tanrı tarafından
cezalandırılarak kanatlarının geri alındığını anlatan bir efsaneden söz eder. Sakaoğlu ve
Esin’de çalışmalarında balık miti ve motifi ile ilgili ayrıntılara yer vermiş ve balığın
ikonografik özelliklerinden bahsetmişlerdir. Ancak balık mitinin en ilgi çekici özelliklerinin
ortaya koyulduğu ve anlatım özellikleri ve görüntüsü açısından Hint’teki varyasyonuna çokça
benzeyen, için görevlendirdiği tanrısal varlık bir balıktır. Akana adı verilen bu tanrısal varlık
yeri ve göğü yaratır. Dünya, balıkların üstüne konmuş ve dünyanın altındaki büyük balıklar
arzın dengesini sağlar. Bu anlatıdan da anlaşılacağı üzere Türk mitolojisinde balık, dünyanın
yaratılışı ile ilgili mitolojik kozmogoninin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Hint’teki
anlatımlarda da büyüyen balığın dünyanın yeniden yaratılış süreci içerisinde üstlendiği rol,
Türk’teki şekline oldukça benzer. Aralarındaki fark, Türk’te balık dünyanın ilk yaratılış
mitlerinde yer alırken; Hint’te, dünyanın yeniden yaratılış efsanelerinde yer almaktadır.
Ayrıca Türk’te balık, yaratıcı tanrısal güç tarafından görevlendirilmişken, Hint’te tanrının
bizzat kendisi, balık formuna dönüşmüştür.
Anlatılarda, Hindu tanrısı Vişnu, balık formuna girerek Matsya adını almıştır. Bu
biçimi, insanoğlunun atası olan Manu’yu tufandan kurtararak, dünyanın yeniden yaratılış
sürecinde çok önemli bir rol oynamıştır. Şatapatha Brahmana, Mahabharata Destanı; Matsya,
Bhagavata, Agni, Vişnu ve Padma Puranalarda tekrara tekrar anlatılan ve çalışmamızda da bir
bölümüne yer verdiğimiz Hint tufan efsanelerinde ise balık, ilgili inanç ve mitolojinin bir
parçası olarak detaylandırılarak anlatılmış ve Hint toplumunun kendine özgü kültürel
unsurlarıyla biçimlendirilmiştir.
Sonuç olarak balık miti, hem Hint hem de Türk mitolojisi birikimleri içerisinde yer
alan ve her iki kültürde de bereket ve refah gibi manevi değeri yüksek unsurlarla özleştirilmiş
ortak bir öğedir. Balığın efsanelerde gösterdiği olağanüstü mitolojik özellikler ise
insanoğlunun yararına olan mevzular üzerinedir. Yukarıda değindiğimiz “yaratılış” ve
“yeniden yaratılış” ile ilgili Hint ve Türk anlatımları ise birçok benzer özelliği beraberinde
taşır. Bu benzerlik ve farklılıklar, karşılıklı mitoloji araştırmaları çalışmalarına kaynaklık
etmekle birlikte, bizim çalışmamızda da olduğu gibi birbirlerinden çok uzak coğrafyalarda
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yaşayan toplumlar hakkında dahi, kültürel altyapı, birikim ve birliktelik bağlamlarındaki
etkileşimlere dikkat çekmektedir.
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ERKEĞİN ATAERKİL REJİME ENTEGRASYONU: YABANCILAŞMA VE UYUM
Hüseyin Nihat GÜNEŞ
ÖZ
Geçmişte, sosyal bilimlerin birçok farklı disiplini içerisinde bir alt başlık olarak ele alınan kadın sorunları ya da
bugünkü haliyle toplumsal cinsiyet tartışmaları, feminist hareketlerin sistematik ve bütünlükçü
kavramsallaştırma çalışmalarıyla birlikte başlı başına bir disipline dönüşecek yola adım atmıştır. Bu tartışmalar,
yeni olma özelliklerini hala koruyor olmalarına karşın epistemolojik alt yapısını kararlı ve tutarlı biçimde
kurarak kısa sürede çok önemli mesafe kat etmiştir. Kadın ve erkek arasındaki güç ilişkilerini ve bu ilişkilerden
kaynaklanan eşitsizliklerin sorgulanması noktasında, kadının ihmal edilen tarihini temel alan toplumsal cinsiyet
çalışmaları, genellikle kadının toplumsal sistem içindeki eşitsiz konumunu nesnel veriler üzerinden görünür
kılmaya çalışmıştır. Oysa aynı toplumsal sistem bir toplumsal cinsiyet kategorisi olarak erkek için de statü ve rol
tanımlamaları yapmış, önemli haklarla birlikte görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Söz konusu hak, görev ve
sorumluluklar bir taraftan erkek ve kadın arasındaki eşitsiz ilişkinin tarifini oluştururken diğer taraftan erkeğe
biyolojik ve psikolojik temelde atfedilen güç ve sarsılmazlık imajı, erkeğin sahip olduğu toplumsal statüyü
sorgulamasının önüne kalın bir duvar örmüştür. Bu çalışma, kendisine atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri
noktasında yetersizlik gösteren ve toplumsal değerler sistemini karşısına alamayan erkeğin, yaşadığı varoluşsal
problemi aşma sürecini incelemeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla çalışmada tespit edilen verilerin analizi ve bu
analizler üzerine kurulan tartışma temel yöntem olarak benimsenmiştir. Nihayetinde Toplumsal göstergeler, söz
konusu problemi yaşayan erkeğin toplumsal cinsiyet temelinde bir yabancılaşma/uyum sürecine girdiğini, ortaya
çıkan yabancılaşmanın, onun; tutum, söylem ve eylemine yansıdığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler:Toplumsal Cinsiyet, Erkeklik, Ataerkil Düzen, Yabancılaşma, Uyum.
INTEGRATION OF MALE TO PATRIARCHY: ALIENATION AND ADJUSTMENT
ABSTRACT
Women problems or as it is called today as gender issues, which have been included in other branches of social
sciences as a sub-heading in the past, have turned out to be a major discipline thanks to systematic and
integrative conceptualization efforts of feminist movements. Although these discussions still protect their
freshness, they have proceeded a lot in a short time by founding their epistemological ground coherently and
decisively. Social gender studies that ground on the neglected history of the women in the point of inquiring the
power relation between man and woman, and the inequality caused by this relation, generally have tried to bring
the unequal status of the women in social system into view via objective data. However, the same social system
has made status and role definitions for the man as a social gender category and have loaded missions and
responsibilities on man together with important rights. These rights, objectives and responsibilities, while
forming the description of the unequal relation between man and woman at one hand, on the other hand, they
have put up a wall in front of the man to prevent him to inquire the image of power and stability that attributed
him on biologic and psychological grounds. The man, who cannot take the system of social values on, has
entered into the process of alienation/adjustment within the frame of gender. The alienation that the man has has
reflected in his attitudes, discourses and acts. This study, is aimed to scrutinize the process of dealing with the
existential problem of the man, who show inadequacy on the point of the genders roles that are attributed to him,
and who cannot face with the system of social values. Thus, the analysis of the data gained in the study, and the
assertion based on these analyses has been employed as the main method. Consequently, social indicators show
that man, who have the relevant problem enters in the process of alienation/adaptation on the basis of gender
problem, and that emergent alienation has been reflected to his attitude, discourse and action.
Keywords: Gender, Masculinity, Patriarchy, Alienation, Adjustment.
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1. GİRİŞ
Toplumsal cinsiyet tartışma/çalışmalarının başlangıç noktasını; kadınların haksızlığa uğrayan
bağımlı bir toplumsal grup olduğu noktasında gelişen farkındalık ve bu haksızlığı ortadan
kaldırmak için bağımlılığı aşma yönünde mücadele etme bilinci ve iradesi oluşturmuştur.
Feminist hareketler çeperinde filizlenen toplumsal cinsiyet tartışma/çalışmaları kadın
çalışmaları çerçevesinde ilerlemiştir. Bugün toplumsal cinsiyet çalışmaları, cinsiyetin
toplumsal ve kültürel tüm belirlenimlerini kapsıyor olsa da ağırlıkla kadın sorunları odaklı
olduğu bir gerçektir. Bu noktada akla toplumsal cinsiyet çalışmalarının kadın sorunları odaklı
olması bir sorun mudur? sorusu gelebilir. Elbette bilimsel araştırmalar bir soru(n) ile başlar.
Ancak araştırmaların derinleşmesi, değişkenler hakkındaki yeni bilgilerin ortaya çıkmasına
vesile olan bir gelişme yaratır. Nihayet feminist tartışmalarla başlayıp kadın çalışmalarıyla
devam eden gelişme bize toplumsal cinsiyet kavramı gibi işlevsel bir mercek sunmuştur
(Ecevit, 2011: 6). Bu mercek doğru kullanıldığında sadece cinsiyet eşitsizliklerini değil aynı
zamanda bu eşitsizlikleri belirleyen toplumsal/kültürel kodları ve bu kodların cinsler
üzerindeki determinist etkilerini görmek mümkündür. Determinizm söz konusu olduğunda
merceği, bir başka değişkene, erkeğe çevirmek kaçınılmaz olmaktadır. Birleşmiş Milletler
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin (BM Kadın Birimi-UN
Women) dünya çapında Eylül 2014’te başlattığı HeForShe Hareketi1 toplantısında BM Kadın
Birimi İyi Niyet Elçisi olarak bir konuşma yapan Emma Watson, bu noktaya dikkat
çekmektedir:
Cinsiyet eşitliği sizin de sorununuz. Çünkü bu zamana kadar, babamın ebeveyn olarak toplum
tarafından daha az değer gördüğünü gördüm. Çocukken annem kadar ona da ihtiyacım olmasına
rağmen. Genç erkeklerin ruhsal hastalıklar yüzünden acı çektiklerini gördüm. Onları daha az
erkek gibi göstereceklerini düşündükleri için yardım istemeyen erkekler... Hatta Birleşik
Krallık’ta intihar, 20–49 yaş arasındaki erkeklerde en büyük ölüm nedeni, araba kazaları, kanser
ve koroner hastalıkları geride bırakarak… Erkeklerin başarısını teşkil eden çarpık bir duyguyla,
kırılgan ve güvensiz kişiler haline geldiklerini gördüm. Erkekler de eşitliğin faydalarından
yararlanamıyorlar. Erkeklerin, klişeleşmiş kalıplar tarafından hapsedildiğinden pek fazla söz
etmiyoruz. Ama öyle olduklarını görebiliyorum. Onlar serbest olduklarında, bunun doğal bir
sonucu olarak kadınlar için de bir değişim olacak. Erkekler kabul edilmek için agresif olmak
zorunda olmazlarsa, kadınlar da itaat etmeye mecbur olmazlar. Erkekler kontrol etmek zorunda
olmazlarsa, kadınlar da kontrol edilmek zorunda kalmaz. Erkekler de kadınlar da hassas olma
konusunda özgür olmalı. Erkekler de kadınlar da güçlü hissetmek konusunda özgür olmalı.
Hepimizin cinsiyetleri karşıt iki idealden çok bir spektrumda algılama zamanımız geldi. Eğer
birbirimizi ne olmadığımızla değil de kim olduğumuzla tanımlamaya başlarsak hepimiz daha
özgür olabiliriz.2

Watson’ın sözlerinden bağımsız olarak HeForShe Hareketi de erkeklere, kadını ve kadın
sorunlarını anlama, mücadelesine omuz verme noktasında empatiyi önermektedir. Yani
hareketin vardığı nokta yeniden kadın sorunları odağı olmaktadır. Oysa erkeğin, kendi çelişik
varoluşunu bilince çıkarmadan bu varoluşun bir sonucu gibi görünen kadın statüsünü
kavramasını beklemek rasyonel bir durum değildir. Bu nedenle erkeğin kendisi, toplumun
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-UN
Women) tarafından 2014–2015 yılları arasında yürütülen ve 1 milyar erkeği, kadınlarla yan yana, dayanışma
içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin temsilcisi olma noktasında teşvik etme amacı
taşıyan hareket. Detaylı bilgi için: http://www.heforshe.org/
1

2

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too
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erkek hakkındaki bilgisi üzerinde yeni bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Bu yöndeki
değerlendirmeler son yirmi yıl içinde görece ilerleme kaydetmiştir. Ancak ne yazık ki
toplumsal cinsiyet tartışmaları içinde beklenen ilgiyi gördüğünü söylemek çok da mümkün
değildir. H. Goldberg, 1976 yılında yazdığı Erkek Olmanın Tehlikeleri (The Hazards Of
Being Male) adlı kitabının 10.yılında, kitaba yönelik tepkilerle ilgili hayal kırıklıklarını
yazarken bir yandan da “kadın hareketi gibi bir erkek hareketi olamazdı, çünkü erkeklerin
hissetme hakkı ya da erkek arkadaş edinme hakkı gibi konularda yasa çıkaramazsınız; özyıkıcı olmama hakkı kazanma hakkı kazanmak için, ya da performans kaygısı geliştirememe,
suçluluk duymama, vb. hakkı kazanmak için yürüyüş yapamazsınız” (Goldberg,1991: 9)
sözleriyle bir gerçekliğe işaret etmektedir.
Goldberg’in işaret ettiği gerçeklik, toplumun kültürel ve sosyal kodlar üzerinden oluşturduğu
erkeklik inşasının, bir noktadan sonra doğa temelli algılanmasıyla ilişkilidir. Bu noktada
erkeğin sahip olduğu özelliklerden şikâyetçi olması, kadının doğurganlık özelliğini
reddetmesi gibi şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde
kadının durumunun bile hâlâ biyolojik farklılıklardan mı kaynaklandığı yoksa sosyal olarak
mı inşa edildiği tartışmalarının sıcaklığını koruduğu bir dönemde erkeğin durumuyla ilgili
böylesi bir tartışmanın sahiplenilebilir görünmemesi doğal karşılanabilir. Ne var ki toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinin diyalektik bir süreçle ele alınıp aşılması önemseniyorsa kadın
ezilmişliğinin faillerinden biri olarak erkeğin durumunun cesurca tartışılması bir ihtiyaç arz
etmektedir. Erkeklerin bilince çıkarsa bile yüksek sesle dillendirmelerinin zor göründüğü
mevcut durumda, bu sorumluluğu almaya en yakın olanlar yine feminizm tartışmalarının
yürütücüleri gibi görünmektedir.
Biyolojik faktörlerin hayatımız üzerindeki etkisini yadsımadan, insanın, toplumsal bir varlık
olarak, bir anne, baba, kadın, çocuk, erkek vd. kategoriler üzerinden rol ve statüler aracılığıyla
sosyal olarak inşa edildiğini söylemek mümkündür. Toplumsal cinsiyet tartışmaları özelinde
bu inşa sürecini savunanlar gelişmeci görüş içinde toplanmaktadır. Söz konusu eşitsizliklerin
temelinde ‘doğal’ olan özelliklerin bulunduğu fikrine karşı çıkan bu görüş, doğacı görüş
taraftarlarının savunduğu gibi cinsiyet farklılıkları biyolojik olarak belirlenmiyor ve sosyal
olarak inşa ediliyorsa, kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerinin değişebileceği,
aynı şekilde cinsiyetçi kalıp yargıların da değişmeye açık olabileceği ve hepsinden önemlisi
toplumda erkek egemenliğinin son bulabileceği fikrinde birleşir (Ecevit, 2011: 5). O halde
toplumsal cinsiyetin inşasında sosyalizasyon sürecini, getirdikleri ve götürdükleri açısından
bir kez daha gözden geçirmek gerekmektedir. Süreç içerisinde toplumsal kurumlar etrafında
üretilen değerlerle içkinleşerek, cinsiyet rejimini kuran ve ayakta tutan; çocuk oyunları, okul
takımları, spor oluşumları, arkadaş grupları, aile ortamı, iş alanları, askerlik hizmeti gibi
onlarca mekanizmanın (Selek, 2014: 99) rollerini toplumsal cinsiyet merceği ile incelemek
söz konusu sosyal inşayı daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
Biyolojik özelliklerin cinsiyet olarak erkeği tanımlamaya yetse de toplumsal cinsiyet olarak
erkekliği tanımlamada yetersiz kalacağı fikri cinsiyetin sosyal olarak inşa edildiği tezine
dayanır. Kadının bugünkü konumunu tayin eden ve ataerkilliğin kurgusunu oluşturan sosyal
inşa mekanizmaları tarihsel ve toplumsal farklılıklar arz eder. Bu nedenle tartışma konusu
olanın erkeklik (masculinity) değil erkeklikler (masculinities) olduğu fikrinin savunucuları
artmıştır. Örneğin Connel (2000), çalışmasında her farklı kültürün ve tarihin farklı
dönemlerinin toplumsal cinsiyeti farklı inşa ettiğine vurgu yaparken (Akt: Barutçu, 2013: 3),
Kimmel (2004), “Bütün erkeklikler eşit yaratılmamıştır. Ya da hepimiz eşit yaratıldık ama bu
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eşitlik hızlıca uçup gitmekte. Çünkü bizim erkeklik tanımlarımız toplumda eşit değerlerde
değil. Bir erkeklik tanımı, sürekli ölçülüp tartılan diğer erkeklik formlarına karşı standart
olarak kalmaya devam eder” (Akt: Barutçu, 2013: 3) sözleriyle baskın olan erkeklik
kalıplarının varlığına işaret etmektedir. Erkeklikler ve baskın (hegemonik) erkeklik
kavramları, erkek için sadece toplum karşısında değil erkekler arasında da hiyerarşik bir
yapının varlığının göstergesidir. O halde erkekler, kendilerini sadece topluma değil aynı
zamanda erkek dünyasına da kabul ettirmek durumundadır. O halde toplumsal değerler
sistemi içinde erkeklik nasıl inşa edilmektedir. Erkekliğin inşa sürecinde erkeklikler nasıl
ortaya çıkmaktadır. Bir biyolojik cinsiyet olarak erkeğin, bir toplumsal cinsiyet olarak
erkeklik ve erkekliklerle kurduğu ilişkinin niteliği ve boyutları nedir? Bir kimlik inşasının
sonucu olarak ortaya çıkan erkeklik kalıplarının; kadına, diğer erkeklere ve genel olarak
topluma yansıması nasıl olmaktadır? Bu çalışma, bu sorulara yanıt aramaktadır.
Toplumsal cinsiyet tartışmalarının odak noktalarından birini oluşturan ataerkillik problemi,
tarihsel olarak ve toplumsal ölçekte tüm ilişkilerin içine işlemiş ve bu haliyle kadın
sömürüsünün en temel sebeplerinden biri olarak karşımızda dururken erkek cinsi açısından
nasıl bir sorun teşkil etmektedir? Çalışmanın ilk bölümünde erkeklik kalıplarının, “Erkek
Olmanın Tehlikeleri”, “Sürüne Sürüne Erkek Olmak”, “Erkeklik: İmkânsız İktidar” gibi
negatif anlam yüklü kitap başlıklarına konu olan yönlerini ele alacağız. Sonraki iki bölümde
sırasıyla, erkeklik kalıplarının erkek yaşamını zora sokan kodlarının bilince çıkamadığı iki
farklı boyutta, aynı zamanda kadınların yaşamını da nasıl kuşattığını tartışacağız. Sonuç
bölümünde ise erkeklik kalıplarının erkeğe ve kadına getirdiği yükü bilince çıkarmakla elde
edilebilecek sosyal inşa sürecine müdahale olanaklarının, toplumsal cinsiyet kodlarının
yeniden oluşturulması noktasında sağlayacağı avantajlar üzerinde duracağız.
2. ERKEĞİN TOPLUMSAL İKTİDARININ BEDELLERİ
Toplu taşıma araçlarında havalandırma sorunu sıklıkla yaşanır. Araçların havalandırma
mekanizması veya pencerelerin yetersiz kaldığı durumlarda tavandaki havalandırma
kapaklarının desteğine başvurulur. Bu işi yapması için yardım istenen kişiler erkekler
olmaktadır. Erkeğin biyolojik özellikleri nedeniyle kadından daha güçlü olacağı bilgisi bu
tercihin nedenidir. Genellikle kapak açılır ve yolculuğun olağan akışına geri dönülür. Ancak
bazı durumlarda, çok sık kullanılmayan kapak zorluk çıkarır ve açılmayabilir. Birkaç
denemenin ardından daha güçlü olduğunu düşünen bir erkeğin devreye girerek kapağı açması
gibi örnekler yaşanabilir. Bu noktada erkeklik kalıpları hatta erkeklikler devreye girer. Kapağı
açamayan erkek açısından durum bir sorun olabilir. Çünkü araç içindeki topluluğun genel
beklentisinin, bir erkek olarak kapağı açması olduğu düşüncesi ilk akla gelendir. Bu
beklentiyi karşılayamamış olmak, özellikle erkeklik kalıplarıyla ilgili sorunu olmayan bir
erkek açısından onur kırıcı olacaktır. Daha da ötesi, bir başka erkeğin bunu başarmış olması
bu duyguyu daha da şiddetlendirecektir. O ana kadar kendisinin de desteklediği ya da en
azından sorgulamadığı erkeklik kalıpları nedeniyle çevresindekilerin kendisine gülme, alay
etme olasılıkları nedeniyle kimseyi suçlama şansına sahip olmadığı için erkeklik açısından
kendisini yetersiz hissetmesi kaçınılmazdır. Bireylerin, yetersizlik hissiyle başa çıkmak için
kullandığı savunma mekanizmalarını göz önüne alırsak yer yer rasyonel olmaktan çıkılarak
kendisi ve çevresine zarar verme noktasına varılabildiği hatırlanmalıdır. Bu durumun,
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psikolojik veya fiziksel şiddet hatta cinayete kadar varabilen örneklerinin yaşandığı bir
gerçektir.
Yukarıda hayatın günlük akışından verdiğimiz çok basit örnekte bile görülebileceği gibi
erkeklik kalıpları, toplumun kâğıda dökmediği bir sözleşme gibi yaşamımızı kuşatmış
durumdadır. Toplumsal cinsiyet çalışmalarında sıklıkla örneklenen kadının ne olduğuna dair
küçültücü örnekler gibi erkeğin ne olmadığına dair belirlemelerden oluşan uzun bir liste
çıkarılabilir. Bu listenin bir araştırma alanı olarak ilgi görmesi, “toplumsal iktidar ilişkilerinin
şekillendiği temel eksenlerden birinin cinsiyet farklarının inşasına dayalı cinsiyet rejimleri
olduğu(nun) önde gelen birçok sosyal bilimci tarafından da kabul edilir hale gelmesi” (Sancar,
2013: 26) ile mümkün olmuştur. Postmodern feminist yaklaşımın cinsiyet kategorilerini,
toplumsal tahakkümü kolaylaştırıcı işlev gördüğü gerekçesiyle reddetmesi ve bir erkeklik
kalıbı olarak eşcinselliğin hegemonik erkeklikler tarafından ezilmesini görünür kılan
araştırmalar, erkekliğin de bir sosyal inşa süreci içinde tasarlanarak toplumsal iktidar
ilişkilerinin üretimi ve yeniden üretimi çerçevesinde çeşitlendirildiği düşüncesini
pekiştirmiştir. Deniz Kandiyoti (2013: 200), erkeklere ilişkin yeni bir bakış açısı geliştirmenin
gerekliliğini fark ettiği döneme ilişkin şu ifadeleri kullanmaktadır: “Müslüman toplumlarda
erkeklerin yaşam döngüsünün farklı aşamalarının yapılanışına gerekli duyarlılığı göstermiş
olsaydım, safça yekpare bir yetişkin erkeklik varsaymak yerine, onların çelişkili yaşantılarının
karmaşık dokusunu görebilirdim şüphesiz.” Yine benzer biçimde Pınar Selek (2014: 7) de
erkekliğin inşa sürecini incelediği çalışmasına girişimini “’bir bebekten katil yapan zihniyeti’
sorgulama çağrısıyla başladı yolculuğum. Bu ‘katile’, bu ‘erkeğe’, bu ‘çocuğa’ feminizmin
penceresinden bakmak istedim.” sözleriyle açıklık getirmektedir. Diğer taraftan bu konuda
yapılmış bazı çalışmalar, “cinsiyet yaklaşımlarına tepki olarak bazı erkeklerin de egemen
erkeklik rollerinden şikâyetçi olabileceğini iddia etmiştir. Ayrıca bu çalışmalar egemen
erkeklik değerlerinin erkekler üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymaya
çalışmıştır” (Sayer, 2011: 15).
Erkeklik ve erkeklikler üzerine yapılan araştırmalarda erkeklik inşasının bedensel, toplumsal,
kültürel farklı aşamalarına dikkat çekilmiştir. Örneğin Barutçu (2013), bu aşamaları; sünnet,
cinsellik, askerlik, iş bulma, evlilik olmak üzere 5 farklı boyutta sunmuştur. İnşanın her bir
aşamasında erkeğe ilişkin normatif kodlar gizlenmektedir. Gizlenmektedir, çünkü erkek
toplumu, kendilerine ıstırap veren bu kodları sorgulamaktan çoğu zaman uzak olmuşlardır.
Öyle ki, Goldberg (1991: 62–84), inşa edilen erkeklikle örtüşmeyen; bağımlılık, pasiflik,
yardım isteme, korku, hüzün, gözyaşı, saldırganlık, kadınlara yönelik öfke, diğer erkeklere
yakınlık, temas, özgürlük, dürtüsellik, kadınlık, usdışı davranış, belirsizlik, çatışma,
savunmacı pozlar gibi karşılıklarıyla ele aldığı duyguları, erkekler için bir terör olarak
nitelendirmektedir. Erkekler, bu tür duyguların tamamını, bünyelerine sızmış birer virüs gibi
görüp onu dışarı atma eğilimi sergilemektedirler. Bu durum, bir toplumsal cinsiyet kategorisi
olarak erkeğin, âdeta bir sosyal proje çerçevesinde her şeyden önce insan doğasından nasıl
uzaklaştırıldığının bir göstergesidir.
3. HEGEMONİK ERKEKLİK ROLLERİNE ADAPTASYON SÜRECİ:
YABANCILAŞMA-UYUM
Ataerkil düzenin cinsiyet rejimi, erkekliğin sosyal inşasını tarih boyunca çok acımasız
yöntemlerle gerçekleştirmiştir. Brezilya'daki Satere-Mawe kabilesinde, ergenlerin, ısırığı
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oldukça acı verici olan karıncaların doldurulduğu eldivenleri giymek zorunda olmasından,
Afrika’da yaşayan Fula topluluğunda ergenlerin kırbaçlanma yarışmasına sokulmasına kadar
birçok acı verici deneyim, erkek olabilmek için aşılması gereken çeşitli sosyo-fiziksel
aşamadan bazılarıdır. Benzer biçimde, Avustralya’nın Sambiya kabilesinde ergenlik çağına
giren çocuklar, sadece kendi hemcinslerinin olduğu bir kampta toplanır. Kampın yetişkin
erkeği, bu ergenlerin her biriyle anal ilişkiye girer. Kabilenin inancına göre erkekliğin gücü,
spermde saklıdır ve spermin vücuda bu şekilde aktarılması erkek olabilmenin koşuludur.
(Mondimore, 1999) Günümüz modern toplumlarda görülmese de, bu tarz ritüeller, diğer
uygarlıklarla bağ kurmayı reddetmiş birçok kabile toplumunda varlığını sürdürmektedir.
Modern toplumlarda acı verici ritüellerin bulunmaması, toplumsal açıdan erkek olabilmenin
kolay olduğunu göstermez. Nitekim önceki bölümde ele aldığımız, erkekliğin sosyal inşasına
ilişkin her aşama birey üzerinde açık ya da gizli etkilere sahiptir. Goldberg, Erkek Olmanın
Tehlikeleri adlı çalışmasında (1991: 113–125), toplumun erkekten beklentilerini İmkânsız
Yükler kavramsallaştırması altında şu şekilde sıralamaktadır:
1)Cinsel kimlik yükü 2) Kinetik Yükü 3) Duygu yükü 4) Kahraman imajı yükü 5)
Arkadaşlık yükü 6) Çocuk yetiştirme yükü 7) Kimlik yükü 8) Otorite yükü 9) Ekmek
kazanan olma yükü 10) Başarı yükü 11) Kariyer merdiveni yükü 12) Bütünsellik yükü
13) Tekeşlilik yükü 14) Duygusallık yükü 15) Özerklik yükü 16) Sağlık yükü 17)
Kendiliğindenlik yükü 18) Öncelik yükü 19) Gelişim yükü

Malinowski (1998: 11–95), ilkel insanın çoğu zaman katı, can sıkıcı ve tatsız davranış
kurallarına neden boyun eğdiği, özel ve toplumsal yaşam olaylarına hangi etkenlerin izin
verdiğini, kolayca yürüyen ve çatışmalara yol açmayan ekonomik işbirliğine kendini hangi
nedenle bağladığını ele aldığı çalışmasında, yerli topluluklarında bireyin ödül ve ceza
faktörlerinin ötesinde bir uyum özelliği sergilediği üzerinde durmaktadır. Uyum davranışı,
insanın sosyal bir varlık olarak hayatta kalabilme koşulunun bir sonucudur. Çünkü insan,
Darwinist kurama göre canlı yaşamının en zayıf halkasıdır ve doğayla tek başına mücadele
etme donanımından yoksundur. Hızlı koşma yeteneği, güçlü bir çene ya da pençeler gibi
araçlara sahip olmayan insanın, avlanma ve korunma ihtiyacını karşılaması, doğada bu amaçla
sürüler oluşturan hayvanlar gibi bir araya gelmekle mümkün olabilmektedir. Vahşi doğanın
acımasız koşulları içinde bu derece korumasız bir varlığın en büyük kaygısı yalnız kalmaktır.
Maslow da insan davranışlarına yön veren temel gereksinimleri sıraladığı şemada; başka
insanlar ile iletişim kurma, kabul edilme bir yere ait olmayı ifade eden Ait olma ve Sevgi
ihtiyacı maddesine fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçlarının hemen ardında yer
vermiştir.
İnsan, gözlerini bir topluluk yaşantısına açar ve çevresindeki değer ve kurallara uygun hareket
etmediğinde yalnızlaşarak ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalacağını, başka bir deyişle,
gereksinimlerini toplum yardımıyla giderebilmenin karşılığında sosyal ödevlere sahip
olduğunu kısa sürede fark eder. Sosyal ilişkilerini sorunsuz yürütebilecek “ideal insan,
karşılaştığı ödevleri herkesçe, iyi karşılanabilecek şekilde yapan, sosyal duygusunu geliştiren,
—Furtmüller’in deyimiyle— toplum şartlarına uyabilen insandır” (Adler, 1979: 32).
Bireyler, toplumla bütünleşmeyi, toplumla uyumlu bir kimlik kazanmayı, toplumun değerler
sistemine uygun hareket etmeyi, toplumsallaşma sürecinde öğrenmektedir. Diğer taraftan
toplumsallaşma süreci, daha çok toplum, daha az birey anlamına gelmektedir. Yani bireyin
inşa ettiği sosyal kişilik, daha çok, kendine ait olmayan tuğlalarla örülmüştür. Bu anlamda
Wössner, “toplumsallaşma sürecinin bir insanlaşma süreci olduğu kadar bir yabancılaşma
süreci olduğunu belirtmektedir” (Akt: Weisskoph, 1996: 45–46).
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Yabancılaşma kavramı, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde farklı anlamlarda
kullanılmaktadır. Bu anlamlardan, yabancılaşmanın İngilizcedeki karşılığı olan ve “bir
insanın, yaşadığı gruba ya da topluma bir ecnebi olarak ya da bir ecnebi gibi uzak, yabancı
kalması”nı (Redhouse, 1996) ifade eden ‘alienation terimine benzer kullanımlar, yukarıda yer
verdiğimiz, Wössner’in kurduğu toplumsallaşma-yabancılaşma ilişkisiyle çelişmektedir.
Toplumdan uzaklaşma eylemi, içinde bir bilinç barındırır. Toplumla bütünleşme arzusu
taşıyan bireyin aynı anda bilinçli biçimde toplumdan uzaklaşmayı tercih etmesi mümkün
olmayacağına göre yabancılaşma kavramı toplumsallaşma sürecine tezat bir durum
olmamalıdır. Nitekim ortaya çıktığı Alman felsefesinde Eftremdung olarak ifade edilen
yabancılaşma kavramı, bilinç içermeyen ve toplumsallaşma süreciyle uyum gösteren bir
olgudur. Bu bağlam içerisinde yabancılaşma, bireyin varoluşsal durumunun –bir varoluş
paradigması çerçevesinde ele alınırken- herhangi bir zaman dilimine yansıttığı görünümün,
kıyasta bulunulan paradigmanın belirlediği insanî öz ile ayrışmasını ifade etmek için
kullanılır. Bu ayrışma, ancak bilince çıkarılamadığı durumda yabancılaşma halini alır. Yani,
yabancılaşmayı toplumsal bir sorun haline getiren özelliği onun gizil durumda kalmasıdır.
Yabancılaşma durumuna ilişkin bilinç faktörünü Nietzche’nin tipolojisinde somut olarak
görmek mümkündür. Bu tipolojide sürü insanı, nihilist insan ve üst insan olmak üzere 3
kategori bulunur. Sürü insanı, içinde yaşadığı toplumun değerler sistemi ile sorun yaşamayan
dolayısıyla itirazı olmayan bir tipi ifade ederken nihilist insan, mevcut toplumsal değerleri
sorgulamaya tabi tutmuş, genel anlamda reddetmiş ancak yerlerine yeni değerler inşa etmeyi
başaramadığı için hiçliğe yönelerek mutsuzlaşmış insanı anlatır. Üst insan ise Nihilist insanla
aynı sorgulamayı yapmış ve reddettiği değerlerin yerine yenisini inşa ederek yaşamında
uygulama cesaretini göstermiştir (Kuçuradi, 1997). Bu tipoloji içinde yabancılaşma durumunu
yaşayan tek kategori sürü insanıdır. Çünkü bu tip, kendi varoluşsal nitelikleri ile toplumsal
değerler arasında bir takasa girmiş, toplumsal değerlerin kendi öz niteliklerinin yerini
almasıyla ilgili bir rahatsızlık yaşamamıştır. Örneğin “erkekler ağlamaz” kalıbının toplumsal
bir belirleme olduğunu bilince çıkaramadan kendi duygularından vazgeçmiştir. Diğer iki
kategoride, öz değerler ile toplumsal değerler arasındaki uyuşmazlık bilince çıkarılmış ve
bununla baş etmeye yönelik bir çabaya girişilmiştir. Nihilist insan bunu başaramazken üst
insan mücadeleyi kazanmıştır.
Varoluşçu felsefe de birey olma ile sosyal birey olma aralığındaki çatışmalı durumu tespit
ederek yabancılaşma sorununa vurgu yapmıştır. Sartre’ın (1990: 80), “Size anlattığım öneri
(varoluşçuluk)…ancak eylem içinde, iş içinde gerçeklik vardır… İnsan kendi tasarısından
başka bir şey değildir; kendini, yaptığı, gerçekleştirdiği ölçüde vardır; yani hayatından,
edinimlerinin toplamından ibarettir.” sözleriyle tanıttığı bu yaklaşım, insanoğlunun, eyleme
dökülen nitelikleri kadar kullanılamayan potansiyeline işaret etmektedir. Bu noktada,
“varoluşsal yabancılaşmayı oluşturan ise, insanın belli seçilmiş potansiyellerini
gerçekleştirmesi ve kişiliğinin sınırları dâhilinde bulunan diğerlerini feda etmek zorunda
kalmasıdır… İşte bu yabancılaşmadır; çünkü insan kendisinin bazı potansiyellerine
yabancılaşmış olmaktadır.” (Weisskopf, 1996: 22). Burada varoluşçu felsefe, bireyin; tüm
niteliklerini ve becerilerini keşfetme ve kullanma imkânına sahip olamayacağı düşüncesinden
hareketle yabancılaşmayı, aşılması imkânsız bir karamsarlık içinde ele almış olmaktadır.
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Psikanaliz kuramı ise yabancılaşmayı bir sorun olarak gündemine almakla birlikte bu durumu
a priori olarak değerlendirmesiyle, diğer yaklaşımlardan ayrılmaktadır. Psikanalizin yaratıcısı
Freud, “insanın yanılsamalı bir bilincinin olduğunu ifade etmekte ve insanın kendi özgür
iradesine göre eylemde bulunduğu yanılsamasını gerçekmiş gibi algılamak ve göstermek için
ussal nedenler bulduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla bu yanılsamalı bilincin içeriğinde de
insanı gizlice tutsak etmiş etkenlerin doğrultusunda ortaya çıkan olgu, insana yabancılaşmış
bir yaşam biçimidir.” (Akyıldız, 1998: 168). Klasik psikanaliz kuramı, insan davranışlarının,
dürtü temelli olarak bilinçaltına kodlanan yaşantıların bir dışavurumu şeklinde ortaya çıktığını
savunurken, bu kurama feminist bir bakış açısıyla yaklaşan temsilciler, bilinçaltı
kodlamasının, örneğin annelik rolleriyle yaşam içinde oluşturulduğunu öne sürmekte ancak
her iki yaklaşım da bir yabancılaşma durumunun ortaya çıktığı fikrinde birleşmektedir.
Yabancılaşmış bir yaşamla yüzleşmek kolay olmamaktadır. Psikanalizciler, “aylar kimi
zaman yıllarca hastalarının ‘direnç’leriyle (resistance) yüz yüze gelmesine ve travmalar,
çatışmalar ve belirtilerle arasında bağlantılar kurarak hastanın rahatlamasına” (Mondimore,
1999: 117) çalışır.
Yabancılaşma sorununu en geniş biçimiyle ele alan iki düşünür Hegel ve Marx olmuştur.
Hegel’de yabancılaşma; kendinin bilincinde var olan hürriyetin, kendi kendine gerçeklik
kazandırma yolundaki hareketinde ortaya çıkan bir kavram ve durumdur. Hegel öznenin,
kendinin bilincinin yabancılaştığı ve varlığın özünü bilmediğini ifade eder. Özünü bilmeyen
ve kendi bilincinin yabancısı olan özne parçalanmıştır. Yabancılaşma sonucu ortaya çıkan
bilinç; yabancılaşmış bilinç, diyalektik olmayan bilinçtir. Hegel’in diyalektik kurgusu idealist
bir zemine otursa da din temelli değildir. Hegel dini, basit aklın sınırları içinde ve bir ahlâk
çerçevesinde ele alır. Bu nedenle, yabancılaşmanın aşılması noktasında, siyasal yapıyı ve ona
bağlı mevzuatı dini değiştirmeden değiştirmeyi, modern çağın bir aptallığı olarak görür ve
Reform yapmadan Devrim yapmaya benzetir (Kervégan, 2011: 35).
Hegel felsefesinin etkilerini taşıyan Marx’ın ilk yazılarında yabancılaşma sorunu tartışılmaya
başlanmıştır. Ancak Marx’ın; yabancılaşmayı, kendi özgün bakış açısıyla yeniden
tanımlamaya başlaması 1844 Felsefe Yazıları çalışmasıyla göze çarpmaktadır. Alman
İdeolojisi’nde ise üretim biçimi, üretim ilişkileri, üretici güçler kavram üçlüsüne yer vermiştir
(Althusser, 1991: 13–17). Böylece Marx, diyalektik kavramında olduğu gibi Hegel’in idealist
yaklaşımına, yabancılaşma kavramında da materyalist bir çerçeve kazandırmıştır.
Yabancılaşma sorununu emek kavramından hareketle ele alan Marx, özel mülkiyet ve
işbölümü kavramlarından faydalanır. Başlangıçta doğal bir bilinçle yaşayan insanların
zamanla bir araya gelmesi, üretkenliğin artması, topluluktaki insan nüfusunun çoğalması,
ihtiyaçların fazlalaşması, birbirini izleyen süreçlerdir. Bu gelişmeler doğal olarak işbölümünü
ortaya çıkarır. Ancak işbölümü ile ortaya çıkan, çelişkili bir tablodur. Çünkü bu işbölümü
aynı zamanda işin ve ürünlerin üleştirilmesini, aslında nicelik bakımından olduğu kadar
nitelik bakımından da eşit olmayan dağılımını içerir. Buradaki eşitsizlik; faaliyet ile maddi
faaliyetin, keyif çatma ve çalışmanın, üretim ile tüketimin farklı bireylerin payına düşme
olasılığı ile ilgilidir. Çünkü işbölümüyle birlikte emek ve mülkiyet birbirinden ayrılmaktadır
(Marx, 2013: 97).
Marx, yabancılaşma sorununu emekle sınırlı tutmamış, onun hiçbir formunun, üretim biçimi,
üretim ilişkileri, üretici güçler kavramlarından bağımsız olmadığını savunmuştur. Örneğin
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psikoloji temelli yaklaşımlarla açıklanan dinlerin bile “insanları günlük yaşayışını egemenlik
altında bulunduran güçlerin, onların kafalarındaki düşlemsel yansımalarından, dünyasal
güçlerin üstünde dünya-üstü güçler biçimine büründükleri bir yansımadan başka bir şey…”
(Marx, 2013: 138) olmadığını öne sürmektedir. Hatta Hıristiyanlığın dahi yabancılaşmış bir
din olduğunu savunmaktadır. Yahudi dininin maddeci özü, Hıristiyan toplumunda kendini
yarattığı için, en yüksek ifadesini bu toplum içinde bulduğu içindir ki Hıristiyanlıkla baş başa
yaşayabilmiş, Hıristiyan toplumları Yahudileşirken Yahudiler Hıristiyan gibi görünür
olmuşlardır. Ama Hıristiyanlık zaten dünyevîleşip özünü yitirdiği için bir din olarak asıl
hâkim olan Yahudiliktir (Marx, 2013: 48). Diğer taraftan emeğine yabancılaşan, bu
yabancılaşmayla yoksullaşan birey, kapitalist sistem içinde ne bireysel varoluşu ne de
toplumsal konumu üstünde kontrol sağlayabilmektedir. Tek yapamaya çalıştığı ayakta kalmak
olan kapitalist sistemin yoksul bireyi için tüm belirlenimler yine üretim biçimi, üretim
ilişkileri, üretici güçler tarafından inşa edilen toplumsal sistem tarafından yapılmaktadır.
Üretim unsurları; alt yapısal olarak maddi kültürü, üst yapısal olarak da manevi kültürü
yaratırken her ikisi de emeğini satan birey için yabancı durumdadır.
Yukarıda bir kısmını özetlemeye çalıştığımız yabancılaşma olgusu, tüm boyutlarıyla, cinsiyet
rejiminin erkeklik inşasına içkin bir sorundur. Yabancılaşma olgusu, anomi ve yalnızlık
kavramlarıyla karıştırılan haliyle toplumsal yaşamdan kopmaya değil, tam aksine
sosyalleşme, bütünleşme ve uyum süreçlerini pekiştiren bir duruma işaret eder. Erkeğin;
nesnel bir gözlemle, kabul edilemez görülen bir yükü şikâyet etmeden omuzlayabilmesinin
koşulu, onu kendine ait bir parça gibi görmesidir. Basit bir örnekle açıklarsak; dişimize
yaptırdığımız dolguyu, dolgu maddesini kısa bir süre hisseder ve rahatsız oluruz. Zamanla
duyularımız, bünyemize yabancı olan bu maddeye alışır ve hissetmez olur. Henüz diş
hekiminin muayenehanesindeyken hissettiğimiz rahatsızlığın kalıcı olma ihtimalini
düşünürsek dolgu maddesiyle yaşama gibi bir seçeneği kolayca kabul etmemiz mümkün
olmayacaktır. Dolgu maddesini kısa süre içinde sorun olmaktan çıkaran şey, vücudumuzun bir
uzantısı olarak görmeye başlamamızdır.
Yeni, yabancı değerlerin toplumsal sistem içine yerleştirilme süreci Colomb’un Amerika
yerlilerine yaptığı zulümden bugüne hayli yol almış, karmaşık ve incelikli bir nitelik
kazanmıştır. Değerler sistemindeki değişme, arz değil talep görünümüne büründürülmüştür.
Bir örnek programları aynı saate koyarak tüketici/izleyiciye seçenek sunmayan popüler kültür
endüstrisinin “halk bunu istiyor” savunması genel kabul görmüşe benzemektedir. Günümüzde
artık modernist merkezciliğin kalıplarının kırıldığı, yerel kültürlerin küresel süreçte kendini
ifade edebilme şansı yakaladığı, artık tek yönlü bir globalizasyon süreci yerine çok yönlü, çok
kültürlü bir glokalizasyon dönemine girildiği tezleri, neden yerel değerlerin hala global birer
marka olamadığını ya da yoksulluğun neden yerkürenin belli bölümlerinde toplandığını
açıklayamasa da yükselen ve tekrarlanan perspektifler olmayı sürdürmektedir. Oysa
modernizmin bir dönem geleneksel olanı dışlayan kavramsallaştırmalarının tükenmediği,
sadece boyut değiştirdiği görülebilmektedir. Bugün insanlar, kategoriler eskisi kadar keskin
olmasa da, ne olmadığında dışlanacaklarını, yalnız kalacaklarını sezmenin kaygısıyla
bekleneni yerine getirmektedir. Çünkü “Egemen artık, benim gibi düşünmelisin ya da
ölmelisin demiyor. Tersine şöyle diyor: Benim gibi düşünmemekte serbestsin, yaşamın,
malın, mülkün sana aittir, ama bugünden itibaren sen aramızda bir yabancısın.”
(Tocqueville’den Akt. Kızılçelik, 2000: 228).
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Sosyal anlamıyla uyum; insanoğlunun, topluluk yaşamından dışlanma, yalnız kalma ve
dolayısıyla zorluklarla başa çıkamama kaygısına bulduğu bir çözümdür. Uyumun; itaat,
özdeşleşme, benimseme, konformite gibi çeşitli boyutları bulunmakla birlikte bilinç düzeyine
rahatsızlık olarak yansımayan tek hali yabancılaşmadır. Uyum mekanizmaları genellikle anlık
ve pratik çözümler sağlarken yabancılaşma seçeneği, kültürel olarak aktarılabilir bir niteliğe
sahiptir. Özellikle eleştiri kültüründen uzak birey ve topluluklar açısından yeni olanın olduğu
gibi kabul edilip tartışmasızca aktarılmasında bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Örneğin,
gecekondu semtleri gibi görece muhafazakâr bölgelerde yaşayan ve hip hop müzikle ilgilenen
gençlerin, şarkıları söylerken yaptıkları iki eliyle aşağıyı gösterme figürü, normal koşullarda
bir ahlâk krizi yaratacakken, kültürel yabancılaşmanın bir sonucu olarak alkışla bile
desteklenmektedir. Söz konusu hareket, hip hop kültürünün filizlendiği Amerikan getto
yaşamında siyahî gençlerin, beyazları kızdırmak için, kendi penislerinin büyük olmasını
hatırlatan bir hareketten başka bir şey değildir.
Sonuç olarak, erkekliğin sosyal inşası sürecinde, daha önce sözünü ettiğimiz, erkek için
taşıması zor yükleri kabullenmenin temelinde büyük oranda yabancılaşma durumu etkili
olmaktadır. Sürü insanı kategorisini aşamayan bireyler, toplumsal değerleri en baştan kendi
değerleri olarak kabul etme eğilimindedir. “Bir toplumda, ortalama değerden saptıklarından
dolayı, daha önceki gelişimin aşılmış dönemine atıfta bulunan ya da ancak doğum halinde
olduğu görünen bir gelişimin gelecekteki dönemlerini haber veren fenomenler patolojik
olarak kabul edilmektedir” (Foucault, 2000: 92). Patolojinin konusu olmayı göğüsleme gücü
olmayan erkekler, uyum seçeneğine yönelerek yabancılaşma sorununa, yabancılaşma sorunu
ise erkeklik kalıplarının sürekliliğine katkı yapmaktadır.
4. BİLİNCE ÇIKARILAMAYAN ERKEKLİK YÜKLERİNİN DIŞAVURUMU:
TUTUM-SÖYLEM-EYLEM
Yabancılaşma sürecinde ortaya çıkan ve zamanla bilincin dışına itilen tutum değişikliği
duygusal bir rahatsızlık yaratmaz. Çünkü tutum değişikliği genellikle toplumsal ve kültürel
değerlere ilişkindir. Kültürel bir aktarımla hazır olarak alınabileceği gibi bir kere bilinç dışına
itildikten sonra yanlışlığı unutulmuş bir veri olarak hafızadaki bilgiler arasına karışır gider.
Ancak duygular için işler bu kadar kolay değildir. “Belli bir uyaran karşısında genellikle içsel
olarak belirip davranışsal tepkilere yol açan yapılandırılmış hisler” olarak tanımlanan
(Kervancı, 2008) duygular sürekli kontrol gerektirir. Duygular bireylerin günlük hayatında
nasıl hareket edeceğini, nasıl karar alacağını ve diğer bireylerle olan iletişim düzeyini
belirleyen bir özelliğe sahiptirler. Duygular anlaşılır ve kontrol edilebilirse bireylerin
davranışları ve buna bağlı olarak yaşam kalitesi artırabilir. Kontrol edilemediklerinde veya
ifade edilmediklerinde yalnızlık gibi olumsuz durumlara yol açabilmektedir (Koçak, 2005).
Kadınlar için duyguların ifade edilmesinin önünde görece daha az engel bulunur. Erkekler ise,
cinsiyet rejiminin kalıpları gereği bu duyguları çoğu zaman saklama zorunluluğu
hissetmektedir. Genel olarak insanlar özel olarak da erkekler, saklamak zorunda kaldıkları
birçok duygunun yarattığı stres ile başa çıkma yolları geliştirir. Lazarus'a göre (1984), başa
çıkma yolları, (1) "doğrudan eylem" ve (2) "etkiyi azaltma" olmak üzere iki süreci içerir.
Doğrudan eylem; (a) tehlikeye karşı hazırlıklı olmak, (b) saldırganlık, (c) kaçma ve (4)
hareketsizlik gibi dört farklı biçimde tezahür edebilir. Etkiyi azaltma çabalarının ise; alkol
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alma, tranklizan ve sakinleştirici ilaçları kullanma gibi örnekleri görülen semptomatik ve
özdeşleşme, yer değiştirme, bastırma, yansıtma, mantığa vurma vb. gibi bilişsel savunma
mekanizmalarını içeren psişik biçimleri görülür (Akt: Özgüven, 1992: 10). Başa çıkma
yöntemleri çoğu zaman tedavi edici değil, acıları dindirici bir etki gösterir. Uzun vadede bu
yöntemlerin “kaçınılmaz olarak ödenen ağır bir bedeli vardır, bu da ani bir patlama ve kişinin
yaşamının biriken engellemelerin ağırlığıyla ezilmesi şeklinde görülür; ya da kişi bunların
bilincine hiç varmayabilir, bu durumda yıkıcı etki, fizyolojik ve psikolojik semptomlarda
kendini gösterecektir. Bu sabit streslerin –onu yavaş yavaş yıpratan streslerin- etkisi,
yozlaşma ve çöküşe neden olacaktır (Goldberg, 1991: 124).
Duyguların yarattığı stresle başa çıkma sürecinin yükü sadece bireyin üstünde değildir. Söz
konusu olan, bir toplumsal cinsiyet kategorisi olarak erkek olunca, hele de bu kategori,
cinsiyet rejiminin baş öznesi olunca toplum da bundan nasibini alır. Sürecin topluma
etkilerini; tutum, söylem ve eylem olmak üzere üç boyutta gözlemlemek mümkündür.
4.1.Tutum
Sosyal psikoloji alanında genel kabul gören tanımıyla tutum; “bir bireye atfedilen ve onun bir
psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir
eğilimdir” (Kağıtçıbaşı, 1998: 84). Allport (2005), tutumların kaynağıyla ilgili dört koşul ileri
sürmektedir:
Birinci koşul, aynı türden deneyimlerin artmasıdır. Aynı türden deneyimlerin birikmesi sonucu
tutumlar oluşmaktadır. İkinci koşul, bireyselleşme, farklılaşma ve ayrılma sonucu birinci koşulla
biriken deneyimlerin desteklenmesidir. Üçüncü koşul, güçlü bir etkileyici deneyin oluşmasıdır.
Daha önce olumsuz tutuma sahip olduğu biri tarafından hayatı kurtarılan kişinin tutumunun
olumluya dönmesi bununla ilgilidir. Dördüncü koşul da ise tutumlar ana-babayı, öğretmenleri,
arkadaşları ve benzerlerini taklit ederek ya da model alarak hazır olarak elde edilmektedir (Akt.
İnceoğlu, 1985: 15).

Yukarıda öne sürülen koşullardan, üçüncüsü dışında, tümü toplumsal bir nitelik taşımaktadır.
Günlük hayatta, çevremizdeki objelere karşı sürekli bir değerlendirme halinde oluruz. Bu
objelere ilişkin kararlar alır bu kararlara süreklilik kazandırarak tutumlara dönüştürürüz.
Ancak tutumlarımızın önemli bir bölümünü toplumsallaşma ve toplumla kurduğumuz ilişkiler
çerçevesinde ediniriz. Örneğin; ülkemizde yaşayan Müslüman nüfusun büyük bölümünün,
hayatında hiç domuz görmemiş olsa bile domuz eti yeme konusunda olumsuz bir tutum
geliştirdiği görülebilir. Bu tutumun değişmesi için, yukarıda belirtilen üçüncü koşulun, yani
güçlü bir etkileyici deneyin oluşmasına gereksinim duyulacaktır. Eğer bu koşul oluşmazsa
ilgili tutum sürdürülür ve hatta sonraki kuşağa olduğu gibi aktarılır. Toplumsal bir aktarım
sonucu geliştirmediğimiz, tamamen kişisel deneyimlerimiz sonucu oluşan tutumlarda bile
zaman zaman, toplumsal kodların etkileri olduğunu fark etmek mümkündür.
Tutumlar, bireysel niteliğiyle kalmayıp küçük gruplar hatta kitleler tarafından paylaşılabilir.
Bu bağlamda tutumlar, ideoloji veya dünya görüşü boyutunda sistematize olabilir. Çoğu
zaman tersine bir akışla, ideolojilerden kaynaklı tutum geliştirildiğini görmek de mümkündür.
Toplumsal değerler sistemi de erkekler açısından tutumların ortaklaştırıldığı erkeklik
ideolojileri yaratmaktadır. Bu ideolojiler içinde hegemonik durumda olan erkeklik ideolojisi
ise tutumların oluşturulmasında baskın rol oynamaktadır. Hegemonik erkeklik, farklı tutumlar
geliştirme potansiyeli taşıyan diğer erkeklikler üzerinde kuşatıcı ve dışlayıcı etkiye sahip
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olduğu için alternatif tutumlar üzerinde bir tehdit yaratmaktadır. Örneğin, erkeklerin ev
işlerini kadınlarla paylaşması gerektiğine yönelik tutum, hegemonik erkeklik tarafından
sürülen “eğer kadın da çalışıyorsa” şartıyla kısmen kabul görmektedir.
Hegemonik erkeklik ideolojisi, erkeği tanımladığı geleneksel kalıpların dışında kalan obje ve
olgulara yönelik olumsuz tutum geliştirilmesine etkide bulunur. Hegemonik erkeklik ile ilgili
düşünceler ve tutumlar; zayıflığın ve savunmasızlığın reddedilmesini, duygusal ve fiziksel
denetlemeyi ya da kontrolü, herhangi bir yardıma ihtiyaç duyma halini reddetmeyi, cinsel
ilişkide sürekliliği, güçlülüğün ve sağlamlığın görüntüsünü, saldırgan davranış sergilemeyi ve
fiziksel egemenliği göstermeyi kapsamaktadır (Courtenay 2000: 1389). Erkeğe atfedilen
biyolojik gücün bir sonucu olarak kas gücü gerektirmeyen bilim, sanat, felsefe, estetik, etik
vb. alanlara yönelik geleneksel erkek tutumu genellikle olumsuz olmaktadır. Buna karşılık,
fiziksel gücün ve performansın önemini göstermede özel bir yeri olduğu bilinen sporun da
erkeklik alanı olarak tanımlanması (Theberge’den Akt. Bulgu, 2012: 209) özellikle sırıkla
atlama, kuplu beygir, gülle atma, uzun atlama vb. bireysel spor dallarından ziyade farklı
erkekliklerin güç açısından karşılaştırılmasına olanak veren dövüş sporları, futbol, basketbol
gibi dallara yönelik olumlu tutum geliştirilmesine sebep olmaktadır. Genel anlamda
hegemonik erkeklik ideolojisi, diğer ideolojilerle ilişkisi ölçüsünde; olgulara, olaylara,
objelere, diğer toplumsal cinsiyet kategorisi olarak kadınlara hatta diğer erkekliklere yönelik
tutum geliştirilmesinde belirgin bir rol oynamaktadır.
4.2.Söylem
İdeolojik inşanın toplumsal karşılığını en somut biçimde dil yapısında gözlemlemek
mümkündür. Örneğin, Türkçede; bir temenni ifadesi olarak inşallah, bir sakınma ifadesi
olarak maazallah, bir onama ifadesi olarak maşallah gibi dinsel kökenli kelimelerin
kullanılıyor olması sekülerleşememiş bir dil yapısına işaret etmektedir. Dil üzerinde yapılacak
yüzeysel bir gözlemde bile, tıpkı bir ideolojik tasarım olarak dinin etkisi gibi, ataerkil
ideolojinin izleriyle karşılaşmak kaçınılmazdır. Bayan, bilim adamı, karı gibi, yumuşak vb.
gibi erkek bakış açısıyla belirlenmiş sayısız ifade, bu izlere örnektir. Erkeğin toplumdaki
baskın konumu sonucu, dil içine nüfuz etmiş bu tür ifadelerin münferit olarak
değerlendirilmesi, erkek ve kadını bir cinsiyet rejimi içerisinde karşılıklı konumlandırmaya
yarayan erkeklik söyleminin geliştirilmesindeki kolektif iradeyi görmeyi güçleştirecektir.
Çünkü bireyler söylem yaratamaz. Bunun yerine söylemler sosyal düzeyde mevcutturlar.
Söylem, anlamı inşa eder ve böylelikle toplumlar mevcut semboller ve anlamlar arasında bağ
kurar. Bu yolla toplumlar konular, olaylar ve olgular üzerinde nasıl düşünecekleri ya da
iletişim kuracakları söylemler üzerinden kazanırlar (Potter, 1996).
Toplumsal cinsiyet tartışmaları açısından söylemin iki temel işlevinden söz edilebilir.
Bunlardan birincisi hatırlatma/pekiştirme, diğeri kanıtlamadır. Örneğin, Connel (1998: 317–
319), kadınsılığı abartan ve evliliği yaşamın asıl amacı olarak romantikleştiren kültürel bir
pratik aracılığıyla nasıl katlanılır kılındığını, evi geçindirenin –kadın çalışsa hatta erkekten
daha çok kazansa bile- erkek olduğu ve kadının, kocasının planlarına uymakla yükümlü
olduğu kabulünü, cinsiyetçi söylemin; terfi ettirme ve görev dağıtımı gibi yönetim ve denetim
pratiklerine nasıl kök saldığını, kadınların doğal zayıflığı ve dizgicilik işine uygun olmadığı
söylemiyle kadınların matbaa sektöründen nasıl dışlandığını ortaya koyan araştırmaları
örnekleyerek cinsiyet rejiminin inşasında söylemin etkilerine işaret etmiştir. Bu örneklerde
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söylem, kadına yöneliktir ve onların toplumsal konumlarını hatırlatma/pekiştirme işlevi
görmektedir. Bu noktada söylemin, sadece bireysel düzeyde değil, kamusal/kurumsal düzeyde
yeniden üretilmesine şahit oluruz. Söylemin kanıtlama işlevi ise daha çok erkeklerin bireysel
düzeyde başvurduğu bir kullanımdır.
Erkeklerin geneli açısından, farklı erkeklik ideolojileri arasında en imtiyazlı ve korunaklı alan,
hegemonik erkeklik statüsüdür. Bu nedenle erkekler, hegemonik erkeklik tarafından
belirlenen kalıplara uygun olduğunu sürekli olarak kanıtlama ihtiyacı hissettikleri
söylenebilir. Kendilerini, erkeklik kalıpları açısından yetersiz gören ve toplumun kendisini
yetersiz bulacağı kaygısını eylemle aşamayacağının farkında olan erkeklerin söyleme sıkı
sıkıya sarılmaları kaçınılmaz olmaktadır. Bu noktada sadece kadınlara karşı değil, kendisini
erkeklik ideolojileri arasında daha alt basamaklara itebileceklerini düşündüğü diğer erkeklere
yönelik de bir kanıtlama çabası içine girilmektedir. Erkek arkadaş ortamlarında; cinsel güce,
erkeğe has fiziksel üstünlüklere, cesaret örneklerine, saldırganlık ve şiddet deneyimlerine
yapılan aşırı vurgu, söz konusu kaygıların bastırılması amacına dönük kabul edilmektedir.
Hegemonik erkeklik tarafından tarif edilen geleneksel erkek normlarının altında/dışında hatta
eşcinsellik boyutuyla karşısında yer alan erkeklik türleri açısından bu durumun sorun olarak
görülmesi, içinde söylemin de bulunduğu bir takım savunma mekanizmalarının devreye
girmesine neden olmaktadır. Örneğin, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Abay’ın, aşırı erkeklik duygusuyla garip davranışlar içerisinde
bulunan, sürekli erkeklik taslayan ve halk arasında maganda olarak nitelenen kişilerde gizli
eşcinsellik olabileceği tezini, yine bir psikiyatr olan Hüsamettin Güldoğan; şu sözleriyle
desteklemektedir;
Gizleme yöntemi Magandaların gizli eşcinsellik duyguları olabilir. Bir savunma mekanizması
olarak aşırı sert tutumlar, davranışlar, otoriteye baş kaldırma, dayak gibi fiziksel şiddet
gösterileri içine girerler. Erkeksi davranışlarla ya da kadınlara yoğun ilgi, küfür, cinsel taciz,
aşırı cinsel uğraş eşcinsel dürtülerin açığa çıkmasını engellemeye çalışırlar. Eşcinsel
eğilimlerini ancak erkeksi davranışlarla gizlerler ancak bunu da bilinçli yapmazlar. Tüm o
erkeksi davranışlar bilinç dışıdır. Bu savunma mekanizmasını kendi kendine geliştirir. ‘Aman
kimse
eşcinsel
olduğumu
anlamasın’
diye
bir
düşünceleri
yoktur.
(http://www.habervitrini.com/magazin/maco-erkekler-gizli-escinsel-olabilir-mi37551/,19.02.2016)

Bu örnekte söylemin, defansif olarak kullanımı söz konusudur. Diğer taraftan, “bireyler
zaman zaman kendisini farklı ve güçlü olduğunu belirtmek istediğinde karşısındaki kişileri
herhangi bir nedenle etiketledikleri ve onları ötekileştirdikleri görülmektedir” (Aker, Dündar
ve Pekşen, 2007: 85). Söylemi bu biçimde, ofansif olarak kullanan erkek, kendisinde
bulunduğunu düşündüğü eksiklik ya da eksiklikleri karşı tarafa yükleyerek onu savunma
pozisyonuna sokmakta, böylece Lazarus'un başa çıkma yolları, içinde saydığı doğrudan
eylemin tehlikeye karşı hazırlıklı olmak seçeneğini kullanmış olmaktadır.
Erkekliği kanıtlama amaçlı kullanılan söylem, söylemin varlığından rahatsız olan erkekler
açısından bir erkek dayanışmasını ihtiyaç haline getirirken, geleneksel zeminde kadınların
birer eş, sevgili ya da anne olarak bu söylemi yeniden üretiyor olması, durumu daha da
zorlaştırmaktadır. Nihayet, sürekli olarak yeniden üretilen erkeklik söylemi, toplumsal
cinsiyet kategorileri olarak kadın ve erkeğin mevcut konumunu pekiştirmekte, her iki cinsin
hayatını zorlaştırmaya katkı sunmaktadır.
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4.3.Eylem
Erkekler için, hegemonik erkekliğin tayin ettiği fiziksel, sosyal, ekonomik başarılara imza
atamama, duyguların yarattığı çelişik ruh halinin izahını yapamama, cinsel ihtiyaçlarını
giderememe gibi sorunlarla başa çıkma noktasında, tutum geliştirme ve söylemi yeniden
üretmenin bir sonraki aşaması eylem olmaktadır. Benlik oluşturma sürecinde, anneyle arasına
keskin çizgiler koymanın bir sonucu olarak daha katı bir kişilik örüntüsü içinde kendini ifade
etme yetilerinden giderek uzaklaşmanın uzun vadeli sonuçları, şiddet deneyimlerinde kendini
göstermektedir. Erkeğin, şiddeti sadece kadınlara değil kendi hemcinslerine de uyguladığı göz
önüne alınırsa, kendini ifade edememe sorununun bu duruma yaptığı etki daha kolay
anlaşılabilir.
Dünya Sağlık Örgütü, “Şiddet ve Sağlık Raporu”nda şiddeti, “Bir kişiye, bir gruba ve bir
topluma karşı yaralanma, ölüm ve psikolojik zararla, gelişme geriliği veya çöküntü hali,
fiziksel güç veya tehdit uygulama” (WHO: 2002) olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda şiddet;
fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik ve sosyo-kültürel olabileceği gibi tehdit, taciz, tecavüz,
dayak, cinayet vb. gibi fiili biçimleriyle ortaya çıkabilmektedir. Feminist çalışmaların giderek
kapsamını genişletmesiyle toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olgusu, diğer şiddet türlerinden
ayrılmıştır. İlk olarak kavramın kullanımı, kadına yönelik şiddeti ifade etmiş olsa da zamanla,
toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti, kadının toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olarak ele alıp
“kadın ile erkek ya da veya kadınlar arasında ya da erkekler arasında ayrım yapan şiddet”
(Uygur, 2011: 120) şeklinde tanımlamıştır.
Erkeklerin, gerçek bir erkek olamama kaygıları, korkuları, utancı ve kapıldıkları güvensizlik
duygusunu öfke, nefret ve saldırganlık girdabına itildiğini öne süren Kaufman (1999), ortaya
çıkan durumu şöyle ifade etmektedir:
Bu duygusal durum içerisinde şiddet bir telafi mekanizması olarak ortaya çıkmaktadır. Erkeklik
dengesini yeniden sağlamanın ve kendisine ve diğerlerine bir erkek gibi yaşadığını beyan
etmenin yolu olarak şiddet kullanılmaktadır. Şiddet ifadesi genellikle fiziksel olarak daha zayıf
ve savunmasız bir hedef seçimini de içermektedir. Bu hedef bir çocuk veya bir kadın, eşcinsel
erkeler veya dinsel-toplumsal bir azınlık gibi özel bir grup veya göçmen kesimler olabilir. Söz
konusu grupların kanun tarafından daha az korunabilecekleri de düşünüldüğünde erkeklerin
güvensizliklerini ve öfkelerini dışarı vurmaları için ideal ortam oluşmaktadır
(http://www.michaelkaufman.com/wp-content/uploads/2008/12/kaufman-erkek-kaynaklisiddetin-7-nedeni-turkish.pdf , 15.02.2016)

Biyolojik, psikolojik veya sosyo-ekonomik açıklamalar mevcut olsa da şiddetin sosyal boyutu
üzerinde son dönemde daha fazla durulmaya başlanmıştır. Şiddet olgusunun belirli kategoriler
etrafında toplanmıyor oluşu diğer seçeneklerin belirgin etkisini olabildiğince azaltmaktadır.
Örneğin, “yaygın kanının aksine şiddet, sadece düşük gelir düzeyli, eğitimsiz ailelerde
yaşanmamaktadır. Her gelir düzeyinden, her eğitim seviyesinden, her meslek grubundan ve
her yaştan kadınlar da şiddete maruz kalmaktadır.” (Şenol ve Yıldız, 2011:430). Bu durum
şiddetin özellikle toplumsal cinsiyetle ilişkisini gözler önüne sermektedir.
Şiddetin, toplumsal değerler sistemi içerisinde çeşitli vesilelerle meşrulaştırılma eğilimi,
faillerin kendilerini bu şekilde ifade etmeleri noktasında cesaretlendirmektedir. Özellikle
sosyalizasyon sürecinde; eşe, öğretmene, ebeveyne şiddet hakkının tanınması, bu durumun
“öğretmenin vurduğu yerde gül biter”, “erkektir; döver de sever de…” gibi söylemlerle
desteklenmesi, şiddete başvuran faillerin karşısında devletin, “haksız tahrik indirimi”, “iyi hal
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yasası” gibi avantajlar sunarak affedici tavır takınması, toplumsal linç kültürüne, ideolojik
kaygılarla, kayıtsız kalması şiddeti bir seçenek haline getirmektedir. Başka bir deyişle,
yaşadığı kaygı, korku, bastırılmışlık ve güvensizlikle başa çıkabilmek için çarpıtılmış bir
metot olarak şiddete başvuran erkek, onu sorgulama ihtiyacı görmemektedir.
Bazen gazetelerde karşılaştığımız, “yemeğe tuz koymadığı için eşini dövdü” türünden
haberlerde şiddetin nedenini anlamakta güçlük çekeriz. Akşam yemek yüzünden eşini döven
erkeğin, gündüz toplu taşıma aracında havalandırma kapağını açamadığı için erkeklik gururu
incinen kişi olma ihtimali gayet mümkündür. Bu noktada şiddetin konusunun ne olduğu çok
da önemli değildir. Üzerinde durulması gereken nokta, şiddetin bir rahatlama, kendisine ve en
azından bir kadına erkekliğini kanıtlama aracı olarak kullanılmasıdır. Diğer şiddet
haberlerinde de buna benzer ilişkiler kurmak olasılık dışı değildir. Günümüzde eş
cinayetlerinde, failin ceza indirimi alabilmek için “erkekliğime laf söyledi” şeklinde
standartlaşan savunmalarının ortaya çıkışı tesadüf değildir.
5. SONUÇ
Feminist hareketler, toplumsal iktidar ilişkilerinin, belirlenmiş cinsiyet rolleri üzerinden nasıl
üretildiğini ve yeniden üretildiğini teşhir ederek erkek egemen cinsiyet rejimi ile sonuçlanan
sömürü ilişkileri hakkında bir bilinç oluşturmayı başarmıştır. Feminist aktivistlerin açtığı
yoldan ilerleyen kadın araştırmaları, biyolojik cinsiyetten farklı olarak, kadınla erkeğin sosyal
ve kültürel açıdan tanımlanmasını, toplumların bu iki cinsi birbirinden ayırt etme biçimini ve
onlara verdiği toplumsal rolleri ifade eden toplumsal cinsiyet kavramını (Ecevit, 2011: 4)
bilimsel literatüre kazandırarak toplumsal parçalanmışlıkların kavranması noktasında yeni bir
perspektif sunmuşlardır. Böylece kadının, tarihin içinde nasıl gizlendiğini, hane içine nasıl
hapsedildiğini, toplumsal iktidar ilişkilerinden nasıl uzaklaştırıldığını ya da erkeğin bir
uzantısı haline getirilerek özne olma durumunun nasıl yok edildiğini görünür hale
getirmişlerdir.
Kadın kimliğinin, onun doğal niteliklerinin çarpıtılarak, sosyal düzeyde yeniden inşa edilmiş
olduğunun kavranması, inşa sürecine yeniden ama özne olarak katılmanın olanaklarını
yaratmaktadır. Sömürü ilişkilerini çözümlemek, kadının, mevcut statüsünü yaratan
mekanizmaları tespit etmek, cinsiyet rejiminin eşitlikçi temelde yeniden yapılandırılması
yönünde önemli kazanımlar teşkil etmektedir. Örneğin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kadın haklarını korumada yetersiz kalacağı düşüncesiyle
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin imzalanması
hiçbir şeyin toplumsal cinsiyet tartışmalarından öncesi gibi olmayacağının bir göstergesidir.
Kadınların yaşadıkları hak ihlallerini durdurabilmek, eşitsizliğin koşullarını ortadan
kaldırabilmek için ataerkil değerlerle örülmüş cinsiyet rejimini bütünlüklü olarak ele almak ve
kavramak gerekmektedir. Bu bağlamda, “kadınların ezilmişliği nasıl yaşadığını anlamak
kadar, erkeklerin eril iktidar konumlarını nasıl sürdürdüklerini ve tahakkümü nasıl inşa
ettiklerini anlamak da önemli olmalıdır” (Sancar; 2013: 15). Ne var ki, toplumsal cinsiyet
merceğini bu amaçla erkeklere yönelttiğimizde, bu iktidarı kurmak ve elinde tutmak için nasıl
bedeller ödediklerinin farkına varamayan; donatılmış ve kuşatılmış bir erkeklikle
karşılaşmaktayız. Duygusal, sosyal ve kültürel olarak cinsiyet rejimi tarafından kodlanmış
erkek, kadını ev emeğine hapsedip kamusal alanın hâkimi olarak eve ekmek götürmenin
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gururunu yaşarken, eşinin, alım gücünü yeniden üretmek üzere eve kapatılmasının sonucu
olarak düşük ücretlerle çalıştırıldığının farkına varamamaktadır. Böylece, kadının yaşamı ve
bedeni üzerinde egemenlik kurmasına olanak veren değerler sisteminin, aslında kendisini de
sömürü ilişkilerinin nesnesi haline getirdiğini görememektedir.
Toplumsal sistem, erkekleri sadece toplumsal yaşama değil, onun iktidarına da
hazırlamaktadır. Bu nedenle erkeklerin, ikinci bir sosyalizasyon sürecine tabi olduklarını
söylemek mümkündür. Kadınlardan farklı olarak, toplumsal yaşamın eril iktidarının temel
niteliklerinin kazandırıldığı sosyalizasyon sürecinde; cesaret, sağlamlık, güç, kararlılık,
acımasızlık gibi değerler üzerinden ikinci bir kimlik oluşturulmaktadır. Bu süreçte erkek,
hegemonik erkeklik ile ikincil erkeklik kalıpları arasındaki hiyerarşik düzeni de
gözlemlemektedir. Hiyerarşinin üst basamaklarına tırmanarak iktidar olanaklarından
yararlanmak isteyen erkekler, kadınsılıkla arasına mesafe koyabildiği ölçüde bunu
başarabileceğini, bu süreçte fark etmektedir. Böylece, kadınsı olarak nitelendirilen;
duygusallık, zayıflık, bağlılık, merhamet vb. duygularını bir zırhın içine saklayarak yaşamayı
öğrenmektedir.
Erkeklerin, doğalarına rağmen bu şekilde yaşayabilmelerinin koşulları sınırlıdır. Kendilerini
çelişkiler içinde bırakacak çatışma faktörlerinin ya farkında olmamalı ya da bilincin dışına
itmesini sağlayacak başa çıkma mekanizmaları geliştirmelidir. Ataerkil düzenin tarihsel
geçmişi, cinsiyet rejiminin sosyalizasyon sürecine yerleştirilmiş kodları, erkekliğin sosyal
inşasının kuşaktan kuşağa aktarılmasının mekanizmalarını oluşturmuştur. Bu nedenle, bir
noktadan sonra sadece kültürel aktarımla yaşatılan değerler, kaynağının sorgulanır
olmasından uzaklaştığı için yabancılaşma olgusunun ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Taşımakta olduğu yüklerin kaynağından uzaklaşan erkek, iç çatışmalardan uzak ama
yabancılaşmış bir halde, rejimin yeniden üretilmesine aracı olmaktadır. Diğer taraftan,
kaçamadığı yükler ile başa çıkma yolları aramaktadır. Zayıf olduğunu düşündüğü yönlerini
gizlemek, onu ortaya çıkaracağını düşündüğü tehditlere karşı güvende olmak için önlemler
almaktadır. Söz konusu önlemler arasında, egemen ve popüler değerlerden beslenen tutumlara
taraf olmak, kendisinin cinsiyet rejimi içinde konumunu ifade edeceğini düşündüğü
söylemleri sahiplenmek yer almaktadır. Omuzladığı yüklerle başa çıkma yolları
geliştiremediği ya da bu noktada hazırlıksız yakalandığı durumlarda ise şiddet eylemine
başvurabilmektedir. Tamamı, hegemonik erkek ideolojisinin temsili olan; tutumlar, söylemler
ve eylemlere sığınarak, kendini; topluma, kadın cinsine ve hemcinslerine kanıtlama, kabul
ettirme çabası içine girmektedir.
Erkekler, ister bilince çıkarsın ister çıkarmasın omuzladıkları erkeklik yüklerini taşımaya
devam ederek kadınların içinde bulundukları toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin
sürdürülmesine katkıda bulunmuş olmaktadır. Erkeğin, daha üst bir cinsiyet statüsünde
olmayı; varoluşsal bir gereklilik, kendini gerçekleştirmenin koşulu, bütünsellik algısının bir
parçası, kısaca, bir zorunluluk olarak görmesi; kadınların dışlanması, ezilmesi ve
sömürülmesinin sosyal temellerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için girişilen mücadelede, erkeğin de ontolojik durumuyla
yüzleşmesini sağlayacak çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Erkekler nezdinde yaratılmaya
çalışılacak farkındalık, HeForShe Hareketi’nde olduğu gibi, kadınlarla empati kurmayı değil,
erkeklerin bizzat kendi çelişkilerini bilince taşımasını sağlamaya dönük olmalıdır.
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Toplumsal cinsiyet çalışmaları açısından, ataerkil düzeni sorgulama, sorgulatma noktasında
topyekûn bir erkeklik algısı üzerinden hareket etmek yanlış olacaktır. Connel (1998), Kimmel
(2004 ve 2008) işaret ettiği erkeklikler (masculinities) arasındaki farklara yoğunlaşarak,
hegemonik erkeklik ideolojisinin mekanizmalarını çözümlemek, teşhir etmek ve dönüştürmek
amaçlı çalışmaları çoğaltmak gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan
kaldırılması için, kadınların özgürleşmesinin erkeklerin özgürleşmesi ile ilişkili olduğunun
cesurca tartışılabilir hale gelmesi önemlidir.
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GROUNDED TEORİ METODOLOJİSİ VE TÜRKİYE’DE GROUNDED TEORİ
ÇALIŞMALARI
Ferhat ARIK*

Işıl Avşar ARIK**

Öz
Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan Grounded Teori Metodolojisinin tarihsel gelişimini, dünden
bugüne geçirdiği dönüşümü ve Türkiye’de bir metodoloji olarak nasıl kullanıldığını ele almaktadır. Strauss ve
Glaser tarafından temelleri atılan Grounded Teori; Sosyoloji içerisindeki mevcut bir teorinin testine dayanan
tümdengelimci anlayışa karşı, teori keşfetmeye yönelik olarak tümevarımcı mantığa dayalı olarak oluşturulan
nitel bir metodolojidir. Grounded Teori Metodolojisini, teori keşfine yönelik Grounded Teori ve veri toplama ve
de, analiz stratejisi olarak Grounded Teori olmak üzere iki şekilde ele almak mümkündür. Grounded Teori, veri
toplama ve analizlerinin beraber yürüdüğü bir yöntem olarak bir dizi farklılıkla beraber diğer nitel araştırma
yöntemlerinden ayrılır. Bu incelemede, Grounded Teoriyi ortaya çıkaran ilk teorisyenlerden başka günümüzde
Grounded Teorinin önemli bir teorisyeni olan Kathy Charmaz’ın İnşacı Grounded Teori yönteminin de esasları
ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nitel araştırma, Grounded teori, Teori keşfi, Nesnelci yaklaşım, İnşacı yaklaşım.
GROUNDED THEORY METHODOLOGY AND GROUNDED THEORY RESEARCH IN
TURKEY
Abstract
This research discusses the historical development of the Grounded Theory Methodology, which is one of the
qualitative research methods, its transformation over time and how it is used as a methodology in Turkey. The
Grounded Theory which was founded by Strauss and Glaser is a qualitative methodology based on inductive
logic to discover theories in contrast with the deductive understanding which is based on testing an existing
theory in sociology. It is possible to examine the Grounded Theory Methodology in two ways: the Grounded
Theory aiming to discover a theory and the Grounded Theory as a strategy of data collecting and data analysis.
The Grounded Theory differs from other qualitative research methods as a method that conducts both data
collecting and data analysis together at the same time. This research will investigate the first theoreticians who
built the Grounded Theory as well as the principles of the constructivist Grounded Theory of Kath Charmaz, a
significant contemporary theoretician of the Grounded Theory.
Keywords: Qualitative research, Grounded theory, Theory discovery, Objectivist approach, Constructivist
approach.

GİRİŞ
Bu çalışmada, ilk olarak Grounded Teori Metodolojisinin tarihi gelişimi ve temel
prensipleriyle beraber, Grounded Teori içerisindeki ontolojik ve epistemolojik tartışmaları
(pozitivist ve inşacı paradigmalar bağlamında) tartışacağız. İkinci olarak; Türk Sosyolojisinde
bir metodolojik yöntem olarak Grounded Teorinin yerini tespit ederken, Grounded Teori
Metodolojisiyle yapılan çalışmalara Türkiye içerisinden örnekler sunulacaktır.
Nitel araştırma tasarımlarından biri olan Grounded Teori 1967 yılında Barney G. Glaser
ve Anselm L. Strauss tarafından tamamlanan “The Discovery Of Grounded Theory Strategies
For Qualitative Research” adlı çalışmayla gündeme gelmiştir.
*
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Türkiye’de yapılan çalışmalarda Grounded Teori Metodolojisi, genel itibariyle
"temellendirilmiş kuram" ya da "gömülü teori" şeklinde çevrilmekte ve tanımlanmaktadır. Bu
çalışmada ise Grounded Teori Metodolojisi (GTM) olarak yani orijinal ismiyle
kullanılacaktır.
Glaser ve Strauss daha önceki sosyolojik çalışmaların bir teorinin nasıl doğrulanması
gerektiğine odaklandığını, ancak bu durumun bireyin keşfetme arzusunu yok ettiğini ve alanın
değerini azalttığını belirtirler. Sosyolojide teori test etmenin en temel konulardan biri
olduğuna inanan ve buna katıldıklarını söyleyen yazarlar; fakat birçok sosyologun mevcut
teorileri test ederek bilinen malum gerçekliği tekrar ortaya çıkardıklarını ve neredeyse hiç
teori üretmediklerini iddia ederler (Glaser ve Strauss, 1967: 2).
Glaser ve Strauss, Grounded Teori Metodolojisinin (GTM’nin) temellerini attıkları “The
Discovery of Grounded Theory” isimli eserlerinde çalışmayı şu şekilde değerlendirirler:
"Sosyolojik metod üzerine yazılan birçok yazı, kesin bilgilerin nasıl elde edilebileceği ve bir
teorinin sıkı bir şekilde nasıl test edileceği ile ilgilendi. Biz bu kitapta, veriden teorinin nasıl
keşfedileceğini sunduk. Bunun adına da Grounded Teori dedik. Bu, bugün sosyolojinin
karşılaştığı büyük (major) bir iştir. Biz bu kitapta, Grounded Teorinin keşfedilmesi için bir
girişimde bulunuyoruz. Kesin sınırlarla belirlenmiş prosedür ve tanımların yerine, durumları,
karşıt durumları ve örnekleri sunuyoruz. Bu anlamda, Grounded Teori “karşılaştırmalı
analizlerin metodudur” diyebiliriz." (Glaser ve Strauss, 1967: 1)

Glaser ve Strauss kitabın (1967) temel amacının, sosyolojik araştırmalarla sistematik bir
şekilde elde edilen verilerden yola çıkarak teorinin “keşfi” olarak açıklamaktadır (Glaser ve
Strauss, 1967: 2). Bu anlamda GTM, uygun teoriyi ortaya çıkarmanın bir yoludur. GTM’nin
temel prensibi; tümevarımcı bir mantıkla verileri elde etmek ve elde edilen verileri eş zamanlı
olarak analiz etmektir. Böylelikle bu yaklaşıma göre, klasik sosyolojik çalışmaların aksine
teorilerin doğrulanması değil verilerden hareketle teorinin keşfi esastır.
Glaser ve Strauss'a göre yeterli bir sosyolojik teori, üretim sürecinden bağımsız olamaz,
araştırma süreci verilerle bağlantılı olarak teoriye uzanan yolda eş zamanlı hareket eder. Bir
teorinin kullanışlı olup olmadığını değerlendirmenin yollarından biri, teorinin nasıl
üretildiğidir ve daha iyi bir teori, sosyal araştırmalardan tümevarımsal olarak üretilir. Diğer
kriterler ise; mantıksal tutarlılık, açıklık, yoğunluk, kapsam, entegrasyon, teorinin
çalışabilirliliği ve uygunluğu. Bütün bunlar teorinin nasıl üretildiğine bağlıdır (Glaser ve
Strauss, 1967: 5).
GTM hem bir veri toplama ve analiz stratejisidir hem de teori üretmeye yönelik bir
metodolojidir. GTM anlamlı verilerden elde edilen kategorilerin birleştirilip tanımlanması ve
bir ürün olarak teori ortaya koyma işlemidir. Bir strateji olarak GTM kategorilerin nasıl
tanımlanacağını, kategoriler arasında nasıl bir bağ oluşturulacağını ve kategoriler arasında
ilişkinin nasıl kurulacağını gösterirken; teori üretimi olarak GTM ise bu metodolojik sürecin
bir ürünü olarak karşımıza çıkar. GTM; sürekli karşılaştırmalı analiz, kuramsal örnekleme,
kuramsal kodlama gibi kendi metodolojik ruhuna uygun birtakım anahtar stratejiler kullanır
(Willig, 2013:70).
GTM’yi ismiyle zıt bir şekilde bir teori olarak değil, fakat araştırmacıyı bir teorinin
inşasına götüren araştırma metodolojisi olarak görmek gerekir. O, sosyal dünyanın
düzenliliklerini anlamaya yönelik bir araç olan teorinin keşfine yönelik bütünlüklü ve
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sistematik bir süreçtir. GTM’nin temel prensibi; tümevarımcı bir mantıkla verileri elde etmek
ve elde edilen verileri eş zamanlı olarak analiz etmektir. Böylelikle bu yaklaşımda, klasik
sosyolojik çalışmaların aksine teorilerin doğrulanması değil verilerden hareketle teorinin keşfi
esastır.
Verilerden yeni teori üretme fikri, mevcut teorilerin test edilmesinin karşısında olduğu
için sosyal bilimlerin diğer alanlarında da büyük yankı uyandırdı ve bir araştırma biçimi
olarak GTM git gide artan bir şekilde popüler oldu.
Strauss GTM’yi spesifik bir metot veya teknikten ziyade, nitel bir araştırma tarzı olarak
görür. Nitel araştırma tasarımlarından biri olan GTM’nin, diğer nitel araştırma biçimleri ile
birçok benzerlik taşımasına rağmen temel ve kritik bir farklılık noktası vardır. Benzerlik
noktalarından bir tanesi veri kaynaklarına ilişkindir. Diğer nitel araştırma biçimlerinde olduğu
gibi, derinlemesine görüşmeler, alana dair gözlemler, dokümanlar, günlükler, kayıtlar,
biyografiler, çeşitli işitsel ve görsel kayıtlar gibi kaynaklar veriler için temel oluşturur. Ayrıca
diğer nitel araştırmalarda olduğu gibi GTM’de de nicel verileri kullanışlı hale getirebilir ya da
nitel ve nicel analiz yöntemlerini birleştirebilir. Fakat teorik örnekleme, sürekli karşılaştırmalı
metot, kodlama paradigması gibi onu diğer yöntemlerden ayırt eden bazı unsurları vardır
(Strauss, 1987: 5). Strauss ve Corbin’e göre GTM, bir fenomen hakkında tümevarımsal
olarak oluşturulan ve sistematik adımların kullanıldığı bir nitel araştırma yöntemidir. Teori
geliştirmenin genel bir metodolojisidir ki bu, verilerde gömülüdür ve sistematik olarak
toplanır ve analiz edilir (Strauss ve Corbin, 1990: 24; 1994: 273). GTM, sabit bir bölgenin
gündelik yaşantısına sadıktır, değişik verilerden dikkatli bir şekilde bunu ölçer. GTM
gündelik gerçeklikle doğrudan ilişkilidir (Strauss ve Corbin, 1994: 276).
Charmaz'a göre GTM, nicel araştırmaların hegemonyasına karşı bir meydan okumadır.
Zira hem sosyolojinin ortaya çıkmasına kaynaklık eden hem de sonrasında sosyolojik
yöntemin hâkim paradigması olan pozitivist anlayışın temel metodik biçimini nicel araştırma
tasarımı oluşturmuştur (Charmaz, 2000: 509; 2007: 33). Ancak GTM’yi bütünüyle pozitivist
düşüncenin karşısına yerleştirmek mümkün değildir. İleride inceleyeceğimiz GTM
içerisindeki ontolojik ve epistemolojik farklılaşmalar bu konuya ışık tutacaktır.
Glaser ve Strauss'a göre; (1967-1978-1987) GTM pratiğinin temel özellikleri şu şekilde
sıralanabilir;
1.
Eşzamanlı veri toplama ve analizi yapılır.
2.
Veriler, tümdengelimli mantıksal akıl yürütmeler ile kurulan hipotezler
yoluyla incelenmez, analitik olarak verilerin kodlanmasıyla ve kategorileştirilmesiyle
bir inşa gerçekleştirilir.
3.
Sürekli karşılaştırmalı metot kullanılır ve analizin her aşaması boyunca
bu karşılaştırma yapılır
4.
Verilerin toplanmasının ve analizinin her aşamasında teori geliştirilir.
5.
Araştırma boyunca kategorilere ilişkin notlar yazılır, kategorilerin
özellikleri belirtilir, kategoriler arası ilişkiler tanımlanır ve benzerlik ve farklılıklar
ortaya çıkarılır.
6.
Örneklemin amacı, teorinin inşa edilmesine yöneliktir, bu bağlamda
örneklemin popülâsyonunun temsil edilebilirliğine bakılmaz.
7.
Literatür taraması, bağımsız analizlerin geliştirilmesinden sonra yapılır
(Charmaz, 2006: 6).
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Charmaz'a göre (2011) Strauss ve Glaser; A) nitel verilerin analizi için sistematik
bir strateji sağladılar. B) Sistematik olmayan, kişisel anlatılara dayalı ve izlenimci nitel
araştırmaların karşısındadırlar. C) Nicel araştırmaların sosyal bilimlerdeki hâkimiyetine
itiraz ederler. D)Teori inşa etmede nitel araştırmaların önemini göstermişlerdir. E) Keyfi
bir şekilde oluşturulan kuramcı ve araştırmacı ayrımına meydan okurlar.
GTM’nin kurucuları esasında farklı geleneklerden gelmektedirler. Glaser, katı bir
pozitivistik metodoloji anlayışı içerisinde nicel çalışmaların hakim olduğu Columbia
Üniversitesi geleneğine mensuptur. O, nicel araştırma alanının önemli isimlerinden Paul
Lazarsfeld'den etkilenmiştir. GTM Glaser'in epistemolojik varsayımları ve metodolojik
terminolojisi üzerine kurulmuştur; Bunlar "Tümevarımsal mantık ve sistematik yaklaşımdır.
Strauss ise, Chicago okulundan Herbert Blumer ve Robert E. Park ile birlikte alan
araştırmasının hâkim olduğu sembolik etkileşimcilik geleneğinden gelmektedir. Gelenek
içerisinde alan araştırması, sosyal dünyayı bağlamı içinde anlama, sosyal gerçeklik, bireyin
aktif katılımı, sosyal değişim ve toplumsal sürece yapılan vurgu bu geleneğin temel
kodlarıdır. Strauss GTM içerisine, pragmatist felsefeyi, eylem, anlam, bağlam ve ampirik
araştırmaları sokmuştur (Charmaz 2000: 510; 2006: 7-8; Charmaz ve Bryant, 2007: 32;
Strauss-Corbin, 1990a: 24-25; 1990b: 5).
1960’ta Strauss San Fransisco’da Kaliforniya Üniversitesi’nde çok ünlü bir geçmişi olan
hemşirelik okuluna katılır. Strauss’un oraya atanmasından kısa bir süre sonra okulun
bünyesinde “Toplumsal ve Davranışsal Bilimler” bölümü kurulur. Öte yandan, 1961’de 33
yaşındaki Glaser New York’taki Kolombiya Üniversite’sinde, Paul Lazerfield ve Robert
Merton önderliğinde doktorasını tamamlar. Bu sırada Strauss, “ölüm tecrübesi” üzerine
çalışmalar yapmış ve başarılı bir 4 yıl geçirmiştir. Başarılı bu dört yıldan sonra Strauss
Glaser’i ölüm hakkındaki araştırmalarında çalışmak üzere takımına alır. Bu olaydan sonra,
GTM oluşmaya başlar. 1965 yılında “Awereness of Dying” adlı çalışmalarının
tamamlanmasının ardından 1967’de “The Discovery of Grounded Theory” kitabı Glaser ve
Strauss tarafından yayımlanır (Dirks ve Mills, 2012: 2). Glaser ve Strauss ölmek üzere olan
hastalar üzerine yapmış oldukları "Awareness of dying" (1965) adlı çalışmaları ile GTM’nin
temellerini atmışlardır.
Heath ve Cowley’e göre GTM’nin kökenleri, James, Cooley ve Mead’in pragmatik
fikirlerinden oluşan sembolik etkileşimciliğe dayanır (Hammersley 1989’dan akt. Heath ve
Cowley, 2004: 142). Buna göre bireyler kendiliğin farkındadırlar. Kendilerini başkalarının
perspektifinden görebilme yetenekleri vardır. Dahası, duruma göre kendi davranışlarını
yönetebilirler (Mead 1934’ten akt. Heath ve Cowley, 2004: 142). Sosyal etkileşim kavramı
Blumer tarafından ortaya atılmıştır. (Blumer 1937’den akt. Heath ve Cowley, 2004: 142)
Onun naturalistik araştırmasıyla birlikte etkileşimci yaklaşımı geliştirmesi GTM’yi etkileyen
ana etkenlerden birisidir. Blumer ölçülebilen korelasyonlardan ziyade, önemini ve faydasını
ilişkilerden alan fikirlerin rolünü vurgular (Blumer 1956’dan atk. Heath ve Cowley, 2004:
142). Dahası Hammersley’in detaylı analizi, Blumer’in araştırma fikrinin her vakanın kendi
özelliklerini ortaya çıkarabilmek adına vakaların birbirleriyle karşılaştırılması gerektiğini ve
ortaya çıkacak anlamların üretilmesi gerektiğini gösteriyor. Paralel olarak GTM’de de devam
eden karşılaştırmalar aracılığıyla ana temayla ilişkili olan ve onun etrafında geliştirilen fikirler
ve kategoriler GTM’nin esasını oluşturur.
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Glaser ve Straus 1967’deki ilk çalışmalarının ardından, yazdıkları diğer metinlerde
(Glaser 1978, 1992, 1998 ve 1999; Strauss ve Corbin 1990, 1994 ve 1998) farklı yöntemler
izlemişlerdir. Her ikisinin sonraki yaklaşımları karşılaştırıldığında veri toplama ve analiz
süreçlerinde, literatürün hangi aşamada ve nasıl kullanılması gerektiği meselesinde ve bir
teori geliştirme süreci olarak tümevarım, tümdengelim ve doğrulama yöntemlerinin
kullanılması açısından farklılıklar gösterir (Heath ve Cowley, 2004: 142). Özellikle teorik
hassaslık meselesini ele alış tarzları bu teorisyenleri farklı yönlere sevk etmiştir (Kelle, 2007:
198).
Glaser ve Strauss, bir araştırmacının alana girerken kendi fikirlerinden ve değerlerinden
bağımsız olarak hareket edemeyeceğini söylerler. Fakat onlar arasındaki esas farklılık literatür
bilgilerinin nasıl kullanılacağıyla ilgilidir. Keşfetmek her iki teorisyen için de çalışmanın
kalbidir. Glaser’e göre son zamanlarda yapılan en önemli yanlış, teorinin ortaya çıkışı
sırasında araştırılan konuya ilişkin literatürün okunmasıdır, bu durum çalışmayı gerçek
yönünden saptırabilir (Glaser 1998’den atk. Heath ve Cowley, 2004: 143). Strauss’a göre ise,
hem geçmiş deneyimler hem de literatürün okunması teorik hassaslığı ve hipotez üretimini
teşvik edebilir (Strauss 1987’den akt. Heath ve Cowley, 2004: 143).
Öte yandan teorik hassalık meselesi GTM için her zaman önemli bir yer tutar, Glaser
1978’de bu ismi taşıyan bir kitap yayınlamıştır. Bunun için Glaser araştırmacının elden
çıkarması gereken bir yığın teorik kavramı olduğundan bu durumu açıklamak için “teorik
kodlar”, “teorik kodlama”, “kodlama ailesi” gibi kavramlar geliştirirken; Strauss ise köklerini
pragmatist sosyal teoriden alan, insan eyleminin ve etkileşimin apaçık bir modeli olan, önemli
kategorilerin geliştirilmesi ve birbirleriyle ilişkili olması anlamına gelen “kodlama
paradigması” şeklinde farklı bir kavramsallaştırma geliştirmiştir (Kelle, 2007: 198).
Grounded Teori'nin temel prensiplerini ve ilkelerini bulabileceğimiz temel eserler ise
tablo 1.de gösterilmiştir.
Tablo 1: Grounded Teori'nin Temel Prensip ve İlkelerinin Yer Aldığı Temel Eserler.
YIL

YAZAR

BAŞLIK

1967

Glaser and Strauss

The Discovery of Grounded Theory: Strategies For Qualitative
Research

1978

Glaser

Theoretical Sensitivity

1987

Strauss

Qualitative Analysis for Social Scientists

1990

Strauss and Corbin

Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and
Techniques

1992

Glaser

Basic of Grounded Theory Analysis

1994

Strauss and Corbin

Grounded Theory Methodology: An Overview’ in Handbook of
Qualitative Analysis (First Edition)
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1995

Charmaz

Grounded Theory in Rethinking Methods in Psychology

1998

Strauss and Corbin

Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and
Techniques (second Edition)

2000

Charmaz

“Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods” in
Handbook of Qualitative Research (Second Edition)

2005

Clarke

Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn

2006

Charmaz

Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through
Qualitative Analysis

Tablo: Dirks ve Mills, 2012: 3.

Bu tabloda da gördüğümüz gibi 1967 yılındaki ilk eser, Glaser ve Strauss'un beraber
yazdıkları (sosyal bilimler içerisinde nitel araştırmalar için yeni bir metodoloji) GTM’nin
temelini oluşturan "The Discovery of Grounded Theory: Strategies For Qualitative Research"
adlı eserdir. Sonrasında 1978 yılında Glaser'in yazmış olduğu "Theoretical Sensitivity" adlı
çalışması Starauss ve Glaser'in farklı yollardan ilerlemelerine kapı aralayacak ve Klasik
Glaseryan versiyon olarak adlandırılmasına neden olacaktır. Bundan daha sonra ise, 1987
yılında Strauss'un kaleme aldığı genel olarak nitel araştırma tasarımının, özelde de grounded
teorinin ilkelerinin anlatıldığı "Qualitative Analysis For Social Scientists" basılmıştır. Bu
yayının hemen ardından 1990 yılında bu kez Strauss daha sonra eserlerini beraberce
üretecekleri Corbin ile daha yapısal ve sistematik olarak adlandırılacak "Basics of Qualitative
Research; Grounded Theory Procedures and Techniques" adli eseri yayınlamışlardır. Glaser
ise özellikle Strauss ve Corbin'in bu eserine karşı 1992 yılında "Basic of Grounded Theory
Analysis" adlı çalışmayı gerçekleştirmiştir. Daha sonra ise, Charmaz'ın öncelikle 2000
yılındaki "Handbook of Qualitative Research" içerisindeki kendi İnşacı yaklaşımını anlattığı "
Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods" adlı makalesi yayınlanırken. 2006
yılında ise kendi kişisel kitabı olan "Constructing Grounded Theory" yi Grounded teori
literatürüne önemli bir katkı olarak sunmuştur.
Grounded teorinin tarihsel gelişim çizgisi içerisinde ilk jenerasyon olarak
tanımlayabileceğimiz Glaser ve Strauss dan sonra ikinci jenerasyon teorisyenler de ortaya
çıktı. Bu isimler Glaser ve Strauss’un ortaya koydukları metodolojinin analizini ve yorumunu
yaparken bir yandan da kendi orijinal çalışmalarını piyasaya sürmüşlerdir. Bu isimlerin en
önemlisi ise Kathy Charmaz’dır (2000; 2006) (Bowers&Schatzman, 2009; Charmaz, 2006;
Clarke, 2005).
KATHY CHARMAZ –NESNELCİ VE İNŞACI GTMCharmaz 2000 yılında “Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods” adlı
makale ile “geleneksel (nesnelci) GTM” ile “inşacı GTM” arasında bir ayrımı konu aldığı
makalesini yayınlar. Bu makale klasik anlatıya ilk karşı duruş olarak nitelendirilebilir.
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Geçmişte Strauss ve Glaser arasında da bir metodolojik bir kopukluk meydana gelmesine
karşın; Charmaz’ın eleştirisi ve önerisi keskin bir değişimi ifade etmektedir.
GTM içerisinde ikinci jenerasyonun önemli isimlerinden biri Kathy Charmaz’dır. O,
inşacı GTM yaklaşımını nesnelci versiyonundan (Strauss ve Glaser) ayırır. Charmaz’a göre;
Glaser ve Strauus’un GTM adına yaptıkları en önemli zayıflık, GTM’yi pozitivist, objektivist
bir temele dayandırmalarıdır, bu pozitivist damar, GTM’nin sadece bir parçasını oluşturur
(Charmaz ve Bryant, 2007: 33- 34; Charmaz, 2000: 510).
Charmaz GTM’yi şu şekilde tanımlar: GTM sistematik ama esnektir, nitel veri analizi
ve üretimi için rehber niteliği taşır ve verilerin kendilerinde gömülü olan teorileri inşa etmeye
yarar (Charmaz, 2006; 2009). Onun GTM yaklaşımı ve metodu sembolik etkileşimcilikle ve
Chicago okuluyla yakından ilgilidir (Charmaz, 2005: 508). Charmaz, inşacı GTM’sini
Chicago Okulu’nun öncülleriyle bağlantılı olarak, pragmatist temele oturtur (Charmaz, 2006:
10). Charmaz’a göre, inşacı GTM ampirik dünyada ilk elden bilgi toplamanın bir yöntemidir
ve postmodernizm ile pozitivizm arasında bir yer tutar (Charmaz, 2000: 510). Ona göre,
inşacı GTM, Glaser ve Stauss’un birlikte yazdığı 1967’deki versiyonun çağdaş bir
güncellemesidir. Rölâtivist bir epistemolojisi vardır. Bilgiyi sosyal bir ürün olarak görür. Hem
araştırmacının hem de katılımcının durduğu noktaları kabul eder.
Charmaz’a göre bir dış dünya mevcuttur; fakat bakanın gözünden ayrı tutulamaz. Bir
insanın durduğu farklı noktalar vardır (insan kompleks bir yapıdadır) ve bakanın durduğu yer,
araştırmaya katılanın durduğu yerden farklı olabilir, hatta çatışabilirler. İnşacı GTM’ye göre,
bilgi ampirik problemleri kavrayarak üretilir. Bilgi sosyal inşalara dayalıdır. Bizler araştırma
sürecini ve onun ürünlerini inşa ederiz ama bu inşa süreci önceden var olan yapılar vasıtasıyla
gerçekleşir. Bunlar araştırmacının perspektifinden, konumundan, yaşadığı ortamdan, vs.
etkilenirler. Bütün bunlar araştırma sürecine dâhil olur; fakat çoğu zaman bu durumdan
bahsedilmez. Yaptığımız gözlemler ve onları nasıl yaptığımız, ne gördüğümüz bu koşullardan
etkilenirler ve onları yansıtırlar. İnşacı bir araştırmacı, yaptığı çalışmanın tamamen objektif
olmadığının fakındadır (Charmaz, 2009: 130).
İnşacının gözünden ne gördüğümüz, ne zaman gördüğümüz, nasıl gördüğümüz ve neyin
var olduğu apaçık değildir; çoğu zaman üstü örtüktür. Yaşadığımız bu dünya hem araştırmacı
hem de katılımcı açısından zaten yorumlanmıştır. Bunların farkına varamayabiliriz. GTM için
temel amaç, bu üstü örtük olanları açığa çıkarmaktır. Araştırmacı, katılımcıların eylemlerini
ve yorumlarını tekrar değerlendirir ve onları uygun durumlarla adlandırmaya çalışır.
Araştırmacı, katılımcıların inançlarını, amaçlarını, eylemlerini ve bu eylemlerin sebeplerini,
onların perspektifinden doğru bir şekilde anlama çabasındadır. Ayrıca araştırmacı
katılımcıların eylemlerini ve anlam dünyalarını daha büyük sosyal yapılar ve söylemler
içerisine yerleştirmeye çalışır. Onların anlam dünyaları ideolojileri temsil edebilir yahut
gelenekleri veya güç ilişkilerini yeniden üretiyor olabilirler. Katılımcıların anlam dünyalarının
nerede durduğunu saptayarak, bir GTM teorisyeni makro ve mikro analizler arasında bağlantı
kurabilir, bu bağ ise öznel ve sosyaldir (Charmaz, 2009: 131).
“Neden inşacı GTM” sorusuna Charmaz (2009) iki ana sebep gösterir. İlk olarak
GTM’ye aşırı sistematik ve aşırı belirlenmecilik karşısında bir esneklik sağlamak. İkincisi ise
GTM’yi önceki sosyal inşacılıktan ayırt etmek. Charmaz’ın yaklaşımı radikal öznelcilikten ve
bireysel indirgemecilikten farklıdır.
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İnşacı GTM Charmaz’a göre interaktiftir. Yani veri toplama ve analitik süreç arasında
karşılıklı etkileşim söz konusudur (Charmaz, 2009: 137). İnşacı GTM’ye göre görüşmeci
verileri yaratır ve gözlenenle birlikte karşılıklı etkileşim yoluyla analizi devam ettirir. Veriler
gerçekliğe açılan birer pencere değillerdir; çünkü gerçeklik kültürel, yapısal, vs. bağlamda
keşfedilir. Gözlemci, gözlenenden ayrı olmak yerine onun bir parçasıdır. Fakat buna karşılık
nesnelci GTM pozitivizm ışığında sistematik olarak oluşturulmuş metotların gerçekliğin
keşfini sağlayacağını düşünür (Charmaz, 2000: 523-524). İnşacı GTM tıpkı Glaser ve
Strauss’un klasik versiyonunda olduğu gibi tümevarımcı, karşılaştırmalı ve açık uçlu bir
yaklaşımdır. Ayrıca Strauss’un da belirttiği gibi abductivedir. Grounded teorisyenler kategori
geliştirmede kontroller için abductive metodun yineleyici mantığını işletirler. Abductive
nedensellik, tümevarımsal araştırmayı takip eder. Eğer, araştırmacı alanda beklemediği bir
bulguyla karşılaşırsa: (1) bulgularla eşleşebilecek tüm teorik fikirleri göz önünde
bulundurmalı, (2) alana tekrar dönüp daha fazla veri toplamalı ve (3) en çok uyumlu olan
teorik yorumu seçmeli (Charmaz, 2006; Pierce, 1958; Reihert 2007; Rosental, 2004’ten akt.
Charmaz 2009: 137). Yani abductive nedensellik tecrübelerden oluşur. Mantıksal ve yaratıcı
çıkarımlar yapmaya yardımcı olur ve bu çıkarımları tercih edilebilir bir teorik açıklamaya
ulaşmak için hipotezlerle test etmeye teşvik eder (Charmaz, 2009: 137).
Nesnelci GTM, temellerini pozitivizmden alır ve buna göre tarafsız bir şekilde verileri
dış dünyanda keşfetmek ister. Veriler gözlemcinin gözünden bağımsız olgulardır ve
önyargısızlardır. İnşacı GTM temellerini pragmatizm ve rölativist epistemolojiden alır. Çoklu
gerçekleri ve gerçeklik hakkında çoklu perspektifleri temel alır. Veriler ne gözlenenden ne de
gözlemciden ayrı tutulamaz. Bunun yerine veriler karşılıklı etkileşimle üretilir. Her iki
teorinin de amaçları, onların kabul ettiği varsayımlardan ortaya çıkar. Nesnelci, orijinal
bağlamlarından bağımsız olarak genel geçer soyut kavramlara ulaşmak ister. Bunun aksine
inşacı GTM içerisinde genelleştirme; şartlara, zamana, mekâna, vs. bağlıdır (Charmaz, 2009:
137-138).
Konunun daha iyi anlaşılması adına, her iki yaklaşımın da temel aldığı paradigmaların
özelliklerine kısaca bakmakta fayda vardır. Aşağıda tablo 2. bunu kısaca açıklamaktadır.
Tablo 2: Pozitivist ve Pragmatist Paradigmaların Özellikleri.
Pozitivist

Pragmatist

Bilimsel metodu temel alır.

Problem çözücü yaklaşımı temel alır.

Dış dünyanın gerçekliğini varsayar.

Gerçeklik akışkandır, belirsizdir.

Tarafsız gözlemi varsayar.

Duruma göre bilgi üretimini varsayar.

Soyut genel geçerliliği keşfetmeyi varsayar.

Çoklu perspektifleri araştırmayı tercih eder.

Ampirik fenomenleri açıklamayı amaçlar.

Ortaya çıkan problemleri çözmek için bireylerin
eylemlerini araştırmayı amaçlar.
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Olgular ve değerler birbirinden ayrıdır.

Olgular ve değerleri birlikte oluşturulan bir şey
olarak görür.

Gerçeklik durumsaldır (conditional).

Gerçeklik durumsaldır.

Kaynak: Charmaz, 2009: 139. Grounded teorinin empirik dayanakları.

Objektivist ve inşacı yaklaşımlar aşağıdaki tablolar yardımıyla şu şekilde kısaca
açıklanabilir.
Tablo 3: Objektivist ve İnşacı Yaklaşımların Varsayımları.
Varsayımları
Objektivist

İnşacı

Dış gerçekliği varsayar.

Çoklu gerçeklikleri varsayar.

Verilerin keşfini varsayar.

Karşılıklı etkileşim yoluyla çoklu inşaları varsayar.

Kavramsallaştırmanın
varsayar.

verilerden

ortaya

çıktığını

Kategorileri araştırmacının inşa ettiğini varsayar.

Verilerin sunumunu problematik olarak görmez.

Verilerin sunumunu, problematik, göreceli, durumsal
ve parçalı görür.

Gözlemciyi objektif, tarafsız, pasif, otorite olarak
görür.

Gözlemcinin
değerlerinin,
önceliklerinin,
pozisyonunun ve eylemlerinin gözlemi etkilediğini
varsayar.

Kaynak: Charmaz, 2009: 141. Objektivist ve inşacı grounded teorinin farkı.

Tablo 4: Objektivist ve İnşacı Yaklaşımların Amaçları.
Amaçları
Objektivist

İnşacı

Bağlamdan bağımsız genelleştirmelere ulaşmak ister.

Genelleştirmeleri duruma, mekâna, zamana, şartlara,
vs. bağlı olarak görür.

Tarihsellin ve durumsallığın ötesinde, sıkı, soyut

Verilerin tarihselliğini göz önünde bulundurarak
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kavramsallaştırmalara ulaşmak ister.

yorumlamacı anlayışı amaçlar.

Değişkenleri belirler.

Değişkenlerin aralığını belirler.

Uygunluğu, çalışabilirliğini, uyumluluğunu olan bir
teori yaratmayı amaçlar. (Glaser’e göre)

Güvenilirliği, orijinalliği, kullanılırlığı olan bir teori
yaratmayı amaçlar.

Kaynak: Charmaz, 2009: 141. Objektivist ve inşacı grounded teorinin farkı.

Tablo 5: Objektivist ve İnşacı Yaklaşımlarda Verilerin Analizi.
Verilerin Analizi
Objektivist

İnşacı

Veri analizini objektif bir süreç olarak görür.

Veri analizi boyunca sübjektifliği kabul eder.

Ortaya çıkan kategorileri analizin şekillendiricisi
olarak görür.

Analizin şekillendiricisi olarak verilerin müşterek
inşasını kabul eder.

Esnekliği muhtemel veri kaynaklarından biri olarak
kabul eder.

Esneklikle iç içedir.

Araştırmacının analitik kategorilerine ve sesine
öncelik verir.

Analizin tamamlayıcı bir parçası olarak katılımcıların
görüşlerini sunmayı ve tekrar sunmayı tercih eder.

Kaynak: Charmaz, 2009: 141. Objektivist ve inşacı grounded teorinin farkı.

GTM, araştırılan fenomen etrafında sistematik bir döngü içerisinde hedefe yani teori
geliştirmeye doğru ilerler. Bu sürecin bazı temel taşları vardır; eş zamanlı olarak sürdürülecek
olan veri toplama ve analizi süreci, verilerin kodlanması ve kategorileştirilmesi,
tümevarımsal olarak sürekli karşılaştırmalı analiz, araştırmacının not yazımı, teorik örnekleme
olarak bilinen bir çeşit amaca yönelik örnekleme, araştırmacının kişisel becerisini de yansıtan;
teorik hassaslık, örneklem seçimimizle ve kategorilerin oluşturulmasıyla doğrudan ilgili olan;
teorik doygunluk ve teorik entegrasyon. Şimdi bu süreci temel başlıklarıyla ayrı ayrı
inceleyeceğiz.
GROUNDED TEORİ METODOLOJİSİ’NİN UNSURLARI
Theoretical Sampling (Teorik Örnekleme): Teorik örnekleme, grounded teori
oluşturmada kullanılan önemli bir süreçtir. Bu süreç, Glaser ve Strauss tarafından kısaca şu
şekilde tanımlanmıştır: araştırmacı veri toplama, kodlama ve analiz sürecini birlikte
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yürütürken, bir sonraki aşamada hangi verilerin nereden, ne kadar, nasıl toplanacağına karar
verme aşamasıdır ( Glaser ve Strauss 1967: 45; Glaser 1978: 36).
Bu süreçte ilk olarak, verilerin ilk elde edilmeye başlandığı andan itibaren, sürekli
karşılaştırmalarla, ham verilerden kodlar ortaya çıkarılır. Bu kodlar kullanılarak, gelecekteki
kodlara eklemlenir ve böylece bu süreç, daha sonraki verilerin toplanmasına yardımcı olur.
Örnekleme süreci bu şekilde devam eder ve herhangi bir kod üzerindeki teorik örnekleme,
doyuma ulaşıldığı düşünüldüğünde durdurulur. Bu süreçte, kümülatif olarak ilerleyen yoğun
bir teorik örnekleme ortaya çıkarır. Araştırmacı, giderek amaca yönelik daha uygun veri
toplamaya başlar (Glaser, 1978: 36) .
İlk teorik veri toplamak için kaynak, daha önceki ön bilgilere dayalı teorik taslaklar
değildir; bunun yerine, bu durum genel sosyolojik perspektifimize ve problem alanın genel
bilgisine dayanır (Glaser ve Strauss 1967: 45; Glaser, 1978: 36). Araştırmacı daha ilk günden,
kategoriler oluşturmak ve onları bütünleştirmek için alanda kodlar oluşturmaya başlar.
Böylece, GTM’nin karmaşık analizi, verileri toplayıp bitirdikten sonra değil, veri toplarken
başlar (Glaser, 1978: 36).
Teorik örnekleme, çeşitli kategorilerin ortaya çıkmasını ve kategoriler arasındaki
ilişkileri tanımlar ve de kategorilerin oluşturulmasına yardımcı olur. Teorik örnekleme
karşılaştırmalı metoda dayanır. Karşılaştırmalı metot kullanıldığı sürece; kategorilerin
özellikleri tanımlanabilir, kategoriler arasında bağlantılar kurulabilir. Böylece; teoriyi
oluşturacak kavramlar tanımlanabilir ve kategoriler inşa edilmiş olur. Araştırmanın amacı;
fikirlerin, kavramların, kategorilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesine yöneliktir. Teorik
örneklem, araştırma yapılan alanın popülâsyonuyla ilgili olmayıp, bu anlamda katılımcı
sayısını arttırmak araştırmacının amacı değildir. Bu yönüyle teorik örnekleme, nicel
araştırmalarda olduğu gibi istatistiksel olmaktan ötedir (Charmaz, 1996, 45; 2000, 519: 2006,
101).
Teorik örnekleme işlemi, kategorilerin özelliklerine yeni özellikler katıldığı sürece
devam eder. Yeni özellikler ortaya çıkmamaya başladığında kategorilerin doygunluğa ulaştığı
anlaşılmış olur.
Teorik örnekleme kategorilerin sınırlarını belirlemeye, onları düzenlemeye,
değerlendirmeye ve kategoriler arası ilişkileri belirlemeye yardımcı olur. Başlangıç
düzeyinde, analitik tanımlamalar ve açıklamalar için kategorilerin özellikleri belirlenir. Daha
sonra ise kategoriler arasındaki bağlantıların gösterilmesine yardımcı olacaktır (Charmaz,
2006, 107)
Theoretical Saturation (Teorik Doygunluk): GTM’de, veri toplama ve analizi süreci
teorik doygunluğa ulaşıncaya kadar devam eder. Bunun anlamı, araştırmacı yeni bir kategori
yeni bir örnek ortaya çıkaramadığı durumda araştırmayı sonlandırır. Aksi takdirde örneklem
seçimi ve kodlama devam edecektir. Teorik doygunluk teorik örnekleme ilkesinin de temelini
oluşturur. Araştırmacı yeni veri ekleyemediğini, kategorilerin özelliklerini geliştiremediğini
görür bu durum teorik doygunluğa işarettir. Benzer örnekleri tekrar tekrar görmeye
başladığında artık araştırmacı kategorilerin doygunluğu ulaştığından, araştırmanın
tamamlandığından emin olur (Glaser ve Strauss, 1967: 61).
Charmaz'a göre, veri toplamanın ne zaman sonlandırılacağı veya sonlandırmak için
kriterin ne olacağı sorularına GTM’nin en kısa cevabı "kategorilerin doygunluğa ulaştığı
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zaman" dır. Artık ana kategorinin yeni özellikleri ortaya çıkarılamıyorsa ve yeni bir teorik
kavrayış, anlayış geliştirilemiyorsa teorik doygunluğa ulaşılmış demektir. Doygunluğa
ulaşma, birçok araştırmacının da karıştırdığı gibi, sürekli aynı olaylara şahit olmak değildir;
yeni bir şeyin olmadığını görmektir. Ona göre, bir araştırmacının doygunluğa ulaşıp
ulaşmadığını nasıl anlayacağı konusunda üzerinde durduğu birkaç nokta vardır: veriler ve
kategoriler arasında ne gibi karşılaştırmaların yapıldığı, bu karşılaştırmaların ne anlama
geldiği, bunların araştırmacıyı nereye doğru yönlendirdiği, bu karşılaştırmaların kuramsal
kategorileri nasıl aydınlattığı, yeni kavramsal ilişkiler varsa, bunları araştırmacı görebildi mi,
başka bağlantılar ortaya çıktı mı, gibi (Charmaz, 2006: 113).
Theoretical Sensitivity (teorik duyarlılık / hassaslık): Glaser ve Strauss yazdıkları ilk
kitap olan The Discovery of Gronded Theory (1967) adlı kitapta, teorik hassaslık konusuna
kuramsal örnekleme başlığı altında değinmiş, bu bölüme kitapta pek fazla yer vermemişlerdir.
Ancak, Glaser, 1978’de yazdığı diğer bir kitabının adını Theoretical Sensitivity olarak
belirlemiştir. Bu kitabın girişinde ise amacının teorik hassaslıkla ilgili eksiklikleri
tamamlamak olduğunun altını çizmiştir.
İlk olarak, Glaser ve Strauss’un birlikte yazdıkları kitaba (1967) bakıldığında,
araştırmacının toplanan verilerden elde edilebilecek bir teori formüle edebilmesi için, teorik
hassaslığa sahip olunması gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre araştırmacı açısından teorik
hassaslığın iki önemli ayağı vardır. Bunlardan ilki, onun mizacı ve kişisel özellikleri ile
ilgilidir. Diğeri ise, onun kişisel entelektüel tarihine, bilgi birikimine, araştırma için nasıl
çalıştığına bağlıdır (Glaser ve Strauss 1967: 46). Teorik hassaslık, sadece araştırmacının kendi
alanıyla sınırla kalmayıp, örneğin psikoloji, halk sağlığı, ekonomi gibi alanlardaki bilgi
birikimi ile üst seviyeye taşınabilir (Glaser, 1978: 3). Corbin ve Strauss’un tanımına göre
(1990a) teorik hassasiyet, araştırmacının kişisel özelliklerini yani verileri anlamlandırabilme
yeteneğini ifade eder. Araştırmacının daha önce okudukları, tecrübeleri, alanla uygunluğu, vs.
hassasiyetlik derecesini etkiler. Ayrıca hassasiyetlik, araştırma sürecinde de geliştirilebilir.
Kısaca, teorik hassasiyet, araştırmacının kavrama becerisine, verileri nasıl anlamlandırdığına,
anlama kapasitesine, araştırmayla ilgili olan verileri ilgili olmayanlardan ayırabilme
becerisine bağlıdır (Strauss ve Corbin 1990a: 41-42).
Teorik duyarlılık, araştırmacının bilgisini, anlayışını ve becerilerine işaret eder. Bu
beceri kendisini, kategori üretmede, kategorilerin özelliklerini ortaya çıkarmada onları diğer
kategorilerle ilişkilendirmede gösterir. Teorik duyarlılık verilerden kavramlar üretmeye ve
onları ilişkilendirmeye yardımcı olur böylelikle sosyoloji içerisinde teori gelişiminin önü
açılır. Glaser'e göre eğer bir araştırmacı teorik duyarlılığa sahip değilse o araştırmacı
grounded teori yapamaz ve onu sonlandıramaz (Glaser, 1992, 27)
Grounded Teori’de analitik sürecin kendisi, teorik hassasiyet için yukarıdakilere ek
olarak birkaç kaynak daha oluşturur. Verilerle sürekli iletişim, kavrama ve anlama becerisini
geliştirir. Bu durum veri toplama, onlar hakkında sorular sorma, karşılaştırmalar yapma, ne
görüldüğü üzerinde düşünme, hipotez geliştirme ve kavramlar ile onların ilişkileri hakkında
küçük teorik taslaklar oluşturmakla ilgilidir. Bu yollarla araştırmacı verilerine sürekli olarak
geri dönüp bakar. Veri toplama ve analiz süreci birlikte örülür. Bunların her biri gelişen
teorinin parametrelerini tanımayı ve kavramayı sağlar. İlk veriler bir sonrakine ışık tutar.
Bunu yaparken araştırmacının kendi ürettiği fenomenle gerçekte olanı birbirinden ayırt etmesi
hassasiyetlik için önemli bir noktadır. Bunu ayırmak için Strauss ve Corbin bazı yollar
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önermektedir: A) araştırmacının sürekli geriye dönüşler yaparak, kendisine “burada ne
oluyor?”, “gördüklerim ve düşündüklerim verilerin gerçekliğine uygun mu?” gibi sorular
sorması. B) Verilerle ilgili her şey (hipotezler, sorular, kategoriler, açıklamalar, vs.) kesin
olarak düşünülmemeli, her zaman geriye dönüşler yapıp verilere göz atılmalıdır. C) Verilerin
toplama ve analiz süreçleri takip edilmelidir (Strauss ve Corbin 1990a: 42-44).
Veri Toplama ve Analizi: Grounded Teorinin diğer nitel araştırma tasarımlarından
benzerlik ve farklılıklarından söz etmiştik. Grounded Teorinin ayırt edici özelliklerinin
başında verilerin toplanması ile analizinin eşzamanlı olarak yapılması zorunluluğu gelir.
Bunun anlamı, belirli bir takım ilk gözlemlerle çıkılan sahadan toplanan veriler analiz edilip
belirli kavramsallaştırmalar yapılır. Bunun neticesinde ise, toplanan ilk veriler ve yapılan
kavramsallaştırma sonucunda ikinci kez sahaya çıkılır, toplanan bu ikinci veri seti ile ilk kez
toplanan veriler bütünleştirilir ve bu defa üçüncü veri seti için tekrar alana çıkılır ve bu işlem
sürekli karşılıklı ilişki içerisinde sürdürülür. Bu ilişki Grounded teori için zorunlu bir ilişkidir.
Veri toplama ve analizi süreci birbirini takip eden bir döngü şeklinde ifade edilebilir. Bu
döngü, sürekli karşılaştırma stratejisi ve ortaya çıkan yeni veriler ışığında daha başka veri
setini elde etmek için araştırmacıya rehberlik eder.
Glaser'e göre Grounded teorinin altında yatan temel prensip, araştırma probleminin
sınırlarını çizip, açık hale getirip, araştırılan alanla uygunluğunu sağlayıp artık ilk gözlemler
ve görüşmelerle açık kodlamaya başlanmasıdır (Glaser, 1992, 21)
Veri toplama konusunda Charmaz temelden bir anlatı ile başlar. Ona göre veri
toplamanın ilk aşaması, zengin verilerin nereden toplanacağını keşfetmekle başlar. Çünkü
güçlü bir Grounded teori oluşturmanın yolu güçlü, zengin veriler toplamaktan geçer. Zengin
verilerin keşfi, iyi bir analiz için önemli bilgiler verir. Zengin verilerden kastettiği şey ise,
detaylandırılmış, odaklanılmış, tam verilerdir. Onlar, aktörlerin görüşlerini, duygularını,
amaçlarını, eylemlerini yansıtır (Charmaz 2006: 14). Glaser’in (2002) “all is data” dediği
gibi, alanda toplanılan her şey teori üretimi için önemli bir veri olabilir.
Grounded Teoride veri toplamanın pek çok yolu vardır: alan notları yazma, görüşmeler
yapma, kayıtlar toplama, vs. gibi. Genelde birkaç tanesi bir arada kullanılır (Charmaz 2006:
14). Seçilen fenomenle ilgili verilerin nereden, nasıl, ne zaman toplanacağı ve onların nasıl
anlamlandırılacağı veri toplamada diğer önemli bir noktalardır (Charmaz 2006: 15; Thonberg
and Charmaz 2012: 43).
Veri toplama ve analizinde, Grounded teori metodolojisini diğer metodolojilerden
ayıran çok önemli iki özellik vardır. Diğer iki önemli metodolojiye bakıldığında ilk olarak,
eğer araştırmacı, nitel verileri kabaca nicel verilere çevirmek istiyorsa, bunun için geçici
olarak hipotezler test edebilir, önceden kodlar oluşturur ve analiz eder. Diğerinde ise teori
üretilirken, araştırmacı verilerini sürekli yeniden düzenleyip ilişkilendirdiği için, eğer sadece
teori üretmek istiyorsa, ilk olarak verileri kodlamak ve daha sonra da analiz etmek için bir
sınır koymaz (Glaser and Strauss 1967: 101-102).
GTM, araştırmacıya diğer nitel araştırma çeşitlerinden daha fazla esneklik sağlar. Fakat
Corbin ve Strauss, GTM’nin araştırmacıya esneklik sağlamasına rağmen dikkat edilmesi ve
takip edilmesi gereken çok önemli kriterlerinin olduğunu da önemle vurgularlar. Bunlardan
bir tanesi de veri toplama ve analiz süreciyle ilgili olanıdır. Buna göre, veri toplamaya
başlanıldığı anda analiz süreci de başlar. Bunun aksine ise, çoğu nitel araştırmada sistematik
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analizden önce veriler toplanır. GTM’de veri toplamayla birlikte analizin de başlamasının
sebebi, bir sonraki görüşme ve gözlemlere elde edilen ilk bulgular ışığında ulaşılmasıdır. Aynı
zamanda, onlar her araştırmacının alana girerken, kafasında bazı sorular olduğunu ya da alana
ilişkin kimi gözlemlere sahip olduğunu yadsımaz. Bu şekilde art arda ve sistematik olarak
işleyen veri toplama ve analizi süreci araştırmacının araştırdığı alan ya da konuyla ilgili bütün
bakış açılarını fark etmesi imkânı sağlar (Corbin and Strauss 1990b, 6). Charmaz bu noktada
kamera metaforunu kullanır: araştırmacı birçok lensi bulunan bir kamera gibidir. Alana
girdiğinde ilk olarak orayı geniş bir bakış açısıyla görür. Daha sonra yakınlaşmak ve daha da
yakınlaşmak için çeşitli lensleri kullanır (Charmaz 2006: 14).
GTM’nin araştırma problemi açısından temel prensiplerinden biri, veri toplamaya
başlanıldığında ilk kodlamanın da başlamasıdır. Bu aşamada, araştırma probleminin
sınırlılıkları da keşfedilir. Araştırmacın ana problematiği belirleyebilmesi için aceleci
davranmaması gerekmektedir. Yapılan ilk kodlamada (açık kodlama) birçok kavram ana
problematik gibi görünebilir, fakat aslında sadece biri veya ikisi böyledir. Araştırma problemi
keşfedildiğinde, çözümleme süreci de başlar ve aslında çözümleme süreci problemi belirtir.
İki süreç birlikte ilerler (Glaser, 1992: 21).
Kodlama Süreçleri: Kodlama, kategorileri tanımladığımız onları benzerlik ve
farklılıklarına göre sınıflandırdığımız bir süreçtir. Kodlama veri analizinin ilk aşamasıdır.
Elde edilen verilerin farklı görünümlerini etiketleme, sınıflama, tanımlama yoluyla kodlama
süreci gerçekleştirilir. Kodlama, katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda bir
kelime ya da bir paragraf yardımıyla gerçekleştirilebilir. Grounded teorinin amacı veriler
yoluyla yeni kavramlar ve kategoriler elde ederek belirli bir teori oluşturmak olduğu için
kodlama kategorilerin oluşturulması ve kavram inşası için can alıcı bir öneme sahiptir.
Grounded teori içerisinde çeşitli kodlama paradigmaları mevcuttur (Glaser, 1978; Strauss,
1987, 1990; Charmaz, 2006),
Kodlama meselesini Glaser, Strauss, Corbin, Charmaz gibi isimler farklı terimlerle
açıklamaktadırlar; fakat anlatmaya çalıştıkları şey hemen hemen aynı şeydir. Tablo 6.da bu
isimlendirmeleri ifade edecek olursak:
Tablo 6: Yazarların Kodlama Süreçlerini İsimlendirmeleri.
Initial coding

Intermediate coding

Advanced coding

Glaser and Strauss (1967)

Coding and comparing
incidents

Integrating
categories
and properties

Delimiting the theory

Glaser (1978)

Open coding

Selective coding

Theoretical coding

Open coding

Axial coding

Selective coding

Initial coding

Focused coding

Theoretical coding

Strauss
and
(1990,1998)
Charmaz (2006)

Corbin

Kaynak: (Gorunded Theory-A Practical Guide- Melanie Birks & Jane Mills-SAGE-Reprinted 2012-, sayfa
176).
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Kodlama, analiz sürecinin çok önemli bir basamağıdır. Kodlama, verilerdeki önemli
olan her şeyi kavramsallaştırma işlemidir (Glaser 1978:55). Veriler toplandıkça ortaya çıkan
verileri aynı zamanda kodlamaya da başlar ve kategorilendirir (Charmaz, 2000: 515).
Kodlama işlemi, verileri parçalarına ayırma, daha sonra onları sistematik bir yolla tekrar bir
araya getirme işlemidir (Glaser 1978:55).
İlk Kodlama: Kodlamanın ilk aşamasıdır. Strauss bu aşamaya “open coding” ismini
vermektedir. Gözlem notlarının, görüşmelerin, ya da elde edilen diğer dokümanların detaylı
incelenmesi ile yapılır. Hatta bu inceleme satır satır veya kelime kelime yapılır amaç, verilere
uygun kavramlar geliştirmektir. Fakat bu oluşan kavramlar tamamıyla geçici olmasına
rağmen, araştırmacıya birçok soru sordurtur. Bir sonraki aşama için yardımcı olurlar.
Araştırmacı bir sonraki kelimeye veya satıra geçtiğinde, süreç kartopu büyümesi gibi ilerler.
Araştırmacı, aktörlerin davranışların gerçekliği hakkında çok fazla düşünmemelidir. Çünkü
nasıl olsa bir sonraki adımda yanlış olan yorumlamalar veya yanlış yapılmış
kavramsallaştırmalar düzelecektir. Bu yüzden tecrübeli araştırmacılar bu konuda tereddüt
etmezler; verilerle bir oyun oynarmış gibi oynarlar (Strauss 1987: 28).
Buradaki amaç, teori için uygun (fit), çalışan (work) ve ilişkili (relevant) kategoriler ve
onların özelliklerini üretebilmektir. ilk kodlama, araştırmacıya kuramsal örneklemesinde
yardımcı olur ve ona bir yol çizmesini sağlar (Glaser 1978: 56). Strauss ve Corbin bu
aşamayı, verilerin farklı parçalara ayrılması, incelenmesi, benzerliklerin ve farklılıkların
karşılaştırılması, veriler hakkında soruların sorulması, kavramsallaştırılması ve
kategorileştirilmesi olarak tanımlamışlardır. Açık kodlama, ayrıntılı incelenen verilerdeki bir
fenomenin isimlendirilmesi veya kategorileştirilmesidir (Strauss and Corbin 1990a: 61- 62).
Açık kodlamada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, kategorilerin özellikleri ve
boyutlarıdır. Bir araştırmacı, açık kodlama yaparken, sadece kategorileri belirlemekle kalmaz,
aynı zamanda onların özelliklerini ve boyutlarını da belirler. Kategoriler ve alt kategoriler
arasındaki ilişkileri anlamak bakımından bu ikisi sistematik olarak geliştirilmelidir (Strauss
and Corbin 1990a: 69).
Açık kodlamada kavramsallaştırmanın ilk aşamasıdır. Kavramsallaştırma ve parçalara
ayırma ile kastedilen şey, bir gözlemi, cümleyi, bir paragrafı, verilen her farklı durumu, fikri
veya olayı, ismi, bir fenomenle ilgili her hangi bir şeyi analitik parçalarına ayırmaktır (Glaser
1978: 56; Strauss and Corbin 1990a: 63). Bunu da her birine şu gibi sorular sorarak yapılır:
“bu nedir?”, “neyi temsil eder?”. Benzer fenomenlere aynı etiketi verebilmek için durumlar
birbirleriyle karşılaştırılır. Aksi takdirde, ortaya çok fazla etiket çıkar ve bu da kafa
karışıklığına yol açar (Strauss and Corbin 1990a: 63). Kısacası bir kategori oluşturmak açık
kodlamada çok önemli bir yer tutar ve kavram gruplarından oluşur. Kategoriler temsil ettikleri
kavram gruplarından daha fazla soyut bir tanımlamaya sahiplerdir (Strauss and Corbin 1990a:
67).
Açık kodlamanın nasıl yapıldığı konusunda birtakım öneriler vardır: İlki bazı sorular
sormaktır: ilk soru, “bu çalışmanın verileri nelerdir?”, ikinci soru, “bu olayın belirttiği
kategoriler ve onların özellikleri nelerdir?”, son olarak da, “veriler gerçekten neyi anlatıyor?”
veya “sahada aktörlerin karşılaştıkları sosyal psikolojik problemler nelerdir?” bu tarz sorular
çoğaltılabilir. Bu tarz sorular, araştırmacının teorik hassasiyetini etkiler ve sürecin üstesinden
gelmesini sağlar (Glaser 1978: 57).
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Buna benzeyen diğer bir öneri, bir cümleyi ya da paragrafı kodlamaktır. Bu noktada “bu
cümleden ya da paragraftan çıkan temel fikir nedir?” sorusunu sormak gerekmektedir. Buna
bir isim verilir. Sonrada geriye dönülüp detaylandırılır. Bu kodlama tarzı daha çok birkaç
kategorinin hali hazırda kavramsallaştırılmış olduğu durumlarda daha elverişlidir (Strauss and
Corbin 1990a: 73).
Charmaz ise yapılan ilk kodlamaya initial coding demektedir. Ona göre, araştırmacı
kodlama aşamasına gelmişse, verilerde, muhtemel teoriye ulaştıracak her türlü şeye karşı açık
olmaktır. Bu ilk aşama araştırmacıyı ana kategoriyi tanımlayabilmesi için bir adımdır. Verileri
birbirleriyle karşılaştırarak, araştırmacı, katılımcıların neyi problematik olarak gördüklerini
anlayabilir ve onları analitik olarak değerlendirmeye başlar. Charmaz’ın ilk kodlamayı nasıl
yapılacağına dair bazı tavsiyeleri şunlardır: “bu çalışmanın verileri nelerdir?”, “veriler neyi
öneriyor?”, “kimin gözünden?” gibi sorular sormaktır (Charmaz, 2006: 47).
Charmaz’a göre ilk kodlama verilere sıkı sıkıya yapışmakla olur. İlk kodlama
araştırmacıyı düşünmeye teşvik eder ve böylece yeni kavramların ortaya çıkmasını sağlar. Bu
yüzden ilk kodlama sırasında daha önceden var olan fikirlerle yola çıkmamak gerekir.
Örneğin Weber’in düşüncesiyle yola çıkmak, ilk kodlama için yanlış olacaktır. Charmaz, ilk
kodlamnın ucunun kapatılmaması (open-ended) konusunda Glaser’e katıldığını ifade eder
(Charmaz, 2006: 48).
İnitial kodlar Charmaz’a göre, geçici, karşılaştırmalı ve verilerde gömülüdür. Geçici
olmasının sebebi, olası analitik süreçleri keşfedebilmektir. Sürekli olarak, verilerle uyumlu
kodların takip edilmesi gerekmektedir. GTM’nin bir avantajı da, daha çalışmanın erken
safhalarında bile, veriler açısından nerede bir eksiklik, boşluk var, bunun keşfedilmesini
sağlamaktır.
İkincil Kodlama: kodlamanın ikinci aşaması olan bu bölümü Glaser ve Strauss
1967’de “integrating categorie and their properties” olarak adlandırırlar. İlk aşamada ortaya
çıkan kavramsallaştırma sürekli birbirleriyle karşılaştırıldıkça, kavramsallaştırmada bazı
değişiklikler görülebilir. Teori ilerledikçe, farklı kategoriler ve onların özellikleri, sürekli
karşılaştırmalı metod boyunca birbirine bağlanırlar (Glaser ve Staruss, 1967: 108-109).
İkinci kodlamada, araştırmacı artık ilk kodlamadaki gibi sürekli kavramsallaştırma
yapmaz. Burada ana değişkeni bulmak esastır. Bunun için de araştırmacı sadece ana
değişkenle ilgili olabilecek kodlamaları yapacak şekilde kodlamasını sınırlar. Çünkü bu ana
değişken, bir sonraki aşama ve kuramsal örnekleme için rehber niteliğindedir. Memolar da
araştırmadaki boşlukları gözler önüne sermesi açısında bu aşamada önemlidir (Glaser, 1978:
61).
Stauss ise 1987’de yazdığı kitabında ve daha sonra Corbinle birlikte 1990’da yazdıkları
kitaplarında kodlamanın bu ikinci aşamasını axial coding (eksenel kodlama) olarak
adlandırırlar.
Buna göre eksenel kodlama aslında ilk kodlamanın önemli bir parçasıdır. Eksenel
kodlama, paradigma modeli kullanılarak (şartlar, sonuçlar, bağlam ve etkileşim terimleriyle),
bir ana kategori etrafında yoğun bir çalışmadır (Starauss, 1987:32; Starauss ve Corbin, 1990a:
96) eksenel kodlama, açık kodlamadan sonra kategorin ve alt kategorilerin birbirleriyle
karşılaştırılarak, başka bir yolla tekrar bir araya getirilmesidir (Staruss ve Corbin, 1990a: 9697). Bu kodlama bahsedilen ana kategori, diğer kategoriler ve alt kategoriler arasındaki ilişki
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açısından kümülatif bilgi birikimidir. Bu aşamaya eksenel kodlama denmesinin nedeni,
araştırmanın bir kategorinin ekseni etrafında dönmesindendir (Strauss, 1987: 32). Eksenel
kodlamada yapılan şey, bir kategorinin (Fenomenin) spesifikleştirilmesidir. Bu noktada ortaya
alt kategoriler ortaya çıkacaktır ki bu alt kategoriler, belirtilen bir kategoriyle ilişki
içerisindedir (Stauss ve Corbin, 1990a: 97).
Bu aşamada Charmaz ise focus coding ismini verir. Ona göre odak kodlama, veri
kalabalığını ayıklamak adına bir önceki kodlama aşamasında en sık tekrar edilen veya en
önemli görülen kodları seçmektir. Odak kodlama, verileri kategorize etmek adına, bir önceki
kodlamadan hangilerinin daha analitik olduğunu seçmektir. Bir önceki aşamada üstü örtük
olan bazı durumlar bu aşamada ortaya çıkarlar ve böylece bir öncekinde tam olarak
anlaşılmayan olaylar burada anlaşılabilir. Bu durumda daha önceli verilere tekrar dönülebilir.
Charmaz’ın önemle üstünde durduğu bir nokta da, verilerle çok yakın ve aktif olmaktır.
Böylece, eylemler, etkileşimler, perspektifler ortaya çıkacaktır. Odak kodlama, araştırmacıya
önyargılarını kontrol etmesini sağlar. Sürekli karşılaştırma yapmak gerekmektedir (Charmaz,
2006: 57-58- 59).
Son Kodlama: Kodlama sürecinin bu son aşamasına Glaser ve Strauss 1967’de
“delimiting the theory” der. Burada kısıtlama kelimesi ile kastedilen şey, teoriyi ve
kategorileri azaltmak olmak üzere iki türlü kısıtlama yapmaktır. İlki, kategoriler ve onların
özellikleri birbirleriyle karşılaştırıldıkça, farklı farklı olan birçok kategoride azalma olur.
Sonra olayın mantığını açıklayacak farklılıklar kalır. Uygun olmayanlar atılır (Glaser ve
Strauss, 1967: 110).
Glaser 1978’de ve Charmaz 2006’da yazdığı kitabında son kodlamayı “theoretical
coding” olarak adlandırırlar. Buna göre teorik kodlama, sabit kodların teoride bütünleşecek
hipotezler olarak nasıl birbirleriyle ilişkili olduğunu gösterir. Teorik kodlama, ikinci kodlama
boyunca araştırmacının seçtiği kodları takip eden kodlama aşamasının gelişmiş bir aşamasıdır
(Glaser, 1978: 72; Charmaz, 2006: 63). Charmaz’a göre teorik kodlar bütünleştiricidirler ve
elde edilen odak kodlara yön verirler. Bu kodlar araştırmacının uyumlu bir hikâye anlatmasını
sağlarlar. Bu yüzden bu kodlar, araştırmacıya sadece sabit kodların nasıl birbiriyle uyumlu
olduğunu göstermekle kalmaz; aynı zamanda da hikâyesini teorik yöne doğu ilerletmesini
sağlar (Charmaz: 2006: 63).
Staruss ise 1987’de ve Corbin ile yazdığı 1990a’da son kodlamayı “selective coding”
olarak adlandırır. Buna göre seçici kodlama ana kategoriyle uyumlu olacak şekilde,
kodlamanın sistematik olarak yapılmasıdır. Diğer kodlar bu anahtar kodun altında onunla
ilişkilidirler (Stauss 1987: 33; Strauss ve Corbin 1990a: 116). Diğer yandan ise, seçici
kodlama, araştırmacının kodları, ana kodlarla ilişkili olacak şekilde daraltmasıdır. Seçilen ana
kod, bir sonraki kuramsal örnekleme ve veri toplama için yönlendirici olacaktır. Araştırmacı,
ana kategoriyle ilişkili olan şartlara, sonuçlara, vs. bakmalıdır. Bu aşamada memolara da
odaklanılır (Strauss, 1987: 33). Strauss ve Corbin’e göre (1990a), bu aşama kodlamanın en
zor aşamasıdır. Verileri birleştirme süreci eksenel kodlamadan çok da farklı değildir; ama
ondan daha fazla soyutlama gerektirir. Eksenel kodlama boyunca araştırmacının seçici
kodlama için, bazı özellikleri, boyutları, olan, birbiriyle ilişkili kategorileri vardır.
Memo Yazımı (Araştırma Notları): GTM’de kodlama kadar önemli bir unsur da
memoların yazımıdır. Zira memo yazımı kodlama sürecinin bir parçası gibidir. Çünkü
araştırmacıyı verilerini analiz edebilmesi ve erkenden kodlayabilmesi için harekete geçirir
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(Charmaz, 2006: 72). Glaser’e göre (1987) eğer bir araştırmacı, memolarını yazmadan sadece
kodlamayla araştırmasını devam ettiriyorsa, araştırmacı GTM yapmıyor demektir. Ona göre
memo yazımı, araştırmadaki kodlar hakkında araştırmacıya yol gösterir; soyutlama yapmasını
ve fikir oluşturmasını sağlar. Memo yazımı sürekli bir iştir ve ilk kodlamayla başlar.
Memoların ve literatürün okunması boyunca da devam eder. Araştırmacının araştırma
boyunca aklında birçok fikir olur. Memolar araştırmacının bu fikirleri unutmamasını sağlar.
Buna göre memolar bir cümle bir paragraf veya birkaç sayfadan oluşabilir. Araştırmacının
fikirleriyle ilgili soyutlama seviyesini yükseltir, fikirleri yakalar, karşılaştırma ve bağlantıları
yakalamaya yardımcı olur, araştırmacıya devam edeceği yol ve soruları hakkında yardımcı
olur. Memo yazımı boyunca yeni fikirler ortaya çıkabilir. Şeyleri kağıda dökmek çalışmayı
somutlaştırır ve daha başa çıkılabilir hale getirir. Bir kere memo yazıldı mı hemen de
kullanılabilir veya daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir de (Charmaz, 2006:71).
Strauss ve Corbin’e göre memolar, alan notların hayli özelleştirilmiş şekilleridir.
Memolar verilerle ilgili araştırmacının soyut düşüncelerini içeren yazılardır. Memo yazımı
araştırmacın başlangıcından sonuna kadar devam eder. Soyut düşünmek için verilerden
uzaklaşabilmeyi sağlar. Sonra da bu verilere geri dönerek bu soyut fikirlerin köklerini
gerçeklikte arar. Düşünürken nerede boşluk olduğu gösterebilirler. Memolar gerçek verilerden
elde edilmekle birlikte, teknik veya teorik literatürden de oluşabilirler. Bunun dışında her
memonun tarihi atılmalıdır ve nereden alındığı, vs. belirtilmelidir. Burada belki görüşmeye,
gözleme veya dokümanlara, vs. kod numarası verilebilir. Sayfa numaraları vermek gibi bazı
özellikler araştırmacıya kolaylık sağlar. Her bir memoda kategorileri veya fikirleri belirten
ana fikir olmalıdır. Memolar iki veya daha fazla kategorinin veya alt kategorinin
kombinasyonu olabilirler veya ana kategoriyle ilişkili olabilirler. Kısa alıntılar veya cümleler
olabilir. Bunlar hatırlatıcıdırlar. Alt değişkenlere ayrılabilirler. İtalik yazılması veya altı
çizilmesi gereken yerler olabilir. Analiz sürecinde memolar form değiştirebilirler. Memoların
birden fazla kopyasının olması yararlıdır (Strauss ve Corbin, 1990:197-203).
TÜRKİYE’DE GROUNDED TEORİ DENEMELERİ
Bu bölümde, GTM’nin nitel bir araştırma tasarımı olarak Türkiye’de daha çok ne tür
çalışmalarda, ne sıklıkla ve nasıl kullanıldığını ve de GTM ile ilgili hangi kaynaklara atıfla
çalışmaların gerçekleştirildiğini inceleyeceğiz. Bunun için çeşitli kaynaklardan; Grounded,
Gömülü, Temellendirilmiş gibi ülkemizde GTM’nin sıkça rastladığımız tercümelerinin ayrı
ayrı taranmasıyla elde edilen makaleler ve tezler incelenmiştir. Yapılan araştırma neticesinde
çalışmaların özellikle yöntem bölümü detaylı olarak ele alınmış ve bu bölümde araştırmacının
bir yönüyle Grounded Teorinin kullanıldığını belirttiği yaklaşık 30 makale ve 40 yüksek
lisans ve doktora tezi incelenerek çalışma gerçekleştirilmiştir.
Grounded Teori; Türkiye’de Başlıca İsimlendirmeler
Grounded Teori
Temellendirilmiş Kuram
Gömülü Teori
Kuram Oluşturma
Alt Teori
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Grounded sözcüğünün Türkçe’ deki bire bir karşılığı ile metodolojik atfı arasında tam
bir uyumluluk söz konusu değildir. Bu sebeple GTM’nin henüz Türkçe’de uzlaşılmış bir
karşılığı bulunmamaktadır. Yoğunlukla kaynaklarda, teorinin verilerle temelleneceği
anlamında Temellendirilmiş Kuram, araştırılan şeyin, ortaya çıkarılmak istenen teorinin
veriler içerisinde keşfedilmeyi beklercesine saklı olduğunu belirten Gömülü Teori, ya da Alt
Teori ve kendisi bir kuram olmadığı halde metodolojik olarak Grounded Teorinin kuram
geliştirici yönüne atıfla Kuram Oluşturma gibi çeşitli şekillerde adlandırılmaktadır. Bu
kavramsallaştırmalar öz olarak Grounded Teoriyi ifade etmekle beraber özellikle sürekli
karşılaştırmalı bir metot olarak Grounded Teoriyi tam olarak ifade etmemektedir. Ayrıca bu
kavramlaştırmalar Grounded teoriyi fazlasıyla pozitivisttik göstermektedir. Zaten bu tartışma
(Pozitivistik ve İnşacı Grounded Teori) GTM içerisinde de özellikle Charmaz (2000)
tarafından başlatılmış ve sürdürülmüştür. Biz ise bu çalışmada GTM’yi gerek dillerin kendine
has doğasını hesaba katarak gerekse bilimsel kavramların anlam atıf ilişkisini kaçırmamak
amacıyla Grounded Teori olarak yani orijinal adıyla kullanmayı uygun gördük.
Türkiye’de Grounded Teorinin Kullanımı
Nitel araştırma tasarımlarının önemli bir kolu olarak ortaya çıkan ve gelişen GTM;
Sosyal bilimlerde özellikle Sosyoloji’de hakim paradigma olan tümden gelimci pozitivist
anlayışa tepki olarak, veriden hareketle kuram inşa etmeye dayalı tümevarımcı bir metodoloji
olarak ortaya çıkmıştır.
Grounded Teori her ne kadar bir teori inşasına yönelik olsa da genellikle çalışmalarda
teori inşa etme hedefinden daha çok Grounded Teorinin veri toplama ve analiz süreci örnek
alınıp bir strateji olarak kullanılmıştır. GTM’nin ayırt edici özelliklerinin başında verilerin
toplanması ile analizinin eşzamanlı olarak yapılması zorunluluğu gelir. Bunun anlamı, belirli
bir takım ilk gözlemlerle sahadan toplanan veriler analiz edilip belirli kavramsallaştırmalar
yapılır. Bunun neticesinde ise, toplanan ilk veriler ve yapılan kavramsallaştırma sonucunda
ikinci kez sahaya çıkılır, toplanan bu ikinci veri seti ile ilk kez toplanan veriler bütünleştirilir
ve bu defa üçüncü veri seti için tekrar alana çıkılır ve bu işlem sürekli karşılıklı ilişki
içerisinde sürdürülür. Bu ilişki Grounded teori için zorunlu bir ilişkidir.
Türkiye’de de Grounded Teorinin kullanımını teori inşa etmeye yönelik Grounded Teori
ve veri toplama ve analiz süreci olarak Grounded Teori olmak üzere iki türlü ele alındığından
söz edebiliriz.
Teori Geliştirmeye Yönelik Grounded Teori
Daha öncede değinildiği gibi GTM, her ne kadar metodolojik anlamda teorinin alandan
keşfi, teori üretme gibi yapısal bir değişiklik ile özellikle sosyal bilimler alanında ciddi bir ses
getirse de GTM verilerin toplanması ve analiz süreci için de farklı bir strateji iddiası
taşımaktaydı. Bu strateji nitel araştırmalar için zaman içerisinde kuram üretme kadar etkili
olmuş ve bizim burada “Teori geliştirmeye Yönelik Grounded Teori” ve “Veri Toplama ve
Analiz Süreci olarak Grounded Teori” olmak üzere ikili ayrıma gitmemize neden olmuştur.
Çünkü, yapılan çalışmalar her zaman için Grounded Teorinin doğasında olan kuram üretme
çabası içerisinde olmazken genellikle verilerin toplanması ve analiz stratejisi olarak ele
alınmıştır. Bu yönüyle Grounded Teori veri analiz stratejisi olarak araştırmacılara rehberlik
etmiştir.
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Türkiye’de teori üretmeye yönelik çalışmalar incelendiğinde; Sosyoloji alanında teori
üretimine yönelik olarak GTM’nin pek tercih edilmediğini görmekteyiz. GTM Sosyoloji
alanında daha çok verilerin toplanması ve analizi süreci olarak kullanılmaktadır. Yapılan
çalışmalar incelendiğinde GTM’nin daha çok eğitim bilimleri alanında kullanıldığı
görülmektedir. Bu alanda gerek yeni bir teknolojinin, gerek yeni bir yaklaşımın öğrenci ya da
öğretmen açısından doğurduğu sonuçlar Grounded Teori yaklaşımı ile ele alınmaya
çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, Grounded Teorinin 2000’li yıllardan sonra ülkemizde daha çok
kullanılmaya başlanmasıyla “Bir Grounded Teori Denemesi Olarak” ile başlayan araştırma
başlıklarına rastlamaktayız. Bu türden çalışmalar Grounded Teoriyi tanıtan ve bir çalışmada
nasıl kullanılacağını göstermeye çalışan araştırmalar olmaktadır.
Veri Toplama ve Analiz Etme Stratejisi Olarak Grounded Teori
Grounded Teori kullanılarak teori geliştirmeye yönelik kurgulanan çalışmalarda olduğu
gibi GTM’yi verileri analiz etme stratejisi olarak ele alan çalışmalarda da eğitim bilimleri
alanının yoğunluğundan bahsedebiliriz, Sosyoloji alanında da bir strateji olarak GTM sıklıkla
kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.
Bu çalışmalarda derinlemesine gözlemin veri toplamak için en uygun yöntem olduğu
dile getirilmiş, GTM’nin temel veri toplama stratejisinin derinlemesine görüşme olduğu
vurgulanmıştır. Böylelikle GTM ile araştırma nesnesinin derinliklerine nüfuz edilecek, sürekli
karşılaştırmalı analiz yöntemi ile veriler analiz edildikçe konuya ilişkin temel bilgilere
erişilecek böylelikle araştırmacı çalışmanın amacına bu yöntem ile ulaşmış olacaktır.
Araştırmalarda Grounded Teorinin seçilmesine dair genellikle şu türden ifadeler
kullanılmıştır:
“Katılımcıların bakış açılarını ayrıntılı bir şekilde ele almak için”,
“Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden Grounded teori kullanılmıştır”,
“Veri analizinde Grounded teorinin kodlama teknikleri kullanılmıştır”,
“Araştırmada nitel araştırma yöntemleri, verilerin analizinde ise Grounded teori
yaklaşımı kullanılmıştır”.
Verilerin analizi için çoğunlukla Strauss ve Corbin’e (1998) atıfla Açık, Eksensel ve
Seçici kodlama çerçevesi kullanılmıştır. Çalışmalarda genellikle Grounded Teorinin temel
eserlerinde; (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies For Qualitative Research,
(1978) Theoretical Sensitivity ve (1998) Basic of Qualitative REsearch: Grounded Theory
Procedures and Techniques kullanılmıştır.
Yapılan çalışmalarda, Charmaz’a yönelik referansın azlığı dikkat çekmektedir. Son
dönemlerde özellikle Charmaz’ın inşacı grounded teori yaklaşımı, grounded teori içerisinde
önemli bir yer tutmuş ve tartışma yaratmıştır. Ancak Türkiye’de yapılan çalışmalarda
pozitivist grounded teoriye karşı inşacı grounded teori yer bulamamış ve verileri kodlama
stratejisi olarak da Charmaz’ın tekniği kullanılmamıştır.
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Çalışmaların Amacı ve Grounded Teorinin Kullanılma Sebebinin Nasıl İfade
Edildiği
Bu bölümde bir yönüyle Grounded Teorinin temel alındığı kimi çalışmalarda çalışmanın
amacının ne şekilde ifade edildiği ve Grounded Teorinin söz konusu araştırma açısından
seçilme sebebinin ne olduğu bir tablo şeklinde gösterilmiştir.
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Araştırmacı

ÇALIŞMANIN AMACI

GTM’nin Araştırmada Nasıl ve Neden Kullanıldığı

S. Güven

Bu araştırma, SHÇEK’e ait yuvalarda
barınan, ilköğretim birinci kademe
ikinci devre öğrencilerinin sosyal
bilgiler derslerinde derslere katılımı
hakkındaki bakış açılarını, öğrencilerin
kendi
ağızlarından
tanımlamayı
amaçlamaktadır.

Öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde öğretmenleri
ve diğer öğrencilerle olan etkileşimlerini inceleyerek
farklı sosyokültürel çevreden gelen öğrencilerin etkili
öğrenmeleri için uygun ortamın sağlanması konusunda
yeni bilgiler edinmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple bu
araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.
Verilerin analizinde ise gömülü teori yaklaşımı
kullanılmıştır. Analiz safhası açık, eksensel ve seçici
kodlama olmak üzere üzere üç aşamadan oluşmaktadır.
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde gömülü
teori yaklaşımı dikkate alınmıştır.

Bu araştırma, Türkiye’de anti-tüketim
olgusunun yeni oluşan bir türü olan,
politik amaçla marka seçen tüketicilere
karşı geliştiren pazarlama politikalarını
ve stratejik düşünceleri incelemeyi
amaçlamaktadır.

Türkiye’de yaşanan politik kutuplaşma nedeniyle
kendiliğinden oluşmuş politik bir süreç içinde
şekillenen bir durum söz konusu olduğu için nitel
araştırma desenlerinden temellendirişmiş kuram
yönteminin kullanılması tercih edilmiştir. Çalışmanın
kurgusu açısından araştırmanın sorgusunun net bir
cevabının olmaması cevabın ancak verilerden analiz
edilerek ortaya çıkarılabileceği için temellendirilmiş
kuram kullanılmıştır. Bu çalışmada, Glaser ve Strauss
tarafından veri analizinde ve araştırmanın diğer bütün
aşamalarında
kullanılması
önerilen
sürekli
karşılaştırmalı bir inceleme yapılmıştır. Araştırmacı bu
şekilde veri toplama ve analiz süreci sırasında verilerin
içine gömülü olan yeni kavram ve teoriyi ortaya
çıkaracaktır.

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin
yansıtıcı düşünceye ve yansıtıcı
düşüncenin öğrenme-öğretme sürecinde
kullanılmasına yönelik bakış açılarını
ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden Strauss
ve Corbin’in (1998) gömülü teori yaklaşımı
uyarlanarak kullanılmıştır. Nitel araştırma, olguların ve
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konulmasına yönelik nitel bir sürecin
izlendiği, kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışı ön
plana alan bir yaklaşım olduğu için çalışma açısından
uygun bulunmuştur. Öğretmenlerin kendi ifadelerinden
yola çıkılarak bir inceleme amaçlandığı için gömülü
teori kullanılmıştır.

Bu nitel araştırmada, Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki
çeşitli
devlet
okullarında görev yapan 10 öğretmen
ile görüşme yapılarak, onların sahip
oldukları üstün zekâ kavramlarının
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Bu nitel araştırmada, gömülü teori metodolojisi
kullanılmıştır.
Çünkü
yeni
bir
alan
veya
yapılandırılmış bilgi ve teorilerin eksik olduğu mevcut
bir alan gömülü teori ile araştırmalar yapmak için
uygundur. Ayrıca bu araştırmada öğretmenlerin üstün
zekâ kavramlarını ortaya çıkarmak için veri toplama
tekniği olarak görüşmenin ve verilerin analizi ile teori
oluşturma yöntemi olarak da gömülü teori
metodolojisinin
en
iyi
yöntem
olduğuna
inanmaktayım.

Araştırma, genç yetişkinlerin sahip
oldukları
ahlaki
kimliklerini
değerlendirmek
amacıyla,
nitel
araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bir
metodoloji üzerine oturtulmuştur.

Araştırmada, genç yetişkinlerin sahip oldukları ahlaki
kimliklerine ilişkin olguların belirlenmesi amaçlandığı
için nitel araştırma modellerinden “yorumlayıcı
fenomenoloji deseni” ve “gömülü teori” kullanılmıştır.
Ayrıca nitel araştırmanın, “gözlem, görüşme ve
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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” şeklinde
tanımlanabileceği ifade edilmiştir.
A.Pamuk
2013

A.Çetinkaya
2013

Ö.Kaya
2013

A.Yazıcıoğlu
2006

Bu araştırmanın amacı bireysel ve
kolektif kimliklerin tanımlanmasında ve
yapılandırılmasında tarih eğitiminin
rolünü tartışmaya açmaktır.

Araştırmada kimlik ve tarih eğitimi ilişkisi
irdelendiğinden araştırma konusunun doğal ortamda
incelenmesi ve katılımcıların kimliklerini nasıl
anlamlandırdıkları, farklı bağlamlarda nasıl inşa
ettikleri ve inşa ederken tarihi nasıl kullandıkları
araştırılma yoluna gidilmiştir. Bu göstergeler ışığında
araştırmanın amaçları nitel araştırma desenlerinden
“gömülü teori” kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada gömülü teori ile özdeşleşmiş olan
“kuramsal örnekleme yöntemi/iradi örneklem”
kullanılmıştır.

Bu çalışma, hem kadın hem de erkeğin
yaşam seyri içerisinde önemli bir karar
verme,
kullanma
ve
sürdürme
davranışlarından biri olan ve cinsiyet
ayrımı olmaksızın bireylerin doğurgan
çağ boyunca etkilendiği gebeliği
önleyici yöntem kullanımıyla ilgili,
yasam deneyimlerinin derinlemesine
incelenmesine ve araştırma özneleri
olarak
bakış
açılarının
ortaya
çıkarılmasına dayanan bir gömülü
kuram çalışmasıdır. Bu araştırmanın
amacı, Gebeliği Önleyici Yöntem
kullanan bireylerle gömülü kuram
yöntemi ile nitel çalışma yürüterek,
Gebeliği Önleyici Yöntem kullanımı
için karar verme, kullanma ve sürdürme
davranışlarıyla ilgili kavram ve
süreçleri ortaya koyan bir model
geliştirilmesidir

Nitel araştırma yaklaşımlarından ve en güçlü
tasarımlardan birisi olan gömülü kuram yöntemi, hem
araştırma deseni hem de araştırmanın veri analiz
prosedürü olarak kullanıldı. insan davranışlarını
çözmeye ve anlamaya yönelik olumlu bir üne sahip
gömülü kuram araştırma tasarımı ile bireyin Gebeliği
Önleyici Yöntem kullanımı davranışına yönelik psikososyal bakış ile bir çalışmanın yapılması sonucunda;
hem Gebeliği Önleyici Yöntem kullanımı ile ilgili alan
yazına hem de yöntem bilim çalışmalarına katkı
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada gömülü
kuramın gerektirdiği sistematik yollarla toplanan ve
analiz edilen veriler ile Gebeliği Önleyici Yöntem
kullanımı olgusu ile ilgili tümevarımsal yani verilerden
bütüne varılan bir kuramsal temele ulaşılması
amaçlanmıştır.

Bu araştırmanın temel amacı, 20082009
eğitim
öğretim
yılında
uygulamaya konulan Fizik Dersi
Öğretim Programının (FDÖP) okullarda
ilk
kez
uygulama
sürecinin,
öğretmenler,
okul
yöneticileri,
öğrenciler ve veliler tarafından nasıl
deneyim edildiğini ortaya koymaktır.

Bu araştırmada, Glaser ve Strauss tarafından
keşfedilen ve daha sonra Glaser tarafından geliştirilen
klasik Teori Temellendirme yöntemi kullanılmıştır. Bu
çalışmada katılımcıların bakış açısıyla değişim
sürecine ait bir kuram ortaya konulmak istendiği için
yorumcu paradigma eşliğinde “en önemli özelliği
insanları, varlıkları ve olayları kendi doğal
ortamlarında incelenmesi” olan nitel araştırma
yaklaşımının seçilmesi uygun görülmüştür.

Araştırmanın temel amacı, bireyin
yaşam seyri içindeki önemli geçişlerden
biri olan emekliliğin, kadın emeklilerin
yaşamlarında
meydana
getirdiği
değişmelerin bir grounded teori
çalışması şeklinde ortaya konmasıdır.

Bu çalışmada, araştırma tasarımı olarak Grounded
Teorinin kullanılmasıyla literatürdeki hakim görüşleri
yansıtarak kurulmuş olan hipotezleri test etme ya da
araştırma sonucunda genellemelere ulaşma kaygısı
olmaksızın, konu ile ilgili araştırma verilerini
gözlemleyerek temellendirilmiş olan kavramsal ve
kuramsal bilgilerin ortaya konması sağlanmıştır.
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Grounded teori hem araştırmanın nasıl uygulanacağına
yol gösteren nitel bir araştırma stratejisi hem de
toplanan veriler için bir analiz tekniği olarak
kullanılmıştır. Ayrıca Grounded Teorinin araştırma
tasarımı olarak seçilmesindeki en önemli amaç; bir
olguyu, olayı kendi sosyal dünyası içinde açıklamak ve
kuramsal
bilgileri,
verileri
gözlemleyerek
geliştirmektir. Çalışma, Grounded teorinin Türkiye’de
de bir örneğinin sunulması açısından önemlidir.
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ÇEVRESEL TUTUMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ: POTANSİYEL YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA1
Yusuf AYMANKUY*

Eray POLAT**

Cemali BUZLUKÇU***

Şimal AYMANKUY****

Öz
Günümüzde artan çevresel sorunlar tüketicilerin çevreye daha duyarlı hale gelmesine ve tüketim tercihlerinin
çevreye duyarlı ürünler yönünde değişmesine neden olmuştur. Bu hususun turistik tüketiciler için de geçerli
olduğu ifade edilebilir. Bu çalışmanın öncelikli amacı potansiyel turistlerin çevresel tutumlarını; doğa merkezli
(ekosentrik) tutum, insan merkezli (antroposentrik) tutum ve çevreye karşı ilgisizlik (antipatiklik) olmak üzere
üç başlık altında tespit etmektir. Bu çevresel tutumların, yeşil otel seçme ve ağızdan ağıza iletişim yoluyla
yayma isteği üzerindeki etkilerinin belirlenmesi de çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda
Balıkesir il merkezinde yaşayanlardan anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırmanın örneklem kitlesi, kolayda
örnekleme yoluyla seçilmiş ve anket uygulaması yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler
frekans dağılımı, faktör analizi ve regresyon analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen
bulgular, göre yeşil otelde kalma niyeti ve yeşil otelleri ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma niyeti ile
ekosentrik tutum arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, antroposentrik tutum ve antipatik tutum arasında bir ilişki
olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yerli Turist, Çevresel tutum, Satın Alma Davranışı, Yeşil Otel.
THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL ATTITUDES ON BUYING BEHAVIORS: A STUDY ON
POTENTIAL DOMESTIC TOURISTS
ABSTRACT
Today the increasing environmental problems have caused consumers to become more sensitive to the
environment and change their consumption preferences to more environment sensitive products. This fact can be
considered to be valid for touristic consumers too. The primary aim of this study is to determine the
environmental attitudes of potential tourists under three headlines: nature oriented (ecocentric), human oriented
(anthropocentric) and reluctant to the environment (antipathetic). Another aim of the study is to determine the
effects of these attitudes on green hotel selection and make this preference widespread by oral communication.
In this context, data was collected from people living in Balıkesir city center. The sample mass of the research
was selected by convenience sampling method and the survey was conducted by face to face interviews. The
obtained data was evaluated by frequency distribution, factor analysis and regression analysis. The findings
obtained from the study demonstrates that there is a significant relation between the intention to stay at green
hotel and intention to make the green hotels widespread by oral communication and ecocentric attitude while no
relation is present between these intentions and anthropocentric and antipathetic attitudes.
Key Words: Domestic tourist, Environmental Attitude, Purchasing Behavior, Green Hotel.
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GİRİŞ
Son yıllarda çevre ile ilişkilendirilen konular, politikacılar, akademisyenler, medya ve
yerel halk gibi geniş çevreler tarafından sıklıkla konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Bunun en
büyük nedeni, artık çok ciddi şekilde etkileri hissedilen çevresel bozulmadır (Chan ve Lam,
2002: 381; Deng ve Burnett, 2002: 57; Han vd. 2009: 5199; Lee vd. 2010: 901). Turizm
sektörünün küresel çaptaki CO2 emisyonunun yaklaşık %5’inden sorumlu olması (UNWTO
ve UNEP, 2008: 13); bu sektördeki işletmelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanmasını, su, atık ve enerji yönetimi konusundaki çabalarını önemli hale getirmektedir
(Kirk, 1995: 3).
Çevresel tehditlerin çoğalması, tüketicilerin çevresel sorumluluğa sahip ürünlere, bir
başka deyişle “yeşil ürünlere” olan ilgisini artırmıştır (Laroche vd. 2001: 503;
Diamantopoulos vd. 2003: 465; Han vd. 2011: 345). Bu artışa ilişkin şu veriler dikkat
çekicidir: 1985 yılında piyasaya giren ürünlerin %0,5’i yeşil ürün kapsamında
değerlendirilirken, 1991 yılında bu oran %13,4’e yükselmiştir (Roberts, 1996: 217).
Yunanistan’da Atina Pazarlama Araştırmaları Laboratuvarının, Sürdürülebilirlik Merkezi
(CSE) ile yapmış olduğu araştırma ise, tüketicilerin %92,8’inin çevresel duyarlılığa sahip olan
işletmelere karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ortaya koymuştur (Papadopoulos vd. 2009:
1348).
Turizm sektörü ve turistler söz konusu olduğunda da benzer oranlar görülmektedir.
International Hotels Environment Initiative (IHEI) ve Accor Grubu’nun yapmış olduğu
araştırma, turistlerin %90’ının çevresel duyarlılığa sahip otellerde konaklamak istediklerini
ortaya koymuştur (Mensah, 2004). Aynı zamanda Penny (2007: 290)’nin Makao’da yürütmüş
olduğu araştırmanın sonuçları göstermiştir ki, turistlerin yaklaşık %65’i, çevre duyarlılığına
sahip otellerin daha güçlü bir marka imajına sahip olduğunu düşünmektedir. 2007 yılında
Kuzey Amerika’da yapılan otel müşterileri memnuniyet araştırması ise, tüm otel
müşterilerinin yaklaşık %75’inin, otellerin çevre koruma programlarına gönüllü olarak katılım
gösterebileceklerini ortaya çıkarmıştır (Butler, 2008: 241).
Günümüz turist profili penceresinden, işletmelerin yeşil ürün üretimine ve
uygulamalarına devam etmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir (Lee vd. 2010: 910). Zira
bir taraftan yeşil ürünlere ilginin artması söz konusu, diğer taraftan tüketicilerin genelinin ve
turistlerin, yeşil ürünleri, hayatın devamı için bir zorunluluk olarak görmeleri söz konusudur
(Ko vd. 2013: 1709). Hatta yukarıda ifade edildiği üzere turistlerin yeşil ürün üretimine
katılım istekleri ve katılımları gündemdedir. Otellerin enerji ve su kullanımını azaltmak için
yaptıkları uygulamalara turistlerin de katılım sağlaması buna örnek olarak verilebilir (Kassinis
ve Soteriou, 2015: 144). Turistleri yeşil ürün almaya iten temel sebep ise, satın alma
davranışları ile dünyanın daha temiz bir yer olarak kalmasına katkı sağlama düşüncesi ve
çocuklarına temiz bir çevre bırakmak istemeleridir (Lee vd. 2010: 910).
Turizm işletmeleri, katı atık-su-enerji gibi konularda daha duyarlı hale gelen ürünler
aracılığıyla “yeşil” konsepte bürünmüşler (Enz ve Siguaw, 1999: 72; Manaktola ve Jauhari,
2007: 365; Han vd. 2010: 325), çevre koruma programlarında aktif bir şekilde görünür
olmuşlar (Cometa, 2012: 1) ve eko-etiket almak için büyük çaba gösterir hale gelmişlerdir
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(Chan, 2013: 442). Örneğin Hilton Otel Grubu bazı otellerinde “eko-oda” adını verdiği
odalara sahiptir. Bu odadaki malzemelerinin %97’si geri dönüşebilir maddelerden yapılmış
durumdadır. Ayrıca, enerji ve suyu verimli kullanan sistemlere sahiptir (Lee vd. 2010: 910).
Hyatt Grubu’nun bazı otellerinde ise müşteri, odadan çıkar çıkmaz bütün elektronik sistemler
kapanmaktadır (Cometa, 2012: 10). Aynı şekilde Marriott, Wyndham, Ramada, Accor ve
Inter-Continental gibi büyük otel zincirleri de benzer uygulamalara sahiptirler (Chan ve
Wong, 2006: 483; Lollis, 2007). Günümüzde artık otel işletmelerinin birçoğunda benzer
uygulamalar görülmektedir. Zira Edinburgh (Kirk, 1995), Gana (Mensah, 2006) ve Ankara
(Erdogan ve Baris, 2007) gibi farklı destinasyonlarda yürütülmüş araştırmalarda da bu durum
ortaya konulmuştur.
Çevresel eğilimin geniş çevrelerce konuşulmaya ve tartışılmaya başlanması, tüketiciler
tarafından talep edilmesi ve işletmelerce değişik şekillerde uygulamalarının hayata
geçirilmesi, literatüre de yansımış ve konu ile ilgili çalışmalarda artışlar şeklinde sonuç
vermiştir. Bu çalışmalarda çevresel tutum kavramı; antroposentrik, ekosentrik ve antipatik
tutum olarak geniş bir şekilde yer almıştır. Ancak turistlerin çevresel tutumlarının incelendiği
çalışmalarda, ifade edilen tutumlar özelinde bir incelemenin yapılmadığı göze çarpmaktadır.
Bu kapsamda yapılan çalışmamızda, potansiyel turistlerin çevresel tutumlarını antroposentrik
tutum, ekosentrik tutum ve antipatik tutum olarak belirlemeyi ve bu çevresel tutumların, yeşil
otel seçme ve ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma isteği üzerindeki etkilerini belirlemeyi
amaçlamaktadır.
LİTERATÜR İNCELEMESİ
Yeşil Pazarlama, Yeşil Ürün ve Yeşil Otel Kavramları
Yeşil pazarlama kavramı ilk olarak 1970’li yıllarda gündeme gelse de tam anlamıyla
1980’lerin sonunda konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmıştır (Peattie ve Crane, 2005: 358).
Yeşil pazarlama; sosyal pazarlama, ekolojik pazarlama, çevresel pazarlama (Soonthonsmai,
2001: 18) hatta sorumlu pazarlama (Polonsky, 2011: 1311) gibi değişik kavramlarla
anılmaktadır. Yeşil pazarlama kavramı işletmelerin üretim, tutundurma, fiyatlandırma ve
dağıtım politikalarında çevreye zararlı uygulamalardan kaçınması olarak tanımlanabilir
(Chan, 2013: 443). Tüketici penceresinden ise yeşil pazarlama, çevreci endişe taşıyan
tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini tanımlayan ve yol gösteren bir terim olarak tanımlanmıştır
(Çabuk vd. 2008: 87). Farklı bakış açıları ile farklı şekillerde yapılan tanımların ortak noktası,
pazarlama faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi ve yaşam kalitesini artırması olarak ifade
edilebilir (Polonsky, 2011: 1311).
Yeşil ürün kavramı ise, dünyayı kirletmeyen, doğal kaynakları sürdürülebilirlik
prensibine uygun olarak kullanan ve geri dönüştürülebilen ürünler olarak tanımlanabilir
(Çabuk vd. 2008: 87). Bir ürünün yeşil ürün kategorisinde değerlendirilebilmesi için şu
özellikleri taşıması gerekmektedir (Moisander, 2007: 405):
 İnsan ya da hayvan sağlığı için tehlike içermemeli,
 Üretimi, kullanımı ve imha edilmesi sırasında çevreye zarar vermemeli ve gereksiz
enerji ya da kaynak kullanmamalı,
 Kullanımı sonrası gereksiz atıklara yol açmamalı,
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Kısa süreli bir ömre sahip olmamalı,
Üretiminde tehlike altındaki canlı türlerinden herhangi bir materyal gerektirmemelidir.
Han vd. (2011: 345) turizmden kaynaklanan CO2 emisyonunun %21’nden, otel
işletmelerinin sorumlu olduğunu ifade etmektedir. Diğer taraftan otel işletmelerinin turizm
sektörünün en önemli parçalarından birini oluşturması da turizmle ilgili çevresel duyarlılık
konularında en çok üzerinde durulması gereken işletmelerin otel işletmeleri olması gerektiğini
zihinlere yerleştirmiştir (Erdoğan ve Baris, 2007: 604). Buna uygun olarak günümüzde otel
işletmeleri yeşil ürün üretmeye ve yeşil pazarlama faaliyetleri yapmaya çalışmaktadırlar (Han
vd. 2009, 2010, 2011). İşte bu faaliyetleri yapan oteller “yeşil otel” olarak
nitelendirilmektedir. 1993 yılında kurulan ve merkezi Houston-ABD’de bulunan “Yeşil
Oteller Birliği” ise yeşil otelleri, doğayı korumak ve otel verimliliğini artırmak gibi amaçlarla
çevre dostu programlara ve uygulamalara (su ve enerji tasarrufu sağlama ya da katı atık ve
emisyon değerlerini düşürme amaçlı sistemler) sahip oteller olarak tanımlamaktadır (Green
Hotels Association, 2016). Otel işletmelerini yeşil otel olabilme konusunda istekli hale getiren
sebepler ise aşağıdaki gibi özetlenebilir (Chan ve Wong, 2006: 483; Erdoğan ve Baris, 2007:
610; Cometa, 2012: 10-11):
 Üretim maliyetlerini azaltabilmeye imkan tanıması,
 Olumlu müşteri imajı oluşturma ve müşteri sadakatinin artması gibi etkenlerle rekabet
avantajı sağlaması,
 Değişen müşteri talepleri,
 Çevre etiği anlayışının yaygınlaşması,
 Zorunlu hükümet düzenlemeleri,
 Turizm ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurumların baskıları.
Bir otel işletmesinin yeşil otel olduğunu ya da çevre dostu uygulamalara sahip
olduğunu turiste de ispatlayabilecek bazı sertifika programları ya da semboller bulunmaktadır.
Uluslararası nitelikte olan ISO 14001 sertifikası (Chan, 2008: 188), ulusal nitelikte olan ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “yeşil yıldız” sembolü ile Türkiye Otelciler
Federasyonu (TÜROFED) tarafından verilen “beyaz yıldız” sembolü bu konudaki örnekler
arasında sayılabilir.



Literatürde yeşil pazarlama ile ilgili çalışmalara 1990’lı yıllarda rastlamak mümkündür
(Chan, 2013: 443). İlk çalışmaların büyük çoğunluğu yeşil pazarlama kavramını,
yaklaşımlarını ve işletmeleri yeşil pazarlamaya motive eden unsurları açıklamayı hedef almış
çalışmalar (Shearer, 1990; Polonsky, 1994; Johri ve Sahasakmontri, 1998; Kilbourne, 1998;
Peattie ve Crane, 2005) olarak göze çarpmaktadır. Davis (1993) ise işletmelerin yeşil ürün
üretmelerine rağmen neden pazarda bu ürünlere talep olmadığını irdelemiş ve buna uygun
reklam faaliyetlerinin nasıl yapılacağını açıklamıştır. Tüketici penceresinden yeşil
pazarlamaya odaklanan çalışmalardan bazıları, tüketicilerin yeşil pazarlama konusunda bilinç
düzeylerinin ölçülmesine yönelik olarak hazırlanırken (Alsmadi, 2007) bazıları da tüketicileri
yeşil ürün almaya motive eden unsurları ortaya koymaktadır (Schlegelmilch vd. 1996;
Moisander, 2007). Aynı zamanda yeşil ürün kullanımına demografik değişkenlerin etkisini
inceleyen çalışmalar da literatürde geniş bir şekilde yer bulmuştur (Roberts, 1996; Laroche
vd. 2001; Diamantopoulos vd. 2003; Çabuk vd. 2008; Altunöz vd. 2014).
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Turizmde de yeşil pazarlamaya odaklanan çalışmalar bulunmaktadır. Enz ve Siguaw
(1999), Kirk (1995, 2001), Mensah (2006), Erdogan ve Baris (2007), Penny (2007) ve Seyhan
ve Yılmaz (2010) gibi yazarlar otel işletmelerinin çevresel yönetim uygulamalarını
incelerken; Chan (2013); El Dief ve Font (2010) otel yöneticilerinin yeşil pazarlama
konusunda algılamalarını ölçmüşlerdir. Chan ve Lam (2002); Deng ve Burnett (2002) ise otel
işletmelerinin su-atık-enerji yönetimi konusundaki uygulamalarını incelemişlerdir. Aynı
zamanda turistlerin yeşil otellere karşı tutumlarını inceleyen çalışmalar da literatürde geniş bir
şekilde yer almıştır (Manaktola ve Jauhari, 2007; Choi, 2009; Han vd. 2009; Han vd. 2010;
Lee vd. 2010; Han vd. 2011; Hedlund, 2011; Lee vd. 2011; Cometa, 2012; Celiloğlu, 2014).
Çevresel Tutum
Günümüzde hava kirliliği, küresel ısınma, su kıtlıkları ve biyolojik çeşitliliğin kaybı
gibi çevresel tehditlerde çok ciddi artışlar görülmektedir. Bu sorunların birbirinden farklı
nedenleri bulunmakla birlikte, esas nedenlerden birisini insan davranışları oluşturmaktadır
(Steg ve Vlek, 2009: 309). İnsan davranışlarının değiştirilmesi konusu, bu sorunların çözüme
kavuşabilmesi açısından en öncelikli konulardan biri olduğundan, çevreye yönelik tutumların
tespit edilmesi önem kazanmaktadır. Zira çevreye yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye
yönelik davranışları doğrudan etkilemektedir (Çakır vd. 2015: 1372).
Çevre yönelik tutumlar çok çeşitli bakış açıları ile değişik sınıflandırmalara tabi
tutulmuştur. Bu sınıflandırmalarda, Dobson ve Porrit, “koyu, açık ve yeşil” kavramlarını
kullanırken, Young “radikal ekoloji” ve “reformist çevrecilik” ayrımını tercih etmiş; Naess
“derin ekoloji” ve “yüzeysel ekoloji” şeklinde bir ayrım yapmıştır. O’Riodan ve Pearce
“doğa-merkezli (ekosentrik)” ve “teknoloji-merkezli (teknosentrik)” yaklaşımlarını
benimsemiş; Eckersley ise “doğa-merkezli (ekosentrik)” ve “insan-merkezli (antroposentrik)”
kavramlarını kullanmıştır (Karakaya ve Çobanoğlu, 2012: 24). Thompson ve Barton (1994)
ise antroposentrik, ekosentrik tutum yaklaşımlarına ek olarak “antipatiklik (çevreye karşı
ilgisizlik)” yaklaşımını da gündeme getirmiştir. Bu çalışmada da Thompson ve Barton’ın
yaklaşımı esas alınmıştır.
Antroposentrik terimi ilk defa 1860’lı yıllarda ortaya atılmıştır. Bu anlayışa göre
evrenin merkezinde insan yer almaktadır ve diğer canlılar yalnızca insana değer kattıkları
ölçüde önem taşımaktadır (Amerigo vd. 2007: 98; Bonnes vd. 2011: 212). Örneğin, fosil
yakıtların kullanımı insanların yaşam standartlarını olumsuz etkilediği için azaltılmalı; hava
kirliliği insanlarda sağlık sorunlarına neden olduğu için engellenmeli; yağmur ormanları
ilaç/kür yapımına imkan tanıdığı için korunmalıdır (Thompson ve Barton, 1994: 150). Yani
antroposentrik tutum yaklaşımına göre çevre, insan ihtiyaçlarını tatmin ediyorsa ya da bu
ihtiyaçları karşılayabiliyorsa korunmalıdır (Bjerke ve Kaltenborn, 1999: 416; Surmeli ve
Saka, 2013: 159; Baltacı vd. 2015: 140).
Ekosentrik düşünce ise ilk defa 1913 yılında “biyosentrik tutum” olarak ortaya
atılmıştır. Bu düşüncenin temelinde doğanın insanlara faydalı olmasının yanında, başlı başına
kendisinin de bir değer taşıması söz konusudur. Bu düşünce de yağmur ormanlarına değer
verilmektedir. Çünkü içerisinde birçok bitki ve hayvan türü yaşamaktadır (Kortenkamp ve
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Moore, 2001: 262). Aynı zamanda ekosentrik tutuma sahip bireylere göre bitki ve hayvanlar
ile insanlar ile eşit değere sahiptir (Baltacı vd. 2015: 139).
Thompson ve Barton (1994: 151), yukarıda da ifade edildiği üzere, çevreye yönelik
olarak antipatiklik olarak isimlendirdikleri bir tutumdan da bahsetmektedir. Bu tutuma sahip
kişiler çevreye karşı ilgisiz kalmakta, çevre koruma programlarını abartılı hatta gereksiz
bulmaktadırlar. Son yıllarda artan yoğun çevreci propagandalar, çevre koruma projelerinin
insanların yaşam alanlarına ve yaşam tarzlarına getirmiş olduğu kısıtlamalar, bazı bireylerde
bu propaganda ve programlara karşı antipatisini çekebilmektedir (Erten ve Aydoğdu,
2011:159). Bunun yanında bazı bireylerin çevresel problemlerden henüz somut bir şekilde
etkilenmemeleri nedeniyle bu problemleri sadece kendilerinden sonraki kuşaklara yönelik bir
tehdit unsuru olarak düşünmeleri de (Polonsky, 2011:1313), bu yaklaşıma sahip olmalarına
neden olabilir.
Literatürde çevresel tutumların tespit edilmesine yönelik olarak farklı eğitim
düzeylerindeki öğrencileri (Kortenkamp ve Moore, 2001; Amerigo vd. 2007; Uzun, 2007;
Erten ve Aydoğdu, 2011; Karakaya ve Çobanoğlu, 2012; Kalburan (2014); Uzuni vd. 2014;
Baltacı vd. 2015) kapsayan çalışmalar geniş bir şekilde yer bulmuştur. Buna ek olarak
öğretmenlerin (Saka vd. 2009; Surmeli ve Saka, 2013); çiftçi, biyolog ve vahşi yaşam
yöneticilerinin (Bjerke ve Kaltenborn, 1999) ve hemşirelerin (Karahan, 2009) çevresel
tutumlarını belirlemeye yönelik yürütülen çalışmalar da bulunmaktadır. Aynı zamanda
çevresel tutumların alt başlıklara ayrılmadan bazı değişkenler ile ilişkisi de incelenmiştir. Bu
çalışmalarda, Schlegelmilch vd. (1996), Çabuk ve Nakıboğlu (2003) ve Kuduz (2011)
çevresel tutum ile çevreci ürünleri satın alma düzeyi arasındaki ilişkileri incelemiş ve anlamlı
sonuçlara ulaşmıştır.
Çevresel tutumun, yeşil otellerde kalma niyeti ile ilişkisi üzerine yapılmış
çalışmalarda, Manaktola ve Jauhari (2007), Lee vd. (2010), Lee vd. (2011), Han vd. (2011) ve
Celiloğlu (2014) anlamlı sonuçlara ulaşmıştır. Buna göre turistlerin çevresel duyarlılıkları
arttıkça yeşil otellerde kalma isteği artmaktadır. Bu noktadan hareketle, otel işletmelerinin
çevresel uygulamalar yapmalarının bir zorunluluk haline geldiği söylenebilir.
Çevresel tutumun, yeşil otellere ilave ücret ödeme isteği ile ilişkisinin olup olmadığı
da araştırma konusu yapılmıştır. Laroche vd. (2001: 510-511), kadınların, evlilerin ve çocuk
sahibi olanların ilave ücret ödemeye daha sıcak baktıklarını ortaya koymuştur. Manaktola ve
Jauhari (2007: 372) ise Hindistan’da yürütmüş olduğu araştırmada, katılımcıların %52’si,
yeşil ürünlerin kullanılması sonucu ortaya çıkan ilave ücretlerin oteller tarafından; %33’ü
oteller ve turistler tarafından; %15’i ise yalnızca turistler tarafından karşılanması gerektiğini
düşünmektedir. Ayrıca Choi vd. (2009), Lee vd. (2010) ve Hedlund (2011) da yapmış
oldukları araştırmalarda, turistlerin çevrenin korunabilmesi amacıyla otel işletmelerine ilave
ücret ödeyebileceklerini ortaya koymuşlardır.
Yeşil otellerin ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayılması ile otellerin çevresel
duyarlılıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar da yapılmıştır. Han vd. (2009), Lee vd.
(2010), Lee vd. (2011) ve Han vd. (2011)’nin yaptığı araştırmalar göstermiştir ki, oteller ne
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kadar fazla çevresel uygulamalara sahipse, turistlerin ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma
davranışı da o oranda artmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmada, potansiyel turistlerin çevresel tutumları ile yeşil otel seçme ve ağızdan
ağıza iletişim yoluyla yayma arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan bu çalışma, kapsamlı
bir araştırmanın ön çalışması olarak ele alınmıştır. Bundan dolayı, Balıkesir ili şehir
merkezinde yaşayan ve kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 179 potansiyel yerli turist
araştırma örneklemi olarak kabul edilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan veriler 2016 yılı
Ocak ve Şubat ayları içerisinde nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği ile yüz yüze
görüşülerek elde edilmiştir. Çevresel tutumun üç boyutunu oluşturan ekosentrik tutum,
antroposentrik tutum ve antipatik tutum ölçekleri Thompson ve Barton tarafından 1994
yılında toplam 33 ifade halinde geliştirilmiştir. Bonnes vd. (2011) tarafından yapılan
araştırmada bu ölçeklerin faktör analizi yapılmış ve sonuç olarak ölçekler toplam 19 ifade
halinde yeniden düzenlenmiştir. Araştırmada zaman içerisinde bu konuda yapılan çalışmalar
göz önüne alınarak Bonnes vd. (2011) tarafından düzenlenen ifadelerin yer aldığı ölçek
kullanılmıştır. Ekosentrik tutum ölçeği 5, antroposentrik tutum ölçeği 7 ve antipatik tutum
ölçeği 7 ifadeden oluşmaktadır. Toplam 19 ifadeden oluşan üç ölçekte 5‘li Likert tipi
derecelendirme kullanılmıştır (1 Kesinlikle Katılmıyorum – 5 Kesinlikle Katılıyorum).
Bununla birlikte, potansiyel turistlerin yeşil otel seçme niyeti ve ağızdan ağıza iletişim
yoluyla yayma isteğini belirlemeye yönelik ifadeler Han vd. (2011)’nin çalışmasından
uyarlanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizine geçilmeden önce, çevresel tutum ölçeğinin faktör analizine
uygunluğu test edilmiştir. Buna göre ölçeğin KMO değeri 0,777 olarak hesaplanmıştır. Barlett
testinin sonucu 928,133 ve P değerinin (sig: 0,000) anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Buradan
hareketle veri setinin faktör analizi için uygun olduğu anlaşılmıştır. Faktör analizine tabii
tutulan çevresel tutum ölçeği, Bonnes vd. (2011)’nin geliştirmiş oldukları gibi, 3 boyut altında
toplanmıştır. Fakat faktör yükleri 0,40’dan düşük olan ve anlamlı bir dağılım sergilemeyen 4
önerme ölçekten çıkarılmıştır. Faktör analizinden sonra ekosentrik tutum faktörü 4,
antroposentrik tutum faktörü 5 ve antipatik tutum faktörü 6 ifade olacak şekilde analizlere
devam edilmiştir. Yeni oluşan bu ölçeğin KMO değeri 0,785, toplam varyansı açıklama oranı
%52,776 ve Cronbach’s Alpha değeri ise 0,719 olarak tespit edilmiştir. Faktörlerin toplam
varyansı açıklama oranı incelendiğinde ise, sırasıyla antipatik tutum faktörü toplam varyansın
%25,74’ünü, ekosentrik tutum %15,54’ünü ve son olarak antroposentrik tutum %11,48’ini
açıklamaktadır.
Anket formunda yer alan ölçeklerin Cronbach’s Alpha değerlerine Tablo 1’de yer
verilmiştir. Alfa değeri 0 ile 1 arası değerler alır ve kabul edilebilir bir değerin en az 0.70
olması arzu edilir. Ancak, bazı araştırmacılarca bu değerin 0,50’ye kadar makul kabul
edilebileceği öngörülmektedir (Altunışık vd. 2012: 126). Tablo 1’de çevresel tutum ölçeği
faktörlerine ait güvenilirlik kat sayıları incelendiğinde, birinci faktör için 0.787, ikinci faktör
için 0.830 ve üçüncü faktör için ise 0.614 değerlerine ulaşıldığı görülmüştür. Bununla birlikte,
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yeşil otel seçme niyeti ve ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma isteği ölçekleri Cronbach’s
Alpha değerleri 0,885 olarak tespit edilmiştir. Ölçeklerin aritmetik ortalamaları
değerlendirildiğinde, antipatik tutum ölçeğinde, çevreyi korumaya yönelik programlara
karşıyım (x:4,40) ifadesi en yüksek aritmetik ortalama sahipken, ekosentrik tutum ölçeğinde,
doğal alanların yok edildiğini gördüğümde üzülürüm (x:4,36) ifadesi ve antroposentrik tutum
ölçeğinde, doğal kaynakları yüksek yaşam kalitesi sağlamak için korumalıyız (x:4,01) ifadesi
en yüksek aritmetik ortalamaya sahip ifade olarak bulunmuştur.
Tablo 1: Faktörlere Ait Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Değerleri
Değişken

Çevresel Tutum

Yeşil Otel
Seçme Niyeti
Ağızdan Ağıza
İletişim Yoluyla
Yayma Niyeti

1 Kesinlikle Katılmıyorum – 5 Kesinlikle Katılıyorum
Antipatik Tutum
1.Doğal kaynakların tükenmesi probleminin pek çok insanın dile
getirdiği kadar vahim olduğunu düşünmüyorum.
2.Bence çevrecilerin çoğu kötümser ve biraz da paranoyak.
3.Ormanların yok olması ve ozon tabakasının delinmesi gibi
çevresel tehditler abartılıyor.
4.Çevre sorunlarıyla ilgilenmiyorum.
5. Çevreyi korumaya yönelik programlara karşıyım.
6. Çevre sorunlarıyla çok fazla ilgilenmek bana sıkıntı veriyor.
Ekosentrik Tutum
1.Mutsuz olduğumda huzuru doğada bulurum.
2.Doğal alanların yok edildiğini gördüğümde üzülürüm.
3.Mutlu olmak için doğada zaman geçirmeye ihtiyaç duyarım.
4.Doğada bulunmak stresimi büyük ölçüde azaltır.
Antroposentrik Tutum
1.Göller ve nehirleri temiz tutmanın en önemli nedeni insanların
ihtiyaçlarını karşılamalarıdır.
2.Doğal kaynakları yüksek yaşam kalitesi sağlamak için
korumalıyız.
3.Doğayı korumanın en önemli nedenlerinden biri yüksek hayat
standardının sürdürebilmektir.
4. Yağmur ormanlarının yok olmasının en kötü tarafı, yeni ilaçlar
geliştirmenin kısıtlanacak olmasıdır.
5. Bilim ve teknoloji çevre sorunları ile ilgili problemleri eninde
sonunda çözecektir.
1.Seyahat ettiğimde yeşil bir otelde kalmayı istiyorum.
2.Seyahat ettiğimde yeşil otelde kalmak için çaba harcayacağım.
3.Seyahat ettiğimde yeşil bir otelde kalmak için plan yapacağım.
1.Arkadaşlarımı ve akrabalarımı yeşil bir otelde kalmaları için
teşvik edeceğim.
2.Birisi bir otel aradığında ona yeşil otel önereceğim.
3.Yeşil otel ile ilgili olumlu şeyler anlatacağım.

x

s.s.

3,97

1,31

3,89
4,14

1,19
1,16

4,17
4,40
3,72

1,15
1,03
1,18

4,12
4,36
4,14
4,15

0,96
0,98
0,86
0,93

3,31

1,34

4,01

1,13

3,32

1,25

3,01

1,16

3,08

1,22

4,15
3,98
3,91
3,91

0,92
0,92
0,93
0,98

3,91
4,14

0,92
0,88

Cronbach’s
Alpha
0,787

0,830

0,614

0,885

0,885

Bulgular
Katılımcıların demografik özelliklerine Tablo 2’de yer verilmiştir. Buna göre
katılımcıların %52’si erkek ve %48’i kadınlardan oluşmaktadır. Bunların 85’i evli, 94’ü ise
bekardır. Yaş dağılımları incelendiğinde, ağırlıklı olarak 18 - 24 (%36,9) yaş grubunda
oldukları söylenebilir. 25 – 34 (%23,5) yaş aralığı ise ikinci en yüksek ortalamaya sahip yaş
aralığıdır. Katılımcıların eğitim durumları göz önüne alındığında %50,3’ünün lisans mezunu
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ve %10,6’sının lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların gelir düzeyleri
değerlendirildiğinde ise, farklı gelir gruplarından katılımcıların olduğu görülmektedir. Aylık
1000 TL – 2000 TL arası gelir sahibi olan 88 kişi (%49,2), 5001 TL ve üzerinde geliri olan 20
kişi (%11,2) olduğu görülmektedir.
Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Eğitim
İlk/Ortaöğretim
Lise ve Dengi
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Medeni Durum
Evli
Bekar

n
93
86
n
19
34
17
90
19
n
85
94

%
52
48
%
10,6
19
9,5
50,3
10,6
%
47,5
52,5

Toplam

179

100

Erkek
Kadın

Cinsiyet

Yaş
18 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 ve üzeri
Gelir (Aylık)
1000TL – 2000TL
2001TL – 3000TL
3001TL – 4000TL
4001TL – 5000TL
5001 TL ve üzeri
Toplam

n
66
42
29
26
16
n
88
26
29
16
20

%
36,9
23,5
16,2
14,5
8,9
%
49,2
14,5
16,2
8,9
11,2

179

100

Katılımcıların, “Çevreye duyarlı konaklama işletmesinde tatil yaparak çevrenin
korunmasına katkıda bulunacağınıza inanıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo
3’de yer almaktadır. Buna göre, katılımcıların %78,2’si çevreye duyarlı otellerde
konaklayarak, çevrenin korunmasına katkıda bulunduklarını düşünmektedirler. Katılımcıların
%8,9 herhangi bir katkıda bulunmadıklarını belirtirken, %12,8’i bu konuda kararsız
kalmışlardır.
Tablo 3: Çevreye Duyarlı Konaklama İşletmesinde Tatil Yaparak Çevrenin Korunmasına
Katkıda Bulunacağınıza İnanıyor musunuz?
Evet
Hayır
Kararsızım
Toplam

n
140
16
23
179

%
78,2
8,9
12,8
100

Tablo 4’te katılımcıların konaklama tesisi seçerken dikkat ettikleri hususların önem
derecesi verilmiştir. Buna göre katılımcılar bir konaklama tesisi seçerken öncelikli olarak
kalite (x: 2,09) unsuruna dikkat etmektedirler. Otel işletmelerinin çevreye etkileri (x:2,70)
katılımcılar tarafından ikinci en önem verilen unsur (etken) olarak görülmektedir. Üçüncü
olarak ulaşım (x: 2,78) gelmektedir. Bu sıralamayı fiyat (x: 3,37) ve marka (x: 4,03) takip
etmektedir.
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Tablo 4: Katılımcıların Konaklama Tesisi Seçerken Dikkat Ettikleri Hususların Önem
Derecesi
(1 En Önemli – 5 En Önemsiz)

Sıra
1.
2.
3.
4.
5.

Kalite
Çevreye Etki
Ulaşım
Fiyat
Marka

x
2,09
2,70
2,78
3,37
4,03

s.s.
1,10
1,41
1,27
1,24
1,23

Çalışmada ayrıca katılımcıların yeşil otellerde konaklamak amacıyla daha fazla ücret
ödeme niyetleri ve günlük ödemeye razı olabilecekleri ilave tutar da araştırılmıştır (Tablo 5).
Buna göre, katılımcıların 127’si (%70,9) tatilleri süresince yeşil otellerde konaklamak için
daha fazla ücret ödeyebileceklerini belirtmişlerdir. 52 katılımcı ise (%29,1) bu durumun tam
tersini düşünmektedir. Tatillerini yeşil otelde geçirmek amacıyla fazla ücret ödemeye razı
olan 127 katılımcının ödeyebilecekleri günlük ilave tutar göz önüne alındığında, %25,1
oranıyla 45 katılımcının 26 TL ve üzeri ilave ücret ödeyebilecekleri görülmektedir. 27
katılımcının (%15,1) ise 6 -10 TL arasında günlük ilave ücret ödemeye razı oldukları
anlaşılmaktadır.
Tablo 5: Katılımcıların Yeşil Otelde Konaklama Amacıyla İlave Ücret Ödeme Durumları
Yeşil Otel İçin Daha Fazla
Konaklama Ücreti Ödeyebilirim
Toplam
Yeşil Otelde Tatil Yapmak İçin
Günlük İlave Ödeyebileceğim
Tutar
Toplam

Evet
Hayır
1 -5 TL
6 – 10 TL
11 – 15 TL
16 – 20 TL
21 – 25 TL
26 TL ve üzeri

n
127
52
179
14
27
13
16
12
45
127

%
70,9
29,1
100
7,8
15,1
7,3
8,9
6,7
25,1
70,9

Regresyon analizi bir bağımlı değişken ile bir bağımsız (basit regresyon) veya birden
fazla bağımsız (çoklu regresyon) değişken arasındaki ilişkilerin bir matematiksel eşitlik ile
açıklanması sürecidir (Altunışık vd, 2012: 231). Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizinde
yer alacak bağımsız değişkenler arasında öncelikle çoklu doğrusal bağlantı sorunu olup
olmadığını belirlemek üzere birkaç yöntem uygulanabilmektedir. Bunlar; basit korelasyon
matrisi, varyans artış faktörleri (V.I.F.), tolerans değerlerinin incelenmesi ve koşul endeks
sayılarının hesaplanmasıdır. Analiz sonucuna göre V.I.F değeri 1,030 - 1,143 arasında
değişmektedir. V.I.F değeri, 10 ≥ ise bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı sorunu var
demektir (Büyüköztürk, 2011: 100). Ancak, analiz sonucuna göre V.I.F değerinin 1,030 1,143 arasında olması çoklu bağlantı sorunu olmadığını göstermektedir. Buradan hareketle,
araştırmanın amacı doğrultusunda bağımsız değişkenler olan ekosentrik tutum, antipatik
tutum ve antroposentrik tutumun bağımlı değişkenler olan yeşil otellerde konaklama niyeti ve
ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma isteği arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tablo 6 ve Tablo
7’de bu analizlerin sonuçları yer almaktadır.

319

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Tablo 6: Çevresel Tutum ile Yeşil Otel Seçme Niyeti Arasındaki İlişki

Standartlaştırılmamış Standartlaştırılmış
Katsayılar
Katsayılar
T
Anlam
Değeri Düzeyi
Std.
B
ß
Hata
Ekosentrik
,547
,082
,473
6,632
,000
Antroposentrik
-,014
,074
-,013
-,193
,847
Antipatik
-,044
,073
-,043
-,603
,547
R:0,460, R2:0,212, Düzeltilmiş R2:0,198, Durbin-Watson:1,933, F:15,675, p:0,000
Bağımsız
Değişkenler

Tolerans

V.I.F.

,885
,966
,875

1,130
1,036
1,143

Tablo 6’da yeşil otellerde konaklama niyetinin bağımlı, çevresel tutumun alt
boyutlarının bağımsız değişken olduğu modelin genel anlamlılığının sınandığı F değeri
15,675 olarak hesaplanmıştır. F: 15,675 ve p<0,001 olduğundan genel regresyon modeli
anlamlıdır. Bağımsız değişkenler bağımlı değişkendeki değişimin (R2) %21,2’sini
açıklamaktadır. Ayrıca, değişkenler arasındaki değerlendirmeye göre etkinin boyutları
sırasıyla ekosentrik tutum (0,473), antipatik tutum (-0,043) ve antroposentrik tutum (-0,013)
şeklindedir. Antroposentrik tutum ve antipatik tutum değişkenleri ekosentrik tutumdan farklı
olarak negatif yönlü bir ilişki göstermektedir. Bununla birlikte antroposentrik tutum (p:0,847)
ve antipatik tutum (p:0,547) değişkenlerinin, analiz sonuçlarında bağımlı değişken olan yeşil
otellerde konaklama niyeti üzerinde 0,005 düzeyinde anlamlı etkisinin bulunmadığı ortaya
çıkmıştır. Buna karşın ekosentrik tutumun yeşil otellerde konaklama niyeti üzerinde anlamlı
(p:0,000) bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 7: Çevresel Tutum ile Ağızdan Ağıza İletişim Yoluyla Yayma İsteği Arasındaki İlişki
Standartlaştırılmamış
Standartlaştırılmış
Katsayılar
Katsayılar
T
Anlam
Değeri Düzeyi
Std.
B
ß
Hata
Ekosentrik
,475
,083
,419
5,750
,000
Antroposentrik
,063
,075
,059
,851
,396
Antipatik
-,036
,073
-,037
-,499
,619
R:0,439, R2:0,176, Düzeltilmiş R2:0,162, Durbin-Watson:1,833, F:12,428, p:0,000
Bağımsız
Değişkenler

Tolerans

V.I.F.

,885
,966
,875

1,130
1,036
1,143

Çevresel tutumun alt boyutlarının bağımsız ve ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma
isteğinin bağımlı değişken olduğu ikinci regresyon analizi sonuçları Tablo 7’de yer
almaktadır. Modelin genel anlamlılığının sınandığı F değeri hesaplanmıştır. F: 12,428 ve
p<0,001 olduğundan genel regresyon modeli anlamlıdır. Bağımsız değişkenler bağımlı
değişkendeki değişimin (R2) %17,6‘sını açıklamaktadır. Bağımsız değişkenlerin hangilerinin
anlamlı olduğu ve regresyon katsayıları incelendiğinde, antroposentrik tutum ve antipatik
tutum değişkenlerinin ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma isteği üzerinde 0,05 düzeyinde
anlamlı etkisi bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Ekosentrik tutum değişkeninin ise ağızdan ağıza
iletişim yoluyla yayma isteği üzerinde anlamlı etkisi olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Günümüzde çevresel sorunların çok ciddi boyutlara ulaşması, genel anlamda toplumun
her kesiminin ilgisini bu konu üzerine çekmektedir. Turizm sektöründe çevresel sorunlar en
öncelikli konular arasında yer almaktadır. Zira doğal çevre çoğu kez turizmin ortaya çıkış
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nedenini oluşturmakta ve bir destinasyonun yaşam dönemi boyunca önemini korumaktadır.
Konunun bu derece öneme haiz olması, hem turistler hem de işletmeler bazında yeşil
ürünlerin ve yeşil otel uygulamalarının da en öncelikli konular arasına girmesine neden
olmuştur.
Bu çalışmada potansiyel turistlerin çevresel tutumları ekosentrik, antroposentrik ve
antipatik tutum özelinde incelenmiş ve yeşil otelde kalma niyeti ve ağızdan ağıza iletişim
yoluyla yayma niyeti üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen
bulgulara göre potansiyel turist kitlesinin ekosentrik tutum ortalaması 4,19’dur. Antipatik
tutumun ortalaması 4,09 iken antroposentrik tutum 3,34’lük bir ortalamaya sahiptir. Buradan
günümüz turistlerinin ekosentrik tutum gösterme eğiliminin daha fazla olduğu ifade edilebilir.
Karahan (2009); Baltacı vd. (2015)’da benzer sonuçlara ulaşmış ve katılımcıların ekosentrik
tutum gösterme eğiliminde olduğunu tespit etmişlerdir.
Çalışmada potansiyel turistlerin konaklama tesisi seçerken dikkat ettikleri hususların
önem derecesi belirlenmiş ve çevreye etkinin ikinci en önemli etken olduğu tespit edilmiştir.
Keleş (2007) yaptığı çalışmada, bu çalışmadan farklı olarak çevreye etki değişkenini
dördüncü en önemli etken olarak tespit etmiştir. Buna göre potansiyel turist kitlesinin çevre
konusundaki hassasiyetinin diğer tüketicilere nazaran daha fazla olduğu sonucuna ulaşılabilir.
Ayrıca çalışmanın bir diğer bulgusu da katılımcıların %70,9’unun yeşil otelde kalmak için
ilave maliyetlere katlanabileceğini göstermekte ve çevresel duyarlılığın üst düzeyde olduğuna
işaret etmektedir.
Çevresel tutumun yeşil otel seçme niyeti ile ilişkisini tespit etmek için yapılan
regresyon analizi sonucunda sadece ekosentrik tutuma sahip bireyler ile yeşil otelde kalma
niyetleri arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. Buradan çevreye yönelik
farkındalık seviyesinin ve çevreye verilen değerin artması ile yeşil otel kalma yönünde bir
eğilim oluşabileceği ifade edilebilir. Bunda ekosentrik tutuma sahip bireylerin en fazla oranda
çevreye karşı duyarlı olmaları da etkili olabilir. Benzer bir durum çevresel tutum ile yeşil
otelleri ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma niyeti arasındaki ilişkide de geçerlidir. Zira
sadece ekosentrik tutuma sahip bireyler yeşil otelleri ağızdan ağıza yayma niyeti taşırken,
antipatik tutuma ve antroposentrik tutuma sahip bireyler böyle bir niyet taşımamaktadırlar.
Her iki duruma neden olarak antroposentrik tutuma sahip bireylerin yeşil otelde kalma ve
ağızdan ağıza iletişim yoluyla yayma davranışı ile kendilerine yönelik artı bir değer
oluşabileceğini düşünmemeleri gerekçe gösterilebilir. Antipatik tutuma sahip bireylerin ise
zaten çevreye yönelik plan, program ve uygulamalara karşı ilgisiz olmalarının bu sonucun
ortaya çıkmasına zemin hazırladığı ifade edilebilir.
Bu çalışmanın en önemli sınırlılığı örneklem kitlesinin sayısının az olması olarak ifade
edilebilir. Sonraki çalışmaların daha büyük bir örneklem kitlesi ile yürütülmesi, sonuçların
genellenebilmesini mümkün hale getirebilecektir. Aktif olarak tatilde bulunan turistler ile
araştırmanın yapılması da, tatil öncesi ve tatil sırasında tutumların değişip değişmediği
noktasında önemli bilgiler sağlayabilir. Ayrıca yerli ve yabancı turistlere anketin uygulanması
sonucunda da, milliyetler bazında çevresel tutumlardaki benzerlik ya da farklılıkları ortaya
koymak noktasında faydalı bilgiler elde edilebilecektir.
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN GÜÇ DENGELERİ VE
ABD’NİN PASİFİK BÖLGESİ STRATEJİSİ: TRANS-PASİFİK ORTAKLIĞI
ÖRNEĞİ
Kaan YİĞENOĞLU*

Öz
Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar değişen güç dengeleri tartışılmaktadır. Genel olarak,
izlenen ekonomi politikaları ile küresel ekonomik ve siyasi güç olma arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen küresel güç dengeleri, ABD’nin ekonomi politikaları ile ABD şirketlerinin
gücü dünya çapında artmaktadır. Bu bağlamda çalışmada son yıllarda giderek artan şekilde tartışılmaya başlanan
küreselleşme sürecinin en önemli parçalarından birisi olarak görülen ticaret anlaşmalarının, küresel liderliğe ne
gibi etkisinin olduğu incelenmektedir. Bu amaçla ABD’nin son yıllardaki en önemli girişimi olarak görülen
Transpasifik ortaklığı incelenmiştir. Söz konusu ortaklık ile ABD’nin küresel ekonomide ve siyasette belirleyici
güç olmaya devam edeceği ve Pasifik bölgesinde Çin ve Rusya’nın etkisini kırmayı hedeflediği ve bunun, Çin ile
Rusya arasındaki işbirliğini artıracağı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ticaret Ortaklıkları, Küresel Liderlik, Ticaret Politikaları, Küresel Rekabet, Uluslararası
Ekonomik Sistem
CHANGING POWER EQUILIBRIUM FROM THE SECOND WORLD WAR UP TO DATE AND
PACIFIC REGION STRATEGY OF UNITED STATES: SAMPLE OF TRANSPACIFIC
PARTNERSHIPS
Abstract
In this study it is discussed that changing power balance from World War II to today. Generally, it is showed that
the relationship between the economic policy being followed and being global economic and politic power. The
powers of US companies power are increasing in the worldwide by economic policies. In this context, this study
being discussed impact on global leadership of trade agreements, which are seen as one of the parts of
globalization process. For this purpose, it has been examined that Transpacific partnership which are seen as the
most important attempt by US. It has concluded that US will continue shape the global economy and policy by
these partnership and aims to break influence of China and Russia in Pacific region. Therefore, this policy will
enhance cooperation between Russia and China.
Key Words: Trade Partnerships, Global Leadership, Trade Policies, Global Competition, International
Economic System

GİRİŞ
Ekonomi ve siyaset, dünyada küresel liderlik için çok önemli iki kavramdır. Ekonomik olarak
güçlü olan bir ülke, küresel siyasette de söz sahibi olabilir ve tam tersi olarak küresel siyasette
söz sahibi olan bir ülke küresel ekonomiye yön verebilir. Bu nedenle ülkeler, artan uluslar
arası rekabette ayakta kalabilmek için çeşitli ekonomi politikaları uygularlar. Özellikle soğuk
savaştan itibaren dünyanın iki kutuplu olmasında ve sonrasında, ülkelerin uyguladıkları
Araş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, E-posta:
kaan.yigenoglu@marmara.edu.tr
*
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ekonomi politikalarının ve benimsedikleri siyasi ideolojilerin rolü büyüktür. 1990 sonrası
dönemden günümüze kadar geçen dönemde ise bölgesel işbirliklerinin arttığı ve şirketlerin
hızlı bir biçimde dünya çapında etkili olmaya başladığı görülmektedir. Bu gelişme ile birlikte
geleneksel iktisat politikaları sorgulanmaya başlanmış ve ülkeler arası ekonomik ilişkiler
yeniden şekillenmeye başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde komünist ve kapitalist blokların, dünyada üstünlüğü ele
geçirmek için giriştikleri mücadeleye şahit olunmuştur. Her iki blok da benimsedikleri siyasi
ideolojiyi yaygınlaştırmak için çeşitli iktisat politikaları uygulamıştır. Bu politikalar özellikle
Asya, Ortadoğu ve Afrika’da yoğunlaşmıştır. Bu politikaların içinde çeşitli dış yatırımlar,
hibeler, yardımlar ve ikili anlaşmalar vardır. Komünist bloğun lideri SSCB ile kapitalist
bloğun lideri ABD arasındaki bu mücadele uzunca bir süre devam etmiştir. Bu süreçte bloklar
dışındaki ülkeler, bağımsızlıklarını kazanmada önemli avantaj elde etmişlerdir. Bloklara dahil
olan ülkeler ise çeşitli ekonomik ve siyasi avantajlar elde etmişlerdir. Sonuçta bu rekabet
SSCB’nin yıkılması sonucu, ABD’nin ve kapitalist bloğun üstünlüğü ile sonuçlanmıştır.
ABD’nin küresel üstünlüğü ele geçirmesinde ve dünyayı kendi ideolojisine göre
şekillendirmesinde uyguladığı ekonomi politikasının rolü büyüktür. Başarılı bir ekonomik
strateji ile küresel ekonomide söz sahibi olan ABD, bu üstünlüğünü devam ettirmek için
günümüzde çeşitli ticari ortaklıklar kurmaktadır. Dünyada değişen ortama göre politikalarını
çeşitlendiren ABD, bu strateji ile avantajlı konumunu sürdürmek istemektedir. Bu kapsamda
ABD’nin yaklaşık 10 yıldır uğraş verdiği Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) başarılı bir girişim
örneği olarak ele alınabilir. Ancak ABD’nin günümüzdeki ekonomi stratejilerine değinmeden
önce, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan uluslararası ortamı bilmek gerekmektedir.
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Ortam ve ABD’nin Çevreleme Politikası
İkinci Dünya Savaşından sonra 1973’e kadar geçerli olan sistem, Bretton Woods sistemi
olarak bilinir. Bu sistem, savaş sonrası dönemde uluslararası para sisteminin esaslarını
belirlemiştir. Böylelikle hem 1929 Buhranında olduğu gibi hem de savaş zamanlarında olduğu
gibi, ülkelerin birbirine karşı korumacı ekonomi politikalar uygulayarak, dünya ticaretini
durma noktasına getirmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Uluslararası ticaretin
liberalleştirilmesi ve yeni bir uluslararası para sisteminin kurulmasına yönelik olarak ise iki
önemli girişim olmuştur. Birincisi sabit kur sisteminin benimsenmesi, ikincisi ise Bretton
Woods kurumları olarak bilinen, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB)
Uluslararası Ticaret Örgütü (ITO), Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve
Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nün kurulması.
Savaş sonrası dönemde benimsenen para sistemi ve kurulan kurumlar ile ABD, küresel
hakimiyeti ele geçirmeye başlamıştır. ABD’nin bunu yapabilmesinde, İkinci Dünya
Savaşı’ndan, diğer ülkelere göre daha avantajlı çıkması etkili olmuştur. ABD, gerek
ekonomik olarak gerekse de askeri olarak savaş sonrası dönemde üstün durumdaydı. İlk
olarak, savaştan uzak kalmayı başararak, ekonomisinin harap olmasını önledi. Hatta bu
sayede, bir çaba sarf etmeden, savaşa katılan ülkelerin de otomatik olarak önüne geçmiş oldu.
İkincisi ve daha önemlisi ise ABD, döneminin büyük bir nükleer gücüydü. Bu iki nedenle
ABD, savaş sonrası dönemin büyük bir gücü olarak uluslararası arenaya katıldı.
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Bretton Woods Konferansında, Keynes’in liderlik ettiği İngiliz ekibi ve White’ın liderlik
ettiği ABD ekibi tarafından iki öneri sunulmuştur1. ABD ekibi, serbest ticaret ve piyasaların
dışarıya açılmasından taraftır ve bunun bir an önce yapılması gerektiğini düşünmektedir.
İngiliz ekibi de serbest ticaretten yana olmakla birlikte bazı çekincelere sahiptir. Bunun
başında, tam istihdam politikası takip edilmesi halinde, yurt içi ekonomi üzerindeki özerkliğin
kaybedilme ihtimali vardır (Gilpin, 2001:217).
Savaş sonrası dönemde bir sanayi gücü olarak dünya sahnesine çıkan ABD’nin, serbest
ticaretten yana politikaların uygulanmasını istemekte aceleci davranması, kendi çıkarları
açısından gayet akla yatkındır. 1945 sonrası dönemde, mamul malların dünya ticaretindeki
ağırlığı izlenirse, ABD’nin dünya ticaretini kendi çıkarları doğrultusunda nasıl yönlendirdiği
anlaşılabilir. Aşağıdaki şekilde dünya ticareti içinde, mamul mal ticaretinin gelişimi
gösterilmektedir.

Şekil 1:Dünya Ticaretinde Mamul Malların Ağırlığı.

Kaynak: (James, 1996:6).
İkinci Dünya Savaşından sonra kabul edilen sabit kur sistemine dayalı para sistemi ile dolar
altına ve diğer ülke paraları ise dolara göre sabitlenmiştir. Bu sistem, dolar altın sistemi olarak
da ifade edilmektedir. Böylece, uluslararası para sistemine bir istikrar kazandırılmaya
çalışılmıştır. Bu sistemde ABD’ye üstünlük kazandıran ise, doların rezerv para olma
özelliğiydi. Çünkü savaş sonrası dönemin şartları, ancak ABD’nin bu rolü üstlenebileceğini
göstermiştir. Sonuçta ABD’nin Bretton Woods kasabasında alınan karar gereği, 1 ons altının
Bu konuda bir tartışma için bakınız: Benn Steil (2013), The Battle of Bretton Woods - John Maynard Keynes,
Harry Dexter White, and the Making of a New World Order, Princeton University Press: Princeton and Oxford.
1
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karşılığı 35 ABD Doları olarak kabul edilmiştir. ABD bu sayede, uluslararası ekonomiyi ve
siyaseti, kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeyi başarmıştır. Liberal ekonomik doktrin
ve serbest ticaret anlayışı, dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır.
Liberal ekonomi anlayışının kuvvetli bir şekilde benimsenmesinde, sadece uygulanan sabit
kur sisteminin etkisi yoktur. Bunun yanında ve çok daha destekleyici bir unsur olarak, kurulan
Bretton Woods kurumları vardır. Liberal ekonomi ve serbest ticaret anlayışını dünya çapında
yaygınlaştıran asıl unsur bu kurumlardır. Böylece ABD, küresel ekonomiyi, kendi ulusal
çıkarları doğrultusunda kullanmış ve küresel ticaret üzerinde söz sahibi olmaya başlamıştır. O
dönemde kurulan kurumlar incelendiğinde, ortak özelliklerinin, yabancı yatırımları teşvik
etmek, uluslararası ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, ülkelerarası para akışını
hızlandırmak olduğu görülür. Ancak nihai olarak tüm bu kurumların, ABD’nin çıkarına
hizmet ettiği bilinmektedir. Nitekim daha sonraki yıllarda yaşanan krizlerde, hedef tahtasına
konulan bu kurumların, ABD ile olan yakın ilişkisine yönelik ciddi eleştiriler yapılmıştır.
Ancak ABD için her şey bu kadar kolay olmamıştır. ABD’nin savaş sonrası dönemde, küresel
ekonomi ve siyaseti ele geçirmeye yönelik yoğun çabasının arkasında önemli bir unsur vardı:
SSCB. Gerçekten ABD’nin karşısında SSCB gibi bir güç olmasaydı ABD, politikalarını bu
kadar titizlikle ve iyi odaklanarak gerçekleştiremeyebilirdi2. ABD’nin karşısına zorlayıcı bir
güç olarak çıkan SSCB, o dönemde Doğu Avrupa’da oldukça etkindi. Bu etkinlik ise,
ABD’nin yayılma politikası açısından önemli bir engeldi. ABD açısından Avrupa’nın imarı
ve kalkınması, öncelikle amaçtı. Çünkü doğu tarafı hali hazırda Sovyet kontrolünde olan
Avrupa’nın, Batı tarafı ise savaş nedeniyle harap olmuştu. Bu nedenle ABD, Avrupa’nın
tamamen Sovyet kontrolüne girmesine izin veremezdi.
Doğu Avrupa’da net bir görünüm oluşması amacıyla ABD ile SSCB arasında “Yüzdeler
Anlaşması” olarak bilinen bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma ile iki ülkenin Doğu
Avrupa’da sahip olacakları alanlar belirlenmiştir. Böylece Avrupa, ABD ve SSCB’nin strateji
hamlelerinin odak noktası haline gelmiştir. ABD için bu hamleleri üç başlıkta toplamak
mümkündür. Birincisi, Truman Doktrini; ikincisi, Marshall Yardımları ve üçüncüsü ise Kuzey
Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO)’nün kurulmasıdır. Bu üç hamle, ABD’nin çevreleme
politikaları kapsamında değerlendirilmektedir. ABD bu politika ile SSCB’nin yayılan etkisini
sınırlandırmaya çalışmıştır. SSCB ise, bu politikaya Varşova Paktı, Kominform ve
COMECON gibi çeşitli hamleler ile karşılık vermiştir.
Truman Doktrini ile Türkiye ve Yunanistan, komünizm yayılmasına karşı ABD safına
çekilirken; Marshall Yardımları ile ise Avrupa’nın savaş nedeniyle çöken ekonomisinin
Sovyet kontrolüne girmemesi hedefleniyordu. NATO’nun kurulması ise çevreleme
politikasının askeri boyutunu oluşturmaktadır. Böylelikle ABD, ekonomik, sosyo-kültürel ve
askeri olarak üç koldan, Sovyet yayılmasına karşı kendi hattını kurmaya çalışmıştır. Bu
dönemde özellikle ekonomik yardımların, ABD’nin küresel liderliğe giden yolda stratejik
olarak nasıl kullanıldığı çok açıkça görülmüştür. Bu dönemdeki askeri ve ekonomik

Dönemin canlı tanığı ABD’li diplomat George Kennan’ın, ABD’nin, Sovyet politikalarına karşı nasıl hareket
etmesi gerektiğini anlatan dokümanı için bakınız
https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/6-6.pdf
2
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yardımların stratejik önemi, günümüz ticaret anlaşmaları ile ulaşılmaya çalışılan küresel
liderliği koruma stratejisine temel oluşturmaktadır.
Dönemin, günümüze ışık tutan bir diğer önemli gelişmesi de bağımsızlık hareketlerinin
artmasıdır. Bilindiği gibi 19. Yüzyılın süper gücü olan Britanya’nın güç kaybetmesi, daha
önce bu ülkenin sömürgesi olan ülkelerin bağımsızlık yolunda adımlar atmasına yol açmıştır.
Soğuk Savaş, bu bağımsızlık hareketi için uygun ortamı oluşturmuştur. Hatta bağımsızlık
hareketleri sonucu, dünya haritası da değişmiş ve yeni ülkeler ortaya çıkmıştır. Günümüzde
de ABD küresel liderliğini korumak için ticaret anlaşmaları ile bazı ülkelere doğrudan
ve/veya dolayı olarak avantajlar oluşturabilmektedir. Hatta öyle ki bu avantajlar aynı anda
birden fazla ülke için olabilmektedir. Bu nedenle Britanya’nın üstünlüğü ile ABD’nin
hegemonyasının arasındaki ayırt edici farklardan birisi de ABD dolarının üstünlüğüdür
(O’Brien, 2003:120-125).
Bretton Woods Sisteminin Çöküşü ve Petro-Dolar Dönemi
Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB arasındaki rekabet, bloklara dahil olan ülkelerin
ekonomik olarak kalkınmasını sağladı. Bu süreçte özellikle Avrupa’nın ve Japonya’nın
kalkınması son derece önemlidir. Avrupa (Özellikle Fransa ve Batı Almanya) ve Japonya’nın
yeni küresel güç olma yolundaki adımları, adeta dünya ekonomik ve siyasi düzeninin
değişimini haber vermekteydi. ABD’nin küresel düzeni tek başına şekillendirme yönündeki
güçlü ilerleyişi, Avrupa ve Japonya’nın yükselişi ile sınırlanmıştır3. Buna ek olarak, ilerleyen
dönemlerde, ABD’nin karşısına daha farklı aktörler çıkacak ve ABD, küresel liderlik rolünü
korumak için farklı ekonomik ve siyasi arayışlara yönelecektir.
ABD gücünün 1960’dan itibaren gerilemesinde diğer faktör Vietnam Savaşı’nın, ABD
bütçesine getirdiği yüksek yüktür. Artan savunma harcamalarının bütçe açığına yol açması,
ABD’nin eskiden olduğu gibi, ekonomik yardımlar ile küresel liderliğini sürdürme
stratejisinde zaaflara yol açmıştır. ABD’deki altın stokları azalmaya başlamıştır. Bilindiği gibi
Bretton Woods sistemi, altına dayalı bir sistemdir. ABD’nin askeri ve ekonomik olarak
sekteye uğraması ile Fransa ve Batı Almanya, sanayi ürünleri ihracı sonrası elde ettikleri dolar
karşılığı altınlarını ABD’den istemeye başladılar. ABD bu isteğe yanıt veremeyince, ABD’nin
altına dayalı dolar sistemine olan güvensizlik had safhaya ulaştı. Sonuçta bu sistemin daha
fazla devam ettirilemeyeceği anlaşıldı ve 1973’de Bretton Woods sistemi tamamen yıkılmış
oldu.
Bretton Woods sisteminin sona ermesiyle dolar, altına dayalı olmaktan çıkıp, dalgalanmaya
bırakılmıştır. Altına dayalı para sisteminde ABD, petrol ithalatını, dolar rezerve eden ülkelere
ödettirebiliyordu. Bu sistemin yıkılması ile ABD’nin, doların egemenliğini korumak için yeni
girişimlerde bulunması gerekmekteydi. İşte Petro-dolar olarak adlandırılan dönem, bu girişim
ile başlamıştır. Petro-dolar sisteminin temeli, petrol ihracatı nedeniyle yüksek miktarda dolara
sahip olan Suudi Arabistan’ın, bu dolarlar karşılığında, ABD tarafından inşa edilmesine
(altyapı ve üstyapı modernizasyonu) dayanır. Böylelikle ABD, petrol ihraç eden ülkeleri ve
Ayrıntılı bilgi isteyenler, 2. Dünya Savaşı sonrası ABD’nin yükselişini konu alan J.J. Servan Schreiber’ın
“Amerika Meydan Okuyor” eserine ve buna cevap niteliğinde olan Avrupa’nın yükselişini konu alan Ernest
Mandel’in “Avrupa Meydan Okuyor” eserine bakabilir.
3
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bunun dışında kalan ülkeler grubunun, doların küresel egemenliğini devam ettirerek,
kendisine bağımlı olmalarını sağlamıştır.
Soğuk Savaş’ın Bitişi ve Yeni Dünya Düzeni
SSCB’de Gorbachev’in göreve gelmesi ve “Glasnost” (Açıklık) ile “Perestroika” (yeniden
yapılanma) olarak ifade edilen demokratik özgürlükler ve serbest pazar ekonomisine geçmeye
yönelik uyguladığı politikalar, Soğuk Savaş’ın sona erdiğinin başlangıcı olarak kabul edilir.
Bu değişim ile birlikte Sovyetler’in, birçok ülke ve bölge üzerindeki etkisi yavaş yavaş
azalmaya başlamıştır. Berlin Duvarı’nın yıkılması ve ardından Doğu ve Batı Almanya’nın
birleşmesi ile iki kutuplu dünya düzeni sona ermiş oldu. Kapitalist ve komünist bloklar
arasındaki rekabetin son bulması ile, kapitalist bloğun ideolojisi dünya çapında hızlıca
yayılmıştır. Daha önce SSCB çatısı altındaki ülkelerde de serbest piyasaya ve demokratik
çoğunluğa geçişe yönelik hareketler ortaya çıkmıştır. Sonuçta 1990 sonrası dönemde Batı’nın
merkezde olduğu ve kapitalist ideolojinin yükselişe geçtiği bir döneme şahitlik edilmiştir. Bu
dönem, Yeni Dünya Düzeni olarak ifade edilir.
Yeni dönemde liberalleşme, serbest piyasa ekonomisi, neoliberalizm, özelleştirme, insan
hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi ekonomik ve siyasal kavramlar sıklıkla
duyulmaya başlanmıştır. SSCB’nin dağılmasıyla ABD tek hegemonik güç olarak kalmıştır.
Ancak bu durum ABD açısından tamamen olumlu olarak görülmemelidir. Çünkü Soğuk
Savaş süresince Çin ve Avrupa ülkeleri gibi yükselen yeni güçler vardır. ABD yeni dönemde
küresel liderliğini bu güçler ile paylaşmak durumunda kalmıştır. Avrupa’nın bütünleşme ve
genişleme süreci ve özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği’ne (Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun ismi 1992 Maastricht Anlaşması ile Avrupa Birliği olmuştur) katılma çabası
ve süreci, Avrupa’nın elini, ekonomik ve siyasal anlamda ABD’nin karşısında
güçlendirmiştir. 1999’da AB, Doların karşısına kendi para birimi olan Euro’yu çıkartarak,
doların ve dolayısıyla ABD’nin küresel hegemonyasını kırmaya çalışmıştır. Çin ise yükselen
güç olarak 1990 sonrası dönemde, ABD için kontrol edilmesi gereken ülke haline gelmiştir.
Ancak son dönemdeki gelişmeler, AB’nin ekonomik ve siyasal bütünlüğünü olumsuz
etkilemeye başlamıştır. İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı alması (Brexit) ile AB’nin,
siyasal birlik olma projesi olumsuz etkilenecektir. ABD’nin küresel liderliğini kırmak için
AB, sadece ekonomik değil, siyasal anlamda da bir bütün olmak zorundadır. 2005 yılında
Fransa ve Hollanda, Avrupa Anayasası’na hayır diyerek AB’nin siyasal bütünlüğünü sekteye
uğratmıştı (Mishkin, 2011:467).
2000 sonrası dönemde ABD’nin dış politikasında ağırlıklı olarak yer tutan iki bölge vardır:
Ortadoğu ve Asya-Pasifik Bölgesi. ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığı uzun yıllar devam
etmiştir. Arap-İsrail Savaşı ve Körfez Savaşlarında ABD, bölgedeki ağırlığını oldukça
artırmıştır. Ancak 2000 sonrası dönemde çok daha farklı amaçla ve bu kez kendisine yönelik
bir tehdit nedeniyle Ortadoğu’ya yerleşmiştir: Terör. 11 Eylül saldırıları, ABD için bir dönüm
noktasıdır. Bu saldırı ile birlikte ABD, dış politikasında değişikliğe gitmiş ve terörü birinci
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gündemi olarak değerlendirmiştir. 11 Eylül saldırısının sorumlusu olarak gördüğü ülkeleri
işgale başlamıştır4.
ABD bir yandan Ortadoğu’da askeri olarak ağırlığını arttırırken, diğer yandan ekonomik
olarak ticaret anlaşmaları ile gücünü devam ettirmeye çalışmıştır. Bu amaçla öne çıkan bölge
ise Asya-Pasifik Bölgesidir. ABD açısından bu bölge son derece önemlidir. ABD, bu
bölgenin, uluslararası ticarette artan öneminin farkındadır. Bu nedenle hem Ortadoğu’da
askeri varlığını artırarak, petrol üretimini kontrolü altına almaya, hem de Avrupa ile ve AsyaPasifik Bölgesinde yaptığı anlaşmalarla, ticareti kontrolü altına almaya çalışmıştır. İşte TPP,
ABD’nin bu stratejisinin sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir anlaşmadır.
TPP Anlaşması Ve Ekonomik Etkileri
ABD ve Japonya ile birlikte Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan 12 ülkenin (ABD, Japonya,
Kanada, Malezya, Meksika, Avustralya, Brunei, Şili, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve
Vietnam) imzaladığı TPP ile üye ülkeler arasındaki ticaret engellerinin azaltılması ve ticarette
ortak kuralların saptanması amaçlanmaktadır. 2005 yılında başlayan müzakereler sonucunda,
dünya ekonomisinin % 40’ını oluşturan ve 793 milyon tüketiciye sahip olan ülkelerin
katılımıyla TPP, 5 Ekim 2015’de imzalanmıştır (https://ustr.gov/about-us/policyoffices/press-office/fact-sheets/2013/December/TPP-Economic-Benefits, 22.06.2016).
Asya-Pasifik bölgesinin hızla artan nüfusu dikkate alındığında, ABD’nin bölgeye ilgi
göstermesinin nedeni daha rahat anlaşılabilir. Özellikle ABD için önemli olan, hızlı nüfus
artışının, tüketici sayısının artması anlamına gelmesidir. Çünkü orta sınıfın hızla artması ki bu
artış her yıl ortalama 1 milyar insan demek, bu nüfusun giyinmesi, yemesi, içmesi, eğlenmesi,
cep telefonu ve internet kullanmaya başlaması demektir. ABD bu büyük, canlı ve dinamik
pazarın farkındadır.
TPP, Obama yönetiminin, dış ticaret konusunda attığı çok önemli bir adımdır. Ekonomik
öneminin yanı sıra TPP’nin stratejik olarak da önemi dikkatlerden kaçmamalıdır. Söz konusu
anlaşma ile ABD, Çin’e karşı bölgede üstünlük kurma hedefine bir adım daha yaklaşmıştır.
Böylelikle ABD, küresel liderliğinin en önemli ayağı olan Asya-Pasifik Bölgesi için, stratejik
bir hamle yapmıştır. Bu anlaşma ile ABD (Williams ve diğerleri, 2016:1);







Bölgesel ittifak ve ortaklıkları güçlendirmiş,
Asya-Pasifik Bölgesinde, etkisini ve liderliğini sürdürmüş,
Ulusal güvenliğini geliştirmiş,
Ticari liberalizasyon, piyasa odaklı reformları ve ekonomik büyümeyi sürdürmüş,
Bölgesel ve küresel ticari mimariyi güçlendirmiş,
Modern ticari realiteler ve ABD çıkarları doğrultusunda bölgesel ticari kuralları
kurmuş ve güncellemiş olacaktır.

Bunun yanı sıra TPP, ABD için çok çeşitli alanlarda sayısız fırsat ve avantajlar sağlamaktadır.
Tarımdan ticarete, teknolojiden çevreye, altyapıdan gıda güvenliğine kadar ABD, ekonomik
ABD’nin Irak’ı işgalinde, Irak’ın 2000 yılında petrolü Euro üzerinden satmaya karar vermesi önemli etken
olmuştur.
4
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çıkarları doğrultusunda küresel ticareti yeniden şekillendirme fırsatı elde etmiştir. Bu anlaşma
ile ABD uzun vadede küresel ticaretteki rekabetçi üstünlüğünü korumaya devam edecektir.
Anlaşmanın
ABD
açısından
diğer
faydaları
şu
şekilde
sıralanabilir
(https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Overall-US-Benefits-Fact-Sheet.pdf, 21.06.2016):












Amerikan ihraç ürünleri üzerindeki 18,000 çeşit tarifenin kaldırılması: TPP, özellikle
sanayi ürünleri ihracatında ABD için büyük avantaj sağlamaktadır. Bu kapsamda,
2014 yılında ABD’nin TPP anlaşmasındaki ülkelere 56 milyar dolarlık makine
ürünleri ihracatı yaptığı dikkate alınırsa, bu alandaki tarifelerin kaldırılmasının, ABD
ihracatına yapacağı katkının büyüklüğü hesaplanabilir.Bunun yanı sıra, otomotiv
ürünleri, bilgi ve teknoloji ürünleri, tarım ürünleri üzerindeki tarifelerin de azaltılması
ve kaldırılması anlaşma kapsamındadır.
İş Hayatına İlişkin Düzenlemeler: TPP ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün
kabul ettiği standartlarda, çalışma mevzuatı oluşturulması sağlanmaktadır. Bu
kapsamda sendika kurma serbestliği ve toplu sözleşme, çocuk işgücü ve zorla
çalıştırma ile mücadele, asgari ücret ile çalışma koşullarının belirlenmesi, çalışma
saatlerinin düzenlenmesi, güvenli iş ortamı ve istihdam ayrımcılığına karşı koruma
gibi çeşitli kurallar getirilmektedir. TPP, kapsamlı işçi haklarına ilişkin
düzenlemelerle, tarihteki en önemli anlaşmadır. Ayrıca, ABD bu anlaşma ile kendi
çalışanlarını ve işletmelerini, diğer ülkelerdeki devlet destekli firmaların rekabetinden
korumayı amaçlamaktadır.
Çevre Koruması ve Düzenlemesi: Anlaşma kapsamında, balıkçılıkla ilgili zarar verici
sübvansiyonları kaldırma ve sürdürülebilir balıkçılığa ilişkin teşvik uygulamalarının
yanı sıra, yaban hayvanları ticaretine ve yasa dışı avlanmaya karşı mücadele edilmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca, balinalar, yunuslar, köpek balıkları, deniz kaplumbağaları
ve diğer deniz canlılarının korunmasının yanı sıra, gergedan ve fil gibi türlerin
korunması da amaçlanmıştır.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Avantaj Elde Etmektedir: Anlaşmanın
diğer yararı ise, ABD’de temel istihdam kapısı olan, ancak ihraç ürünlerinde ticaret
engellerine maruz kalan küçük işletmelerin, karşısındaki bu engelleri azaltmasıdır.
Böylelikle ABD açısından, ihracat ve istihdam kapasitesi artışı sağlanacaktır.
E-Ticaret ve Açık İnternetin Geliştirilmesi: ABD’nin dünya çapında üstünlüğünü
devam ettirmek istediği alan internet tabanlı ticarettir. Çünkü bu alandan, ABD’nin
büyümesine ciddi kakılar gelmektedir. Bu nedenle TPP kapsamında, inovasyonun
geliştirilmesi ve dijital piyasalardaki büyümenin teşvik edilmesine ilişkin maddeler yer
almaktadır. Uluslararası veri hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılması ile,
online alışveriş ve ticaretin, daha hızlı, kolay ve güvenilir olması amaçlanmaktadır.
Böylelikle diğer ülkelerdeki devlet destekli firmaların, ABD özel firmaları ile rekabeti
dengelenmiş ve kurallara bağlanmış olacaktır. TPP’nin belki de en önemli maddesi, ETicaret ve dijital korumacılığına ilişkin olan bu maddesidir.
ABD Hizmet Sektörü İhracatının Artması: TPP kapsamında ABD’nin, perakende,
iletişim, lojistik, eğlence, yazılım ve daha birçok hizmet sektörüne ait mal ve hizmetler
ihracatında artış sağlanacaktır. Hizmet sektörü, ABD istihdamının neredeyse tamamını
bünyesinde barındıran bir sektör olarak stratejik öneme sahiptir.

334

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Söz konusu anlaşmanın ABD ve taraf ülkeler için faydaları, tarafların birbirlerine uyguladığı
tarifeleri gösteren aşağıdaki tablolardan takip edilebilir. Tablo 1’de ABD’nin ithal ettiği
ürünlere uyguladığı tarifelerin 2030 yılına kadar hangi oranlarda olacağı gösterilmektedir.
Anlaşma kapsamında, aşamalı olarak ABD’nin uygulayacağı tarifelerin düşeceği tablodan
izlenebilir. En yüksek düşüşün ise konfeksiyon ve ayakkabı sektöründe olması
beklenmektedir. 2015 yılında bu sektörde uygulanan % 11,2’lik ithalat tarifesinin, 2020’de %
4,8’e, 2025’de % 3,2’ye ve sonunda 2030 yılında % 0,7’ye indirilmesi planlanmaktadır.

Tablo 1:ABD’nin İthalat Ürünlerine Uyguladığı Tarifeler.
2015 2020 2025
Temel Ürünler
Hububat
0.0
0.0
0.0
Diğer Tarım Ürünleri
0.1
0.0
0.0
Madencilik
0.0
0.0
0.0
İmalat
Gıda, İçecek, Tütün
1.0
0.4
0.4
Tekstil
3.8
1.7
0.9
Konfeksiyon ve Ayakkabı 11.2 4.8
3.2
Kimyasal Maddeler
0.6
0.1
0.1
Metaller
0.2
0.0
0.0
Bilgisayar ve Elektronik
0.1
0.0
0.0
Makine
0.3
0.1
0.1
Ulaşım Ekipmanı
0.2
0.1
0.1
Diğer İmalar Ürünleri
0.2
0.0
0.0
0.6
0.2
0.2
Toplam (mallar)
Kaynak: (Petri and Pulmmer, 2016:19).

2030
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.7
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1

Böylelikle anlaşma kapsamındaki ülkeler, ABD’ye daha çok sayıda konfeksiyon ürünü ve
ayakkabı ihraç edebilecektir. Bunun sonucunda, bu ülkelerde konfeksiyon ve ayakkabı
sektörünün canlanacağı ve bu sektörde istihdamın artacağı beklenmelidir. Ayrıca, anlaşmaya
taraf olan ülkelerin, söz konusu sektörde, kıyasıya rekabet edeceği de düşünülmelidir. Bu
nedenle anlaşma dahilindeki ülkeler şimdiden, söz konusu sektördeki ihracat kapasitelerini
artırma becerilerini geliştirmek için stratejiler geliştirmek durumundadırlar. Bu gelişmenin,
anlaşmaya dahil olmayan ve işçilik maliyetlerinin oldukça düşük olduğu Çin’e maliyeti ise
yüksek olacaktır. Çünkü Çin, ABD gibi büyük bir pazara, işçiliğin düşük olduğu bir sektörden
yapacağı önemli ihracatı yapamamış olacaktır. Çin’in çevresindeki ülkeler ise, bu sektörde
rekabet gücü elde edeceklerdir. Benzer şekilde tekstil ürünlerinde de % 3,8’lik ithalat
tarifesinden % 0,3 gibi oldukça düşük bir orana indirim uygulayan ABD, bu anlaşma
kapsamında Çin’i tekstil ve konfeksiyon ile ayakkabı sektöründe devre dışı bırakacak bir
stratejik girişimde bulunmuştur. Bu anlamda Çin, bölge ülkeleri ile rekabet edebilmek için, iç
piyasasında değişik düzenlemeler ve rekabetçi piyasa yapısına geçmeye doğru üzerinde baskı
hissedebilir.
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Tablo 2’de ise ABD’nin ihraç ürünlerine, anlaşmaya taraf olan ülkelerin uyguladığı tarifeler
gösterilmektedir. Tablo 1’de olduğu gibi bu tabloda da, mevcut tarifelerin 2030 yılına kadar
azaltılması hedeflenmektedir. Tabloda dikkate değer tarife indirimi yapılacak olan kalemler
vardır. Örneğin gıda, meşrubat ve tütün sektöründe, 2015 yılı itibariyle % 8,9 olan tarifenin,
2030 yılında % 0,8’e düşürülmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra hububat sektöründe %
4,8 olan tarifenin, % 0,3’e; konfeksiyon ve ayakkabı sektöründeki tarifenin ise % 3,9’dan %
0,3’e düşürülmesi planlanmaktadır.
Tablo 2: ABD’nin İhracat Ürünlerine Uygulanan Tarifeler.
2015 2020 2025 2030
Temel Ürünler
Hububat
4.8
0.3
0.3
0.3
Diğer Tarım Ürünleri
1.9
0.5
0.4
0.3
Madencilik
0.0
0.0
0.0
0.0
İmalat
Gıda, Meşrubat, Tütün
8.9
1.4
0.9
0.8
Tekstil
0.6
0.1
0.1
0.1
Konfeksiyon ve Ayakkabı 3.9
0.3
0.3
0.3
Kimyasal Maddeler
0.3
0.1
0.1
0.1
Metaller
0.2
0.1
0.1
0.0
Bilgisayar ve Elektronik
0.0
0.0
0.0
0.0
Makine
0.2
0.1
0.0
0.0
Ulaşım Ekipmanı
0.3
0.1
0.1
0.1
Diğer İmalar Ürünleri
0.4
0.2
0.1
0.1
1.0
0.2
0.1
0.1
Toplam (mallar)
Kaynak: (Petri and Pulmmer, 2016:19).
TPP’nin ABD ve diğer ülkelere olan etkilerini bulmaya yönelik yaptıkları çalışmada Peter
Petri ve meslektaşları şu sonuçlara ulaşmışlardır (https://piie.com/blogs/trade-investmentpolicy-watch/what-economic-models-tell-us-about-tpp, 22.06.2016):




Bu anlaşmanın etkisinin öncelikle ABD’de ortaya çıkması tahmin edilmektedir. Diğer
ülkeler ise ancak daha çok ticaret yaptıkça, tarifelerini düşürdükçe, yeni işgücü, çevre
ve regülasyon düzenlemeleri yaptıkça anlaşmanın etkisini hissedeceklerdir. Ancak
hem ABD hem de diğer ülkeler için ortak olan nokta, anlaşmanın daha çok yenilikçi
ve üretken firma, sektör ve çalışanları etkileyecek olmasıdır.
Anlaşma sayesinde, 2025’e kadar ABD reel gelirinin yılda 77 milyar dolar artacağı
tahmin edilmektedir. Ayrıca ihracatla ilgili işlerde çalışanların sayısı da 2025’e kadar
650 bin kişi kadar artacaktır. Dolaylı olarak ise ihracat sektöründe çalışanların
ücretleri, ithalat ile ilgili sektörde çalışanlardan % 18 daha fazla olacaktır.

Anlaşmanın ABD ve imzacı ülkelere faydasının yanı sıra, diğer ülkelere de faydası olması
beklenmektedir. Ancak anlaşma dışındaki ülkelerin faydası nispeten az olacaktır. Hatta Çin

336

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

gibi bazı ülkelerin bu anlaşmadan olumsuz etkileneceği düşünülmektedir. Tablo 3’de
anlaşmanın olası etkisi ülkeler bazında gösterilmektedir.

Tablo 3:TPP’nin Ülkelere Tahmini Gelir Etkileri (2030, milyar dolar).
Ülke
Amerika Kıtası
Kanada
Şili
Meksika
Peru
ABD
Asya
Brunei
Çin
Hong Kong
Hindistan
Endonezya
Japonya
Kore
Malezya
Filipinler
Singapur
Tayvan
Tayland
Vietnam
Okyanusya
Avustralya
Yeni Zelanda
Diğer
AB
Rusya
Diğer
Dünya
TPP Üyeleri
TPP Üyesi Olmayanlar
Kaynak: (Petri and Pulmmer, 2016:25).

Düşük
139
25
2
13
6
92
144
1
-9
4
-2
-1
92
-4
31
-1
9
1
-4
27
13
9
4
51
39
2
10
346
312
34

Orta
205
37
4
22
11
131
203
2
-18
6
-5
-2
125
-8
52
-1
19
1
-7
41
21
15
6
62
48
2
12
492
465
27

Yüksek
218
37
4
21
13
143
244
2
-20
6
-6
-2
156
-9
57
-1
20
2
-7
47
24
17
8
70
54
2
13
556
525
31

Tablo 3’ de TPP ortaklığının 2030 yılına kadar bölge ve ülkelere olan tahmini gelir etkileri
gösterilmektedir. Söz konusu etkiler, düşük, orta ve yüksek ihtimale göre gösterilmektedir.
Tablodan görüldüğü gibi, anlaşmanın dünya genelindeki etkisi orta ihtimale göre 492 milyar
dolar olmaktadır. Bunun 205 milyar dolarını Amerika Kıtası, 203 milyar dolarını ise Asya
kıtası paylaşmaktadır. Bu açıdan anlaşmanın öncelikle Amerikan ve Asya Kıtaları arasındaki
ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Amerika Kıtasının toplam 205
milyarlık payının büyük kısmı ABD tarafından (131 milyar dolar) paylaşılmaktadır. Asya
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Kıtasının toplam 203 milyarlık payının büyük kısmı ise Japonya tarafından (125 milyar dolar)
paylaşılmaktadır. Bu açıdan ise anlaşmanın öncelikle ABD ile Japonya’nın çıkarlarına uygun
düştüğü söylenebilir. ABD-Japonya işbirliğinin ise, Çin ve Hindistan tarafından rahatsızlıkla
karşılanacağı tahmin edilebilir.
TPP’nin dünyanın diğer bölge ve ülkeler için de etkisi tablodan takip edilebilir. Okyanusya
kıtasında Avustralya’nın orta olasılıkla 15 milyar dolarlık bir olumlu gelir etkisi sağlayacağı
tahmin edilmektedir. AB’nin ise 48 milyar dolarlık gelir elde etmesi beklenmektedir. Rusya, 2
milyar dolarlık gelir artışıyla nispeten az etkilenecektir. Doğal olarak anlaşmaya taraf olan
ülkelerin, taraf olmayanlara göre daha fazla olumlu şekilde etkilenmesi gerekir. TPP üyesi
ülkelerde toplam 465 milyar dolarlık bir olumlu gelir etkisi beklenirken, TPP üyesi olmayan
ülkeler için sadece 27 milyar dolarlık bir olumlu etki beklenmektedir.
Anlaşmanın Japonya için faydaları şu şekilde sıralanabilir: (http://voxeu.org/article/transpacific-partnership-and-revitalisation-japanese-economy, 30.06.2016)






Yaklaşık 20 yıldır devam eden ve “kayıp 20 yıl” olarak ifade edilen Japonya’nın
durgunluk problemi ortadan kalkmış olacaktır,
Japonya’nın Asya-Pasifik ülkelerine olan ihracatını ve yatırımlarını artırarak,
Japonya’nın ekonomik büyümesi istikrara kavuşturulmuş olacaktır,
Tarım ve sanayi ürünleri üzerindeki tarifelerin neredeyse tamamı kalkmış olacağından,
Japonya’nın rekabet üstünlüğüne sahip olduğu bazı tarım ve sanayi ürünlerinden
sağlayacağı ihracat geliri artmış olacaktır,
İmzacı ülkeler arasındaki ticari engellerin kalkmasıyla, Japon firmalarının rekabet
gücü artacak ve büyümeleri kolaylaşacaktır,
Anlaşma ile Japonya’nın rekabete açık olmayan ve korumacı alanları rekabete açılmış
olacaktır. Bu sayede yerli üretici, daha rekabetçi olmaya yönelik çaba gösterecektir..
Böylelikle, Japon ekonomisi daha verimli şekilde çalışmış olacaktır.

TPP’nin tüm ülkeler için olumlu gelir etkisi olmadığı tahmin edilmektedir. Asya Kıtası
dikkate alındığında başta Çin olmak üzere Hindistan, Tayland, Endonezya, Kore ve
Filipinler’in TPP’den olumsuz şekilde etkilenmesi beklenmektedir. En büyük kaybeden ise
orta olasılıkla 18 milyar dolarlık kayıpla Çin’dir. TPP’nin, Çin’e karşı olası etkileri ne hangi
şekilde ortaya çıkabilir. Bu konuda üç etkiden bahsetmek mümkündür, (Foreign Policy,
2015):





TPP, ABD ile Japonya’nın liderlik için avantaj elde etmesini ve özellikle Çin’e karşı,
bölgede ABD’nin etkinliğinin artmasını sağlayacaktır,
TPP, Asya Bölgesindeki ekonomik dengeleri ve ittifakları değiştirecektir. Özellikle
Vietnam ve diğer imzacı ülkelerin ABD’nin yanında yer alması, Çin’in bölgedeki
etkinliğini kısıtlayacaktır,
TPP, Çin’i ekonomik reformlar yapması konusunda zorlayacaktır.

Bu arada Asya Bölgesi’ne yönelik bir diğer önemli adım da Çin’in önderlik ettiği Asya
Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) kurulmasıdır. Çin ile birlikte, Almanya, Güney Kore,
Avustralya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu ülkelerin katılımıyla oluşturulan AAYB’ye,
Türkiye de “bölgesel ve kurucu üye” olarak katılmıştır. Bu noktada Japonya’nın tercihi dikkat
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çekmektedir. Japonya, Çin’in girişimiyle oluşturulan AAYB’ye katılmayı değil, ABD’nin
girişimiyle oluşturulan TPP’ye katılmayı tercih etmiştir (Katada, 2016:2). Japonya bu tercihi
ile TPP’de, ABD’den sonra en çok kazanan ülke olmayı hedeflemektedir. Japonya, bölgede
Çin’e karşı bir üstünlük sağlama amacında olabilir. ABD de yine bölgede Çin ve Rusya’nın
etkinliğini azaltmayı planlamaktadır. Bu nedenle, ABD ve Japonya’nın çıkarları
örtüştüğünden, TPP anlaşması iki taraf için de uzun vadede kazanımlı olacaktır.
SONUÇ
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem, Doğu ve Batı Bloklarının yoğun bir şekilde dünya
çapında üstünlüğü ele geçirme mücadelesi ile geçmiştir. Bu dönemde blokların lider ülkeleri
olan SSCB ve ABD; Afrika, Asya ve Ortadoğu’da egemenliklerini pekiştirmeye
çalışmışlardır. Bu süreçte, blok içindeki ülkeler önemli avantajlar elde etmişlerdir. Blok
dışındaki bazı ülkeler ise, bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
Sonuçta bu süreç, SSCB’nin dağılmasıyla sonuçlanmıştır. Böylelikle ABD, dünyayı
ekonomik ve siyasal olarak kendi ideolojisine uygun bir şekilde şekillendirmeye başlamıştır.
Ancak ABD, karşısında Avrupa ve Asya’nın bazı yükselen ülkelerini bulmuştur. Küresel
liderliğini korumak isteyen ABD, ekonomik olarak da bu güçlerle mücadele etmek için, çeşitli
ekonomik politikalar ve stratejiler uygulamıştır. Bu stratejilerden bir tanesi de, ABD’nin
Asya’nın yükselen gücü Çin’i kontrol altına almak için uyguladığı TPP ortaklığıdır.
ABD ile Pasifik Okyanusu çevresindeki 11 ülke arasında imzalanan anlaşma ile imzacı
ülkeler arasında ticaretin kolaylaştırılması ve uluslararası ticarette ortak standartlar
oluşturulması hedeflenmektedir. Ekonomik büyümeyi teşvik etmekten işçi ücretlerinin
artırılmasına, çevreyi koruyan düzenlemelerden rekabeti genişleten kurallara kadar pek çok
alanda yenilikler getirmesi beklenen anlaşmanın, küresel ticaretin % 40’ını oluşturan ülkeler
ile yaklaşık 800 milyon insanın hayatında değişiklikler oluşturması beklenmektedir.
TPP ortaklığı, Obama yönetiminin son stratejik hamlesi olarak görülmektedir. Bu ortaklık,
ABD’nin gelecekte Pasifik bölgesindeki gücünü artıracak olan ticari bir girişimdir. Ortaklığın
ekonomik olarak ABD’ye en önemli beklenen faydası, yıllık 77 milyar dolarlık net getirisidir.
Dünya ekonomisi açısından düşünülürse, ortaklığın dünya ekonomisine 295 milyar dolarlık
bir katkı sunması öngörülmektedir.
Ekonomik öneminin yanı sıra TPP ortaklığının siyasi yönü de bu ortaklık ile ABD’nin, Çin ve
Rusya’nın bölgedeki etkinliğini kırmayı amaçlamasıdır. Ortaklığın ekonomik olarak en çok
faydasının ABD ve Japonya’ya olması, ABD’nin bölgede Çin’i, Japonya ile dengeleme
çabasının sonucudur. Bu anlaşma, Çin ve Rusya’nın bölgede etkinliklerini artırmaya yönelik
aralarında yeni anlaşmalar yapmalarına yol açabilir. Pasifik bölgesinde artan hakimiyet
mücadelesi ile, ilerleyen yıllarda bu bölgenin, tüm dünyanın dikkatlerini çeken bir bölge
olması beklenmektedir.
Brexit (İngiltere’nin AB’nden ayrılması) kararı sonucu, AB’nin geleceği tartışılmaya
başlanmıştır. ABD’nin, AB ile ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirme çabaları da böylece
sorgulanmaya başlanmıştır. Brexit sonrası AB’nin nasıl yoluna devam edeceği konusundaki
belirsizlik devam etmektedir. Son olarak Fransa’nın da AB’de kalıp kalmayacağı konusunda
bir oylama yapabileceği (Frexit) konuşulmaktadır. Fransa’da bu tartışmanın başlaması en çok
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Almanya’yı düşündürmektedir. Tüm bunlar, ABD-AB işbirliğinin gelişmesine engel olabilir.
Belirsizlik bu şekilde devam ederse, Rusya’nın Avrupa’daki ağırlığını artırması da
beklenmelidir. Böylece önümüzdeki dönemde Pasifik bölgesinin yanında AB’nin de en çok
konuşulan bölge olması beklenmelidir.
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KREDİ KARTLARINA GETİRİLEN TAKSİT SINIRLANDIRMASININ TÜKETİCİNİN
HARCAMA DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA
(TRABZON-GÜMÜŞHANE-BAYBURT ÖRNEĞİ)
Kurtuluş MERDAN*

Selahattin OKUROĞLU**

Öz
Kart sahibine peşin para ödemeden bir mal satın almayı veya bir hizmetten faydalanmayı sağlayan kredi kartları,
modern bir ödeme aracı olarak tercih edilmektedir. Günümüzde paranın tedavül hızından ve kötü kullanımından
dolayı kirlenmesi, yıpranması ve değer kaybetmesi gibi nedenlerinden dolayı kredi kartları yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Kredi kartları daha çok maddi imkânları kısıtlı olan kişilerin alım güçlerini desteklemek,
varlıkları yerinde olan kişilerin de güvenliklerini sağlamak için kullanılan bir araçtır. Kredi kartıyla
gerçekleştirilen işlemler, tüketicilerin ödeme ve borçlanma imkânlarının artmasına, zorunlu olarak elde tutulan
para miktarının azalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda kredi kartı kullanımı paranın dolaşım hızının
dengelenmesine ve toplam talebin canlı tutulmasına yardımcı olmaktadır.
Bu makalede kredi kartlarına getirilen taksit sınırlandırılmasının tüketicilerin harcama düzeyleri üzerindeki etkisi
analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Gümüşhane- Trabzon- Bayburt illerinde uygulanan anket formlarından
390’ı geçerli sayılmıştır. Bu bağlamda, anket formları SPSS paket programında değerlendirilerek frekans
dağılımları çıkarılmış ve %95 güven aralığında güvenilirlik testleri yapılmıştır. Daha sonra çapraz tablolara
Pearson Chi-Square (Ki- kare) testi uygulanarak anlamlılık düzeylerine bakılmıştır. Araştırma sonucunda, kredi
kartlarına getirilen sınırlandırmaların, sürekli ihtiyaç oluşturan kalemlerdeki tüketimi fazla etkilemeyeceği;
ancak diğer kalemlerdeki harcamalarda azalışa yol açabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kredi Kartları, Ödeme Araçları, Tüketici Araştırması, Ki- Kare Analizi
An Applıcatıon To Measure The Effects Of The Restrıctıons In The Installment Sellıngs Wıth Credıt
Cards, On The Consumptıon Levels (The Sample Of Trabzon-Gümüşhane-Bayburt)
Abstract
Enabling to buy commodities or services without paying cash at the time of purchase, credit cards are preferred
as modern means of payment. Today, the speed of the circulation and depreciation of banknotes are also the
reasons for the usage of cards widely. A fortiori, credit cards have been using to support the purchasing power
of the people with limited income, on the other hand they are the instruments to ensure the safety of the people
with sufficient assets. Operations carried out by credit cards cause increasing in payment and borrowing abilities
of the consumers, at the same time diminishing precautional holdings. However, credit card usage helps to
stabilize the velocity of money ciculation and supports aggregate demand.
In this article, it is intented to measure the effects of the restrictions in the installment sellings, which are
actualized by credit cards, on consumer spending levels. For this purpose, 390 of the survey forms applied in
Gümüşhane-Trabzon-Bayburt provinces were approved valid. Upon evaulated data with SPSS software,
frequency distributions were obtained and reliability tests were performed in the 95% confidence intervals. Then,
Pearson Chi-Square tests were implied for the significiance levels. According to the results, the restrictions on
*
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the credit card usage could not affect the consumption of the compulsory or basic items; however, could cause
decreases in the expenditures for the other goods.
Keywords: Credit Cards, Payment Tools, Consumer Research, Chi- Square Analysis

GİRİŞ
Bir asırdan daha fazla geçmişe sahip olan kredi kartları, kart sahibine peşin ödemeye
ihtiyaç duymadan finansal kurumla anlaşmalı işyerlerinden mal ve hizmet satın alma olanağı
veren bir ödeme aracıdır. Kredi kartının modern anlamda kullanımı ilk defa yirminci yüzyılın
başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleşmiştir. Buna karşın, 19. yüzyılın
son çeyreğine doğru ABD’de kredi kartıyla benzer nitelik taşıyan kredi jetonu uygulamasına
rastlanmaktadır. Jetonlar, genelde toptan alışveriş yapan tacirleri, mal tedariği açısından
rahatlatmaya yönelikti. Ancak, para transferleri ve kredilendirme özellikleri taşıyan bu aracın
ortaya çıkışı, genel anlamda tüketim düzeylerinde bir artış olmasıyla ilişkilidir. Buna paralel
olarak söz konusu dönem, reklamcılık-gazetecilik ilişkisinin kemikleştiği; basında magazin
içeriklerinin oran olarak arttığı, sadece burjuvazinin değil işçi sınıfının da siyasal
kamusallıktan uzaklaştığı döneme denk gelmiştir (Conboy, 2004).
Klasik kapitalizmin eseri olan sanayi toplumlarının refah toplumuna dönüşmesi; sosyal
politikalar, verimlilik artışı ve ücret mücadelesi çerçevesinde ortaya çıkan bir sonuçtur
(Heffernan, 2000). Buna karşın, tüketim toplumunun yükselişi, farklı bir durumdur ve daha
çok tüketicilerin dünya algısında, satın alınan materyallerin nasıl konumlandığıyla ilgilidir.
Tüketim toplumunda, bireyler için materyale sahip olmak hayatın amacı haline gelmekte ve
tüketim biriminin (birey ya da aile) iflas etmesine yol açacak ağır borç yükü altına
girilebilmektedir. Böyle bir dünya algısının yaygınlaşması, kültürde ve medyada yaşanan
değişimlere bağlıdır. Medyanın kullandığı iletişim altyapısı ise, aynı zamanda, finansal
ağların yaşam destek sistemidir (Schiller, 1986). Tüketim alışkanlıklarında ortaya çıkan
değişimler iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle bir araya geldiğinde, bankacılık ve medya
alanlarında değişim yaşanmış; sonuçta, tüketim toplumu yükselişe geçmiştir. Böylece,
1958’de ABD’de kullanıma sunulan Diner’s Clup kartlarının işlevi, tacirlerin, her tedarikçiyle
ayrı ayrı anlaşma yapmasına gerek kalmadan farklı noktalardan vadeli mal almasını sağlayan
bir sistem sunmakla sınırlıydı. Kısa zamanda, kartlar, tüketicilere nakit kullanmadan harcama
olanağı sağlayan bir araç haline geldi ve farklı kuruluşların çıkarttığı kartlarla yeni bir pazar
oluştu (Bergsten, 1967:485). Türkiye’de ise, ilk kredi kartı Diners Clup adıyla 1968 yılında
çıkarılmıştır.
Yirminci yüzyılın çoğunu, sanayileşme ya da üretimi arttırma çabasıyla geçiren
Türkiye’de, toplumun genelinde tüketmek değil, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve tasarruf
etmek anlayışı egemen olmuştur. Böylece, kredi kartları uzun bir süre, az sayıda seçkinin yurt
dışı gezilerinde kullandığı bir araç oldu (Demirdağ ve Baydemir, 1997). Ancak, ABD ve Batı
Avrupa’da, yeni sağ ya da yeni liberal iktidarlar, dünya çapında mal ve sermaye dolaşımını
serbestleştirmeye girişmiş; Türkiye de bu eğilimin dışında kalamamıştır. Dolayısıyla, iletişim
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altyapısı-medya-finans ilişkisi eksenindeki değişimin, tüketim toplumunu desteklemesi,
Türkiye örneği için de geçerlidir. Öte yandan, 1980 sonrasında hem medyayı hem de ulusal
pazarı liberal ilkelere terk eden merkezi siyasalar en önemli faktör olarak ayrıca, irdelenebilir.
Deregülasyon ya da devletin düzenleme yapmaktan vazgeçmesi olarak uygulanan siyasalar,
medyanın sahiplik yapısını, bankacılığı ve toplumun tüketim alışkanlıklarını hızla
dönüştürmüştür (Adaklı, 2001). Gazetecilik, istihdam güvencesine sahip bir meslek olmaktan
çıkmış; magazinleşme ve reklamcılığın etkisi, içerikleri başkalaştırmıştır (Dağtaş, 2003). Aynı
dönemin bir başka gelişmesi, analog santrallere dayalı iletişim altyapısının yerine dijital
santrallere dayalı altyapının kuruluşudur. Sonuç, Türkiye’nin genel anlamda tüketim
toplumuna dönüşmesi ve milli gelir artarken, gelir dağılımı bozulmasıdır.
1980’li yıllarda, yüksek gelirli tüketiciye özgü olan kredi kartının, milli gelirdeki payı
giderek azalan yoksul kesimlerde ise, refahın ve itibarın sembolü olarak görülmesi kaçınılmaz
olmuştur. Bu durum, bazı malların gösterge değeriyle algılanmasına benzetilebilir. Tüm
materyalleri sağlayan materyal olarak sunumu yapılan kredi kartının, yeni toplumsal yapıdaki
önemi herhangi bir maldan çok daha büyüktür. Böylece, 1990’lı yıllarda mal alışverişi ve
hizmet sektöründe de kullanılmaya başlanan kredi kartlarının asıl yaygınlaşması 2000’li
yıllara denk gelmektedir. Dolayısıyla, kartlarla gerçekleşen alışverişlerin oranının süratle
arttığı söylenebilir.
2000 Kasım ve 2001 Şubat kriziyle birlikte nakit sıkışıklığına giren tüketicilerin
harcamalarını kısamaması ve temerrüde giren borçlarını, yine borçla kapatmaya çalışmaları,
tüketim toplumunun tipik görünümleri arasındadır. Bu noktada, zenginliğin sembolü olan
kredi kartlarına duyulan arzu, daha fazla borca girmek gibi akılcı olmayan bir tercihi
yaygınlaştırmış olabilir. Bankaların, herkesi kredi kartı sahibi yapmaya çalışan reklam
kampanyaları ya da alışveriş merkezlerinin kampanyaları, birçok insanı zayıf bir anında
yakalayarak kredi kartı almaya itmiştir. Geniş bir yelpazedeki malların/hizmetlerin alınması
karşılığı önerilen hediye ya da bonuslar, indirimler ve taksitler, bu finansal ürünün cazibesini
artırmıştır. Türkiye’de özel televizyon yayıncılığının geliştiği bu dönemde, hemen her reklam
kuşağında ürün ya da hizmete yönelik reklamların arasında, en az bir kredi kartı reklamı
yayınlanmış; dolayısıyla, ürünlere ulaşmayı sağlayan ürün imajı da oturtulmuştur. Tüm
bunlar, kredi kartlarının pozitif yönlerinin yanında negatif yönlerinin irdelenmesini ve bunu
yaparken, yaygın kültürün ve medyanın göz önünde tutulmasını gerektiren çerçeveyi
çizmektedir.
Tüketimin artması ve ödemelerin kayıt altına alınması gibi sonuçları bağlamında
rasyonel bir aygıt gibi görünen kredi kartı kullanımı, orta ve dar gelirli sınıflar arasında
yaygınlaştıkça, rasyonel olmayan sonuçlar doğurmaktadır; bu noktada, ekonomi üzerindeki
etkileri ise, negatiftir. Borç batağına girerek finansal sisteme sürekli faiz ödeyen ve gelir
dağılımı içindeki durumu daha da bozulan tüketiciler, önemli bir sosyal problemdir. Bu
bağlamda sınırlı gelirini, en üst gelir gruplarına transfer eden yurttaşların durumu, klasik
liberalizmin varsayımları içerisinde incelenemez (Freeman, 2013:151). Söz konusu koşullar
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altındaki kredi kartı sahiplerinin konumu, tüketim birimi ya da üretim birimi/emek olmanın
dışındadır ve içsel sömürgeleşme kavramını akla getirmektedir (Habermas, 1989).
Negatif yönlü servet transferinin, bireyin ya da ailenin tüm birikimini yok ederek,
yaşamı sürdürecek gelire de el koyması, kredi kartlarının başlangıçta arttırdığı tüketim
düzeylerini, sonradan çok daha geriye çekebilir. Mal satacak tüketicinin kalmayacağı bu
koşullar altında, üretimin temel faktörü olan emeğin de yaşama ve üretme olanağı ortadan
kalkmakta topyekûn bir kriz olasılığı doğmaktadır. Gerçekte, 2000 ve 2001 yılı krizleri,
Türkiye’nin kendi finansal sisteminden kaynaklanan bir kriz yaşama olasılığının her zaman
bulunduğunun kanıtıdır. Tam bu noktada, sistemin, toplumun yaşam dünyası ile uzlaşmak
zorunda kaldığı alanda, hukuk kodları, (Habermas, 1989) bireyi, tüketici kadar yurttaş olarak
da görmek zorundadır. Ancak, Türkiye’de hükümetlerin düzenleme önerilerine uzun süre
tepkisiz kalması, -tıpkı 24 Şubat kararları ve 12 Eylül 1980 sonrasında olduğu gibi-, kendi
gereksinimleri için kendi siyasalarını üretmekten uzak bir yapıya işaret etmiştir.
Bankalar kanununda Şubat 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir
düzenlemeye gidilmiştir. Bu bağlamda, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek; yemek, gıda,
akaryakıt, iletişim ve sarrafiye mal ya da hizmetlerinin alımlarında taksit uygulaması
kaldırılmıştır. Bunların dışındaki mal ve hizmet alımlarıyla nakit çekimlerinde ise,
taksitlendirme süresinin en fazla 9 ay olacağı hükmü getirilmiştir. Böylece, kredi kartlarındaki
taksit uygulamasına getirilen söz konusu sınırlamaların, belli tüketim alışkanlıkları içine
hapsolmuş tüketicilerin harcama düzeyinde yaratacağı değişim irdelenebilir.
1. Kredi Kartları: İtibar ve İflas
Kullanıcılar için kredi kartı, fazla nakit para taşımaya gerek bırakmayışı, alışverişler
için kısa süreli faizsiz kredi kullandırması, vadeli satın alma ve nakit kredisi olanağı
sağlaması bağlamında, finansal bir üründür. Bunların yanı sıra, itibar göstergesi kabul
edilmesi, puan birikimi sağlayarak bedava alış veriş yapma imkânı ve ödeme kolaylığı
yaratması gibi avantajları, kredi kartlarını yaygınlaştıran özellikler olarak görülmüştür (Kaya,
2009:1). Öte yandan, kredi kartlarının tanımında yer alan, güven unsuru ve prestij kaynağı
gibi nitelikler, ekonomini rasyonel bir işleyişe sahip olması halinde geçerlidir. Ekonomik
yaşamın sağlıklı ve bankalar piyasasındaki işleyişin kontrollü olması bağlamında kart hamili,
nakit ödeme güçlüğü çeken değil, kredisi yüksek bir birey olarak algılanabilir. Gerçekte, Batı
dillerinde, credit kelimesi, güvenmek ve inanmak anlamına gelen Latince bir fiilden
türemiştir. Buna bağlı olarak, tacirin itibarı ve borçlanabilmesi arasındaki ilişkiye, liberal
ekonomi politiğin ve sosyolojinin temel eserlerinde yer verilmiştir (Weber, 1985). Ancak,
Türk toplumunda kredi, öncelikle borç ve faiz anlamında, getirdiği yükümlük çerçevesinde
algılanan bir kavramdır. Ekonominin işleyişinin ve tüketici davranışının sağlıklı olmaktan
uzaklaştığı yakın geçmişte, giderek sıradanlaşan kredi kartı kullanımı, saygınlıkla değil,
ödeme güçlüğü ve yoksullukla algılanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, medyada kredi
kartlarının saygınlık, seçkinlik ve kolaylık olarak sunumunun sürmesi tutarsız bir durum
oluşturmaktadır. Finansal ürünlerin, tutarlı çerçevede sunulmadığı ve kredi kartıyla borçlanan
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tüketicilerin rasyonel tercih yapma imkânının kalmadığı koşullar altında, hukuki
düzenlemelerden beklenen sonuç elde edilemeyebilir.
Ulusal ya da uluslararası çapta alışverişlerin internet üzerinden yapılabilmesi de kredi
kartlarının kullanımını desteklemektedir. Ancak, ürünlerin uzak mesafelere nakledilmesinin
maliyeti ve nakil süreleri, hiçbir zaman ortadan kalkmayacak engellerdir. Böylece, gümrük
oranlarının sıfırlanacağı varsayılsa dahi, malların tüm dünyada aynı fiyattan satılması gibi bir
olasılık yoktur. Son tüketicinin, mesafeli alışveriş çerçevesindeki olanaklarının sınırlı kalacağı
söylenebilir.
Harcamaların artması, kredi kartı hizmetini sunan bankalar arasında bir mücadele
doğurmuştur. Böylece, kredi kartları pazarında ilk anda rekabet durumuna benzeyen bir
çeşitlilik gözlenmektedir. Öte yandan, finansal piyasalarda tam rekabet koşullarına
yaklaşılması olası değildir. Ülkelerin kendi içinde faiz oranları sabittir ve sermaye, doğası
gereği kıt olmak zorundadır. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı uluslararası bütünleşik finansal
piyasa ise, büyük sermayenin ya da yatırımcıların dolaşım özgürlüğü olarak kabul edilebilir.
Bu bağlamda, bankaların dünya piyasalarından ucuza sağladığı krediler, ulusal pazarlardaki
sermayenin fiyatından bağımsızdır. Bir başka deyişle, kredi kartları pazarındaki çeşitlilik,
fiziki görünüm ve kullanım özellikleri çerçevesinde biçimseldir. Gecikme ve nakit çekim
faizlerinde ya da ödeme koşullarında, önemli bir farklılaşmadan söz edilemez. Gerçekte, kredi
kartı kullanımının ve tüketimin artması, hane başına düşen borç miktarını arttırarak sermayeyi
kıtlaştırmakta ve dünya çapında faiz oranı düşse dahi yeni gelişen ulusal pazarlarda faiz,
yüksek kalmaktadır.
Türkiye’de bankalar arasındaki pay kapma yarışını, rekabet kavramıyla açıklamak
zordur. Mevcut durum, finansal ürünleri ucuzlatmadığı gibi, bankalar arası işbirliğini
arttırmakta; dolayısıyla, eksik rekabet piyasası kavramıyla örtüşmektedir. Verimliliği
arttırmak için işbirliğine giden birden çok banka, Worldcard, Bonus Card, Axess, Maksimum,
Advantage gibi ortak kredi kartı platformları kurmuştur. Rekabete aykırı bu uygulamalar
karşısında bankalar, işbirliğinin, bankacılık sektörünün sağlıklı gelişimine ve sürdürülebilir
büyümesine katkı sağladığı gibi argümanlar sunabilir. Öte yandan, bankacılığı da içeren
liberalleşme sürecinin geçmişi otuz yıla yaklaştığı halde, bankaların kendileri için savunduğu
büyümenin, genel anlamda ekonominin büyümesine ya da kalkınmaya katkısı tartışmalıdır.
Türk ekonomisi, geçen zaman içinde gerçekten büyüme yaşamıştır; ancak, benzer koşullara
sahip ülkelerin aynı süreçteki kalkınmasıyla karşılaştırıldığında, Türkiye’nin performansı
olağanüstü değildir.
Liberalleşerek küresel finans piyasalarına eklemlenen bankaların, kalkınmayı
destekleyen bir unsur olarak incelenmesi kadar, milli gelir artışından payını alarak,
kalkınmayı kontrol altında tutan sınırlayıcı bir faktör olarak görülmesi de olasıdır. Bankaların,
tüketicilere sundukları finansal ürünlerin ve özelde kredi kartlarının, toplumun genel refahı
açısından durumu benzer biçimde, çift taraflı olarak incelenmelidir. Medyaya reklam verenler
arasında başı çeken bankaların, özel yayıncılıkta prodüksiyon ya da içerik kalitesini
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desteklediği; bunun da kültürel yaşamı zenginleştirdiği iddiası benzer çerçevede ele alınabilir.
Öte yandan, bu durum, profesyonelce hazırlanmış metinlerin, tüketicileri rasyonel
tercihlerden uzaklaştırması; daha sonra üretim ve tüketim birimi olan bireylerin bütçelerini
çökertmesi ve sonuçta ekonomik krize götüren faktörler arasında yer alması biçiminde
açıklanabilir.
Kredi kartı kullanımı, avantajlar yanında dezavantajlar da içermektedir. Söz konusu
avantajları kart hamili, finansal kuruluş, üye işyeri, kredi kartını çıkaran ya da kabul eden
banka ve ülke ekonomisi açısından değerlendirebiliriz.
1.1. Avantajları
1.1.1. Kart Hamili Açısından
Dijital ağlar üzerinden doğrudan banka hesabına bağlanan kartlar, diğer ödeme
araçlarına göre güvenilir bir alternatiftir; böylece, kartı kabul işletme açısından hizmet yönü
ağır basmaktadır. Bu durum, yeterli kaynağı olanları da para taşıma külfetinden
kurtarmaktadır.
Kredi kartları, ekonomik sıkıntıyla karşılaşan tüketicilere, alışverişlerde vade avantajı
sağlamaktadır. Bu bağlamda, müşterilerden genelde ücret ya da komisyon talep
edilmemektedir. Kredi kartı, diğer ödeme araçları olan çek ya da senetle karşılaştırıldığında
kullanım açısından daha pratik, güvenilir ve hızlıdır.
Kredi kartları ülke dışında da rahatlıkla kullanılabilmektedir. Uluslararası nitelik taşıyan
ve sisteme kayıtlı olan bankaların ATM’leri nakit çekimler için ulusal sınırlar dışında hizmet
vermektedir. Yurtdışına ulusal ya da yerel para götürme, ulusal paranın gittiğiniz ülkenin
parasına çevrilmesi esnasında kayba uğrama gibi dezavantajlara karşı kredi kartları kolaylık
sağlamaktadır.
Kredi kartları, acil durumlarda tüketicilere finansal destek sağlamaktadır. Kart hamilleri,
ellerinde her zaman yeteri kadar para bulunduramayabilirler. Ücretli çalışanlar, ay sonu
gelmeden mevcut gelirini tüketebilmekte ve maaş gününe kadar ödeme güçlüğü
çekebilmektedir. Bu durumda kişiler, kredi kartı kullanarak yaşam standartlarını düşürmeden
geçimini sağlayabilmektedir. “Önce harcayın, sonra ödeyin” avantajıyla kart sahipleri,
yaptıkları alışverişlerin ödemesini erteleyerek ihtiyaçlarını karşılamakta ya da kartı veren
bankanın ATM’lerinden ve şubelerinden nakit avans çekebilmektedir. Kredi kartı sahipleri
posta, telefon ya da internet ağlarını kullanarak uçak, otobüs, tren, konser, maç, tiyatro,
sinema biletlerini ya da diğer ihtiyaçlarını sipariş ederek, adreslerine teslim edilmesini
isteyebilmektedirler (www.kredi-kartlari.net). Ayrıca, kullanıcılarına promosyon, sigorta
imkanı ve diğer bankacılık işlemlerinde kolaylık sağlanabilmektedir.
1.1.2. Üye İşyeri Açısından
Kredi kartları tüketicilerin harcama kalemlerinde artış yaratmaktadır. Kredi kartı
kullanımında uygulanan taksit ve ödeme kolaylıkları, genel harcamalarda bir artış sağlarken,
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üye işyerlerinin de müşteri sayısı, iş hacmi ve cirosu da artmaktadır. İşyerleri, kredi kartı
kullanımıyla birlikte nakit para sayım işleminden ve sahte para alma olasılığından kurtulmuş
olacaktır. Böylece, kartlar firmanın, müşterilerine zaman kaybettirmeden seri ve rahat işlem
yapmasına katkıda bulunmaktadır.
1.1.3. Kredi Kartını Çıkaran Kurum Açısından
Kredi kartını çıkaran bankalar, kredi kartı kullanan müşteriler ilk defa kredi kartı sahibi
olduklarında kredi kartı ücreti, her kart yenilemede ise, kredi kartı yenileme ücreti almakta ve
işyerlerindeki farklı bankalara ait kredi kartı cihazlarıyla (POS) yapılan alışverişler üzerinden
komisyon kazanabilmektedir. Müşteri ödeme gününü geçirdiği takdirde, hesap özeti borcu
üzerinden faiz, nakit çekimlerinde işlem komisyonu, alışverişlerde limit aşım ücreti, fiş ücreti,
yılık kullanım ücreti şeklindeki farklı kalemler bankaların kazandığı diğer ücretlerdir.
1.1.4. Kredi Kartını Kabul Eden Banka Açısından
Kredi kartı sistemi uygulamada iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Kredi kartını veren
banka ile POS ya da imprinter cihazını veren, (kartı kabul eden) banka genellikle aynı
değildir. Kredi kartını kabul eden bankanın ana geliri komisyon bedeli ya da ödenen paraya
bloke koyduğu gün sayısıdır.
1.1.5. Kredi Kartı Kurumları Yönünden
Kredi kartlarının organizasyonu içerisinde, MasterCard, Visa, Amex, Diners Club ve
JCB adı altında başlıca beş kurum bulunmaktadır. Bu kuruluşların dünyada 1 milyar âdetin
üzerinde kredi kartı bulunmaktadır. Kredi kartlarında bir artış gerçekleşmesi bu kuruluşlara
prestij sağlamakta, özellikle bu kuruluşlar bankalara kredi kartı sistemini oluştururken ya da
sistemin devamı sırasında sunmuş oldukları hizmetler karşılığında belirli bir ücret ya da
komisyon almaktadırlar.
1.1.6. Ülke Ekonomisi Açısından
Kredi kartları banknot kullanım ihtiyacını azaltmakta ve kayıt dışılığı
önlemektedir. Kredi kartı ile gerçekleştirilen tüm para akışı ve harcama kalemleri ekonomik
sistem içerisinde kayıt altına alınmakta ve yatırım- tasarruf akış hızı eşliğince ticari faaliyetler
canlanmaktadır.
Kredi kartlarının kullanımıyla birlikte genel olarak kâğıt üstünden kayıt zorunluluğu
azalmakta; böylece, kartların işlem maliyeti konusunda ve GSYİH’da tasarruf sağlanmaktadır.
Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması GSYH’de olası dalgalanmaları azaltarak ‘otomatik
sabitleyici’ işlevi görmesini sağlamaktadır.
Nakit para yerine kart kullanılması hem bürokrasiyi azaltmakta, hem de harcamaların
kontrolünü sağlayarak şeffaflık getirmektedir.
Kredi kartı kullanımındaki % 1’lik artış vergi gelirlerinde yaklaşık %0,85 büyüme
sağlamaktadır. Para arzındaki artış enflasyonda artış yaratırken, alışverişlerde nakit yerine
kredi kartı kullanımı, enflasyonda düşürücü etki yaratmaktadır (www.yeniisfikirleri.net).
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1.2. Dezavantajları
Kredi kartı, genel anlamda bakıldığında insanların hayatını kolaylaştırmak için
kullanılan bir araç olarak görülmektedir. Kredi kartlarının bilinçsizce kullanılması ise, yaşamı
zorlaştırarak kullanıcılarını ciddi oranlarda zarara uğratabilir.
Kredi kartı kullanıcıları kendini kontrol edemeyip aşırı derecede harcama yaparak
büyük bir borç altına girmektedirler. Zamanla bu borcu ödeyemez hale gelmeleri, banka
tarafından hukuki takip işlemleri başlatılmasına kadar gidebilmektedir.
Kredi kartı ile alışverişi kabul eden kuruluşlar, kredi kartı kullandırma bedeli olarak
bankaya ödemiş oldukları komisyonu, satılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yaratarak
karşılamaya yönelmekte; dolayısıyla fiyat artışları tüketicilere yansımaktadır.
Kredi kartları konusundaki mevzuatın yetersiz oluşu nedeniyle, ilgili uyuşmazlıklar
daha çok kart veren kuruluşların lehine sonuçlanmaktadır. Bu durumun tek istisnası, kart
kullanım aidatı adı verilen yıllık ücrettir. Öte yandan, konu üzerine genel bir düzenleme
yapılmadığı için, ilgili itirazlar halen, her kart hamilinin şahsi başvurusunu gerektiren uzun bir
süreçten sonra karara bağlanmaktadır. Finansal kurumlar, kredi kartı hamillerine imzalattıkları
sözleşmeleri kendi lehlerine düzenlemeyi ve müşterilerine açıklama yapmadan işlem
gerçekleştirmeyi sürdürmektedir.
2. LİTERATÜR ÖZETİ
Kredi kartlarına getirilen taksit sınırlandırılmasının tüketicinin harcama düzeyleri
üzerindeki olası etkisi Gümüşhane-Trabzon- Bayburt ekseninde incelenmiştir. Kuramsal
çerçeveyi oluşturmak açısından, kredi kartları üzerine gerçekleştirilmiş çalışmalardan bazıları
şunlardır.
Torlak (2002), bireylerin demografik özellikleri ile kredi kartı kullanımına konu olan
tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma sonucunda, farklı tüketici
gruplarının kredi kartı kullanımının; gıda, temizlik harcamaları, giyim ve akaryakıt
alanlarında yoğunlaştığı; bunları, diğer ürünlerin izlediği tespit edilmiştir.
Örücü (2003) ise, kredi kartı kullanım hacmine ve tüketici davranışlarına etki eden
faktörleri belirlemeye çalışmıştır. Bu bağlamda, kullanım tercihleri açısından meslek, yaş,
eğitim, faiz oranları ve gelir düzeyinin etkileri araştırılmıştır. Bulgular çerçevesinde, yaş,
eğitim ve gelir düzeyinin etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Karamustafa ve Biçkes (2003)
tarafından Nevşehir iline yönelik gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise, bireylerin
demografik özellikleri ve kredi kartı kullanımı çerçevesinde, tüketim alışkanlıklarında görülen
farklılıklarını araştırmışlardır. Çalışmalarında, kredi kartlarının finansal destek oluşturma ve
alışverişlerde kolaylık sağlama özellikleri, kredi kartı sahibi olmaya ve kullanmaya iten
faktörler olarak belirlemişlerdir. İstatistiksel olarak anlamlı farklılık yaratmayan değişkenler
ise, cinsiyet, gelir getirici bir işte çalışıp çalışmama ve emeklilik olarak bulunmuştur. Buna
karşın, Çavuş (2006) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, sosyo‐ekonomik ve
demografik faktörler ile kredi kartı sahipliği ve kullanımı arasında kesin bir ilişki
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bulunmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’deki kredi kartı kullanıcılarının kredi kartı taleplerini ve
kullanımlarını etkileyen faktörler incelenmiş; daha sonra, kredi kartlarının harcamalar ve para
talebi üzerindeki etkisi ele alınmıştır.
Pinto vd., (2005) tarafından ortaya konulan çalışmada, yüksekokul öğrencilerinin kredi
kartı kullanımına yönelik davranışlar ile toplumsal etmenler arasındaki ilişkiler
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bulgular, kredi kartı kullanımıyla ilgili bilgi akışında ailenin
en önemli faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, aile kadar etkisi olmasa da diğer
önemli bir faktörün de okul olduğu sonucuna varılmıştır.
Durukan, Elibol ve Özhavzalı (2005), kredi kartlarındaki taksit uygulamasının
tüketicilerin harcama alışkanlıkları üzerindeki etkisini ölçmeye çalışmışlardır. Bu çalışmanın
sonuçları ekseninde, Bankalar Kanunu’nda ve Tüketici Koruma Kanunu’nda yapılacak ilave
değişikliklerle, tüketicilerin korunmasına yönelik önlemler artırılması önerisi getirilmiştir.
Buna ilaveten düzenli bir geliri olmayanlara kart verilmesinin engellenmesi ve tüketicinin
gelir düzeyinin üzerindeki kart limitlerinin sınırlandırılması düşünülmektedir. Bu bağlamda,
alış-veriş, nakit çekim ve temerrüt faizlerinin belirli bir oranın üzerine çıkması durumunda
yasal açıdan sınırlandırmaya gidilebilir. Önerilen diğer bir yöntem ise, kredi kartları
konusunda yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları üzerinden tüketicinin bilgilendirilmesidir.
Tuğay ve Başgül (2007) çalışmalarında, Burdur ilinde kredi kartı kullanıcılarının
demografik özellikleri ile harcama miktarları arasında bir ilişkinin olup olmadığını
belirlemeye çalışılmışlardır. Ayrıca, kredi kartlarının kullanıcılar açısından finansal bir nitelik
taşıyıp taşımadığının demografik açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma da, kredi
kartı kullanımı konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi
gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, devlet ile tüm sivil toplum kuruluşları arasındaki
koordinasyon sağlanarak, toplumu kredi kartlarının kullanımı konusunda bilgilendirme ve
bilinçlendirme toplantıları, paneller, seminerler, konferanslar düzenlenmesi önem arz
etmektedir.
Keskin ve Koparan (2010), üniversite öğrencilerinin sosyo‐ ekonomik ve demografik
faktörlerin kredi kartı kullanımı üzerindeki etkilerini Logit modeli çerçevesinde incelemeye
çalışmışlardır. Çalışmada, Öğrencilerin eğitim gördüğü yer ile ailelerinin ikamet ettiği yer
arasındaki mesafe arttıkça öğrencilerin kredi kartına sahip olma ihtimalinin de arttığı
görülmektedir. Diğer yandan, öğrencilerin yaşları ilerledikçe, aylık harcama tutarları arttıkça
ve ailelerinin aylık gelirleri yükseldikçe kredi kartına sahip olma olasılığı artmaktadır. Buna
karşılık, öğrencilerin kardeşlerinin sayısı arttıkça kredi kartına sahip olma olasılığı
azalmaktadır. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanımında sosyo‐
ekonomik ve demografik faktörlerin önemli bir etkiye sahip oldukları sonucuna varılmıştır.
Çiçek ve Demirdelen (2010) ise, akademisyenlerin kredi kartına yönelik tercihlerini,
demografik açıdan değerlendirmeye çalışmıştır. Çalışmada, kredi kartlarının harcamalar
üzerindeki etkisi, kredi kartı kullanım sıklığı ve kredi kartı kullanım alanları, farklı
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derecelerdeki akademik personelin, demografik özellikleri açısından incelenmiştir.
Çalışmanın bulgularına göre kredi kartlarını, yardımcı doçent ve araştırma görevlileri taksit
imkânları; profesör ve doçentler ise, yaşam kalitesini yükseltmesi nedeniyle tercih
etmektedirler. Kadın akademisyenlerin kullanımı çerçevesinde ortaya çıkan farklılık, daha çok
nakit ihtiyacının karşılanması çerçevesindedir.
Akın vd., (2013) İngilizce olarak yayınladıkları çalışma, kredi kartlarına yönelik yasal
düzenlemelerin sadece bankacılık piyasasını değil; tüm ekonomiyi olumlu yönde
etkileyebileceğini göstermektedir. Türkiye’de bankaların kredi kartları üzerinden aldıkları
işlem ücretlerine yönelik 2005 tarihli düzenleme tek başına fazla etkili olmadığı halde;
2006’da faiz oranları için getirilen sınırlamalar, sektörde rekabeti arttırarak bankaların toplam
gelirini yükseltmiştir. Bulgular, oligopol niteliğindeki piyasaların, ekonominin genel
gelişimini olumsuz etkilediğini; bankacılık ürünleri piyasasının da buna uyduğunu
kanıtlamaktadır. Dolayısıyla, piyasaların kendi haline bırakılmasının, uzun vadede refah
üreteceği yönündeki klasik kuramlar; en azından finans alanı için, geçerli değildir.
Yasal düzenlemelerin, ekonomik büyüme ve genel refahı destekleyeceği yönündeki
daha geniş kapsamlı bir çözümleme ise, Freeman (2013) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Çalışma, Amerikan ekonomisinin genelinde tüketiciler arasında yapısal eşitsizlik
bulunduğunu ve bankacılık sektörünün başarısının, bu eşitsizliği yoksul tüketici aleyhine daha
da arttırdığını öne sürmektedir. Düşük gelirli tüketiciler, geçimini sürdürmek için kredi
kartına bağımlı hale geldikçe, ekonominin temel varsayımı olan rasyonel tercihte bulunabilme
yetisini yitirmektedirler. Bu bağlamda, kredi kartı faizlerini azaltmak ve temerrüte düşmüş
borçların yeniden yapılandırılmasını sağlamak gibi tedbirler, sağlıklı işleyen bir ekonomi için
gereklidir.
Kredi kartları kullanımına bağlı harcamaları irdeleyen Durkin, Elliehausen ve
Zywicki’nin (2015) çalışması ise, klasik ekonomi politiğin rasyonel tercih yaklaşımı
karşısında, davranışsal yasalar ekonomisi çerçevesindeki kuramları ele almaktadır. ABD’deki
federal kuruluşların 2010 sonrası politika değişimleri bağlamında dikkate aldığı yeni
yaklaşım, destekleyici bulgular açısından bazı kusurlar içermektedir. Öte yandan, artan kredi
kartı kullanımının; tüketicilerin bilinçsiz davranışlarına ya da kısa vadede mali sıkıntıları
aşma düşüncesine bağlı olduğu yönünde genel bir kabul oluşmuştur. Freeman’ın (2013) tarihli
çalışmasına paralel biçimde, Durkin, Elliehausen ve Zywicki (2015) de, dar gelirli tüketicinin
kullanımını sınırlandıracak ya da borçların yeniden yapılandırmasını sağlayacak yasal
düzenlemelerin, ekonominin genel işleyişi açısından yararlı olduğu sonucuna varmışlardır.
Öte yandan, ABD bazındaki çalışmaların, kapsamlı öneriler içerdiği; ayrıca bu yönde siyasal
irade oluştuğu görülmektedir. Türkiye’de önceki yıllarda, bankacılık piyasasına ve kredi kartı
pazarına yönelik yapılan düzenlemeler dahi fazla kapsamlı değildir. Belli ürünlere taksitli
satışı yasaklayan; diğerlerine yönelik taksit sayısını sınırlandıran düzenleme ise, oldukça dar
kapsamlıdır. Mevzuattaki boşluklar da dikkate alındığında; bankalara değil tüketiciye yönelik
düzenlemenin beklenenden farklı sonuçlar doğurması olasılığı dikkate alınmalıdır.
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3. YÖNTEM VE ALAN ARAŞTIRMASI
3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları
Çalışma, son dönemde kredi kartlarına getirilen taksit sınırlandırmasının tüketicilerin
satın alma davranışları üzerinde yaratacağı etkinin düzeyini ve yönünü belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Olası etkiyi analiz edebilmek için, Trabzon-Gümüşhane-Bayburt il merkezleri
çalışma alanı seçilmiştir. Yapılan araştırma, örnek iller içerisinde kredi kartına getirilen taksit
sınırlandırmasının ülke ekonomisi üzerindeki sonuçlarını ortaya koyması ve bu eksende
öneriler sunması açısından önem oluşturmaktadır.
Kullanılacak veri setini elde etmek için, öncelikle Trabzon- Gümüşhane- Bayburt
illerinde kredi kartı kullanıcılarına ulaşılmıştır. Örneklem, üç il merkezinde, harcamalarını
kredi kartıyla gerçekleştiren 18 yaş ve üstü tüketicileri kapsamaktadır. Bu eksende, sağlıklı
veriler elde edebilmek için anket formları 15 Mart-20 Haziran 2015 tarihleri arasında ağırlıklı
olarak kamu kuruluşlarında çalışan kredi kartı sahiplerine uygulanmıştır. Daha sonra, her ilin
nüfusu ve çalışan sayısı dikkate alınarak örneklem oluşturulmuştur.
Evren sayısı bilinmediğinden, bu yönteme uygun örnek kütlenin büyüklüğünün
belirlenebilmesi için;
𝑒

𝑛 = 𝜋(1 − 𝜋)/(𝑍)2 formülü kullanılmıştır.
𝜋 ve (1- 𝜋 ) değerlerinin hesaplanmasında en büyük varyans değeri olan 0.25 kullanılmıştır.
Standart sapma (Z) olarak da 0.95 güven aralığı esas alınmıştır. Standart hata (e) ise, 0.05
olarak belirlenmiştir. Bu formülde değerler yerine konulduğunda minimum örneklem
büyüklüğü 384 olarak bulunmuştur. Ana kütlenin tamamına ulaşmanın zaman ve maliyet
açısından epeyce güç olmasından dolayı araştırma örnek olarak ele alınan kitleden meydana
gelmektedir. Her ildeki toplam ve çalışan nüfus, kredi kartı kullanıcısı tüketicilerin sayısı için
ölçüt kabul edilerek, minimum büyüklükteki örneklemin il bazında dağılımı sağlanmıştır
Araştırma sırasında, katılımcıların eksik ya da hatalı anket doldurması olasılığı
düşünülmüş ve 550 adet anket alana uygulanmıştır. İl bazında, Trabzon’da katılımcılara
sunulan 350 anketten 280 âdeti, Gümüşhane’de sunulan 100 anketten 80 âdeti, Bayburt’ta ise,
50 adet anketten 30’ı olmak üzere, 390 geçerli anket değerlendirmeye alınmıştır.
3.2. Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Araştırmaya yol gösterici olarak daha önce benzer konuları ele alan anket
çalışmalarından faydalanılmıştır. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla
35 adet sorunun yer aldığı bir form düzenlenerek yüz yüze anket uygulaması tercih edilmiştir.
Araştırmanın yöntemi için, örneklem çerçevesinin belirlenme zorluğu nedeniyle tesadüfü
olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme metodu kullanılmıştır.
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3.3. Araştırmanın Modeli
Genel yaklaşım, kredi kartında uygulanan taksitli satış işlemlerine yönelik
sınırlandırmanın satın alma davranışları üzerinde yaratacağı etkinin ölçülmesidir. Araştırmada
mevcut durumu tespit etmek için betimleyici araştırma modeli kullanılmış; elde edilen veriler
ile değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisine dayanılarak bağlantılar kurulmaya çalışılmıştır
3.4 Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın değişkenleri olarak; kredi kartı kullanıcılarının gelir ve harcama düzeyleri,
kredi kartı borç ödeme oranları, kredi kartlarına getirilen sınırlandırmanın kredi kartına olan
talebe ve harcama düzeyine etkileri dikkate alınmıştır. Değişkenler ve elde edilen veriler
ışığında çalışmanın hipotezleri şu şekilde sıralanabilir:
H1: Kredi
değişmektedir.

kartı

kullanıcılarının

harcama

düzeyleri,

gelir

düzeylerine

göre

H2: Kredi kartı hamillerinin, kart borçlarını ödeyebilme güçlüğü yaşaması, gelir
düzeylerine göre değişmektedir.
H3: Kredi kartları kullanımına dönük genel düzenlemelerin, kredi kartlarına gösterilen
talep üzerinde yaratacağı etki, kart kullanıcılarının gelir düzeyine göre değişmektedir.
H4: Kredili alışverişlere taksitlendirme imkânlarını sınırlandıran düzenlemenin, kredi
kartıyla yapılan işlem sayısında yaratacağı etki, kullanıcıların gelir düzeyine göre
değişmektedir.
3.5. Verilerin Analizi
SPSS paket programı yardımıyla gerçekleştirilen ön çalışma sırasında, faktör ve
güvenirlilik analizlerinin uygulanması için minimum anket sayısı 50 olarak kabul edilmiştir.
Bu çerçevede, 2 adet soru 0,400’ün altında değer aldığından faktör analizine uygun olmadığı
tespit edilmiştir. Böylece, bu iki soru anketten çıkarılmış, anket formuna son şekli verilerek
alana uygulanmıştır.
Katılımcıların, bazı soruları yanıtlamada kararsız davranması, bazılarına yanıt
vermekten kaçınması ya da birden çok yanıtı tercih etmesi, bir kısım anket formunun
analizden çıkarılmasında etkili olmuştur. Geçerli kabul edilen 390 formdan elde edilen veriler
güvenirlik analizine tabi tutulduğunda bulunan alpha değeri 0,756’dır. Ayrıca, katılımcıların
soruların tamamına yanıt vermemesinden dolayı bazı soruların yanıt sayıları farklılık
göstermektedir.
Kredi kartındaki taksit uygulamasına getirilen sınırlandırmanın tüketicinin harcama
düzeyi üzerindeki etkisini ölçmek için 33 adet soru tüketicilere yöneltilmiştir. Anketin ilk
kısmında tüketicilerin demografik özellikleri (1-6), ikinci kısmında kredi kartının tüketiciharcama üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorular (7-24) yöneltilmiştir.
Üçüncü kısımda ise, kredi kartının kullanımı konusunda tüketicilerin düşüncelerini
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belirlemeye yönelik sorulara (25-33) yer verilmiştir. Sonda yer alan sekiz soru, Likert tipi 5’li
ölçek kullanılarak yapılandırılmıştır.1
Analiz için SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Yanıtların frekans dağılımları tek tek
bulunmuş; %95 güven aralığında güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiş ayrıca, çapraz tablo
yöntemine göre sonuçlara Pearson’ın Chi-Square testi uygulanmıştır.
3.6. Araştırmanın Bulguları
Kredi kartlarına getirilen taksit sınırlandırmasının, satın alma davranışları üzerinde
yaratacağı etkiyi belirlemeye yönelik bu çalışmada cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum,
meslek ve gelir düzeyi gibi demografik özellikler, Tablo 1 üzerinde gösterilmektedir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Kredi Kartı Kullanıcılarının Demografik Özellikleri
Cinsiyet

N

%

Erkek
Kadın
Toplam :
Yaş
20 ve altı
21-30
31-40
41-50
51ve üzeri
Toplam :
Eğitim Durumu
İlköğretim

270
120
390
N
36
173
102
63
16
390
N
10

69,2
30,8
100,00
%
9,2
44,4
26,2
16,2
4,0
100,00
%
2,6

Orta öğretim
Lise
Yüksek okul
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam:

13
70
84
197
16
390

3,3
17,9
21,5
50,5
4,1
100,00

Mesleki Durum
İşçi
Öğrenci
Memur
Esnaf
Serbest Meslek
Emekli
Öğretmen
Diğer
Toplam :
1.1.1
Gelir Düzeyi
0-1000TL
1001-2000TL
2001-3000 TL
3001-4000TL
4001TL ve üzeri
Toplam:

N

%

42
82
182
59
10
6
4
5
390
N

10,8
21,0
46,7
15,1
2,6
1,5
1,0
1,3
100,00
%

93

24,0
16,8
41,9
10,9
6,5
100,00

65
162
42
25
387

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özellikleri dikkate
alındığında, araştırmaya 270 erkek, 120 kadın olmak üzere toplamda 390 kişi katılmıştır. Yaş
açısından katılımcıların %44,4’ü 21-30, %26,2’si de 31-40 yaş aralığında yer almaktadır.
Eğitim durumu açısından; katılımcıların %50,5’i lisans mezunu, %21,5’i yüksekokul,
%17,9’u ise, lise mezunudur. Meslek gurupları açısından, ilk sırada %46,7 ile memurlar yer
alırken; bunu, %21,0 ile öğrenci ve %15,1 ile esnaflar izlemektedir. Aylık gelir düzeyleri
açısından, %41,9’luk oranla en büyük grubu 2001-3000TL gelire sahip olanlar meydana
getirirken, 0-1000TL arası düşük gelire sahip olanlar %24’lük oranla ikinci sıradadır.
4. Kredi Kartı Kullanıcılarının Harcama Düzeyleri
“Aylık ne kadar tüketim harcaması yapıyorsunuz?” sorusuna 390 tüketiciden 128’i 5011000TL arasında, 61’i 251-500TL arasında 71’i ise 2000TL ve üzerinde bir harcama yaptığını

Anketin üçüncü kısmındaki sorularda, “Kesinlikle katılıyorum’’ = 5, “Katılıyorum’’ = 4, “Kararsızım’’ = 3,
“Katılmıyorum’’ = 2 ve “Kesinlikle katılmıyorum’’ = 1 seçenekleri yer almaktadır.
1
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belirtmektedirler. Burada katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%56,9) 1000 TL’nin altında bir
harcama yapabilmektedir (Tablo 2).
Tablo 2. Katılımcıların Aylık Tüketim Harcamaları
Cevaplar
0-100
101-250
251-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2000 ve Üzeri
Toplam:

Adet
16
17
61
128
52
45
71
390

Yüzde(%)
4,1
4,4
15,6
32,8
13,3
11,5
18,2
100,0

“Aylık tüketim harcamanızın ne kadarını peşin olarak yapıyorsunuz?” sorusuna 386
katılımcıdan 104’ü “501-1000TL arasında” seçeneğini belirtirken; 100 kişi “251-500TL
arasında”, 53 kişi ise “101-250TL arasında” seçeneğini işaretlemiştir. Bu sonuçlardan
hareketle, katılımcıların %74,3’ünün aylık 1000 TL’nin altında peşin harcama yapabildiği
görülmektedir (Tablo 3).
Tablo 3. Katılımcıların Aylık Bazda Peşin Tüketim Harcamaları
Cevaplar
0-100
101-250
251-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2000 ve Üzeri
Toplam:

Adet
30
53
100
104
50
28
21
386

Yüzde(%)
7,8
13,7
25,9
26,9
13,0
7,3
5,4
100,0

“Aylık tüketim harcamanızın ne kadarını taksitli olarak yapıyorsunuz? sorusuna
katılımcıların %89,6’sı, 1000 TL’ye kadarlık harcamayı taksitli olarak yaptıklarını ifade
etmişlerdir (Tablo 4).
Tablo 4. Katılımcıların Aylık Bazda Taksitli Tüketim Harcamaları
Cevaplar
0-100
101-250
251-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2000 ve Üzeri
Toplam:

Adet
98
79
79
80
21
17
1
375

Yüzde(%)
26,1
21,1
21,1
21,3
5,6
4,5
0,3
100,0

“Kredi kartına nasıl sahip oldunuz?” sorusu karşısında, katılımcıların %53,3’ü bankaya
başvuruda bulunduğunu, %33,1’i bankaya herhangi bir talebi olmadan bankanın teklifiyle kart
aldığını, %11,8’i ise, diğer nedenlerle kredi kartı aldığını belirtmiştir (Tablo 5).
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Cevaplar
Bankaya Başvuruda Bulundum
Banka Ben Talep Etmeden Gönderdi
Banka Dışı Bir Mekânda Fon Kullanarak
Diğer Nedenler

Adet
208
129
7
46

Yüzde(%)
53,3
33,1
1,8
11,8

Toplam:

390

100,0

Tablo 5. Katılımcıların Kredi Kartına Nasıl Sahip Olduklarına İlişkin Yanıtları

“Kaç adet kredi kartı kullanıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %59,2’si 1 adet,
%27,2’si ise 2 adet yanıtını vermiştir. 3 ve üzeri kredi kartı kullananların oranı %13,5’dir
(Tablo 6).

Tablo 6. Katılımcıların Sahip Oldukları Kredi Kartı Sayıları
Cevaplar
1
2
3
4
5 ve Üstü
Toplam:

Adet
231
106
36
9
8
390

Yüzde(%)
59,2
27,2
9,2
2,3
2,1
100,0

“Kredi kartı limitiniz ne kadardır?” sorusuna 386 katılımcı geçerli yanıt vermiştir.
Bunların 157’si (%40,7) 4000 TL üzerinde limit belirtirken, 76 katılımcı (%19,7), 1000 TL
limite sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Bir başka deyişle, katılımcıların büyük
çoğunluğunun (%80,3), 1000 TL’nin üzerinde kredi kartı limitine sahip olduğu görülmektedir
(Tablo 7).
Tablo 7. Katılımcıların Kullandıkları Kredi Kartlarının Limitleri
Cevaplar
1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001 ve Üstü

Toplam:

Adet
76
48
65
40
157

386

Yüzde(%)
19,7
12,4
16,8
10,4
40,7

100,0

“Kredi kartı kullanımınız, harcamalarınızı ne yönde etkilemektedir?” sorusuna
katılımcıların %49,5’i kredi kartlarının harcamaları arttırdığı yanıtını vermiştir. Buna karşılık,
katılımcıların %44,1’lik bölümü bu konuda kararsızdır (Tablo 8).
Tablo 8. Kredi Kartı Kullanımının Harcama Düzeyine Etkisi Konusundaki Yanıtlar
Cevaplar

Adet

Yüzde(%)

Artırıyor
Azaltıyor
Değiştirmiyor
Toplam:

193
25
172
390

49,5
6,4
44,1
100,0

356

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

“Aylık harcamalarınızın ne kadarını kredi kartıyla yapıyorsunuz?” sorusu karşısında,
katılımcıların %26,7’si 501-1000TL arasında, %22,9’u 251-500TL ve %18’i de 1001-1500TL
arasında rakamlar belirtmişlerdir (Tablo 9).
Tablo 9. Katılımcıların Kredi Kartıyla Yaptığı Aylık Tüketim Harcamaları
Cevaplar
0-100
101-250
251-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2000 ve Üzeri
Toplam:

Adet
51
48
89
104
70
17
10
389

Yüzde(%)
13,1
12,3
22,9
26,7
18,0
4,4
2,6
100,0

“Mal ve hizmet satın alırken kredi kartına taksitlendirme yapıyor musunuz?” sorusuna
katılımcıların çoğunluğu (%83,6) ‘evet’ yanıtını vermiştir (Tablo 10).
Tablo 10. Katılımcıların Kredi Kartıyla Mal ve Hizmet Alımında Taksitlendirme Yapıp Yapmadıklarına
Cevaplar
Evet
Hayır
Toplam:

İlişkin Yanıtları

383

Adet
320
63

Yüzde(%)
83,6
16,4
100,0

“Hangi tür mallarınıza taksitlendirme yapıyorsunuz?” sorusu karşısında katılımcılar,
sırasıyla giyim, dayanıklı tüketim malları, ev eşyaları ve akaryakıt alışverişlerinde
taksitlendirme yaptıklarını belirtmişlerdir.
“Kredi kartlarına uygulanan taksit seçeneklerinin harcama miktarını artırdığını
düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %61,7’si, “Katılıyorum ve kesinlikle
katılıyorum”, %19,7’si “Katılmıyorum”, %12,7’si de, “Kararsızım” yanıtını vermişlerdir.
Kredi kartlarını, taksitli nakit avans çekmek amacıyla kullanmayanların oranı
%75,9’dur. Bu bağlamda, tüketicilerin kredi kartlarını daha çok alışveriş, mutfak masrafları,
elektronik ve beyaz eşya satın almak için kullandığı anlaşılmaktadır.
“Kredi kartına getirilen taksit sayısındaki sınırlandırma kredi kartı kullanımını ne yönde
etkilemektedir?” sorusuna katılımcıların %50,5’i azaltacağını, %43,6’sı da değiştirmeyeceğini
yanıtını vermişlerdir (Tablo 11).
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Tablo 11. Kredi Kartlarına Getirilen Taksit Sayısındaki Sınırlandırmanın Kredi Kartı Kullanımına Etkisi
Konusunda Katılımcıların Yanıtları
Cevaplar
Artırıyor
Azaltıyor
Değiştirmiyor
Toplam:

Adet
23
197
170
390

Yüzde(%)
5,9
50,5
43,6
100,0

5. Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler
“Kredi kartı ile alışverişlerde siz tüketiciyi en çok ne etkilemektedir?” sorusuna
katılımcıların %57,2’si taksit olanaklarının, %28,5’i promosyonun, %9’u da reklam
kampanyalarının etkili olduğu yanıtını vermişlerdir.
“Kredi kartına taksit uygulamasının kaldırılmasının satın alımınızı ne yönde etkiler?”
sorusuna katılımcıların %56,4’ü azaltacağı, %40,1’i değiştirmeyeceği, %3,3’ü de artıracağı
yanıtını vermişlerdir.
5.1. Kredi Kartı Harcamalarına Karşı Tüketicilerin Ödeme Durumları
“Kredi kartlarında yaptığınız harcamaların ne kadarını ödeyebiliyorsunuz?” sorusu
karşısında katılımcıların %62,3 tamamını ödediğini, %19,2’si asgari ödemesinin üzerinde bir
ödeme gerçekleştirdiğini, %18,5’i ise, sadece asgari ödeme yapabildiğini belirtmişlerdir.
“Kredi kartları konusunda getirilmesi düşünülen düzenlemeler, siz tüketiciler için
yeterli midir?” sorusuna katılımcıların %17,4’ü ‘kesinlikle yeterli’, %62,1’i ‘bir ölçüde
yeterli’, %20,5’i de ‘kesinlikle yetersiz’ yanıtını vermişlerdir.
5.2. Kredi Kartında Taksit Sınırlandırılmasının Harcama Düzeyini Etkileme
Durumu
Kredi kartlarına uygulanan taksit seçeneklerinin “harcama miktarını artırır”
önermesine “Katılıyorum” yanıtını veren katılımcıların oranı %41,5, “Kesinlikle katılıyorum”
yanıtını verenlerin oranı ise %23,2’dir. Kredi kartlarına getirilen düzenlemelerin kredi
kartlarına talepte bir azalışa neden olacağını düşünüyorum ifadesine %31,8’i “Katılıyorum”,
%14,2’si “Kesinlikle katılıyorum” karşılığını vermişlerdir. Öte yandan, katılımcıların
%17,6’sı soru karşısında kararsız kalmıştır.
5.2.1. Katılımcıların Gelir Düzeyiyle, Kredi Kartı Kullanarak Gerçekleştirilen
Harcama Düzeyi Arasındaki İlişki
Ki-kare analizine göre, katılımcıların kredi kartı kullanımıyla yaptıkları toplam
harcamanın, gelir düzeyine göre anlamlı ilişki olup olmadığı Tablo 12’de verilmektedir. Kredi
kartı kullanıcılarının harcama düzeyi üzerinde, %5 önem seviyesinde 𝑋 2 =35,526, P=0,000 ve
p0,05 değerlerine göre, gelir düzeyinden kaynaklanan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu
durumda, H1 hipotezi kabul edilmektedir. Bir başka deyişle, kredi kartı kullanılarak yapılan
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harcamaların gelir düzeyiyle ilişkisi, istatistikî açıdan değerlendirildiğinde anlamlı bir ilişki
olarak kabul edilebilir.
Tablo 12. Gelir Düzeyi ile Kredi Kartıyla Gerçekleşen Harcama Arasındaki İlişki

Tablo 12’ye göre, katılımcıların geliri arttıkça kredi kartıyla yapılan harcama
miktarlarında bir artış olduğu görülmektedir. Öte yandan, önemli oranda katılımcı da,
gelirdeki artışın kredi kartıyla yapılacak harcama kalemlerinde bir değişiklik yaratmayacağını
düşünmektedir.
5.2.2. Kredi Kartı Kullanıcıların Gelir Düzeyi ile Kredi Kartı Borcunu Ödeme
Güçlüğü Yaşanması Arasındaki İlişki
Kredi kartı kullanıcılarının gelir düzeyi ile kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü
yaşanması arasındaki ilişki Tablo 13’te gösterilmektedir. Kullanıcılarının verdikleri yanıtlar
ekseninde, %5 önem seviyesinde 𝑋 2 =46,429, P=0,000 ve p0,05 değerlerine göre, anlamlı bir
Kredi Kartlarına Getirilen düzenlemelerin Kredi Kartlarına Olan Talepte Bir Azalışa
Neden Olacağını Düşünüyorum.

Kredi Kartı
Kullanıcıların
Gelir Düzeyi(TL)

Toplam:

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

14
6
24
7
4

30
22
44
23
4

25
14
28

21
20
57
9
9

3
3
9
3
4

0-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001 ve Üzeri

55

1

123

68

116

22

Toplam

93
65
162
42
22

384

ilişki bulunmuştur. Bu bağlamda, kredi kartı kullanıcılarının gelir seviyesi ile kredi kartı
borcunu ödeme güçlüğü yaşanması arasındaki ilişki anlamlıdır ve H2 hipotezi kabul
edilmiştir.

Tablo 13. Kredi Kartı Kullanıcıların Gelir Düzeyi İle Kredi Kartı Borcunu Ödeme Güçlüğü Yaşanması
Arasındaki İlişki
Kredi Kartı Borcunu Ödemekte Güçlük Yaşadınız mı?
Evet
0-1000

Kredi Kartı
Kullanıcılarının
Gelir Düzeyi(TL)

1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001 ve Üzeri
Toplam:

53
42
48
10
3
156

Hayır
40
23
111
32
22
228

Toplam
93
65
159
42
25
384

Tablo 13’e göre, kredi kartı kullanıcıların geliri arttıkça kredi kartı borcunu ödeme
güçlüğü yaşanmasında azalış olmaktadır. En fazla ödeme güçlüğü yaşayanlar, geliri 10012000TL arasında kalanlar arasındadır. Gelir düzeyi 0-1000 ile 1001-2000 arasında olanlar
içinde, ödeme güçlüğü yaşayanların sayısı yaşamayanlardan fazla iken; gelir düzeyi 2001-
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3000, 3001- 4000 ve 4001 ve üzeri aralıklarına çıktıkça, ödeme güçlüğü yaşayanların oranı
azalmıştır.
5.2.3. Kredi Kartları Piyasasına Yönelik Genel Düzenlemelerin, Kredi Kartına
Gösterilen Talebe Etkisi Konusundaki Beklentinin, Gelir Düzeyiyle İlişkisi
Kredi kartı kullanıcıların gelir düzeyi ile kredi kartına getirilen genel düzenlemelerin
kredi kartı talebinde bir azalışa neden olup olmayacağı konusundaki görüşlerden çıkarılan
ilişki, Tablo 14’te gösterilmektedir. Kredi kartı kullanıcılarının verdikleri yanıtlar ekseninde,
%5 önem seviyesinde 𝑋 2 =37,853, P=0,02 ve p0,05 değerlerine göre, anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Bu durumda H3 hipotezi kabul edilmiştir. Kredi kartı kullanıcıların gelir düzeyi
ile kredi kartına getirilen genel düzenlemelerin kredi kartına olan talepte azalışa neden olacağı
beklentisi arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır.
Tablo 14. Kredi Kartları Piyasasındaki Genel Düzenlemelerin Kredi Kartı Talebine Etkisi Konusundaki
Beklentinin, Kredi Kartı Kullanıcılarının Gelir Düzeyiyle İlişkisi

Tüm gelir düzeylerinde katılımcılar, kredi kartı kullanımına getirilen genel
düzenlemelerin, kredi kartına yönelik talebi azaltacağını düşünmektedir. Bu durumun tek
istisnası 4001TL ve üzeri gelire sahip olanlardır. Yasal düzenlemelerin, kredi kartına talebi
etkilemeyeceğini düşünenlerin ve soru karşısında kararsız kalanların oranı genelde daha azdır.
Öte yandan, 1000TL ve altı gelir düzeyinde, yasal düzenlemelerin etkisi konusunda kararsız

Kredi Kartı Kullanıcıların
Gelir Düzeyi(TL)
Toplam:

0-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001 ve üzeri

Kredi Kartı Kullanımınız Harcama Düzeyinizi Ne
Yönde Etkilemektedir?
Artırıyor
Azaltıyor
Değiştirmiyor
52
5
35
27
13
25
89
1
72
15
7
20
14
3
8
197
29
160

Toplam
92
65
162
42
25
386

kalanların sayısı; düzenlemelerin kredi kartına gösterilen talebe, olumsuz bir etkisi
olmayacağını düşünenlerden fazladır. Kullanıcılar, kredi kartına yönelik düzenlemeleri ve
gelirlerini dikkate alarak harcama kalemlerini belirlediklerini ifade etmektedir.
5.2.4. Kredi Kartı Kullanıcıların Gelir Düzeyi ile Taksit Sayısının Sınırlandırılmasının,
Kredi Kartı Kullanım Miktarıyla İlişkisi

Kredi kartı kullanıcıların gelir düzeyi ile kredi kartı kullanımındaki taksit uygulamasının
sınırlandırılmasının, kredi kartı kullanım miktarı üzerinde yaratacağı etki Tablo 15’te
gösterilmektedir. Ankete katılan kullanıcılarının vermiş olduğu yanıtlar ekseninde, %5 önem
seviyesinde 𝑋 2 =34,773 P=0,00 ve p0,05 değerlerine göre, anlamlı bir ilişki görülmektedir.
Bu durumda, H4 hipotezi kabul edilmiştir. Bu bağlamda, kullanıcıların gelir düzeyi ile kredi
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kartı kullanımındaki taksit uygulamasının sınırlandırılmasının kredi kartı kullanım miktarı
üzerinde yaratacağı etki arasında anlamlı bir ilişki olduğu kabul edilebilir.
Tablo 15. Kredi Kartı Kullanıcıların Gelir Düzeyi İle Kredi Kartı Kullanımındaki Taksit Sayısının
Sınırlandırılmasının Kredi Kartı Kullanım Miktarı Üzerinde Yaratacağı Etki
Kredi Kartıyla Gerçekleştirilen Alışverişlerde Taksit Sayısının
Sınırlandırılması, Kredi Kartı Kullanımınızı Ne Yönde
Etkilemektedir?

Kredi Kartı
Kullanıcılarının Gelir
Düzeyi (TL)

Toplam

0-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001TL ve üzeri

Artırır

Azaltır

Değiştirmez

3
2
13
4
1
23

46
19
89
41
2
197

26
26
91
9
14
166

Toplam
75
47
193
54
17
386

Kredi kartı kullanıcıları, kredi kartıyla yapılan alışverişlerdeki taksit sınırlandırmasının,
kredi kartı kullanım miktarını arttırmayacağı yönünde ortak kanaate sahiptir. Buna karşın bazı
gelir düzeylerinde, yeni düzenlemenin kredi kartıyla alışveriş miktarının değiştirmeyeceği
yönünde görüş belirtenlerin sayısı, düzenlemenin kredi kartı kullanımını azaltacağı yönünde
görüş belirtenlere yaklaşmaktadır. Bu durum, kullanıcıların geliri elde etme biçimiyle ya da
kişisel gelirin kullanıcı açısından konumuyla açıklanabilir. Bazı kredi kartı kullanıcıları için
gelir, birinci geçim aracı iken; bazıları için, yakınlarından sağlanan destek ya da aile bütçesine
katkı konumundadır. Böylece, 0-1000 TL aralığında gelir belirtenler, düzenlemenin kredi
kartı kullanımını azaltacağını düşünmüşlerdir. Gelir, cinsiyet ve çalışma biçimi arasındaki
ilişkiye yönelik çapraz tablolar, bu gruptaki katılımcıların çoğunlukla kadın olduğunu ya da
yarı zamanlı ve ek gelir sağlayıcı işlerde çalışan gençler olduğunu göstermektedir. Bu
durumda, bireysel bütçe, doğrudan ev ihtiyaçları için değil; giyim, beyaz eşya, elektronik ya
da kültür-eğlence faaliyetleri için harcanmaktadır. Bu bağlamda, kredi kartıyla alışverişe
harcanan 0-1000 TL aralığındaki bütçe, doğrudan düzenlemeye konu olan kalemlere
harcanmaktadır. Öte yandan, söz konusu bireysel bütçenin, taksitlendirme olmadan da benzer
kalemlere harcanması olasıdır. Dolayısıyla, 0-1000 TL aralığında, düzenlemenin etkisiz
kalacağını düşünenlerin oranının da nispeten yüksek çıkması şaşırtıcı değildir.
Bireysel gelirin daha yüksek olarak belirtildiği 1001-2000 TL ve 2001-3000 TL
düzeylerinde ise, kredi kartı kullanıcısı, aile geçiminin asıl üstlenicisidir. Çapraz testler,
bunların çoğunlukla ücretli ya da küçük işyeri sahibi erkekler olduğunu göstermektedir.
Freeman’ın (2013) ABD’li tüketicilere yönelik analizinde belirttiği gibi, geçim sıkıntısı
deneyimleyen bu bireyler için kredi kartı çoğu kez, temel ihtiyaçların karşılanmasında
kullanılan finansal bir enstrümandır. Dolayısıyla grubundaki asgari ücret civarında kazancı
olan (1001-2000 TL aralığı) düşük gelirliler arasında, düzenlemenin kart kullanımını
değiştirmeyeceğini düşünenler en büyük grubu oluşturmuştur. 2001-3000TL düzeyindeki
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gelirle, az şiddetli geçim sıkıntısı çekenler arasında ise, düzenlemenin etkisiz kalacağını
düşünenlerin oranı azalmaktadır. Ancak bu grupta da, düzenlemenin kullanım miktarını
değiştirmeyeceğini düşünenlerin sayısı, azaltacağını düşünenlere göre fazladır.
Alışveriş taksitlerini sınırlandırmanın, kredi kartı kullanımını azaltacağını düşünenlerin
en yüksek oranda bulunduğu grup, yoksulluk sınırının üzerinde yer alan orta gelir grubudur
(3001-4000 TL aralığı). Bu grup, temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra, diğer kalemlere az
miktarda bütçe ayırabilmektedir. Ancak bunun için, uzun vadeli ödeme planlarına
bağımlıdırlar. Çapraz testlere bağlı analizin verdiği bu bulgu, 4000 T L ve üzeri üst-orta gelir
grubun yanıtlarıyla da desteklenmektedir. Fazladan gelire ve tasarruf olanağına sahip
katılımcılar, taksitlendirmeye bağımlı değildir ve düzenlemenin büyük oranda etkisiz
kalacağını düşünmektedirler.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kredi kartına getirilen sınırlandırmaların tüketicilerin harcama düzeyindeki etkisini
tespit etmeye yönelik bu araştırmanın sonuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Araştırmaya katılan erkeklerin sayısı, 0-1000 TL gelir düzeyi dışında, kadınlardan
oldukça fazladır.
2. Ankete katılan tüketicilerin büyük bir oranı 21-40 yaş aralığında yer almaktadır.
3. Ankete katılan tüketicilerin %50’sinden fazlası lisans mezunudur.
4. Tüketicilerin meslek grubuna göre dağılımında sırasıyla memur, öğrenci, esnaf,
işçi, öğretmen ve diğer (ev hanımı) olduğu görülmektedir.
5. Tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları taksitli harcamalarının sırasıyla, giyim,
dayanıklı tüketim malları ve ev eşyaları üzerine olduğu görülmektedir.
6. Araştırmaya katılan tüketicilerin çoğunluğu kredi kartında uygulanan taksit
sayısının azaltılmasının kredi kartı kullanımını azaltacağını (%50,5) düşünmüştür.
Buna karşılık herhangi bir değişiklik yaratmayacağını düşünenlerde
azımsanmayacak sayıdadır (%43,6).
7. Kredi kartları konusunda getirilmesi düşünülen düzenlemeleri tüketicilerin,
%17,4’ü kesinlikle yeterli, %62,1’i bir ölçüde yeterli bulurken, %20,5’i de
kesinlikle yetersiz bulmaktadır.
8. Kredi kartıyla alışverişlerde tüketiciyi en çok taksit imkânları etkilemektedir
(%57,2). Bunu promosyon (%28,5) ve reklam (%9) izlemektedir.
9. Ankete katılan tüketicilerin %56,4'ü kredi kartında uygulanan taksit sayısının
sınırlandırılmasının mal ve hizmet satın alımında bir azalma meydana getireceğini
düşünmektedirler. Bu durum, tüketiciye en fazla taksitlendirme imkânının cazip
geldiği bulgusuna paraleldir.
10. Ankete katılan tüketicilerin %62,3’ünün kredi kartlarıyla yaptıkları harcamaların
tamamını ödedikleri görülmektedir. Kredi kartlarından kaynaklanan borçların
toplam miktarı çok fazla olsa da, tüketicilerin gelirleri oranında bir harcamaya
yöneldiği görülmektedir.
11. Ankete katılan tüketiciler, kredi kartlarını nakit para çekmekten çok, alışveriş
yapmak için kullanmaktadır. Taksitli ve peşin ayırımı bir kenara bırakıldığında en
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önemli kalem mutfak masraflarıdır. Bunu, genelde takside konu olan elektronik ve
beyaz eşya izlemektedir.
12. Gelir düzeyinden bağımsız olarak, kredi kartları piyasasına yönelik genel
düzenlemelerin kredi kartlarına olan talepte bir azalışa yol açacağını düşünen
katılımcıların oranı %46 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların %17,6’sı ise,
kararsız kalmıştır. Karşıt görüş belirtenlerin oranı %36,5’dir.
13. Tüketicilerin, mevcut gelir düzeyi ile kredi kartıyla yaptıkları harcama arasında
anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
14. Araştırmaya katılanların gelir düzeyi ile kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü
yaşamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
15. Araştırmaya katılan bireylerin gelir düzeyi ile kredi kartları piyasasına yönelik
genel düzenlemelerin, kredi kartına yönelik talepte azalışa neden olacağı düşüncesi
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
16. Tüketicilerin gelir düzeyi ile kredi kartı kullanımındaki taksit sayısının
azaltılmasının kredi kartı kullanımında yaratacağı etki, geçim biçimini de göz
önüne almayı gerektiren çapraz analizle açıklanmıştır. Hane geçimini üstlenme
ekseninde, gelir düzeyi ile taksitlendirmenin kredi kartı kullanımına etkisi arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
Bulgular, kredi kartlarına getirilen sınırlandırmaların, tüketicilerin harcamalarında
azalışa yol açacağı; ancak, sürekli ihtiyaç oluşturan kalemlere yönelik alışverişin
düzenlemeden etkilenmeyeceğini göstermektedir. Giyim ve dayanıklı tüketim malları söz
konusu olduğunda ise, düzenlemenin toplam talep üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı
görülmektedir. Dolayısıyla, uygulamada düzenlemenin bekleneni vermeyeceğini düşündüren
yanıtlar alınmıştır.
Tüketiciler, gelirlerinin yetersiz kaldığı durumda, kredi kartlarını kısa vadeli bir nefes
alma aracı olarak görmektedirler. Kredi kartlarını kullanarak harcama kalemlerini daha uzun
vadeye yaymakta; bu da bankaya olan bağımlılığı arttırmaktadır. Böylece, kredi kartlarına
getirilen sınırlandırmalar daha çok bankaya ipotekli hale gelmiş olan tüketiciyi, bu
bağımlılıktan kurtarmayı amaçlamıştır. Öte yandan, yüksek gelire sahip olanlar, bazı
kalemlerde tasarrufa giderek bu durumu aşabilmektedir. Bankalara ve kredili alışverişe
bağımlılık temelde, tüketicinin bilinçsizce taksitlerin cazibesine kapılmasından değil; düşük
gelirden ve temel geçim çerçevesinde gözlenen hayat pahalılığından kaynaklanmaktadır.
Düzenleme öncesinde, tüketicilerin çok uzun vadeli taksitlere yönelme davranışı da, bu
durumun sonucu olarak yaygınlık kazanmıştır.
Firma ya da üreticiler, uyguladıkları çeşitli yöntemlerle tüketicileri, bankaların ipoteği
yerine kendi ipotekleri altına almaya çalışması olasıdır. Cep telefonlarına taksit
sınırlandırması getirilince, mobil iletişim şirketleri, bunu fırsat olarak değerlendirmiştir. Şu an
Türkiye’de üç büyük hizmet sağlayıcı da, 24-36 ay gibi vadelerle taahhüt imzalatarak,
abonelerine tüm cep telefonu modellerini sunmaktadır. Hükümet bu konuda düzenleme
yapmadığı için, kredi kartı faizi yerine uzun vadeye bölünmüş yüksek bedeller söz konusu
cihazlar için talep edilmekte ya da cayma bedeli adı altındaki ücretler, mobil iletişim firmaları
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tarafından alınmaktadır. Burada yapılması gereken özellikle firmaların ya da satıcıların farklı
yordamlar ortaya koymalarının önüne geçilmesi ve taksit imkânını azaltan/ortadan kaldırtan
düzenlemelerin, daha geniş kapsamlı bir mevzuata bağlanmasıdır.
Geçim sıkıntısı çeken tüketicinin, taksitle alınacak ürünlere göre, daha öncelikli
ihtiyaçları vardır. Genel gelir seviyelerinin düşüklüğü ve borçlanma döngüsüne girilmiş
olması, tüketicileri, günlük temel ihtiyaçlarda dahi krediye bağımlı kılabilir. Bu problemlere
çözüm bulunmadan, salt kredi kartlarına uygulanan taksitlerin sınırlandırılmasının yararı
kuşkuludur. Taksitle alınanlar, elektronik eşya gibi, temel ihtiyaçların dışında kalan
ürünlerdir. Sürekli satın alınan temel ihtiyaçların taksitlendirilmesi ise, geçim sıkıntısı
çekenlerin hali hazırda tercih ettiği bir yol değildir. Temel harcamaları taksitlendirme
noktasına gelmiş bir tüketici, büyük olasılıkla, birkaç ay içerisinde iflas ve gelirini yitirme
durumuyla karşılaşacaktır. Dolayısıyla, temerrüde düşen kredi kartı borçlarındaki artış
sorununun çözümü, başka alanlarda aranmalıdır.
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İKTİSADİ DÜŞÜNCEDE YENİLİKÇİLİK VE EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ
Aslı ÖZTOPCU*

Özet
Ekonomik kalkınmayı etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bunlardan biri yenilikçi politikalardır. Ekonomik
kalkınmada yenilikçi politikaların uygulanması, istenilen sonuçlara daha kolay ulaşılmasını sağlamaktadır.
Ancak yenilikçi politikalar, iktisadi düşüncede sıklıkla tartışılmakta ve iktisat teorilerinde farklı algılarda
değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle bugünkü yenilikçi ekonomik kalkınma anlayışının anlaşılması için iktisadi
düşünce sürecindeki seyrinin ortaya konmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, yenilikçilik kavramının tarihsel süreçte ve iktisadi düşünce okullarındaki yerini belirlemek
ve gelişim evrelerini araştırmaktır. Çalışmada iktisat ve yenilikçilik arasındaki ilişki irdelenmiştir. Bu sayede
yenilikçi yaklaşımların, iktisat teorilerini nasıl etkilediği ve gelecekteki durumunu anlamaya yardımcı olacak
teorik analize ulaşılacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Yenilikçilik, İktisadi düşünce, Ekonomik kalkınma
Jel Kodları: O31, B0, E1, O1, O43
The Innovation in the Economic Thought and Its Significance at Economic Develeopment

Abstract
There are many factors affecting the economic development. One of them is innovative policies. The practice of
innovative policies in economic development makes the desired results more easily. However, innovative
policies are often discussed in economic thought and can be appreciated differently in economic theories.
Therefore, in order to understand today’s innovative economic development concept, it is necessary to reveal the
process of economic thought process.
The purpose of this study is to identify the concept of innovation in the historical process and on the schools of
economic thought and to ascertainment the developmental stages. The relationship between are scrutinised in
this study. To sum up it up, new innovative approaches affect the economic theories and theoric analysis that
will help to understand the future situation will be comprehended.
Key Words: Innovation, Economic thought, Economic development
JEL Classification: O31, B0, E1, O1, O43

1. GİRİŞ
İktisadi düşünce evrimi içinde Merkantalizm ve Fizyokrasi sonrası Adam Smith, Jean
Baptiste Say, Robert Thomas Malthus, David Ricardo gibi iktisatçıların öncülüğünde
süregelen klâsik iktisat anlayışı daha sonra kapitalist iktisat düzenine geçiş yapmıştır. Bununla
birlikte neo-klâsik iktisat ve devamında yer alan tüm iktisat akımlarındaki iktisatçı düşünce,
iktisadi sorunların çözülebilmesi için var olmalarıdır.
*
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Yenilikçilik kavramı, ekonomide yapılmakta olan ya da daha önce hiç yapılmamış
olan bir iş için yeni bir şeyler yapmak anlamında değerlendirilmektedir. Yenilikçilik konusu
diğer pek çok konu gibi tarihsel süreçte ve iktisadi düşüncede farklı şekillerde
yorumlanmıştır. Başlangıçta klâsik iktisat anlayışı öncesinde, ekonomiyi vurgulayan tarım
gibi alanlarda yapılan girişimleri ifade etmiştir. Klâsik iktisat anlayışında ise ekonomiyi ve
toplumu etkileyen yeni oluşumları ifade etmiştir. Say’ın bu kavramı mevcut ekonomik düzeni
değiştiren oluşum olarak değerlendirmesi, klâsik iktisat açısından ilk ele alınışları
göstermektedir. Klâsik iktisatta yenilikçiliğe pek atıfta bulunulmamasına karşın bazı
çalışmalarda yer aldığını da görmek mümkündür. Ancak kavramın açıklık kazanması
açısından yeterli değildir. Neo-klâsik iktisat düşüncesinde ise teknoloji ve yenilikçilik
süreçlerini dikkate alınmaması dikkat çekicidir. Bu dönemde adı geçen iktisat okulları içinde
kavramı en çok ele alan Avusturya İktisat Okulu yenilikçiliği, kaynakların faydalı hale
dönüştürülmesi şeklinde yorumlamıştır. Ancak yenilikçilik kavramı açısından bakıldığında
neo-klâsik iktisadın hâkim olduğu 1980’lere kadar teknoloji ve yenilik ile ilgili yaklaşımların
yetersiz olduğu görülmektedir.
Yenilikçilik kavramı daha çok yeni ekonomide kendine yer bulabilmektedir. Üretim,
yönetim ya da diğer süreçlerde yapılan yenilikçi yaklaşımların sonuçları, iktisadi düşüncede
ancak son yıllarda ekonomik değer olarak görülmeye başlamıştır. Bugün için firmalar
açısından önem ifade eden yenilikçilik kavramının, iktisadi açıdan göz ardı edilmiş olması
iktisadi düşüncede değerlendirilmesine ihtiyaç duymaktadır.
Çalışmada önce yenilikçilik kavramı ele alınacaktır. Daha sonra iktisadi düşüncede
kavramın nasıl değerlendirildiği araştırılacaktır. Sonra bugünkü iktisat anlayışında,
yenilikçilik yaklaşımının yeri ile ilgili tespitler yapılacaktır.
1.1.Yenilikçilik Kavramı
Yenilikçilik kavramı “innovation” kelimesinin Türkçe karşılığında inovasyon ya da
yenilik kelimelerini karşılamaktadır. “Novation” kelimesi on üçüncü yüzyılda hukuk alanında
ortaya çıkan bir kelimedir. Yeni anlamındaki kullanımı nadiren ve daha çok sanat dallarında
olmuştur. Bireylerin üretici gücü ve yaratıcı yetenekleri için ilk olarak Machiavelli (The
Prince, 1513) ve Bacon (Of Innovations, 1625) gibi araştırmacılar tarafından, yenilik ve
yeniliğe adanma anlamında kullanmıştır. Yirminci yüzyıldan önce yenilik kavramı, siyasi ve
dini konularda yer almıştır. Ancak tartışmalara neden olduğu için çok yer edinememiştir.
Yirminci yüzyıl itibariyle sosyal ve ekonomik alanlarda kullanılmaya başlamıştır (Godin,
2008: 23-24). Bu dönemden sonra yenilikçilik kavramı farklı, yeni ve değişik fikirlerin
geliştirilmesi ve bunların uygulanması anlamında kullanılmaya başlamıştır.
Yenilik kavramı, tarih, sosyoloji, yönetim, ekonomi gibi sosyal bilimlerde ve bilimsel,
teknik literatürde tartışılan konulardan biridir. Yenilik, kelime anlamı olarak modern
toplumun sorunlarını çözmek için bir fenomen gibi de yorumlanabilmektedir (Godin, 2008:
5).
İktisat yaklaşımı içinde en güçlü rekabet araçlarından biri üretimdir. Ürün
özelliklerinin ön plana çıktığı günümüz koşullarında yenilikçilik kavramı büyüme ve rekabet
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edebilme açısından sektörler arası, bölgesel ya da uluslararası rekabet araçları arasında kabul
edilmektedir.
Yenilikçilik kavramı deyince ilk akla gelen iktisatçı Shumpeter olmaktadır. 1912
yılında “Theory of Economic Development” çalışmasında yenilikçilik ve girişimcilik
kavramının iktisat teorisinde yer alması açısından önemli bir katkı sağlamıştır. Shumpeter,
yenilikçilik (inovasyon) kavramını şu şekilde açıklamaktadır (Shumpeter, 1934: 66):






Yeni bir ürünün ya da mevcut ürünün yenilenmiş halinin piyasaya tanıtılması,
Bilimsel yeni bir buluş neticesinde oluşan bir malın, ekonomik olarak yeni bir
metodla üretiminin sağlanması,
Ulusal boyutta ya da bahsedilen sektör için yapılan bir yeniliğin piyasaya
açılması,
Önceden hiç var olmamış bir hammadde ya da ürünü oluşturacak özelliğin
piyasaya sunulması,
Bir sektörde yeni birimlerin ortaya konması.

Shumpeter’in yaptığı bu tanım, bugün halâ geçerliliğini korumakta ve kavram olarak
daha da genişletilmeye çalışılmaktadır. Buna karşın birçok araştırmacının yenilikçilik
kavramını açıklarken en çok teknolojik değişimler üzerinde durduğu görülmektedir. Örneğin
Solow, ABD’deki büyümenin büyük çoğunluğunun teknolojik ilerlemeden kaynaklandığını
belirtmektedir (Solow 1956: 39), çünkü teknolojik gelişmenin sosyal gelişmeyi de sağlayacağı
düşünülmektedir. Teknolojik yenilikler ekonomik güç elde etmenin yollarından biri olarak
görülmektedir.
Ancak yenilikçiliği sadece teknoloji ya da sadece üretim olarak görmek iktisadi
büyüme açısından bazı konularında göz ardı edilmesine neden olacaktır. Kavramı, mal ve
hizmet yenilenmesi, süreç yenilenmesi, iş modellerinin yenilenmesi, örgütsel yenilenme,
pazarlamada yenilenme gibi daha detaylı ve sadece üretim çıktısı olan mallarla ilgili olarak
değil, işleyiş, yöntem, teknoloji gibi unsurlar üzerinden genişleterek değerlendirmek
gerekmektedir (Oğuztürk, 2011: 49-50). Dolayısıyla iktisadi büyüme açısından bakıldığında
bir fikrin ya da buluşun ticari faaliyetler ile somutlaştırılması olan yenilikçilik, sadece
malların elde edilmesinde değerlendirilmemeli ve bahsedilen diğer alanlarla birlikte ele
alınmalıdır (Ünlükaplan, 2009: 236).
Yeni ekonomide yenilikçilik kavramı ile kalkınma ve rekabetçilik arasındaki bağ bir
toplumun yeni ekonomi ve küreselleşme ile yüzleşmesi olarak tanımlanmaktadır (Lopez,
2000: 10-11). Buna göre, fiziksel sermayenin etkinliğindeki artış, beşeri sermayenin
verimliliğinin artması ve entellektüel sermayenin güçlenmesi ile oluşmaktadır.
Yenilikçilik bazı araştırmacılar için belirsizlik ve risk içerdiği hipotezi nedeniyle
tartışılmaktadır. Örneğin, Xiao ve Zhao 2011 yılında yaptıkları çalışmada, özellikle asimetrik
bilgi nedeniyle inovatif projelerle ilgili finansmanda, yatırımcıların piyasada oluşan
belirsizliğe dikkat etmeleri gerekliliğini vurgulamıştır (Tuna ve İsabetli, 2014: 31).
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Görüldüğü gibi bugün halâ yenilikçilik, kavram olarak iktisadi düşüncede
tartışılmaktadır. Kapsam açısından iktisadi büyümedeki avantajları, eksiklikleri ya da
belirsizlik gibi olumsuz yönlerine karşın büyüme, kalkınma ve rekabet edebilme araçlarından
biri olarak görülmektedir. Bu nedenle iktisadi düşüncede nasıl etki oluşturduğu, ilerleyişi ya
da yok sayılmasına neden olan düşüncelerin açıklığına ihtiyaç duyulmaktadır.
1.2.Merkantalist ve Fizyokratik İktisadi Düşüncede Yenilikçilik
Merkantalist dönem olarak 1500 ile 1800 yılları arasında var olan düşünce süreci
olarak değerlendirilmektedir. Adam Smith’in yaptığı tanımlama ile bu dönem Merkantalizm
olarak tanımlanmıştır. Süreç, sıfır toplam ekonomi algısının yanı sıra kralların ülkelerinde mal
ve para bolluğunu arzu etmeleri çerçevesinde ilerlemiştir. Ticaretin büyümesi ve para
kullanımının yaygınlaşması bu dönemde başlamıştır. Bu dönemde ekonomiye paranın dâhil
olması, bölgelerle uluslararası ticaretin bütünleşmesini sağlamıştır (Küçükkalay, 2010: 158159). Feodalizmin yıkılışı ve milli devletlerin kuruluşu bu döneme denk gelmektedir
(Seymen, 2013). Merkantalizm’de iktisadi açıdan paranın miktarı teorisinin ilkel bir ifadesi
bulunmaktadır. Sanayi kapitalizminin başlangıcı aşamasında sanayinin güçlenmesini
sağlamıştır. Aynı zamanda merkantalizm, kamusal harcamayı da teşvik edici olmuştur
(Kazgan, 1997: 36-40). İktisat politikaları açısından değerlendirildiğinde daha çok sanayi
sektörlerinde istihdam, para, dış ticaret ve nüfus gibi unsurlara yönelik politikaların olduğu
görülmektedir. Tarımın ihmal edilmiş olması da en çok vurgulanan konulardan biridir. Üretim
ve tüketim mallarının kıt olmasına karşın altın ve gümüş bolluğunun olması dikkat
çekmektedir.
Dolayısıyla Merkantalizm’de, daha çok ekonomi politikalarına önem verilmiştir. Bu
ekolde Avrupa’da zenginlik artışı sağlanmıştır. Bu nedenle Feodalizm ve kapitalizm arasında
bulunan bir doktrin olarak değerlendirilmektedir (Güngör, 1998: 4).
Fizyokratik iktisadi düşüncenin ise merkantalizm’in aksine iktisadi düşünce tarihine
önemli katkılarda bulunmuş bir ekol olduğu düşünülmektedir (Küçükkalay, 2010: 180).
Fizyokrasi’nin, 18. yüzyılda Fransa’da doğduğu belirtilmektedir. Kelime olarak gerçek, doğa,
düzen gibi anlamlara gelmektedir. Bu dönemde Fransız düşünürler bilinen maliyetler ile
bilinmeyen fiyatlar arasındaki fark ile ilgili çalışmalara ağırlık vermiştir. Bu ekolde belirsizlik
olmakla birlikte yenilikçiliğin ilk izlerini görmek de mümkündür. Fransız düşünürlerden
Richard Cantillon’un bir çalışmasında yenilikçiliği ve girişimcileri piyasanın belirleyici
rolünde göstermesi tarihsel açıdan önemlidir (Er, 2012: 9). “Belli bir fiyat üzerinden (mallar)
satın alıp belirsiz fiyattan” şehirde satılabilir yaklaşımı ile Cantillo, ticaretle uğraşanları
girişime motive ederek karşılığında sağlanacak kâr faydasını vurgulamaktadır (Alada, 2000:
47). Aynı şekilde düşünürlerden Quesnay, girişimciliği ve yapılan yenilikleri, üretimi
yönlendiren, yeni pazarlar oluşturan birey ve olaylar olarak tanımlamaktadır (Formaini, 2000:
3). Genel olarak değerlendirildiğinde Fizyokratlar vergi teorisine ve ekonomik ilişkilere
önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca Fizyokrasi, merkantalizm’in göz ardı ettiği tarım
sektörünü iyileştirme gayreti içindedir. Toplumu, ekonomik üretim ve tüketime göre sınıflara
ayırmışlardır. Verimliliği, üretim sürecinde üretim girdilerinin artı değer üretmesiyle
değerlendirmektedir. İktisat bilimini ve sosyal bilimleri, fizik kimya gibi pozitif bilimlerle bir
araya getirme çabası içinde oldukları görülmektedir (Aymaz, 2014).
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Fizyokrasi merkantalizme tepki olarak değerlendirilmektedir. Toplumu, toprak
sahipleri, tüccarlar ve sanayiciler olarak ele almıştır. Tek vergi uygulaması gibi yenilikçi
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Sanayi mallarından çok tarım mallarının ihracatının önemli
olduğunu savunmaktadır. Ancak üretimi sadece hasılayı artırmak olarak görmeleri dönemin
en büyük eleştirilerinden biri olmuştur.
1.3. Klâsik İktisadi Düşüncede Yenilikçilik
Klâsik iktisat teorisi, arz ağırlıklı bir teoridir. Bireysellik, girişimcilik, yenilikçilik
kavramlarıyla ilgilenilmiştir. Bu nedenle devlete az görev yüklenilmiştir (Güngör, 1998: 5).
Klâsik iktisatçılar arasında isimleri geçen Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus gibi
İngiliz iktisatçılar; Fizyokratların düşüncelerini göz ardı etmeyerek çalışmalar yapmış ve
liberalizmin temellerini atmışlardır.
Genel olarak Adam Smith’in (1776) “Ulusların Zenginliği” çalışması ile başlayan
süreç, klâsik iktisadın da başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ancak klâsik iktisat içinde
hangi iktisatçıların bu ekol içinde olduğunu açıklamak çok mümkün olmamaktadır. Yaptığı
çalışmalar açısından Adam Smith ile birlikte David Ricardo, Jean Babtiste Say, Thomas
Robert Malthus, John Stuart Mill gibi önemli iktisatçılar bu ekol içinde kabul edilmektedir.
Klâsik düşüncenin temelinde Say Kanunu, Görünmez El Teorisi, Üretim Teorisi, Değer
Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Para ve Maliye Teorisi, Büyüme Teorisi gibi
temel ilkeler bulunmaktadır.
Klâsik iktisadi düşüncede, araştırmacıların yenilikçilik kavramına ilişkin çalışma ve
düşüncelerinin olduğu görülmektedir. Fizyokratların görüşlerinin hâkim olduğu ve kapitalist
yapıya geçişin başladığı dönemde, Smith’in çalışmalarını yaptığı süreç, aynı zamanda yeni
buluşların yapıldığı ve yeni üretim şekillerinin oluşturulmaya çalışıldığı bir süreçtir. Üretimde
iş bölümü yapılması ve verimlilik artışının sağlanması Smith’in üzerinde durduğu
konulardandır (Alçın, 2006: 19).
Makinelerin gelişmesi ve iş bölümü ile ilgili yeniliklerin önemi ve bunların nasıl
teşvik edileceği konusu, Adam Smith (1776) tarafından “Milletlerin Zenginliği” eserinde
ifade edilmiştir. Bununla birlikte Marshall’da çalışmalarında ekonomik gelişme için en
önemli unsurun bilgi olduğunu sürekli vurgulamıştır. Ancak burada bahsedilen konularda
yenilikçilik kavramından bahsedilmemektedir.
Ricardo (1817) teknolojik gelişmelerin büyüme üzerinde etkili olacağını vurgulayan
araştırmacılardandır. Ancak teknolojinin bu etkisini olumsuzluk olarak gösteren ve istihdamı
azaltıcı etki oluşturan unsurlardan biri olarak da yine ekonomiye zarar verebileceğini
belirtmiştir (Turanlı ve Sarıdoğan, 2010: 34). Ricardo, sadece fiyatları düşürmek için
maliyetleri azaltmak gerekliliği üzerinde durmuştur. Buna bağlı olarak da maliyetleri
azaltmada makineye ihtiyaç olduğunu belirtmiştir (Alçın, 2006: 20). Bu nedenle Ricardo’nun
klâsik iktisatta var olan egemenliği için bazı iktisatçılar eleştiri yapmaktadır. Örneğin,
Schumpeter, Ricardo’nun kendi mantığında süzgeçten geçirdiği yaklaşımları aktardığını
ancak bunların uygulamada hiç de öyle olmadığını belirtmekte ve Ricardo’nun günahı diye
adlandırdığı görülmektedir (Küçükkalay, 2010: 211).
1920’li yıllarda Marshall, İngiltere’de makine ve çelik endüstrisinin bir bölgede
toplanmasının nedenini havada var olan bir şeylere bağlamıştır. Bulunduğu yerin özellikleri
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nedeniyle bir araya gelindiği söylenmektedir. Benzer şekilde silikon vadisi gibi
yapılanmaların Lucas ve Krugman gibi iktisatçılar kolay bilgi edinmenin yolu olarak
yorumlamaktadırlar (Kalça ve Atasoy, 2008: 97).
Maltus’da teknolojik yeniliklerin ekonomik gelişme üzerinde pozitif etki
oluşturacağını ancak bunun bir sınırı olduğunu belirtmektedir. Yenilikçiliğin katkısını fiyatlar
üzerinden açıklayarak, maliyetleri azaltıcı etki oluşturacağını belirtmektedir (Özceylan, 2006:
37-38). Malthus, teorisini insanlığın yaşam koşullarını iyileştirmek ve kurumların
yetersizliğini göstermek için geliştirmiştir. Yoksulluk ve ahlâki bozulmaya sosyal çevrenin
neden olduğunu reddetmiştir. Malthus’un teorisi, temel gıda tedariğinin nüfus artışından daha
hızlı olmadığı varsayımıdır. Bu varsayıma göre, ekonomik ve teknolojik gelişimin nüfusa
herhangi bir etkisi yoktur (Palumbo, 2010: 3).
Klâsik iktisadi düşüncede sürekli adı geçen sosyalist iktisadi düşünce kaynağı
Marksizm ve öncüsü Karl Marx’ da teknolojinin endüstriyel kapitalizmi geliştirdiği
düşüncesinde olan iktisatçılardandır. Marx, yeni buluşların ve teknolojik gelişmelerin (buhar
makineleri, demir yolu inşası vb.) başarı getireceğini savunmaktadır (Basalla, 2000: 148-149).
Marx’a göre her makine ne kadar değişirse değişsin basit bir yapıya sahiptir. Alet ile makine
arasındaki fark; alete gücü veren insan olduğu halde makinede gücün hayvan, su, rüzgâr gibi
başka yerden gelmesidir (Alçın, 2006: 22). Marx’a göre sermaye birikimi, teknik verimlilik, iş
bölümü, uzmanlaşma gibi unsurlarla gelişmektedir. Ancak bunlar belirli bir noktaya kadar
geliştirilebilecek unsurlar olmaktadır. Marks bunun yapılabilmesi için de Marshall gibi
bilginin önemli olduğunu vurgulamaktadır (Karaöz ve Albeni, 2003: 31).
Görüldüğü gibi klâsik iktisadi düşünce, iktisadi oluşumlar açısından çok büyük katkı
sağlamıştır. Bugün hala araştırmacıların teorileri ve düşünceleri tartışılmaktadır. Bununla
birlikte yenilikçilik kavramının bu ekolde daha çok teknolojik gelişimler olarak ele alındığı ve
bununla ilgili tartışmaların devam ettiği görülmektedir. Yine kavram olarak bir tanımlama
yapılmasa da ekonomik büyüme ve kalkınma açısından yenilikçi yaklaşımlar üzerinde
durulduğu anlaşılmaktadır.
1.4. Neo-klâsik İktisadi Düşüncede Yenilikçilik
Neo-klâsik iktisadi düşünce, klâsik iktisadın düşünceleriyle devam eden, ancak ekolün
görüşlerini geliştiren ya da değiştiren süreç için tanımlanmış iktisadi düşünce akımıdır. Neoklâsik dönem genel olarak 1830-1930 tarihlerinde birçok iktisatçının oluşturduğu bir ekolü
ifade etmektedir (Küçükkalay, 2010: 231). Neo-klâsik ekol genel olarak beş grupla birlikte
değerlendirilmektedir. Bunlar: İngiltere Cambridge Ekolü, Avusturya Viyana Ekolü, İsviçre
Lozan Ekolü, İsveç Stockholm Ekolü ve ABD ekolü’dür. Farklı ülkelerdeki iktisatçıların yer
aldığı bu gruplarda Agustine Cournot, Carl Menger, Leon Wallras, Wilfredo Pareto, Irwing
Fisher, John Bates Clark, Alfred Marshall gibi iktisatçıların adı geçmektedir.
Klâsik iktisat, birey ihtiyaçlarını karşılamak için etkin üretimi gerçekleştirmeye
odaklanırken neo-klâsik iktisat, birey ihtiyaçlarını karşılamak için kıt kaynaklardan en etkin
yararlanabilmenin üzerine odaklanmaktadır. Buradan sonuçla klâsik iktisadi düşüncede yer
alan üretim ilişkileri neo-iktisadi düşüncedeki değişim ilişkilerine yerini bırakmıştır (Aydın,
2014). Genel olarak bu ekolde, teknolojik değişimlerin ekonomik kalkınma üzerinde etkili
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olmadığı düşünülmektedir, çünkü teknoloji sadece dışsal bir veri olarak görülmektedir (Alçın,
2006: 26).
1929 depresyonunu izleyen süreçte başta Keynes ve liberal ideolojilerin hâkim olmaya
başladığı ve 1980 sonrası yeni teorilerin geliştirildiği görülür (Kazgan, 1997: 106). Ticaretin
genişlemesi ve uluslararası ticaretin başlaması, teknolojik gelişmenin üretimde uygulanması
ve siyasal düşüncelerle ilgili değişimler bu dönemin en çok üzerinde durulan gelişmeleridir.
Neo-klâsik ekol için akılcı, soyutlayıcı, tümden gelici, matematiksel, statik denge tahlili gibi
betimlemeler de yapılmaktadır. Ancak bu sınıflandırmaların dışında kalan farklı düşünce ve
çalışmalar olduğu da görülmektedir.
Neo-klâsik iktisatta, sübjektif ögeler önemli olmuştur. Klâsik iktisadi düşüncede yer
alan daha fazla üretim, az maliyet ve arz üzerinde durmanın aksine daha çok tüketim, talep ve
fayda üzerinde durulmuştur. Para ve konjoktür teorilerine katkıda bulunulmuştur. Örneğin, bu
ekole göre malların değeri toplam faydaya göre değil marjinâl faydasına göre ölçülmelidir.
Neo-klâsik iktisadi düşünceye göre, piyasa ekonomilerinde mübadele değeri, özel
mülkiyet ve girişim özgürlüğüne dayanmaktadır. Buna karşın neo-klâsik iktisadi düşüncede
büyüme, kalkınma, istihdam gibi sorunlar üzerinde fazla durulmamaktadır. Bununla birlikte
her arzın kendi talebini yaratacağı düşüncesinin hâkim olduğu da açıkça görülmektedir.
Bu ekolde, iktisatta piyasaların etkinliği için rekabetin önemi üzerinde durulmaktadır.
Firmaların maliyetlerini düşürmeleri ve üretimlerini geliştirmesi yönünde teşviklerin yararı
vurgulanmaktadır. Yenilik için yatırım yapmanın önemli olduğu ve bu nedenle firmalara
teşvik sağlanması gerekliliği belirtilmektedir. Buradaki amaç, yenilik ya da yeni üretim
teknikleriyle elde edilecek yeni ürünler sayesinde piyasada güçlü olmak ve rekabete karşı
korunabilmektir (Aghion, P. & Bloom, N. & Blundell, R. & Griffith, R. & Howitt, P., 2002:
2).
Dönemin büyüme teorisinin öncülerinden olan Solow ve Swan yenilikçilik
yaklaşımını değerlendiren iktisatçılardandır. Üretimde yenilikçilik yaklaşımı açısından
teknolojik değişimi sabit kabul etmişlerdir. Hofer ve Polt’a göre, neo-klâsik yenilik teorisi
Arrow ile başlamıştır. Arrow (1962) rekabetin yoğun olduğu piyasalarda maliyetleri azaltıcı
güçlü teşvikler olduğunu belirtmektedir. Buna bağlı olarak da düşük rekabetin olduğu
piyasalarda, maliyetli yenilikler yapmak ya da yeni ürün geliştirmek doğru olmayacaktır.
Teknolojik değişimlerin çoğu firma içinde gerçekleşmektedir. Çalışanlar, rasyonel davranış
göstermektedir. Bu nedenle üretimdeki öğrenme sürecinin sonucu zaten yenilik olmaktadır
(Hofer & Polt, 1998: 259). Aslında Arrow, teknolojik değişim ile piyasa arasında ilişki
kurmaya çalışmaktadır. Tam rekabetçi piyasa modelinin uygun olduğunu savunmaktadır. Bu
ilişkilendirme iktisadi düşünce süreci açısından önem taşımaktadır (Alçın, 2006: 32). Ancak
ilişkilendirmelere karşın Arrow, Uzawa ve Rebelo tarafından sunulan modellerde, teknolojik
değişimin göz ardı edildiği görülmektedir.
Klâsik ve neo-klâsik iktisatta adı geçen Alfred Marshall, yenilikçiliği vurgulayan
iktisatçılardan biridir. Ekonomide mal arzının, yeniliğin ve üretimin koordine edilmesi
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gerektiğini savunmaktadır. Marshall’a göre, maliyetleri azaltmak ve daha verimli mal üretmek
için yeni metodlara ihtiyaç duyulmalıdır (Winata, 2008: 19).
Daha sonra Romer ve Lucas’ın geliştirdikleri içsel büyüme teorileri ekonomik büyüme
açısından yasal düzenlemeler, mülkiyet haklarının korunması, uluslararası ticaretin
düzenlenmesi gibi farklı faktörlere dayandırılmıştır. Büyüme sürecinde ar-ge maliyetleri ve
rekabet edememenin nedenleri gibi önemli konular üzerinde durulmuştur (Omay ve Baleanu,
2009: 3-4). Ancak bu dönemdeki büyüme teorilerinde, teknoloji dışsal değişken olarak
görülmüş ve yenilikçilik göz ardı edilmiştir.
Yenilikçilik kavramının ilk akla gelen ismi Schumpeteryan görüşte ise biraz daha
farklı bir öngörüde bulunulmaktadır. Schumpeter, klâsik iktisattan farklı olarak ekonomik
kalkınmada arz ya da talep üzerine değil yönetici (girişimci) üzerine eğilmektedir. Shumpeter,
ekonomik kalkınmada buluşların dışında yeniliği üretime uygulayan bir iktisatçıdır. Kapitalist
bir toplumda ekonomik durgunluğu, girişimcilikte yenilikçiliğin olmamasına bağlamaktadır.
Tam rekabet piyasasına sıcak bakmamaktadır. Ona göre, gerçekte var olmadığı gibi hiçbir
zaman da tam rekabet piyasası olmayacaktır. Schumpeter’e göre, yenilik bir üretim sürecinde,
üretim biçiminde yapılacak değişikliklerdir. Yenilikler sayesinde çıktı kalitesinde ya da
miktarında artış olacak ya da miktar aynı olsa bile çıktı maliyetlerinde düşme sağlanacaktır.
Bu nedenle iktisadi gelişmede dışsal etkiler, iktisadi büyüme ve yenilik için önemlidir
(Küçükkalay, 2010: 449-451). Yatırımlar için gerekli kaynağın oluşturulması, firmaların o
zamana kadar olan cari kârlarına bağlı olmaktadır. Ayrıca gelecekteki kâr beklentisi bu
yatırımlar için güdüleyici olmaktadır. Eğer kâr beklentisi düşük olursa bu defa daha az kaynak
ve teşviğe ihtiyaç duyulacaktır (Rogers, 2004: 358). Sonuç olarak Schumpeter, firmanın
kârlılığı ve ekonomik kalkınma için yenilikçilik kavramının önemini açıklamaya çalışmıştır.
Bugün hala ekonomik gelişmelerde oluşturulan politikalarda Schumpeter’in görüş ve
çalışmalarına yer verilmektedir.
Önceki ekollere göre Neo-klâsik iktisadi düşüncede gelişmeler olmasına rağmen
yenilikçilik kavramı belirli bir çerçevede değerlendirilmiştir. Bu nedenle tüm bu gelişmelere
rağmen bazı iktisatçıların ağır eleştirileri bulunmaktadır. Örneğin, Boianovsky ve Hoover’a
(2009) göre neo-klâsik büyüme modelleri daha çok kapalı ekonomiler için tasarlanmıştır.
Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı ve teknoloji gibi faktörler dışsal etki olarak kullanılmıştır.
Bu nedenle ticaret tam olarak ekonomik büyümeye uygun şekilde modellenmemiştir. Buna
bağlı olarak da Solow gibi iktisatçıların büyük katkıları olsa da büyüme teorileri açısından
zayıf kalmaktadır (Boianovsky & Hoover, 2009: 20).
Sonuç olarak, yenilikçilik kavramının diğer pek çok konuda olduğu gibi neo-klâsik
iktisadi düşüncede kabul edilebilir ama hala tartışmalı olduğu anlaşılmaktadır. Bu ekolde de
ekonomik büyüme faktörleri, üretim, emek ve topraktır. Bu nedenle teknolojik gelişmeler
olarak görülen yenilikçilik daha çok dışsal değişkenler arasında görülmektedir. (Oğuztürk,
2003: 60). Teknoloji, üretim faktörlerinden biridir ancak kısa dönemde sabittir. Uzun vadede
ise bilinmezlik içermektedir ve etkisi olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle teknoloji hem
bilinemez bir etken hem de dışsal bir etkendir. Herkes tarafından ulaşılabilir, transfer
edilebilir ya da yenilenebilir olduğundan üretimde etkisi fazla olmayacaktır.
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1.5. Yeni İktisadi Düşüncede Yenilikçilik
Yeni iktisat tarihi ekolünün başlangıcı 1957 yılı olarak kabul edilmektedir. Alfred
Conrad ve John Meyer tarafından hazırlanan iki çalışma iktisat tarihi açısından önemlidir.
Conrad ve Meyer’in (1958, 1964) çalışmaları, iktisatçıların dikkatini çekmeyi başarmış ve
neo-klâsik iktisadi düşüncenin dışına çıkılan dönemi de başlatmıştır. Bu dönemde William
Parker, Douglass North ve Jonathan Hughes, Thomas Ashton, Marc Bloch, Earl Hamilton ve
W.W. Rostow gibi iktisatçıların bu ekolün gelişmesinde önemli etkileri olmuştur (Uzun,
2001: 82).
Ortodoksi ve Heterodoksi ayrımında Heterodoksinin atılımlarından biri de doğa
bilimlerinin ve yeni yöntemlerin iktisada taşınmaya çalışmasıdır. Heterodoksi, klâsik oyun
teorisi, evrimci oyun teorisi, evrimci iktisat, davranışsal iktisat, nöroiktisat, deneysel iktisat
gibi yaklaşımlarla ilgilenmektedir (Davis, 2006: 26). Yeni iktisadi düşünce Heterodoksi
kısmında yer almaktadır. Yeni iktisadi düşünce 1980 sonrasındaki dönemde, neo-klâsik
iktisadi düşüncenin eksiklerini doldurmaya, teknoloji, yenilik gibi kavramları iktisadi boyutta
değerlendirmeye alan bir ekoldür. Bu anlayışa göre, mevcut değişiklikler diğer alanlarla
birlikte ekonomi alanında da değişime neden olmuştur. Özellikle iletişim teknolojilerindeki
hızlı artış, mevcut ekonomik sistemde değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler
makroekonomik düzeyde istihdam, alış-veriş tarzları, üretim biçimleri, uluslararası ticaret
biçimleri ve tüketici davranışlarını da değiştirmektedir. Adı geçen faktörlerdeki değişimlerin
yeni ekonomi mi yoksa olağan gelişmeler mi olduğu ise halen tartışılmaktadır. Değişimler
farklı şekillerde (sanal ekonomi, ağ ekonomisi, bilişim ekonomisi vb.) ifade edilmekle
birlikte daha çok yeni ekonomi ekolü olarak kabul görmektedir (Akyazı & Kalça, 2003: 222).
Neo-klâsik iktisadi düşüncede, ekonomik büyümeyi güvence altına almak ile talep ve
arzın ayarlanmasına odaklanılırken yenilikçiliğin öneminin kavranması üzerinde çok da
durulmamıştır. Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda farklı şekillerde de olsa kurumsallaşma
ve teknolojik gelişim daha çok makroekonomik düzeyde fiyatlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.
20. yüzyıl sorunlarının çözümündeki eksiklik ve başarısızlıklar, 21. yüzyıl ekonomisinde
farklı alternatifler ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Üretken verimlilik anlayışı ile teknolojik
yenilikleri benimsemek önem kazanmaya başlamıştır. Yenilikçiliğin amacı, bir organizasyon,
birey veya firma için verimliliği artırmak olduğu anlaşılmaya başlamıştır (Atkinson &
Hackler, 2010: 7). Yeni ekonomi bu özellikleri ile neo-klâsik iktisadi düşünceden oldukça
farklılaşmaktadır.
1980’lere kadar hâkim olan neoklâsik iktisadi düşünce daha sonra yerini evrimci
iktisada bırakmıştır. Evrimci iktisadi düşünce teknolojik ilerlemeyi her aşamanın içinde yer
alan kompleks bir süreç olarak ele almaktadır.
Yeni ekonominin temel özeliklerini şu şekilde açıklamak mümkündür (Yumuşak &
Özgür, 2007: 20): Bilgi, dijitalleşme, sanallaşma, molekülleşme, entegrasyon, aracısızlaşma,
bir noktada buluşma, yenilikçilik, üretici-tüketici ilişkisi, hız ve çatışma. Bunların her biri
kendi başına faktör olmakla birlikte, birbirilerini de etkiler durumdadır. Araştırma geliştirme
(ar-ge), küreselleşme, dijitalleşme ve insan kaynaklarına verilen önem, eski ekonomiden yeni
ekonomiyi ayıran en büyük farklılıklardır. Yenilikçilik kavramı yeni ekonomide en önemli
etkenlerden biri olarak görülmektedir.
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Bilim ve teknolojide rekabet avantajı olan ülkelerin gelişmiş ülke olarak betimlenmesi,
emek yoğun mal ve hizmet üretiminde olan ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olarak
betimlenmesi yenilikçilik ve teknolojik gelişimin önemini göstermektedir (Karagöl &
Karahan, 2014: 9).
OECD’nin yapmış olduğu analize göre teknoloji ve yapılan yenilikler ekonomide
önemli değişikliklere neden olmaktadır. Buna göre uygulanan yenilikler ekonomide başarılı
olan Fillandiya, Danimarka, İrlanda, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde
kullanılan emek ve sermayenin çok daha verimli olduğunu göstermektedir. Büyümenin
gerekçelerinde örgütsel verimlilik, yeni metotların uygulanması ve üretilen malların farklı
üretim teknikleri ile üretilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Uygulanan bilgi ve iletişim
teknolojileri ile aynı zamanda becerilerini geliştiren işçilere sahip olmalarını sağlamaktadır
(OECD, 2000: 2).
Yeni ekonomi çerçevesinde dayanışma, empati, işbirliği gibi sosyal değerlerin,
özellikle küresel ekonomik krizlerin çözümünde etkili olacağı düşünülmektedir (Laitman,
2012: 92). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun kullanımı ile küreselleşme, ekonomik
krizlerin önlenmesi ve rekabet gücü kazanılmasını sağlayacağı belirtilmektedir (Baily, 2015:
1). Bu nedenle yeni iktisadi düşünce kapsamında OECD’ye göre, makroekonomik istikrarın
korunması, teşviklerin açık olması, yeni finansal ürünlerin desteklenmesi, işgücü kaynaklarını
seferber etme ve yapısal değişimleri yenilemek gibi stratejik noktalara dikkat edilmesi
gerekmektedir (OECD, 2001: 23).
2. SONUÇ
İktisadi düşünce boyutunda yapılan araştırma, bireylerin ihtiyaçlarını gidermek için
yenilik arayışı içinde olduğunu ancak yenilikçiliğin bazı dönemlerde önemli bazı dönemlerde
arka planda kalan bir kavram olduğunu göstermektedir. Bu konuda en büyük katkıyı sağlayan
Shumpeter ve sonrasındaki Shumpeteryan yaklaşımlar, yenilik kavramını hem ekonomik
büyümede hem de kalkınmada etkili bir faktör olarak görülmesini sağlamaktadır.
Yenilik ve büyüme arasındaki bağ açısından, neo-klâsik iktisadi düşüncenin klâsik
iktisadi düşünceden daha çok uzmanlaşma ve iş bölümüne odaklandıkları görülmektedir. Neoklâsik iktisadi düşünceye göre, üretim fonksiyonu ile açıklanmaya çalışılan yenilikçilik
kavramının çerçevesini belirleyen, üretimde kullanılan teknoloji olmaktadır. Daha az girdi
kullanılarak belirli miktarda mal elde edilmesi, kullanılan teknolojiye bağlanmaktadır.
Büyüme teorileri, verimlilik ve çıktı artışıyla ilgilenmektedir. Kısa vadede büyümenin
kaynağı, sermaye birikimi olarak belirlenirken, uzun vadede dışsal değişken olarak
görülmektedir. Teknolojinin dışsal bir faktördür. Teknolojik gelişme olmazsa her ekonomi
durgunluk sürecine girecektir. Tasarruflardaki artış ile geçici olarak büyümede hızlılık
yaşanacağı ortadadır.
Yeni iktisadi düşünce ise neo-klâsik görüşün tersine bir bakış olduğu anlaşılmaktadır.
Büyüme teorileri, teknolojiyi içsel değişken olarak kabul etmekte, açıklanamayacak bir süreç
olduğunu varsaymakta ve verimlilik artışı sağlayan bir faktör olduğunu savunmaktadır. Yeni
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iktisatta, bilim ve teknolojide üstünlüğü olan ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere karşı rekabet
avantajı olduğu kabul edilmektedir. Makroekonomik düzeyde, verimlilik ile toplam hasılada
artış sağladığı varsayımı hâkimdir. Bilgi ve teknolojik gelişmeler ile işsizliği azaltıcı etki
oluşturularak konjoktürel dalgalanmalar üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.
Bugünkü anlayışta ise yenilikçilik politikalarının ve uygulamaların, maliyetler
üzerinde azaltıcı etkiler sağladığı iddia edilmektedir. Yenilikçilik yapılan alanlarda verimlilik
sağlanarak hedeflere ulaşılabildiği görüşü hâkim olmaktadır.
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TÜRK DÜNYASINDA ULUSAL KİMLİKLERİN İNŞASINDA MANAS DESTANINA
SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDANBİR YAKLAŞIM*
Doç. Dr. Necdet Ekinci**
Öz
Sözlü kültürün en önemli örneklerinden kabul edilen destanlar, ortak bir tarihle birlikte bir ulusun oluşmasında,
ulusal kimliğin biçimlenmesinde, sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal işlevleri yerine getirdikleri için, son
zamanlarda siyasal iletişimin en önemli konuları arasında kabul edilmiş, semiyolojik açıdan incelenmeye
başlanmış, ulusal bağ ve örgülerin sıklaşmasında, kimi zamanda da bir ulus yaratmada geniş ölçüde yararlanma
yolunda hayli yol alınmıştır. Dünyanın en uzun destanlarından biri olarak kabul edilen “ Manas Destanı” yalnız
Kırgız Türklerinin değil, Tüm Türk Dünyasının ulusal bilinç oluşumuna zemin hazırlaması bakımından ortak
ögeler taşımaktadır. Bu makalede siyasal iletişimin teknik ve metotları kullanılarak bu ortak ögelerin harekete
geçirilebileceği tartışmaya açılmaktadır.
Anahtar sözcükler: Siyasal iletişim, Manas Destanı, ulusal kimlik, ulusal kültür, tarih bilinci,
IN TURKISH WORLD, DURING THE CONSTRUCTİON OF 'NATIONAL IDENTITY, AN
APPROACH TO THE EPIC OF MANAS
Abstract
The epic is considered the most important examples of the oral culture, a common history with the formation of
a nation, in the formation of national identity, socio-economic, because they carry cultural and political functions
have recently been recognized as among the most important issues of political communication, it began to
examine the semiological point of view, national the frequent ties and braids, sometimes in the way of the
benefit to a large extent have been taken long way in creating a nation. Considered one of the world's longest
epic "Manas Epic" is not only the Kyrgyz Turks, all Turks in terms of preparing the ground for the formation of
national consciousness of the world is of common elements. In this article, using these common elements of
political communication techniques and methods open to discussion can be mobilized.
Key words: political communication, Manas epic, national identity, national culture, historical consciousness,

GİRİŞ:
Bu çalışmanın amacı; Manas Destanı’nın siyasal iletişim doğrultusunda siyasal
reklamcığın tüm tekniklerinden yararlanılarak, Türk dünyasında ortak bir kimliğin, ortak
amaç, tarih bilinci ve duyguların yaratılmasında önemli bir araç olabileceğini tartışma
ortamına taşımaktır.
Makalemizin konusunu oluşturan ‘Manas Destanı’ Kırgızların dış düşmanı olan Kalmuklar ve
Çinliler ile yaptıkları savaşlar ile kendi çelişkilerinden kaynaklanan iç karışıklıları
anlatmaktadır. Kırgız Türkleri’nin ulusal kahramanı Manas’ın etrafında kurgulanan bu destan,
ilk bölümünden başlayarak; Manas’ın doğumu, daha beşikte iken konuşmaya başlaması,
düşmanları yeneceğini söylemesi, büyüyüp delikanlı olunca Çinlileri yenmesi, Müslüman
Bu makale, 02- 05 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleşen 21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası
Sempozyumda sunduğumuz bildiriden yayarlanılarak hazırlanmıştır.
**
Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
*
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yiğit Almanbet’le tanışıp, birlikle birçok savaşa girmeleri, Manas’ın evlenmesi, düşmanları
tarafından iki kez öldürülmesine karşın, tekrar dirilmesi, Mekke’yi ziyaret ve Kabe’yi tavaf
etmesi, lirik bir tarzda anlatılırken (Yusupov, 1995) aynı zamanda bu destan, Kırgız halkının
dirlik düzenlik, bağımsızlık kavgalarının yanı sıra, diğer Türk destanlarındaki mitolojik
özellikleri ve Şamanizm ögelerini de içermektedir. (Geyikoğlu, ,2001: 201.)
Sözlü kültürün en önemli örneklerinden kabul edilen destanlar, ortak bir tarih bilincinin
verilmesinde, ulusal kimliğin biçimlenmesinde, toplumsal-ekonomik, kültürel ve siyasal
işlevleri yerine getirdikleri için, son zamanlarda siyasal iletişimin (Ekinci, 2007)1 en önemli
konuları arasında kabul edilmiş, semiyolojik2 açıdan incelenmeye başlanmıştır.
SİYASAL KİMLİK BELLEK- VE DESTANLAR
Destanlar(Örnekleriyle.., 1995:.636.)3 her ne kadar tarihe doğrudan ışık tutan belge kabul
edilmese de, tarihsel olaylarla koşut gösterir yanları bulunmaktadır. Her şeyden önemlisi,
destanlardaki olayların geçmiş olduğu zamanın, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel
yaşamına dönük önemli ipuçları vermesi bakımından da bir başka öneme sahiptirler. Bu
bakımdan destan metinlerinden ve söylemlerinden (Güngör, Cailova Güngör,1998) hareketle
gerçek yaşama özgü düşünce, tutum, davranış kalıplarına ulaşmamız mümkündür.
Destanların içeriklerine baktığımız zaman, gerçekliğin dışında kabul edilse de, bir
toplumu bir arada tutma yeteneğine sahip birçok siyasal, kültürel olaylarla bezendiğini
görürüz. Birer toplumsal özne olan bizler, tüm bu destanlarda yer alan siyasal, kültürel
içerikleri ve bu olayları belleğimiz sayesinde algılayıp kendimize mal etmekteyiz. Belleğimiz
tarih kültürümüzle birlikte tarih bilincimizin oluşmasında en önemli etken olarak kendini
göstermektedir. Tarih bilincimizin oluşması anında belleğe anlam yükleyen zamanın kendine
mal edilmesinin tekilliği yanında, ortak ve kültürel anlamı da günümüzden geçmişe
göndermekte, geçmişten günümüze taşıyarak belleklerimizde düş ve imge yaratmaktadır.
Bellek açısından kısaca, tarih, öznenin içinde yaşadığı ve tanıklık ettiği ya da tanıklardan
öğrendiği olaylardır denilebilir. Bu olaylar, kimi zaman belgelere dayanan gerçek olaylar
olduğu gibi, kimi zaman da, kuşaktan kuşağa aktarılıp gelen, adına destan denen, şiirsel
söylenceler kümesi de olabilmektedir. Bu şiirsel söylenceler kümesi düş ve imgeler yoluyla
bizim siyasal yaşamımıza renk katmakta ve biçimlendirmekte, bir gruba bağlı olmanın
gururunu bize aşılamaktadır. Bu nedenle, siyasal yaşam, tarih içinde gerçek ya da imgesel bir
olayı, kendine özgü bir güçle, belleğe ekleyen bir zaman dilimi olmaktadır. Bu biçimde,
Siyasal iletişim: Yöneten ve Yönetilen kesimlerin aktörlerince, bulundukları konumları gereği, varolan
iktidarları, iç ve dış güç odaklarına karşı güçlendirmek ya da etkisini azaltmak veya ele geçirmek üzere yeni
siyasal olgular yaratmak, var olanları değiştirmek amacıyla, siyasal alanda ortaya koydukları, sonuçta
kimlikleri ve siyasal kültürü ortaya çıkaracak, siyasal yapıyı biçimlendirecek olan, tanıtıma dönük her türlü
eylem, strateji, teknik ve uygulamalar bütünüdür diyebiliriz’
2
Gösterge Bilim.
3
Türk diline Farça’dan geçen ‘destan’ sözcüğü, Türk Dil Kurumunca yayınlanan Türkçe sözlükte, ‘Tarih öncesi,
tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir 3 olarak tanımlanırken, Milli
Eğitim Bakanlığınca yayınlanmış bulunan Örnekleriyle Türkçe Sözlükte ise; Destan: ‘Bir ulusun tarih sahnesine
çıktığı ilk dönemlerden başlayıp, önemli büyük olayları, savaşları, kahramanlıkları, öçleri ve buna benzer.
olayları mitolojik unsurlarla süsleyerek lirik olarak anlatılan eserler biçiminde açıklamaktadır .
1
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siyasal ya da kültürel bir olayın zamanlaması bir aracılık işlevini ortaya çıkarmaktadır.
Kurumsal yaşamı düzenleyen çok farklı olayların bilincimizde bir araya gelmesi, belleğimiz
sayesinde olmakta, bizi biz yapan değerleri bize aşılamaktadır.
Siyasal iletişim, olayları ve özellikle siyasal ve kültürel olayları, bu biçimde salt belleğe
işlemekle kalmaz, aynı zamanda da tarihe kaydeder. Yani, bir sürü olayı bir anda iletişimin
birer konusu durumuna sokabildiği gibi, siyasal iletişimi de, bir ileti konusu yapabilmekte,
kimi zaman da onu geçmişten alıp, zamanımızın ötesine uzatabilmektedir. (Miterrand,1984 :
444)..Bir ulusun geleceğinin inşasında, bunu inşaa edecek olan bireylere, bu doğrultuda bir
ülkü verip, yükümlülük kazandırmada, siyasal iletişim yine olay ve olguların içinde tüm
tekniklerini seferber edip, aracılık işlevini üstlenmektedir.
Siyasal iletişimde belleğin işlevi, kendisini oluşturan, olayların simgesel tanıtımında ve
stratejilerde, topluma yön veren siyasal aktörlerin bilincinde kendini göstermektedir.. Bellek,
siyasal yaşamın, siyasal aktörlerce algılanması, kimi olay ve olguların kendilerine bağlanması,
ulus
çıkarları
doğrultusunda
tutum
ve
davranış
sergilemeleri
sonucunu
doğurmaktadır(Maalouf, 2006:15.)4. Buna bağlı olarak, toplumsal aktörlerin belleği, siyasal
tarihin oluşumuna, biçimlenmesine katkıda bulunmaktadır. Aktörlerin belleğinde, belli bir
bilginin, belli bir kültür birikiminin simgesel kuruluşunun bir sonucu olan bu durum, tarih
bilinci ile birlikte ulusal kimliğin oluşmasında yurttaşlığın kazanılmasında baş olgu olarak
karşımıza çıkmaktadır. .(Sarıbay, 1994: 95; Rutnerford, 1998:.20.)5
Kuramsal alanda, birer özne olan bizler, sürekli bir biçimde, gruplara ayrılma ve kendi
grubumuzu, diğer gruplardan daha üstün olarak algılama eğilimini sürekli taşımakta,
(Demirtaş, 2003:124.) kimliğimizi siyasal ve kültürel olgunun simgesel deneyimleri üzerine,
kurmaktayız. Bunlar da kimliğimizi daha iyi anlamamızı, ona bir anlam vermemizi, onun içine
girmemizi ve onu kamusal alanda daha iyi taşıyıp kullanmamızı sağlamaktadır.(Rudnerford,
1998: 20) Siyasal olgunun simgesel deneyimleri içinde kimlik, tam bir özgürlük içinde
siyasal ve kültürel olguyu seferber etmemizi ve onu anlamamızı, bunun sonucu olarak özgür
düşüncemizi tümüyle kullanarak, onunla bütünleşmemize yardımcı olmaktadır. Siyasetin bu
simgesel deneyimleri ile kendimizi ve diğerlerini tanır, içinde yaşadığımız toplumun tüm
özelliklerinin bilincine varırız (Rudnerford, 1998: 20.)
Toplumun diğer bireyleriyle paylaşılan toplumsal yaşamı bizim için önemini en iyi
betimleyen ve geleneklerin oluşumundaki önemini kavramamıza yardımcı olan hiç kuşkusuz,
hepimizin içinde yer aldığı, bu ortak zamandır. Bu ortak zaman içinde paylaşılan geçmişe
dönük, kültürel etkinlikler; şiirler, destanlar, konserler, tiyatro ve temsiller, bizi biz yapan
değerlerin farkına varmamızı sağlamakta, kimliklerimizin oluşmasına yardımcı olmaktadır.
İşte birer özne olan bizler, kuramsal bir alan olan siyasal yaşam içinde, kimliğimizi söz
konusu bu siyasetin siyasal olgularının simgesel deneyimleri üzerine kurmaktayız (Lamizet,
Kimlik bir çırpıda belirmez, kişinin yaşamı boyunca oluşur 4. Yaşam boyu süren, zorluk ve güçlüklerle dolu
karmaşık bir süreç içinde toplumsal varlık olunmakta; bu sürecin sonunda da bir siyasal durum, bir kimlik ve bir
ahlaki bilince ulaşılmaktadırKimlik kavramı, Sokrates’ in “kendini tanısı” ından başlayarak, nice düşünürlerin
süzgecinden geçip, Freud’ a gelinceye dek toplum bilimlerinin en öncelikli konularından biri olmuştur..
5
Latince “civis” ve Yunanca “polities” kökenden gelen “yurttaş” sözcüğü bir siyasal topluluğun üyesi
anlamına gelmektedir.
Bu anlama uygun olarak birey, siyasal topluma yani devlete yurttaşlık bağlarıyla
bağlıdır. Daha doğrusu, anlam yüklediği ve deneyimlerini başkalarıyla paylaştığı, siyasal olguyu benimsediği
sürece, toplumsal varlık olma ve bir kimlik taşıma özelliğini kazanmaktadır. Her birey toplumsal yaşamda, salt
toplumsal ilişkilerin sonucu olarak değil, aynı zamanda bu ilişkiler tarihinin bir sentezi olarak ta varlık
kazanmaktadır
4

382

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

2003 : 3.)6 Oluşan bu kimlik, siyasal yaşamın bir parçası olmakta, burada diğer ögelerin
etkisiyle siyasal bir nitelik kazanmaktadır.
Siyasal kimliğin uygulamaya konmasıyla birlikte, yurttaşlık ortaya çıkmakta, bu durum
ise, ona taşıyıcı bir özellik kazandırmaktadır. Bu biçimde kendini gösteren yurttaşlık, kimliğin
kazanılmasında, bir yere bağlı olmanın belirgin özellikteki tüm uygulamalarını
kapsamaktadır7.Tarihsel süreç içinde, tüm toplumlarda, bireylerin toplumsal çevreye uymak
zorunda kalmalarının sonucunda, türlü kimliklerden oluşan kişilikler ortaya çıkmaktadır
(Assman:,2001, s.39-40)
Bu süreç, bize, farklı toplumların, farklı toplumsal ve ekonomik koşulların, insan
karakterlerini farklı olarak belirlediğini göstermektedir.(Ergun, 1993: 77) Bu bağlamda
siyasal bir olayın tanıtımı, iletişim olguları içinde, kurumsal yaşamın aktörlerinin görünebilir
kimliğini de oluşturmaktadır. Siyasal bir olayın kurumsallaşmasında, tanım ve tanıtım
böylesine önemli bir yer tutmaktadır. Burada ortaya konulmak istenen tanıtımın sanatsal
anlamıdır.
Kamusal alanda ortaya çıkan sanatsal görünüm içinde, toplumsal yaşamı noktalayan,
geçmişi canlandıran bayramlar, uygulanan töreler, örf ve adetler, ortak uygulamalar içinde,
toplumun her bireyinin bunları defalarca görüp yaşaması, geçmişin derinliklerinden gelen bu
değerleri her defasında kafasında yeniden canlandırıp, anlamlarını güncelleştirmesi, ona ortak
bir kimliğini kazandıran ortak toplumsal ögeler olmaktadır.
Kazanılmış kimliklerin benimsenip, yerleşmesinde, görsel iletişimin kurumsal işlevi işte
bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Özellikle tiyatronun, sonra sinema ve televizyonun değişik
sanatsallıklar içinde, değişik oluşumlar altında, tüm siyasal topluluklarca benimsenmesi,
görüntünün tanıtımını üstlenen aktörlerin geçmişin destanlarının sanatsal fon ve anlatım
gücünden de yararlanarak toplumla bütünleşmeleri sonucunu doğurmuştur. Böylece toplum,
iletişimin anlamı içinde, toplumsallaşmanın anlamını veren elbiselerde, dekorlarda,
destanlardan üretilen, o dönemlere gönderme yapan metin ve sözlerde, kimi zaman
maskelerde, mimik ve jestlerde, destan okuyucularının doğrudan ortaya koyduğu
söylemlerinde, kendini bulmakta ve kendini tanımakta birlikte olmanın, bir topluma üye
olmanın bilincine ulaşmaktadır.
MANAS DESTANI VE KIRGIZLAR
Manas Destanı’ üzerine ilk bilgileri, XVI. Yüzyıl’da Ahsikentli Seyfettin tarafından
yazılan Mecmuatü’t Tevarih yapıtında rastlamaktayız. Seyfettin bu yapıtında söz konusu
destanın kahramanı Manas’ı gerçekte yaşamış tarihsel bir kişilik gibi göstermiş olması dikkat
çekicidir. 1856 yılında bir Kazak araştırmacı olan Çokay Velihanov destan hakkında bir
makale yayınlayarak, destanının varlığını bilim dünyasına ilk kez tanıtmıştır. “Manas
Destanı” kendi başına ayrı bir konu, ayrı bir olayı simgeler. . Manas Destanı, sözlü
6

Bu özellikleriyle kimlik, öznelerarası iletişimde, siyasal ve kurumsal aktörler arasında, öznelere bireysel
alanlarda kendi anlam ve özelliği içinde görünebilirliğini veren tanıtım ve olguların birlikteliği olmaktadır.
Siyasal iletişimde ise; temel olan kimliklerin oluşum süreçleri ve kimlik belirleme anıdır .
7
Uygar yaşamın başlangıcı olarak kabul edilen eski Yunan sitesinden beri kurumsal yaşamın bir parçası olan
insan, yurttaşlık kavramı ile, birlik ve beraberliğini, ortak toplumsal, siyasal ve kültürel tanımlanabilirliğini
yansıtmakta, yurttaşların toplumsal uygulamalarını oluşumcu hak ve ödevlerini hukuk içinde belirleyip, temsil
etmektedir.
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geleneğin benzeri olamayan bir örneğidir. Bu destan, Kırgız sözlü kültürünün en yaygın bir
alanı kaplayan yapıtıdır. Destanda Manas, oğlu Semetey ve torunu Seytek’in
kahramanlıklarıyla birlikte Kırgız Türkleri’nin doğum, evlenme ve ölüm törenleri, inançları,
dünya görüşü ve doğa anlayışı da sergilenir. Ünlü Kazak aydını Çokan Velihanov’un Manas
Destanı’nı, Kırgız halkının ansiklopedisi olarak değerlendirmesi bu yüzdendir. Kırgızlar
arasında oluşan Manas destanı bugün de tüm canlılığı ile sürmektedir. Manas destanının 11 ile
12. asırlar arasında meydana geldiği düşünülmektedir(Kırgız Sovyetlik Sotsialistik, 1983;
Türkmen,, 1995.;Türk Edebiyat., 1943)
Manas Destanı’nı derleme, yazıya geçirme ve üzerinde çalışmalar, XIX.Yüzyılın
ortalarında başlamıştır. Manas Destanı, Çokan Velihanov tarafından 1856’da bulunmuştur. (
Wilhelm, 1995.)8 Manas’ın en sağlam metni, Sagımbay
Orozbakov ile Sayakbay
Karalaev’den derlenmiştir. Bu varyantların 1995 yılında Manas’ın 1000.yıl kutlamalarında
yeni baskıları yapılmıştır. Manas Destanı’nı dinlemeyen, birkaç mısra ezbere söyleyemeyen
Kırgız yok denecek kadar azdır. Günümüzde, “Manas”ın altmıştan fazla varyantı, Kırgız
Ulusal Bilimler Akademisi’nin El Yazmaları arşivinde saklanmaktadır. Böyle çok varyantlı,
canlı gelenekte yaşatılmakta olan epik yapıt, dünyanın hiçbir yerinde henüz kaydedilmemiştir.
“Manas” söyleme sanatı, Kırgız Âşıklık ve Destancılık Geleneği’nde de ayrı bir yeri vardır9.
Bu nedenle Orta Asya Türk destanları arasında seçkin bir yeri bulunan ‘Manas Destanı’
yalnızca bir destan olmanın ötesinde Kırgız Türklerinin tarihi, örf ve adetleri, düşünceleri,
görüşleri, olaylar karşısında liderlerin ve halkın tutum ve davranışları ve tüm yaşam
biçimlerinin özelliklerini kapsayan bir bilgi hazinesidir. Destanda Kırgızların eski arkaikmitolojik çağdan son asırlara dek yaşamış oldukları olaylar geniş bir perspektif içinde
betimlenmektedir. (Camgıçıyeva, 1995: 43-49.)

.Çokan Velihanov’un ardından Manas Destanı üzerine bir başka ciddi çalışmayı ise Alman asıllı bir Rus
Türkolog olan Wilhelm Radloff başlatmış, 1862-1869 yılları arasında Issık Köl bölgesinde yaşayan çeşitli
boylara bağlı Manas okuyucularından derlediği destanları 590 sayfalık bir kitap halinde yayınlamıştır.
Kendinden sonra gelen araştırmacı ve edebiyatçılar daha çok bu metni kullanmışladır. Ne var ki, Radloff,
destanı derleme aşamasında, manasçı ozanların kendisini Rus memuru sandıkları için, destan metninde
değişiklik yaptıkları söyleyecektir. Bu nedenle, destanın o zamana dek söylenen metinlerde bulunan kimi asıl
kısımların derlenen metne katılmayarak kaybolduğu ve destanın kahramanı Manas’ın Rus Çarı ile dostluğu gibi,
gerçek destanda bulunmayan buna benzer konuların da destanı girdiğini ileri sürmektedir 8. Bununla birlikte
destan günümüze dek çeşitli dillere çevrilerek yayınlanmış böylece dünya edebiyatının bir hazinesi olmuştur.
Büyük Türkolog Wilhelm Radloff (1837-1918) bu destanla ilgili ilk derlemeyi, Kırgızistan’ın Tokmak şehri
güneyindeki Sarı Bağış boyuna mensup bir Manasçıdan 1869′da yaptı. Radloff’un derlediği yedi bölümlük
Manas Destanı, toplam 11 bin 454 mısradan oluşuyor. Fakat, Manasçıların okuduğu dize sayısı, 16 bin mısra
civarındadır.
9
Eserin “Manas” bölümünü söyleyenlere manasçı, “Semetey” bölümünü söyleyenlere ise semeteyçi adları
verilmiştir. Üstelik “Manas”, hacim bakımından da çok şaşırtıcıdır. Destanın en hacimli varyantı, manasçı
Sayakbay Karalayev’e aittir. Onun icrasında 84513 mısra “Manas”, 316157 mısra “Semetey”, 84697 mısra
“Seytek”, 15186 mısra “Kenen”, “Alımsarık”, “Kulansarık” bölümleri olmak üzere toplam 500553 şiir
mısrasından oluşan destan metni kayda geçirilmiştir.
8
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SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN SİYASAL ŞİİR –SÖZLÜ KÜLTÜR VE MANAS
DESTANI
Siyasal iletişim kültürel alanda geçmişin mirası olan destanları sanat ürünlerine aktarıp,
saklamak ve ufukları genişleterek yaratıcılığı yönlendirmek olarak kendini göstermektedir.
Bireysel ve toplu eğlence için tiyatro, dans, güzel sanatlar, edebiyat, müzik, spor vb. yaymak
ve bütünleşmek kişilere, topluluklara, uluslara değişik iletilerle ulaşma olanağı sağlamak
anlamına gelmektedir.(Ferry ,1989 :15-26.) Manas Destanı’na siyasal iletişim bağlamında,
kimliklerin oluşumu ve perçinleşmesi yönüyle yaklaşacak olursak söz konusu destanın bu
konuda hayli zengin bir veri kaynağı olduğunu görürüz. Kırgız halk ozanları, Kırgızların
özgürlük savaşlarının, hikayelerinin öz anlatımı içinde tüm Dünya Türklüğü’nün ortak malı
olan kopuzla dile getirip, destana dönüştürmüşlerdir.
Manas Destanı da diğer tüm destanlar gibi, sözlü kültürün ürünüdür. Yazının olmaması
nedeniyle ve oluşturulan metinlerin bellekte kalmasının kolaylaştırılması amacıyla, destanın
dili şiir olmuştur. Yazının olmamasından dolayı söz kolayca ezberlenip hatırda tutulacak
biçimde söylenmeye çalışılmıştır. (Çengel, 1998:368-369)
Walter J Ong’un da vurguladığı üzere; sözlü kültürün yazılı metinden yoksun olması
nedeniyle, üretilen düşünceleri bellekte tutabilmek ve bunları tekrar denetleyebilmek için,
bunları oluşturanın elinde bizzat kendi belleğinden başka bir şey olmamasıdır. Bu gerçek
destanların doğmasına neden olmuştur. Bu determinist veya zorlayıcı sistem kendiliğinden
şiirin varlık zeminini oluşturmaktadır. Bir başka anlatımla yazı öncesi toplumların temel veya
ilk edebiyat formunun şiir oluşunun yapısal ve işlevsel nedenlerinin başında, şiirin kolay
ezberlenip hatırlanabilmek bakımından sahip olduğu sözel teknoloji gelmektedir. (Çobanoğlu:
2003:56.)
Kırgız sözlü geleneğinde(Cumagül, 2007.)10 Epikalıklır (Epik Şiir), yani Comoktor
(Destanlar), önemle derlenip, araştırılan ve yayımlanan bir türdür. Başında ünlü Manas
Destanı’nın bulunduğu bu tür, Kırgız sözlü geleneğini dünyaya en önce tanıtan tür denilebilir.
Aslında, 20. yüzyılın 20’li yıllarından itibaren devamlı derlenip ve araştırılmaya başlayan
Kırgız Destanları, gerçekten de başka Türk ve dünya halklarının sözlü destanlarından
oldukça farklıdı. (Sagınbay, .2007)
Dilin uyumlu kullanımı ve söylemlerin birbirine ulanması demek olan şiir aynı zamanda
bir gönderme, bir güzel duyu olayıdır. Dil, kendi öğelerini birer yapı gereci gibi şiire ödünç
vermektedir. (Yalçın, 1991: 18, 22, 24.) Bu bağlamda şiir, Manas Destanı’nın dilinde
siyasal bir bağlılığın sanatsal bir anlatımına uyumlu bir tarzda yerleşmiş olup, kendini
göstermektedir. Şiirin siyasallaşması, siyasal bağı, Manas Destanı’nın da sanatsal bir dil
çalışmasına dönüştürmektedir.
Kimi zaman da şiir, Manas Destanı’nda anlatımın şiirsel yaratıcılık isteği, sözcükleri,
dilin oluşumunu, anlatımı, arayış kaygısını, siyasal bir anlamdan çok, bir ülkünün vurgularını,
uyumlarını ve müzikalitesini çepeçevre sarmakta ve bir tanıtım etkisini yaratmaktadır.
(Lamizet, 2003: Chapitre 13.)
Kırgız Destanları’nı, içerik ve biçim özelliklerine göre birçok gruba ayırmak mümkündür. Uzun yıllar boyunca
Kırgız Destanları: Kence Epostor (Küçük Destanlar) ve Çoñ Epostor (Büyük Destanlar) olarak iki gruba
ayrılmaktaydı. Büyük destanlar “Manas”, “Semetey”, “Seytek”, bunların dışındaki onlarca destan da küçük
destanlar olarak nitelendirilmekteydi. Bu terimler, hacimli “Manas” üçlüsünü başka, hacim bakımından daha
küçük olan destanlardan ayırt etmek için kullanılmıştı.
10
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Manas Destanı’nın dilindeki bu tür şiirleri dinleyen Türk dünyasının birer bireyi olan
özneler, zamanın gerisine geçerek, bir bağlılık duygusunun yarattığı, şiirsel anlatım ve
tarihsel ayrıntılar içinde, bulunduğu zamansal kesitten çıkıp, özgürlük ve umut temalarının
uyumlu vurgularıyla bezendiği, bir başka tarihsel kesite atlayarak, kendilerini olayların
kahramanları ile özdeşleştirebilmektedirler.
Manas Destanı’nın şiirsel , anlatımı kimi kez askeri ve siyasal çatışmaların tanıtımını,
anlatım kural ve kalıplarının yeniden canlandırdığı, sözcük ve dizelerin sanatsallığı içinde,
siyasal bir bağlılık tanıtımının bir anlamı olarak karşımıza çıkmaktadır..
Kahramanlık destanı olan Manas, tarih ve siyasal şiirin, diğer olguların, siyasal deneyimin, bir şiirsel yüceleştirme mantığı içinde yeniden sunumundan başka birşey değildir.
Yaratıcı şiir denemesi ve dil çalışması, siyasal bağlılığın ortaya çıkardığı, sanatsal sunumun
kendine özgü olgularıdır. Bir anlamda müzik ve resim sanatının, siyasal amacın
yüceleştirilmiş bir kalıbı gibi algılanmasıdır. Bunu gerçekte, siyasal tanıtımın şiirsel anlatım
özelliğini bozmaksızın, görsel-işitsel tüm iletişim sanatları aracılığı ile, ele alıp yorumlamak,
Türk dünyası kitlelerine ulaştırmak gerekir.
Çünkü Manas Destanı’nında yer alan her bir siyasal olay şiirsel anlatımı için, dil
çalışmasında, yeni gizli güçleri ve yeni bir ufku açmaktadır. Kırgız dilinin kullanımını,
canlandırmakta, temaları, dize ve sözcülerin kullanımına bağlayarak yeni bir uyum
yaratmaktadır. Böylece, siyasal şiir anlamını, tümüyle siyasal bir ülkünün yaratıcılığında ve
bağlılığında, yüceleştirilen bir dilde, sözcüklerin yaratıcılığında bulduğu, siyasal iletişimin
uygulamaları içinde, bir ulusun, bir destanla yeniden yaratılması gerçeği karşımıza
çıkmaktadır.
TÜRK DÜNYASINDA ULUSAL KİMLİK VE TARİH BİLİNCİ VE MANAS
DESTANI
Balkanlardan Mançurya’ya dek uzanan geniş coğrafyayı içine alan Türk dünyasının
halkları arasında en alt toplumsal kültürel düzeyden, en üst düzeye konumlanmış her bireyi
beşikten başlayarak destanlarla büyümüştür. Destanlarla kişilik bulmuş, destan
kahramanlarıyla bütünleşmiş, kimlik kazanmıştır. Bu nedenle Türk halkları arasında destan
anlatıcılarının ayrıcaklı, saygın bir yeri vardır.
Türk Dünyası destancılık geleneğinde destan anlatıcılarına değişik Türk boylarında
farklı isimler verilmiştir. Bunlar: Saka Türkleri’nde “Olonghosut”,Hakaslarda “Haycı”, Altay
ve Şorlarda “Kaycı”,Tuvalarda “Toolçu” Kazak ve Karakalpaklarda “Jırav-Cırav”,Özbek
ve Türkmenlerde “Bagşı veya Bahşı” Başkurtlarda “Sesen, Susan veya Kurayşı”,Tatarlarda
“Çiçen, Susan veya Şeşen” Tofalarda “Ülegerşi”, Azerbaycan Türklerinde “Aşıg”,
Yakutlarda “Oyun veya Olonghohut”, Uygurlarda “Destançi” Oğuzlarda “Ozan”, Kırgız
Türkleri’nde “Manasçı, Irçı, Comokçu Akıncı.” Bu Türk boyları ve onların destan anlatıcıları
içinde “Manasçı” terimi dikkat çekmektedir. Çünkü diğer Türk boyları içinde yer alan destan
anlatıcılarından hiçbiri anlatmış oldukları destanın adı ile isimlendirilmemiştir. Abdülkadir
İnan’a göre; “Manas Destanı yüzyıllar boyu sürüp gelen ‘Manasçı’ denilen saz şairlerinin
kolektif eseridir.(İnan, 1992)
386

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Kırgız Türkleri'nde Manas Destanı'nı ezbere bilme yeteneğine sahip olan ve bu yeteneği
iş edinen destan anlatıcılarına “Manasçı” adı verilmektedir. Kırgız Edebiyatı Terimler
Sözlüğü'nde manasçının tanımı; "Büyük destan Manas'ı oluşturan, geliştiren, halk arasından
çıkan yetenekli insan" biçiminde yapılmıştır. Manasçılık yalnızca bir iş değil, Kırgızların son
derece önem verdiği ve saygı duyduğu bir kavramdır. Onların yüzyıllardır gelen sözlü
kültürünün aktarımını sağlamaları bunun en önemli nedenidir. Kişinin Manasçı olup bu
destanı anlatabilmesi için belli özellikleri bünyesinde barındırması gerekmektedir.
Manasçılık, Kırgızlarda mesleklerin yücesi, sanatların en üstünü olarak kabul edilir.
Söyleyenden ozanlık, üstün yetenek, akıl, ses, sunuculuk yeteneği, gibi nitelikler izleyiciler
tarafından özenle izlenmektedir. Çünkü Manas Destanı, Kırgızların tarihini, kültürünü,
dinini, dilini, bilimini, yaşam deneyimlerini yansıtan ve bir oyuncunun sahnede sergilediği
görkemli bir oyundur. Manasçı, Manas’ın temel özü ve ondaki ana konular zincirini iyi
bilmesinin yanı sıra edebiyat, tarih, coğrafya ve müzik gibi konulara da egemen olması
gerekir. Çünkü Manas’ta Kırgızların IX. yüzyılda “Büyük Kaganat” döneminden sonraki
tarih alanında sahip olduğu ve yitirdiği yer-su adları, ilişkiler içerisinde olduğu halklar ve
onların kültürel yaşamlarına yönelik tüm özellikleri ve zamanın koşullarına göre kullanılan;
fakat günümüzde yaşayan Kırgız dilinde yer almayan sözcükleri de bilmesi bir zorunluluktur.
(Cumakunova, 1995: 91; Kınacı, 2006 : 74-76..)11
SONUÇ:
Sonuç olarak; Manas Destanı’nın, onu diğer destanlardan ayıran ön büyük özelliği,
Kırgız Türk halkının dilini tarihini, örf adetlerini, o dönemlerdeki görüşlerini, düşünce ve
duygularını, günlük yaşamını diğer tüm kültürel özelliklerini içine alan bir hazine niteliğinde
olmasından kaynaklanmaktadır.(Abdulbayev, İsayev.,1969)

Manas Destanı için altın değerine sahip olan isim Cusup Mamay’dır. Destanın Çin’de yayımlanmasına ve
tanıtılmasına büyük katkıda bulunmuştur.“Tüm varyantı yayımlanmakta olan tek Manasçıdır. Bu varyantın
özelliği geleneksel özün devam edilmesidir. Kitap XV cilt hâlinde yayımlanmaktadır’ Bu kadar erkek
Manasçı’nın yanında Kırgızistan’da kadın Manasçılar da bulunmaktadır. Destan genelde erkek Manasçılar
tarafından icra edilmiştir; fakat zor da olsa kadın Manasçılar da bu mesleği icra etmektedir. “Ekim ihtilâline
kadar, kadınların halk önünde “Manas” söyleyip söylemedikleri konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak, destanda faal bir görünümde olan kadın, onu icra konusunda da üzerine düşen vazifeyi yapmıştır.Halk
arasındaki rivayette, Manas öldüğünde eşi Kanıkey’in söylediği ağıtı, zaman içerisinde destancı şairlerin
geliştirip hacimli bir eser hâline getirdikleri söylenir. Gerçekten de Manasçıların varyantlarında Kanıkey’in
söylediği ağıt yer alır. Muhtar Avezov “Manas” Destanı’nın gelişmesinde bu ağıtın çok önemli bir yer tuttuğunu
bildirir. Destanda göz kamaştıran tarihî olaylar, destandaki kimselerin hayat hikâyeleri, destanda yer alan
kahramanların ağzından aktarılır. Bugün de bu durumu destanda gözlemek mümkündür. Mesela, Manas ile
evlendiği günden itibaren şahit olduğu olayları Kanıkey, oğlu Semetey’e monolog şeklinde baştan sona destan
olarak aktarır. Kanıkey, Manas’ın kahramanlıklarını gerek ağıt şeklinde, gerekse destan şeklinde söyleyip
destana katkısını yapar. Alıyman Musa Kızı, Sedye Deydi Kızı, Sedyene Moldoke Kızı önemli kadın Manasçı
isimleridir. Manasçıların erkek olması şart değildir. Kırgızlar arasında kadınlar da Manasçılık yapabilmektedir.
Ancak erkek Manasçılara oranla sayıları çok azdır. Kadın Manasçıların sayısının az olması toplum yapısıyla
ilgilidir. Kadınların halk önünde Manas okumaları hoş karşılanmamıştır.
11
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Destanda ortaya konulan eski bozkır Türk yaşamı, öteki Türk destanlarında da yer alan
ortak ögeler (Gümilov, 1999) ve diğer özellikler dikkate alınırsa, ‘Manas Destanı’nın
yalnızca Kırgız halkının değil, tüm Dünya Türklüğü’nün ortak kültür kodlarını taşıdığı
görülecektir. Destan, Orta Asya Türk tarihi ve uygarlığına dönük anıları etnoğrafik bilgileri de
içermektedir. ( Sümer, 1980; İnan, 1992; Kafesoğlu, 1984;Kaplan,1995; Gürsoy, 1995.)
İslamiyet’ten çok önceki dönemleri de içine alan destanın ruhunu özgürlük, bağımsızlık ve
uluslaşmak kavramları oluşturmaktadır. (Geyikoğlu, 2001: 203.)
Bu nedenle ulusculuk ruhunun doğuşunu 1789 Fransız Devrimi’ne bağlayanlara bir yanıt
niteliği de taşımaktadır.
Destandan anlaşıldığı üzere Kırgızlar bir toplumu yönetmek için gerekli olan devlet
düzenine ulaşmış durumdadırlar. Kırgız toplumunda da diğer Türk toplumlarında olduğu gibi,
askeri örgütlenme, toplumsal kurumlar oluşmuştur.
Manas Destanı’nın değişik varyantlarında yüzden fazla etnolojik isim belirlenmiştir.
Bunların büyük bir bölümü, Kırgızlarla bağları bulunan ulus, boy ve kabilelerin adlarıdır.
(Usupbekov, 1982) Bu ulus ve boy adları Kırgızların, başta Kazakistan olmak üzere, Orta
Asya, Doğu Sibirya, Altaylar, Doğu Urallardan (Geyikoğlu, 2001: 202.) Balkanlara,
Mekodonya’ya ( Mor, 2008.) ve Kafkaslara dek uzanıp, yine bir Kırgız destanı olan Kocacaş
ile bir Karaçay destanı olan Biynöger arasında büyük benzerlikler gösteren mitolojik
unsurlar içerdikleri, dolayısıyla eski Türk inanç sisteminin çok eski dönemlere ait motifleri de
bünyesinde barındırmasıyla da dikkatleri üzerine çekmektedir. (Tavkul, 2008)
Destan’nın birçok yerindeki ifade ve yaklaşım biçimleri ile, Orhun Abideleri’nde
kullanılan söylemlerle koşutluk göstermesi dikkat çeken bir başka özelliğidir. Destan’nın Türk
dünyasının diğer önemli destanları olarak kabul edilen Oğuz Kaan Destanı ve Dede Korkut
Hikayeleri ile cihangirlik ve dünyaya egemen olmak, düzene sokma anlayışının ortak ve
benzer noktaları bulunmaktadır. Bu anlayış, gerçek tarihte, Hunlarda, Göktürklerde,
Selçuklularda ve Osmanlılarda yer eden bir anlayıştı r. (Geyikoğlu, 2001 : 204.)
Bu durumda Manas Destanı toplumsal, kültürel, siyasal bilgileri içeren, diğer Türk
topluluklarını da etkileyen bir özelliğe sahiptir. Burada tarih, etnografya, dil, felsefe,
diplomasi, askerlik, halk pedogojisi, müzik kültürü, halk hekimliği, oldukça değişik konularda
zengin bilgilere yer verilmektedir. (Mendirman, Caynakova, , 1998) Bu özelliği de Manas
Destanını eski dönemlerin toplumsal yaşamını yansıtması bakımından diğer destanlardan
kendini hemen ayırmakta, öne çıkmaktadır.
Firdevsi’nin Şahnamesi, İran’dan Afganistan’a, Tacikistan’a Hindistan’a dek tüm Acem
halklarının özbenliklerini korumada nasıl etkin rol oynamışsa, aynı biçimde Manas Destanı
da yalnız Kırgız Türk Halkı’nın değil, Balkanlardan, Anadolu’ya Kafkaslara ve tüm Orta
Asya’ya dek uzanan geniş coğrafyada yer alan Türk halklarına da ortak kimlik, bilinç ve tarih
anlayışının yerleşmesinde ve gelişmesinde etkin olabilme özellikleri taşımaktadır.
Bu doğrultuda Manas Destanı’ nın metin ve söylem analizlerinin Türk dünyası
uzmanlarınca Semiyoloji biliminin ışığında yapılarak, ortak kullanım olarak heykelden, resime
dek tüm Türk Devletlerinin kamusal alanlarını bezemesi, romandan hikayeye, televizyon
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dizilerinden çocuk animasyonlarına dek siyasal iletişimin tüm sunum yollarına uyarlanıp,
Türk Dünyasının birliğine dönük ortak bir Türk kimliği, Tarih ve bir ulus bilinci aşılanıp inşa
edilmesi, Türk dünyasının aydınlık yarınları için büyük önem taşımaktadır.
KAYNAKÇA
Abdulbayev E.,., D. İsayev . Kırgız Tilinin Tüşündürmö Sözdügü, Mektep, .Firunze1969.
Arat R.R. Kırgızistan; İ. A. C. VI. Ankara 1965.
Asman Jan: Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı Hatırlam ve Politik Kimlik;
Almancadan çeviren Ayşe Tekin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001.
Camgıçıyeva Gulina: “Manas Destanı’ndaki Gelenek ve Motifler”, Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı Dergisi, Özel Sayı (3) 1995
Caparov Şeralı, Kırgız Tilinin Frazeologiyalık Sözdügü (Kırgız Dilinin Deyimler Sözlüğü)
Bişkek?
Cumakunova, Gülzura , “Manasçı ve Manas Destanı Araştırmaları”, Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı Dergisi, Özel Sayı(3),1995.
Çengel Hülya Kasapoğlu, “Kırgız Türkleri Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:158, 3.Baskı, 4.Cilt, Ankara, 1998.
Çobanoğlu: Özkul Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınları, Ankara 2003.
Demirtaş H. Andaç: “Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımlar” ; İletişim
Araştırmaları, 2003, 1(1)
Ekinci Necdet: Siyasal İletişim, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, 2007.
Ergun,Doğan: Kimlikler Kıskacında Ulusal kişilik, İmge Kitabevi, Ankara, 1993.
Ferry Jean Marc: “Les Transformation de la publicite politique” Hermes, No, 4. 1989.
Geyikoğlu Dr. Hasan: Tarih Açısından Manas Destanı Ve Sovyetler Birliği’ndeki
Türlerin Milli Duygularına Etkisi’ Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları
Dergisi, Sayı: 16, Erzurum 2001.
Gümilov L. N.: Eski Türkler; Çev. D. A. Batur, istanbul 1999.
Güngör Ahmet, Asel Cailova Güngör, Kırgız Atasözleri, Ankara, 1998,
İnan Abdülkadir: Makaleler ve İncelemeler, C.I, Ankara, 1987.
İnan Abdülkadir: Manas Destanı, MEB Yayınları, İstanbul.1992.
Kafesoğlu İbrahim: Türk Milli Kültürü, 3. Baskı, İstanbul, 1984; Mehmet Kaplan : Türk
Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Tip Tahlilleri, İstanbul, 1995. Emine Gürsoy: Manas
Destanı; Ankara, 1995.

389

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Kınacı Cemile: “Manasçılık ve Kadın Manasçılar”, Milli Folklor Dergisi, 70/ 2006.
Kırgız Sovyetlik Sotsialistik Respublikası-Entsiklopedya,Frunze, 1983.
Lamizet Bernard: Les Lieux de La Communication; Mardaga, bibl., ind Liège, 1992.
LamizetBernard:CommunicationPolitique;Institut d’Etudes Politique de Lyon
des cours inédites) Lyon, 2003.

( Les notes

Maalouf Amin: Ölümcül Kimlikler; Yapı Kredi Yayınları, 24. Baskı, İstanbul, 2006.
Mendirman Bağış-, Caynakova Dr. Aynek, Al Adabiyatı Seriyasının 7. Tomu, Red. Prof. A.
Akmataliyev, Bişkek, 1998.
Miterrand François: Politique Textes Et Discours, 1938-1981 ; Les Nouvelles Éditions
Marabout, Fayyard, Paris, 1984.
Mor Gökmen: ‘Türk Destanlarında, Hikayelerinde ve Kırgız, Uygur, Mekedonya-Kosova
Türkçesinde, At ile ilgili atasözleri üzerine Bir Araştırma’ Turkish Studies,
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic, Volume 3/2 Spring 2008.
Naruzbayev Cumagül:, Kırgız Destanları, TDK Yayınları, Ankara, 2007.
Örnekleriyle Türkçe Sözlük: C.I, MEB. Yayınları, Ankara, 1995.
Radloff Wilhelm: Manas Destanı, Kırgız Türkçesi-Türkiye Türkçesi- Yayına haz.Emine
Gürsoy; Ankara, 1995.
Rutnerfort Jonatkan: Yuva Denilen Yer Kimlik ve Farklılığın Kültürel Politikaları,
Kimlik, Topululuk, Kültür ve Farklılık; Çeviren İrem Sağlamer, İstanbul, 1998.
Sagınbay Orozbakoğlu: Kırgız Destanları, TDK Yayınları, Ankara.2007.
Sarıbay Ali Yaşar: Siyasal Sosyoloji; Der Yayınları, İstanbul, 1994.
Sarıca Murat: 100 Soruda Siyasi Düşünce Tarihi ; Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1983..
Sümer Faruk: Oğuzlar; İstanbul 1980 ; Abdülkadir İnan: Türk Destanları; Türk Dünyası El
Kitabı, Ankara, 1992;
Şarşeke Usupbekov:Kırgız Makal-Lakaptarı, Firunze, 1982.
Tavkul Ufuk: Kırgız Destanı Koocaş ile Karaçay-Malkar Destanı Biynöger Arasındaki
Ortak Motifler Üzerine’ Modern Türklük Araştırma Dergisi, Cilt,5, Sayı,2, (Haziran
2008.
Türçe Sözlük: CI, 9. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.
Türkmen Fikret, Manas Destanı Üzerineİncelemeler (Çeviriler I-II), Türk DilKurumu
,Ankara, 1995. Türk Edebiyat Tarihi: İstanbul, 1943.

390

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Yalçın Mehmet : Şiirin Ortak Paydası- şiir bilime giriş : Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları
no : 35, Sivas, 1991
Yusupov.Keneş:Manas Destanı, Atatürk Kültür-Dil ve Tarih Yayınları, Ankara, 1995.

391

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

İNTERNET KULLANICILARININ ONLİNE ALIŞVERİŞ İLGİLENİM
DÜZEYLERİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Uğur UĞUR*
Öz
Üstün teknoloji, yoğun rekabet ve hızlı bilgi akışının hâkim olduğu günümüz dünyasında internet her alanda
kullanımı zorunlu olan bir unsur haline gelmiştir. Özellikle değişen yaşam koşulları, çalışma şartları, trafik
sorunları, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gibi nedenlerle zamanı daha verimli kullanma ihtiyacı,
insanları giderek daha çok internet üzerinden alışveriş yapmaya itmektedir. Dolayısıyla internet üzerinden
yapılan satışlardan elde edilen gelirler işletmeler için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu durum işletmeler
için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. En genel tanımıyla ilgilenim, tüketicilerin bir konuya ya da
ürüne karşı sergilediği ilgi ve önemdir. Tüketicilerin ilgisini çeken, dikkat ettikleri ya da önem verdikleri
konuların belirlenmesi anlamında ilgilenim düzeylerinin ölçülmesi de firmaların tüketici davranışlarını anlama
ve uygun stratejiler geliştirmeleri açısından önemlidir. Dolayısıyla tüketicilerin internetten alışveriş yapma
konusunda ilgilenim düzeylerinin belirlenmesi, araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Araştırmada, literatürde
çeşitli dönemlerde geliştirilerek son halini bulan beş boyutlu (ilgi, haz, gösterge, risk önemi, risk olasılığı)
ilgilenim ölçeği vasıtasıyla, tüketicilerin online alışveriş hakkındaki ilgilenim düzeyleri ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, İnternet, Online Alışveriş, Tüketici İlgilenimi, İlgilenim Ölçeği
THE LEVELS OF INTERNET USERS’ CONSUMER INVOLVEMENT ABOUT ONLINE SHOPPING
Abstract
In today's world dominated by superior technology, intense competition and rapid flow of information, the
internet has become a mandatory element that use in every area. The need for using time more efficiently pushed
people to do more and more shopping on the internet by reasons especially such as changing living and working
conditions, problem of traffic and more involvement of women in business. Therefore, revenue derived from
sales made over the internet are becoming increasingly important for businesses. This is an issue that needs to be
emphasized momentously for businesses. Dealing with the most general definition, the involvement is the
interest and importance exhibited by consumers about a topic or product. Measuring the level of consumer
interest in terms of determining the issues that attracting attention or importance of consumer is important to
understand the behavior of consumers and to develop appropriate strategies by firms. Therefore, determining the
level of consumers’ involvement about making a purchase on the internet has been identified as the purpose of
the research. In the study is measured that the levels of consumer involvement about online shopping by the
scale of five-dimensional (interest, pleasure, sign value, risk significance, risk probability) version of
involvement that developed various periods ending in the literature.
Keywords: Marketing, Internet, Online shopping, Consumer Involvement, Involvement Scale

GİRİŞ

Günümüzde özellikle yoğun yaşam şartları ve kadınların çalışma hayatında giderek
daha fazla yer almaları, alışverişe ayrılan zamanı azaltmakta, insanlar alışverişi mümkün
olduğunca hızlı ve pratik şekilde halletme yoluna gitmektedirler. Zaman, yer, ulaşma, ödeme,
teslimat ve daha pek çok konuda sayısız avantajlar sunan online alışveriş bu konuda adeta
kurtarıcı olmuştur. Günün her saatinde, binlerce ürün ve fiyatı bir “tık” ile karşılaştırarak, yine
bir “tık” ile ödemeyi yapıp, kapıda teslimat avantajından faydalanan tüketiciler, online
alışverişin sunduğu bu kolaylıklar ile kendilerine daha fazla boş zaman ayırabilmektedirler.
*

Öğretim Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu, Sivas.
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Zaman tasarrufunun yanı sıra, online alışveriş, enerji ve para tasarrufu da sunmaktadır.
Konunun önemi nedeniyle işletmeler her geçen gün internette daha fazla yer almaya
başlamıştır. Hatta sadece online satış yapan işletmelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Dolayısıyla tüketicilerin de online alışveriş konusundaki algılarının ve davranışlarının ne
yönde değiştiğinin bilinmesi, online alışveriş olgusunun seyrini ortaya koymada, gelecekle
ilgili tahminlerde ve strateji oluşturmada, bilgi verici olacaktır. Bu anlamda tüketicilerin
online alışverişe bakış açısı, algılamaları ve ilgilenim düzeylerinin ölçülmesi, üzerinde
durulması gereken önemli bir konudur. Tüketici ilgilenimi, zaman içinde geliştirilerek
oluşturulan beş boyutlu ilgilenim ölçeği ile ölçülmektedir. İlgi (önem), haz (hedonik),
gösterge, risk önemi ve risk olasılığı boyutlarında tüketicilerin bir ürün veya konu ile ilgili
ilgilenimleri ölçülmektedir.
Araştırmada, gerek evde gerekse işyerinde internette nispeten daha fazla zaman
geçirmeleri dolayısıyla, Sivas İlinde görev yapan memurların online alışverişe olan ilgilenim
düzeyleri ölçülmüştür. Söz konusu boyutlarda demografik özelliklere göre farklılıklar
incelenmiş ve online alışveriş konusunda hangi kesimlerin ne şekilde ilgilenim gösterdiği
irdelenmiştir. Genel olarak katılımcıların online alışveriş ilgilenim düzeyleri ortalamanın
üzerinde olsa da araştırmacıların beklediği değerlerin altında çıkmıştır. Bu durum online
alışveriş konusunda tüketicilerin hala temkinli olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni olarak
tüketicilerin online alışveriş ile ilgili yeterince bilgi ve deneyim sahibi olmadığı, tahmin
edilmektedir.
Araştırmanın, genel olarak ürünler veya ürün gruplarında yapılan ilgilenim
ölçümünün, online alışveriş konusunda ilk kez uygulanması açısından çok önemli olduğu ve
literatüre çok büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Online Alışveriş
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde görülen hızlı değişim, pazarlama
alanında da etkisini göstermektedir. İnternet kullanımının hayatın her alanında yaygınlaşması,
tüketicilerin davranışlarını etkilemektedir. Online alışveriş, internet kanalı ile ürün veya
hizmet satın alma süreci anlamına gelmektedir (Li ve Zhang, 2002: 508). Online alışveriş,
yeni bir pazarlama ve satış kanalı olarak nitelenmekte (Kırcova, 2008: 144), özellikle zaman,
mekân, emek ve para avantajı, ürün karşılaştırma yapma, tüketicilerin ürünlerle ilgili
deneyimlerini paylaştığı yorumları takip etme, kullanım kolaylığı ve daha birçok üstünlüğü ile
dikkati çekmektedir. Tüm bunlara ek olarak şirketlere, tüketicilerin kişisel istek, ihtiyaç ve
taleplerine uygun hizmet sunabilme imkânını sağlamakta; mal ve hizmetlerin daha az
maliyetle ve çok daha kısa sürede müşterilere teslimi kolaylaştırmaktadır (Turan, 2011: 130).
Ayrıca İnternet, etkileşimi sağlayan bir kanal olarak ürün satışı gerçekleştiren sitelerin tüketici
davranışlarını yakından izlemelerine olanak vermektedir (Pelenk ve diğerleri, 2011: 6).
Bununla birlikte, elektronik ortamda alışverişin hızlanması ve yaygınlaşmasına
rağmen tüketicilerin elektronik alışverişe yönelik çeşitli kaygı ve sorunları vardır. Bunların
başında kredi kartı bilgilerinin çalınması ile ilgili olarak güvenlik sorunu yer almaktadır
(Belanger ve diğerleri, 2002: 247). Birçok tüketici bu yüzden elektronik alışverişi tercih
etmemektedir. Bunun dışında elektronik alışveriş; sipariş edilen ürünle teslim edilen ürünün
farklı olması, satın alınmak istenen ürünle ilgili yeterli bilgilerin web sitesinde yer almaması,
ürüne dokunma ve hissetme olanağının bulunmaması, ürünün kalitesinden emin olamamak,
bozulabilecek ürünlerle lüks ve büyük ürünler için uygun olmaması, teslimat giderlerinin
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fazla olması ve teslimatta gecikmeler, sosyal boyutunun zayıf olması ve ürünün iadesine
ilişkin sorunları da beraberinde getirebilmektedir (Tekinay, 2000: 124-125).
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de tüketicilerin hayat tarzının değişmesi ve
zaman darlığı gibi faktörler, fiziksel ortamlarda alışverişe alternatif bir yöntem olan Internet
üzerinden alışverişin yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır (Usta, 2006: 5). Son yıllarda
elektronik tüketiciler, orta sınıf perakende tüketici profiline doğru kaymakta, eğitim seviyesi
de genel ortalamalara doğru yaklaşmaktadır (Enginkaya, 2006: 12). Bilgisayar ve internet
kullanım oranları 2015 yılı Nisan ayında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yaklaşık % 55,9
olmuştur. İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya
hizmet
siparişi
verme
ya
da
satın
alma
oranı
%
33,1’dir
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660, 20.03.2016). Son yıllarda internet kullanıcı
sayısındaki artışın büyük bir ivme kazandığı açıktır. Bu artışın beraberinde online alışveriş
yapma oranını da yükselmesi beklenmektedir. Özellikle güvenlik, ödeme ve teslimat
konularında her geçen gün alınan önlemler sayesinde oluşturulan güvenli alışveriş ortamı ile
tüketicilerin online alışverişi daha fazla tercih etmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla gelecek
yıllarda online alışveriş yapan tüketici sayısının çok daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.
Tüketici İlgilenimi ve Ölçülmesi
İlgilenim, kişinin herhangi bir uyarana karşı duyduğu duygusal bağın yoğunluğudur
(Liang ve Wang, 2008: 72). Bir başka tanıma göre ilgilenim, belirli bir durumda bir
tüketicinin bir uyaran (ürün, hizmet, mağaza, reklam, mesaj gibi) için hissettiği kişisel önem
ve ilgi düzeyidir (Odabaşı ve Barış, 2002: 342). Zaichkowsky’ye göre ilgilenim, bir ürüne,
konuya veya soruna karşı duyulan “ilgi” ve “önem”dir (Zaichkowsky, 1985: 342).
Tüketici satın alma karar sürecinin ilk aşaması olan enformasyon arama aşamasını
etkilemesi (Hoffman ve Novak, 1996: 62) bakımından tüketicinin ilgilenim düzeyi önemlidir.
Birey yüksek düzeyde motive olduğu ve enformasyonu etken bir biçimde aradığı için pek çok
medya ortamı incelenir. Düşük ilgilenim durumda ise, karar alma süreci yine farkına varma
ile başlar ancak bireyler enformasyon toplama süreci açısından edilgendirler. Ürüne hissedilen
kişisel bağ düşüktür. Riskler az olduğu için de enformasyon tesadüfen ele geçirilir (Odabaşı
ve Barış, 2002: 346).
İlgilenim konusunda yapılan çalışmalar, tüketicilerin ilgilenim düzeylerinin
birbirlerinden farklılık gösterdiğini ve bu farklılıkların tüketici davranışının oluşumu
açısından belirleyici nitelik taşıdığını ortaya koymaktadır (Dölarslan, 2015: 25). Yüksek
ilgilenim düzeyi tüketicinin merkezi rota belirlemesine ve mesaj içeriğine dikkat ederek
bilişsel bir çaba harcamasına, düşük ilgilenim düzeyi ise bilişsel çaba göstermekten
kaçınmaya ve mesaj içeriği yerine iletişimin kaynağına dikkat etmesine neden olmaktadır
(Köseoğlu, 2010: 103). Ayrıca her tüketici birbirinden farklı olacağından hangi ürünlerin
yüksek hangilerinin ise düşük ilgilenime sahip olacağı konusunda genellemelere gitmek
yanlış olacaktır. Çünkü ilgilenim ürünle ilgili olmaktan çok tüketicinin algısı ile ilgili bir
kavramdır (Odabaşı ve Barış, 2002: 348).
İlgilenimin ölçülmesi konusunda bilim insanları tarafından geliştirilen birçok ölçek
vardır. Bu ölçekler aldığı eleştirilerle zaman içinde tekrar gözden geçirilmiş, yapılan
düzenlemelerle son halini almıştır. Sözkonusu ölçekler arasında en önemlileri, Zaichkowsky
(1985), McQuarrie ve Munson (1987) ile Kapferer ve Laurent’in (1993) geliştirdiği
ölçeklerdir. Jain ve Srinivasan (1990) tarafından tüm bu ölçeklerin derlenmesi ile
genelleştirilmiş Tüketici İlgilenim Ölçeği meydana gelmiştir (Çakır, 2007: 165-177).
394

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Sözkonusu ölçek ile tüketici ilgilenimi, İlişki/İlgi, Hedonik/Haz, Sembolik/Gösterge, Risk
önemi ve Risk olasılığı olarak 5 boyutta ölçülmektedir. Kapferer ve Laurent (1993: 349)’e
göre;
 Önem/İlgi: Bir ürün kategorisine bireyin kişisel ilgisi, ürünün kişisel anlamı ya da
önemi,
 Hedonik değer: Ürünün hedonik değeri, ürünün haz ve mutluluk sağlama
yeteneği,
 Sembolik değer: Ürünün sembolik değeri, ürünün bireyi ifade etme yeteneği,
 Risk önemi: Yanlış bir ürün seçiminin doğuracağı negatif sonuçların algılanan
önemi,
 Risk olasılığı: Yanlış bir seçim yapmanın algılanan olasılığıdır.
ARAŞTIRMA: İNTERNET KULLANICILARININ ONLİNE ALIŞVERİŞE OLAN
İLGİLENİM DÜZEYLERİ
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, internet kullanıcılarının online alışverişe olan ilgilenim
düzeylerini ölçmektir.
Araştırmada, tüketicilerin online alışverişe ilgilenim düzeylerinin ilgi (önem), haz
(hedonik), gösterge, risk önemi ve risk olasılığı olarak 5 boyut altında demografik özelliklere
göre değişip değişmediği incelenmiştir.
Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir:
H1: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri cinsiyete göre farklılık
göstermektedir.
H2: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri yaşa göre farklılık
göstermektedir.
H3: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri eğitim seviyesine göre
farklılık göstermektedir.
H4: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri medeni duruma göre
farklılık göstermektedir.
H5: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri gelir durumuna göre
farklılık göstermektedir.
H6: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri kullanılan internet
ortamına göre farklılık göstermektedir.
H7: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri internet kullanım
sıklığına göre farklılık göstermektedir.
H8: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri günlük internet
kullanım süresine göre farklılık göstermektedir.
Araştırmanın Kapsamı
Araştırma, Sivas İli Merkez İlçesinde yaşayan kamu ve özel sektör memurlarını
kapsamaktadır. Yaptıkları iş gereği, evde ve işyerinde bilgisayar başında daha fazla zaman
geçirmeleri dolayısı ile memur olarak görev yapanlar araştırmanın ana kütlesi olarak
belirlenmiştir.
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Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır.
Araştırmada, Jain ve Srinivasan (1990) tarafından oluşturan "tüketici ilgilenimi ölçeği"nden
yararlanılmıştır.
Anket, iki kısımdan oluşmaktadır; birinci kısımda demografik özellikleri ve internet
kullanım alışkanlıklarını belirlemeye yönelik toplam 13 soru; ikinci kısımda ise tüketici
ilgilenimi boyutları olan ilişki (5), haz (5), gösterge (5), risk önemi (6) ve risk olasılığını (5)
ölçmek üzere toplam 26 soru bulunmaktadır. Tüketici ilgilenimini ölçen ikinci kısımda,
1=kesinlikle katılmıyorum’dan 5=kesinlikle katılıyorum’a değişen 5’li Likert tekniğinden
yararlanılmıştır.
Araştırmanın Analizi ve Bulguları
Araştırmanın ana kütlesi Sivas İli Merkez İlçesinde çalışan memurlardan (28.924 kişi)
oluşmaktadır
(http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/il_mudurlukleri/sivas_sosyal_guvenlik_
il_mudurlugu/il_mudurlugu/tum_istatistikler/, 05.04.2016).
Araştırmanın örneklemi 397 kişi olup, seçilen örnek %5 hata payı ve %95 güven
düzeyinde ana kütleyi temsil yeteneğine sahiptir (Sample Sizes Table, Saunders ve diğerleri,
2009: 221).
Hazırlanan 420 anketten 400 adet geri dönüş olmuş olup geri dönüş oranı %95’tir.
Kullanılan 26 maddelik tüketici ilgilenim ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (Cronbach
Alpha) 0.789 olarak hesaplanmıştır. Böylelikle araştırmanın güvenilir olduğu söylenebilir
(Özdamar, 2002: 673).
Demografik Bulgular
Katılımcıların demografik özelliklerine ait bilgiler Tablo 1'de sunulmuştur. Buna göre;
katılımcıların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, %45,84'ü kadın ve %54,16'sı erkek
olmak üzere yaklaşık yarı yarıyadır. Katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde büyük
çoğunluğunun (yaklaşık %85) orta yaş grubu içinde (21-50 yaş arası) olduğu görülmektedir.
Katılımcıların %34’ü ilköğretim ve ortaöğretim mezunu iken, yarıya yakını (%48,36) önlisans
ve lisans, kalan %17,64’lük kısmı ise lisansüstü eğitim mezunudur. Katılımcıların yaklaşık
2/3’lük kısmı evli, kalan kısmı bekâr olup, büyük çoğunluğunun (%76,83) aile geliri 20014000 TL arasında değişmektedir.
ÖZELLİKLER
Kadın
Cinsiyet
Erkek
TOPLAM
20 ve altı
21-30
31-40
Yaş (yıl)
41-50
50 ve üzeri
TOPLAM
Evli
Medeni
Durum
Bekar

Tablo 1: Demografik Özellikler

Frekans
182
215
397
31
114
126
94
32
397
250
147

Oran (%)
45,84
54,16
100,00
7,81
28,72
31,74
23,68
8,06
100,00
62,97
37,03

ÖZELLİKLER

Eğitim
Durumu

Ailenin
Aylık Geliri
(TL)

İlköğretim
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
TOPLAM
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001 ve üzeri

Frekans
22
113
110
82
61
9
397
12
152
153
80

Oran (%)
5,54
28,46
27,71
20,65
15,37
2,27
100,00
3,02
38,29
38,54
20,15
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TOPLAM

397

100,00

TOPLAM

397

100,00

Katılımcıların internet kullanım alışkanlıkları ile ilgili bilgiler Tablo 2’de sunulmuştur.
Buna göre; internete en çok girilen ortamın işyeri olduğu (%51) daha sonra ev (%36) geldiği
görülmektedir. İnternet kullanım sıklığı incelendiğinde, katılımcıların yarıdan fazlasının
(%57) hergün internete girdiği, günlük kullanımın ise 3-9 saat arasında değiştiği (%76)
görülmektedir.
Tablo 2: İnternet Kullanım Alışkanlıkları

ÖZELLİKLER

İnternete En Çok
Girilen Ortam

İnternet Kullanım
Sıklığı

Günlük İnternet
Kullanım Süresi

Evden
İşyerinden
Cepten
TOPLAM
Her gün
Haftada 5-6 gün
Haftada 3-4 gün
Haftada 1-2 gün
Haftada 1 günden az
TOPLAM
1-3 saat
3-5 saat
5-7 saat
7-9 saat
9 saatten fazla
TOPLAM

Frekans
141
201
52
397
226
85
71
10
5
397
33
113
106
82
63
397

Oran (%)
35,52
50,63
13,10
100,00
56,93
21,41
17,88
2,52
1,26
100,00
8,31
28,46
26,70
20,65
15,87
100,00

Hipotez Analizi ve Bulguları
Araştırma verilerinin analizinde uygulanacak testleri belirlenmesi için yapılan
Kolmogorov-Smirnov normallik testi sonucu p=0,000<0,5 olduğundan araştırma
hipotezlerinin analizinde non-parametrik testler uygulanmıştır.
Beş boyutta online alışveriş ilgilenimi ortalamaları Tablo 3’te sunulmuştur. Buna göre
katılımcıların online alışveriş ilgilenim düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte katılımcıların online alışverişle ilgili risk algılarının da ortalamanın üzerinde
olduğu görülmektedir.
İlgi (Önem)
3,38

Tablo 3: Online Alışveriş Boyutlarına Göre Ortalamalar
Haz (Hedonik)
3,70

Gösterge
2,76

Risk Önemi
3,44

Risk Olasılığı
3,40

Araştırmanın hipotezlerinin analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.
H1: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri cinsiyete göre farklılık
göstermektedir.
Hipotez testi için yapılan Mann-Whitney U testi sonucu cinsiyete göre beş ilgilenim
boyutunda da p>0,05 olduğundan (Tablo 4) hipotez reddedilmiştir. Dolayısıyla, internet
kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.
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Tablo 4: Cinsiyete Göre Online Alışveriş İlgilenim Düzeyleri (Mann-Whitney U)

İlgi (Önem)
0,744

Haz (Hedonik)
0,587

Gösterge
0,536

Risk Önemi
0,580

Risk Olasılığı
0,535

H2: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri yaşa göre farklılık
göstermektedir.
Hipotez testi için yapılan Kruskal Wallis testi sonucu cinsiyete göre dört ilgilenim
boyutunda p<0,05 olduğundan (Tablo 5) hipotez kabul edilmiş ve gruplararası farklılıkları
belirlemek üzere Rank Tablosu (Tablo 6) incelenmiştir. Buna göre ilgi (önem) boyutunda
online alışverişe ilgilenim düzeyi en yüksek olan grup 20 yaş altı olan katılımcılar iken en
düşük ilgilenimi 50 yaş üzeri olanlar sergilemektedir. Hedonik (haz) ve gösterge boyutunda
benzer veriler göze çarpmaktadır. Buna göre genç olanların online alışverişe daha fazla önem
verdiği, haz aldığı ve sembolik değerini göz önünde bulundurduğu görülmektedir. Bununla
birlikte risk önemi boyutunda 41-50 yaş arası, risk olasılığı boyutunda ise 50 yaş ve üzeri
olanların ilgilenimi daha yüksektir. Buna göre yaş ilerledikçe online alışverişin risk
boyutlarına daha fazla dikkat edildiği söylenebilir.
Tablo 5: Yaşa Göre Online Alışveriş İlgilenim Düzeyleri (Kruskal Wallis)

İlgi (Önem)
0,000

YAŞ (yıl)
20 ve altı
21-30
31-40
41-50
50 ve üzeri

Haz (Hedonik)
0,000

Gösterge
0,000

Risk Önemi
0,068

Risk Olasılığı
0,003

Tablo 6: Yaşa Göre Gruplar Arası Farklılıkların Anlamlılık Sonuçları
İlgi (Önem)
279,21
193,14
203,88
219,12
131,55

Haz (Hedonik)
243,27
194,69
189,94
230,46
151,89

Gösterge
231,77
197,39
213,13
216,99
135,99

Risk Önemi
210,24
201,32
190,59
221,32
169,89

Risk Olasılığı
167,65
197,82
179,18
200,48
245,75

H3: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri eğitim seviyesine göre
farklılık göstermektedir.
Hipotez testi için yapılan Kruskal Wallis testi sonucu eğitim seviyesine göre tüm
ilgilenim boyutlarında p>0,05 olduğundan (Tablo 7) hipotez reddedilmiştir. Bu sonuca göre,
internet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılık
göstermemektedir.
Tablo 7: Eğitim Seviyesine Göre Online Alışveriş İlgilenim Düzeyleri (Kruskal Wallis)

İlgi (Önem)
0,850

Haz (Hedonik)
0,541

Gösterge
0,310

Risk Önemi
0,508

Risk Olasılığı
0,180

H4: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri medeni duruma göre
farklılık göstermektedir.
Hipotez testi için yapılan Kruskal Wallis testi sonucu medeni duruma göre üç
ilgilenim boyutunda p<0,05 olduğundan (Tablo 8) hipotez kabul edilmiş ve gruplar arası
farklılıkların anlamlılığını belirlemek üzere Rank Tablosu (Tablo 9) incelendiğinde, ilgi, haz,
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gösterge ve risk önemi boyutlarında bekar olanların online alışverişe ilgilenim düzeyleri daha
yüksek iken risk olasılığı boyutunda evli katılımcıların puanın daha yüksek oluşu online
alışverişin risk boyutuna karşı daha hassas olduklarını göstermektedir.
Tablo 8: Medeni Duruma Göre Online Alışveriş İlgilenim Düzeyleri (Mann-Whitney U)

İlgi (Önem)
0,000

Haz (Hedonik)
0,050

Gösterge
0,061

Risk Önemi
0,043

Risk Olasılığı
0,402

Tablo 9: Medeni Duruma Göre Gruplar Arası Farklılıkların Anlamlılık Sonuçları

MEDENİ HAL
Evli
Bekar

İlgi (Önem)
183,07
226,99

Haz (Hedonik)
190,52
213,90

Gösterge
190,87
213,28

Risk Önemi
190,26
214,35

Risk Olasılığı
202,62
192,64

H5: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri gelir durumuna göre
farklılık göstermektedir.
Hipotez testi için yapılan Kruskal Wallis testi sonucu, gelir durumuna göre iki
ilgilenim boyutunda p<0,05 olduğundan (Tablo 10) hipotez kabul edilmiş ve gruplar arası
farklılıkların anlamlılığını belirlemek üzere Rank Tablosu (Tablo 11) incelendiğinde, geliri
1001-3000 TL arasında olan katılımcıların tüm boyutlarda ilgilenim düzeylerinin diğer
gruplara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 10: Gelir Durumuna Göre Online Alışveriş İlgilenim Düzeyleri (Kruskal Wallis)

İlgi (Önem)
0,005

Haz (Hedonik)
0,041

Gösterge
0,263

Risk Önemi
0,793

Risk Olasılığı
0,814

Tablo 11: Gelir Durumuna Göre Gruplar Arası Farklılıkların Anlamlılık Sonuçları

GELİR (TL)
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001 ve üzeri

İlgi (Önem)
215,13
223,00
178,54
187,38

Haz (Hedonik)
245,04
204,85
204,10
168,81

Gösterge
247,92
206,21
190,29
192,03

Risk Önemi
219,63
189,90
201,30
189,26

Risk Olasılığı
223,58
201,92
194,66
195,54

H6: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri kullanılan internet
ortamına göre farklılık göstermektedir.
Hipotez testi için yapılan Kruskal Wallis testi sonucu, kullanılan internet ortamına
göre tüm ilgilenim boyutlarında p>0,05 olduğundan (Tablo 12) hipotez reddedilmiştir. Bu
sonuca göre, internet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri eğitim seviyesine
göre farklılık göstermemektedir.
Tablo 12: Kullanılan İnternet Ortamına Göre Online Alışveriş İlgilenim Düzeyleri (Kruskal Wallis)
İlgi (Önem)
0,931

Haz (Hedonik)
0,328

Gösterge
0,209

Risk Önemi
0,189

Risk Olasılığı
0,963

H7: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri internet kullanım
sıklığına göre farklılık göstermektedir.
Hipotez testi için yapılan Kruskal Wallis testi sonucu internet kullanım sıklığına göre
tüm ilgilenim boyutlarında p>0,05 olduğundan (Tablo 13) hipotez reddedilmiştir. Bu
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bağlamda, internet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri eğitim seviyesine göre
farklılık göstermemektedir.
Tablo 13: İnternet Kullanım Sıklığına Göre Online Alışveriş İlgilenim Düzeyleri (Kruskal Wallis)
İlgi (Önem)
0,269

Haz (Hedonik)
0,683

Gösterge
0,682

Risk Önemi
0,607

Risk Olasılığı
0,320

H8: İnternet kullanıcılarının online alışveriş ilgilenim düzeyleri günlük internet
kullanım süresine göre farklılık göstermektedir.
Hipotez testi için yapılan Kruskal Wallis testi sonucu günlük internet kullanım
süresine göre üç ilgilenim boyutunda p<0,05 olduğundan (Tablo 14) hipotez kabul edilmiştir.
Gruplar arası farklılıkların anlamlılığını belirlemek üzere Rank Tablosu (Tablo 15)
incelendiğinde, genel olarak interneti daha uzun süre kullananların (7 saat ve üzeri) ilgi, haz
ve gösterge boyutlarında ilgilenim düzeylerinin nispeten daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte interneti daha az süre kullananların risk önemi ve risk olasılığı boyutlarında
ilgilenim düzeyleri daha yüksektir.
Tablo 14: Günlük İnternet Kullanım Süresine Göre Online Alışveriş İlgilenim Düzeyleri (Kruskal
Wallis)
İlgi (Önem)
0,000

Haz (Hedonik)
0,023

Gösterge
0,014

Risk Önemi
0,122

Risk Olasılığı
0,547

Tablo 15: Günlük İnternet Kullanım Süresine Göre Gruplar Arası Farklılıkların Anlamlılık Sonuçları
SÜRE
1-3 saat
3-5 saat
5-7 saat
7-9 saat
9 saatten fazla

İlgi (Önem)
240,97
206,77
163,82
187,45
237,31

Haz (Hedonik)
211,05
192,63
176,82
203,32
235,82

Gösterge
198,30
194,31
171,95
218,61
227,75

Risk Önemi
206,02
202,43
178,02
222,13
194,36

Risk Olasılığı
213,38
206,47
203,81
189,96
183,05

TARTIŞMA VE SONUÇ
Sunduğu kolaylıklar ve avantajlar nedeniyle güncel yaşamda tüketiciler tarafından
giderek daha fazla kullanım alanı bulan online alışveriş, pazarlama dünyasının giderek daha
fazla dikkatini çeken, üzerinde çeşitli araştırmalar yapılan önemli bir konudur. Araştırmada
internet kullanıcılarının online alışverişe olan ilgilenim düzeyleri demografik özellikler
boyutunda incelenmiştir. Online alışveriş ilgilenim düzeyleri, zamanla geliştirilerek
literatürde yer almış, beş boyuttan oluşan tüketici ilgilenim ölçeğinden yararlanılarak
ölçülmüştür. Araştırma, Sivas İli’nde yürütülmüş olup, bilgisayar başında ve internet
ortamında daha fazla zaman geçiren, memur kesime uygulanmıştır.
Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı yaklaşık olarak eşittir ve katılımcılar genel
olarak orta yaş grubunda (21-50) yer almaktadırlar. Katılımcıların çoğunluğu evlidir ve
üniversite düzeyinde eğitime sahiptir. Katılımcıların büyük çoğunluğunu aylık geliri 20014000 TL arasında olanlar oluşturmaktadır.
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İnternet kullanım özellikleri incelendiğinde, katılımcıların en fazla internete girdiği
ortam olarak işyeri ve daha sonra da ev gelmektedir. Katılımcıların yarısından fazlası hergün
internete girmektedir. Çoğunlukla günlük internet kullanım süresi ortalama 3-9 saat arasıdır.
Araştırma hipotezlerinin analizi sonucunda, online alışveriş ilgilenim düzeylerinin tüm
boyutlarda cinsiyete göre farklılık göstermezken, yaşa göre farklılaştığı görülmüştür. Buna
göre genç katılımcıların online alışverişe olan ilgilenim düzeyleri nispeten daha yüksek
çıkarken ilerleyen yaşlarda bu ilgilenimin düştüğü görülmektedir. Genç katılımcılar ilgi, haz
ve sembolik boyutlarda daha yüksek ilgilenim gösterirken, daha yaşlı katılımcıların online
alışverişin risk boyutuna dikkat ettiği görülmektedir. Alışverişte sembolik değerlerin ön plana
çıktığı günümüzde özellikle genç tüketicilerin ilgi, haz ve sembolik boyutlarda yüksek
ilgilenim sahibi olması, daha dinamik, heyecanlı ve cesur olmalarından
kaynaklanabilmektedir. Bununla birlikte, ekonomik konularda daha sorumlu hareket eden orta
yaşlı tüketicilerin online alışverişin risk boyutuna dikkat etmesi, araştırmacılar tarafından
beklenen bir sonuçtur.
Katılımcıların online alışveriş ilgilenim düzeyleri eğitim seviyesine göre
değişmemektedir. Bu durum, günümüzde internet kullanımının tüm eğitim seviyelerinde
yaygın olması ile açıklanabilir.
Online alışveriş ilgilenim düzeyi medeni duruma göre farlılık göstermekte olup, bekar
olanların ilgilenim düzeyleri ilgi, haz, gösterge ve risk önemi boyutlarında yüksek iken, evli
olanlar risk olasılığı boyutunda daha hassas görünmektedir. Özellikle ekonomik açıdan risk
hassasiyeti yüksek olan evli tüketicilerin online alışverişe de risk boyutunda hassas
yaklaşmaları yine beklenen bir sonuçtur.
Gelir durumuna göre online alışveriş ilgilenim düzeyleri incelendiğinde, geliri 10013000 TL arasında olanların tüm boyutlarda ilgileniminin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Gelir seviyesi nispeten daha düşük olan katılımcılar bir yandan ilgi, haz ve sembolik boyutta
online alışverişe ilgi duyarken, diğer taraftan online alışverişin risk boyutlarına karşı da hassas
görünmektedirler.
Katılımcıların online alışveriş ilgilenim düzeyleri, kullanılan internet ortamına ve
kullanım sıklığına göre farklılık göstermezken, günlük internet kullanım süresine göre
farklılaşmaktadır. Buna göre, interneti daha fazla kullananların ilgi, haz ve sembolik ilgilenimi
yüksek iken, daha kısa süre kullananların risk boyutunda daha yüksek ilgilenime sahip
oldukları söylenebilir. Bu durumun nedeni olarak internette az zaman geçirmeleri ve düşük
ilgilenim sonucunda, güvenli online alışveriş konusunda bilgi sahibi olmamaları gösterilebilir.
Genel olarak katılımcıların beş ilgilenim boyutunda online alışveriş ilgilenim puanları,
ortalamanın üzerinde olsa da beklenen değerlerden düşük çıkmıştır. Bu sonuçlar, online
alışveriş konusunda tüketicilerin farkındalığının, bilgi ve deneyiminin yeterli derecede
olmadığını göstermektedir. Çünkü ilgilenim düzeyinin yüksekliği, araştırma ve bilgi sahibi
olmayı da beraberinde getirmektedir. Ayrıca risk boyutlarında dikkat çeken yüksek değerler,
tüketicilerin online alışverişe ilgilenimlerini olumsuz etkileyen başka bir unsurdur. Güvenlik
ve özel bilgilerin kullanımı konusunda internet ortamında yaşanan sorunlar, tüketicilerin
online alışveriş konusundaki risk algılamalarını da önemli ölçüde etkilemektedir. İlgili
sorunların çözümüne yönelik yasal düzenlemeler ve özellikle tüketicilerin online alışveriş
konusunda bilgilendirilip, donanımlı hale getirilmesi, risk algısının azalmasını ve daha
güvenli olarak online alışverişe yönelmelerini sağlayabilecektir.
Araştırma Sivas İli’nde görev yapan memurlara uygulanmış olup, diğer illere ya da
çalışanlara genellenemez. Araştırmanın, online alışveriş konusunda gelecekte yapılacak
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araştırmalara özellikle farklı kitlelerin ilgilenim düzeylerinin ölçülmesi, bu konuda tüketici
ilgilenimini etkileyen unsurların neler olabileceği ve ilgilenim düzeylerinin diğer pazarlama
konularına etkilerinin araştırılması konusunda fikir vermesi boyutunda önemli olduğu
düşünülmektedir.
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MAĞDURLAR MI MAĞDUR ETMEKTEDİR? : ÖRGÜTLERDE SALDIRGAN
DAVRANIŞLAR VE ALGILANAN MAĞDURİYET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Mahmut ÖZDEVECİOĞLU*
Öz
Bu çalışmanın temel sorusu örgütlerde mağdur edilenlerin mi başkalarını mağdur ettikleri yani saldırgan
davranış sergiledikleridir. Dolayısıyla araştırmanın amacı algılanan mağduriyetin çalışanların saldırgan
davranışları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmada algılanan mağduriyet dolaylı ve doğrudan olmak üzere
iki tür olarak ele alınmıştır. Saldırgan davranışlar da düşmanlık ifadeleri, sözel saldırganlık, fiziki saldırganlık ve
öfke olarak dört boyut olarak düşünülmüştür. Araştırma Kayseri’de 72 kişilik bir yönetici grup üzerinde kolayda
örnekleme ve anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre her iki mağduriyet türünün de
saldırgan davranış boyutları üzerinde anlamlı ve pozitif etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Buna göre
mağduriyet yaşayanların veya yaşamış olanların saldırgan davranışlar sergiledikleri sonucu ortaya çıkmıştır.
Mağdurların mağdur etme eğiliminde oldukları belirlenmiştir.
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DO THE VICTİMS VICTIMIZE? : A STUDY ON AGGRESSIVE BEHAVIOR AND PERCEIVED
VICTIMIZATION IN ORGANIZATIONS
Abstract
The main question of this study is whether those, who were victimized within organizations, also victimize
others and present aggressive behaviors. Hence, the aim of this study is to determine the effects of perceived
victimization on employees’ aggressive behaviors. In this study, perceived victimization was handled under two
forms as direct and indirect. Aggressive behaviors were considered in four dimensions as hostility, verbal
aggression, physical aggression and anger. The research was carried out on a group of 72 managers in Kayseri,
via convenience sampling and survey methods. According to results of the research, it was determined that both
forms of victimization have positive and significant effects on dimensions of aggressive behavior. Accordingly it
was revealed as a result that the individuals who are or were victimized also present aggressive behaviors. It was
determined that the victims tend to victimize.
Keywords: Aggressive behavior, perceived victimization, hostility, irritation, physical aggression
Jel Code: D23

1. Giriş
Örgütler açısından entelektüel sermayenin önemi giderek artmaktadır. Çalışanların
örgüt başarısı, verimliliği ve kazancı gibi çıktılar üzerindeki doğrudan etkisi insan faktörünü
son yıllarda üzerinde düşünülen bir kavram haline getirmiştir. Başka bir ifadeyle örgütler
açısından başarıda en önemli rollerden birinin çalışanlarda olduğu görülmektedir. Bu nedenle
örgütler açısından işe alımlarda aday seçiminde ve daha önemlisi insan kaynağının
yönetiminde çalışanlar arasında uyum sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak çalışanlar arasında
beklenen düzeyde uyum ve birlik her zaman sağlanamamaktadır (Günel, 2010:38). Çalışanlar
arasında uyum ve birliğin sağlanamaması hem çalışanlar hem de örgütler açısından olumsuz
sonuçlara neden olabilmektedir. Çalışanlar açısından örgütler zamanlarının önemli bir
bölümlerini yaşadıkları yaşam alanlarıdır. Sosyal hayattakine benzer olarak bu yaşam
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alanında da korku, sevinç, mutluluk veya üzüntü gibi duygular yaşarlar. Birey örgüt içindeki
görevini yaparken diğer taraftan yaşam alanını paylaştığı diğer örgüt çalışanlarıyla iletişim
kurar ve onlarla birlikte uyumlu yaşamanın yollarını arar. Bu aşamada biçimsel ve biçimsel
olmayan gruplarda yer alır. Bireyler arasındaki kişilik, bakış açısı ve algılama farklılıkları ile
bazı kişisel ve demografik özellikler birey ve gruplarla çatışmalara neden olabilir. Bu
çatışmaları ve uyuşmazlıkları azaltmak üzere uygulanan politika veya yöntemler ise
çalışanları her zaman memnun etmemektedir (Özdevecioğlu ve Çelik, 2009:95-96).
Örgütlerde insan faktörü; çalışanların daha verimli, başarılı ve üretken hale getirilebilmeleri
amacıyla önemle incelenmesi gereken bir konudur. Çalışanların daha verimli, başarılı ve
üretken olmaları da sonuç olarak örgütü daha rekabetçi hale taşımaktadır. Bu nedenle
günümüz örgütlerinin çoğu rekabet üstünlüğü elde etmede en önemli kaynaklarının çalışanları
olduğunu bilmektedir. Örgütlerin süreklilik amaçlarına ulaşabilmeleri çalışanlarının birbiriyle
uyumlu olmalarıyla mümkündür. Örgütsel ya da bireylerarası uyumun bazı nedenlerle
bozulması bu amaca ulaşılmasını imkânsız kılmaktadır. Özellikle bireylerarasındaki saldırgan
davranışlar örgütteki uyuma oldukça zarar verebilmektedir (Yılmaz, 2014:88). Bu anlamda
mağdur olma da mağdur etme de örgüt açısından olumsuzluklara neden olabilir. Çalışanların
davranışları, tutumları ve daha da önemlisi algıları örgütler açısından büyük önem
taşımaktadır. Örgütlerin başarı yakalamaları ve bu başarılarını sürdürülebilir kılmaları
çalışanlarının mutlulukları ve sonucunda ürettikleri performanslarına bağlıdır. Bu nedenle bu
çalışmada bireylerin saldırgan davranışlarda bulunma eğilimleriyle algıladıkları mağduriyet
arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Diğer bir ifadeyle kendilerini
mağdur olarak algılayanlar bir savunma mekanizması olarak saldırgan davranışları mı
kullanmaktadır? Bu amaçla öncelikle araştırma konusuyla ilgili kavramsal bilgiler verilmiştir.
Yöntem bölümünde araştırmada kullanılan veri toplama, analiz tekniği, araştırmanın evren ve
örneklem bilgileri sunulmuştur. Son bölümde de sonuç ve öneriler ortaya konulmuştur.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Saldırgan Davranışlar
Saldırgan davranış, genel olarak karşı tarafa zarar verme niyeti ile yapılan bilinçli
davranışlardır. Elbette burada algılama çok önemlidir. Bir kişi zarar vermek niyetiyle bir
kişiye yönelik davranış yapabilir ancak karşı taraf zarar görmeyebilir veya incinmeyebilir.
Burada yapan açısından mı bakılacağı yapan açısından mı bakılacağı da ayrı bir husustur.
Saldırgan davranış sergileyen açısından saldırgan davranış olarak kabul edilen bir davranış
karşı taraf açısından öyle algılanmadığı için saldırgan davranış olarak kabul edilmeyecektir.
Hatta yardımsever bir davranış olarak dahi algılanabilir. Bu bakımdan bu konuda bireylerin
algılaması davranışın tespiti açısından önemlidir. İşyerlerinde saldırgan davranışlar, mevcut
ya da önceki iş arkadaşlarına veya hâlihazırda çalışılan ya da önceden çalışılmış örgütlere
yönelik zarar verme niyeti taşıyan davranışlarıdır (Hepworth ve Towler, 2004:176).
Dolayısıyla saldırgan davranışlarda amaç bir bireye ya da örgüte zarar vermektir. Diğer bir
tanıma göre, bir örgütteki çalışanların maruz kaldıkları sürekli ve tekrarlanan olumsuz
davranışlardır (Gül, 2010:92). Hile ve zarar verici gizli davranışlardan aktif yüz yüze
çatışmalara, örgüt mallarına zarar verme ve fiziksel saldırganlığa kadar farklı davranışları
kapsamaktadır (Hepworth ve Towler, 2004:176).
Saldırganlık (aggression), fiziksel veya psikolojik zarar verme amacıyla bir kişiye
karşı sözlü veya fiziksel davranışta bulunma olarak ifade edilebilir, ancak çoğu zaman
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eşanlamlı gibi kullanılmasına rağmen şiddet ve düşmanlıkla aynı değildir. Saldırganlık farklı
olarak niyetli yapılmaktadır. Niyetli yapılmayan zarar verme ya da incitme eylemleri
saldırganlık olarak değerlendirilmemektedir (Özen, 2013:1). İşyerlerinin normları nedeniyle
fiziksel saldırılarına göre psikolojik saldırılar daha sık görüşmektedir. Saldırganlığa maruz
kaldığını algılayan birey ise genellikle içgüdüsel olarak kendini korumaya çalışmaktadır.
Saldırganlıktan dolayı mağduriyet yaşadığını düşünürse intikam alma niyetine girebilir ve
saldırganlıkla karşısındakini mağdur etmesi beklenebilir (Yılmaz, 2014:89). Bu nedenle
bireyin saldırganlık sergilemesinde mağduriyet yaşaması etkili olabilmektedir.
Örgüt ortamında yaşanan sözlü taciz, tehdit ya da sabotaj gibi davranışlar örgüt üyeleri
ve örgüt iklimini olumsuz etkilemektedir. İşletmecilik alanında saldırgan davranışlarla ilgili
araştırmalar
genelde
saldırgan
davranışlarda
bulunan
saldırganlar
üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Sosyoloji ve kriminolojide gelişen mağduriyet teorisi çalışmalarında ise
neden saldırgan davranışların hedefi olduklarının açıklanması amacıyla saldırgan
davranışların mağdurları üzerinde araştırmalar yoğunlaşmıştır (Özdevecioğlu ve Kaya,
2008:21).
Saldırgan davranışlar örgüte, çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere ve örgütün
kaynaklarına (makine, teçhizat, hammadde, vb.) zarar vermektedir ve örgütün hem maddi
hem de manevi kayıplar yaşamasına neden olmaktadır (Özdevecioğlu ve Aksoy, 2005:97-98).
Bireyler ve örgüt açısından önemi nedeniyle birçok araştırmacı saldırgan davranışları
etkileyen faktörleri belirlemeye çalışmıştır. Douglas ve Martinko (2001) tarafından yapılan bir
çalışmada sürekli öfke, intikam alma duygusu, negatif duygulanım, öz-denetim ve geçmişte
saldırgan kültürlere maruz kalma konusundaki bireysel farklılıkların saldırgan davranışların
tahmininde önemli bir rol oynadığını ve değişimin %62’sini oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır
(Hepworth ve Towler, 2004:177).
Saldırgan davranışlar yalnızca kişisel özelliklerden kaynaklanmamakta bir takım
örgütsel faktörlerle de oluşabilmektedir. Bunlardan bazıları; örgüt kültürü ve iklimi,
çalışanların demografik özellikleri (etnik kimlik, yaş, eğitim, vb.), örgütsel adaletsizlik,
yönetimin yetersizliği, iletişim problemleri, yönetimin saldırganlığı kabullenmesi, zayıf
liderlik, etik olmayan rekabet, çalışanlarda olumsuz etkiler doğuran performans sistemleri,
değişim, uygun olmayan fiziksel koşullar (yüksek sıcaklık, zayıf aydınlatma, kirli hava, vb.)
ve stresli çalışma koşullarıdır (Baron ve Neuman, 1996:171; Günel, 2010:43).
İşyerlerinde şiddet önemli bir konu olmasına rağmen daha büyük bir problem olan
saldırgan davranışların sadece bir kısmını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle çalışanların bir
kısmı öldürücü eylemlerin kurbanı olurken (işyeri şiddeti) çok daha büyük bir kısmı daha
düşük şiddete sahip diğer formlardaki saldırganlığa maruz kalmaktadır (Baron ve Neuman,
1998:448). İşyerlerinde saldırgan davranışlar, düşmanlık ifadeleri (sözlü düşmanlık, sessiz
protesto, vb.), engelleme davranışları (ihtiyaç duyulan kaynaklara erişimi kısıtlayarak hedefin
performansının engellenmesi, vb.) ve açık şiddet davranışları (saldırı, örgüt mallarına zarar
verilmesi, vb.) olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır (LeBlanc ve Barling, 2004:9-10).
İşyerlerinde saldırganlığın gizli formları (sözlü, dolaylı, pasif) açık formlarına (fiziksel,
doğrudan, aktif) göre daha sık görülmektedir (Baron ve Neuman, 1996:165). Bu nedenle
saldırganlığı gözlemek her zaman mümkün olmamaktadır.
Buss ve Perry’ye (1992) göre saldırganlık fiziksel saldırganlık, sözel saldırganlık,
öfke ve düşmanlık boyutlarından oluşmaktadır. Bu boyutlar saldırganlığın ifade biçimleridir.
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Fiziksel saldırganlık bireyin aşırı baskıya maruz kalma veya hakarete uğrama gibi durumlarda
fiziksel güç kullanmasıdır. Birey çatışma yaşadığı kişiye karşı fiziksel saldırganlığı tepki
olarak tercih etmektedir ve karşısındaki kişiye zarar vermeyi amaçlamaktadır. Sözel
saldırganlıkta ise fiziksel güç kullanımı yerine birey tepkisini sözel olarak ortaya
koymaktadır. Bireyin sözel saldırganlığa yönelmesinde ise aşağılanma ya da haksız
eleştirilme düşüncesi gibi faktörler etkili olmaktadır. Öfke istenmeyen sonuçlara ve
beklentilerin karşılık bulmamasına tepki olarak ortaya çıkan kızgınlık ve hiddettir. Düşmanlık
bireyin karşısındaki kişiden hoşlanmamasına ve hatta nefret etmesine neden olan bir duygudur
(Önen, 2009:76; Çelik ve Kocabıyık, 2014:140). Bu çalışmada Buss ve Perry’nin bu
sınıflandırması esas alınmıştır.
Saldırgan davranışlar mağdurlarının psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz
etkilemektedir. Mağdurlarda depresyon ve kaygı gibi psikolojik semptomlar ile mide
rahatsızlıkları ve uyku bozukluğu gibi fiziksel semptomlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bireyin
işle ilgili tutumları ve davranışları olumsuz etkilenmektedir; özellikle iş tatmini, örgüte
duygusal bağlılığı, devamı, verimliliği ve yaratıcılığı azalmaktadır (Schat ve Kelloway,
2003:111). Saldırgan davranışlar sık tekrarlanıyorsa ya da çok şiddetliyse semptomlar
ilerlemektedir ve ruhsal sağlık bozulmaktadır, bağımlılık ve intihar girişimi gibi davranışlar
sergilenmektedir (Merecz ve diğerleri, 2009:244).
Saldırgan davranışların birey için olduğu gibi örgüt için de olumsuz etkileri vardır.
Bireylerin birbirlerine saldırgan davranışlar sergilemeleri örgüt içerisindeki barışı olumsuz
etkiler ve gerginliklere neden olur. Örgüt barışının bozulması ve gerginlikler saldırıların
içinde bulunmayanlar veya saldırgan olmayanları da etkiler. Çalışanlar arasında hoşgörü ve
yardımlaşma duyguları zayıflar. Biçimsel olmayan ve genelde örgüte yararlı olması
beklenmeyen gruplar oluşur ve çatışmalar artar. Sonuç olarak bireylerin ve dolayısıyla
örgütün performansı ve verimliliği düşer, örgütün rekabet gücü azalabilir (Özdevecioğlu,
2003:81). Bu nedenlerden dolayı saldırgan davranışlar örgütler tarafından önem verilmesi ve
etkili yönetilmesi gereken bir konudur.
Örgütlerde saldırgan davranışlar işletmenin sahipleri, yöneticileri, çalışanları,
müşterileri, tedarikçileri, taşeronları ve çalışanların aileleri tarafından sergilenebilir.
2.2. Algılanan Mağduriyet
Bireyler ve örgütler açısından olumsuz etkileri olduğu bilinen algılanan mağduriyet,
saldırgan davranışlarla ilgilidir (Özdevecioğlu ve Kaya, 2008:20). Saldırgan davranışlar ve
algılanan mağduriyet arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır ve birey saldırgan davranışlar
sonucunda kendisini zarar görmüş ve mağdur olarak algılıyorlarsa mağduriyetten söz
edilmektedir (Gül, 2010:92). Mağduriyet, bireyin en az bir kişi tarafından uygulanan anlık ya
da tekrarlayan saldırgan davranışlara maruz kaldığını algılamasıdır (Aquino ve Bradfield,
2000:526). Bireyin sürekli ve düzenli bir şekilde saldırgan davranışlara maruz kalması
sonucunda yaşadığı veya algıladığı ruhsal bunalımdır (Gül, 2010:97). Mağdur ise bir olay ya
da olaylar serisi sonunda zarar gördüğünü algılayan kişidir (Aquino ve Lamertz, 2004:1024).
Mağduriyet birey üzerindeki etkileri nedeniyle örgütler açısından üzerinde durulması
gereken bir konudur. Nedenlerinin tespit edilmemesi ve giderilmemesi durumunda sadece
mağdur olduğunu hisseden birey değil tüm örgüt çalışanlarını olumsuz etkileyebilmektedir.
Sorunun yayılması ve büyümesi ise çözümü daha da zorlaştırmaktadır (Yılmaz, 2014:90).
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Bireyin algıladığı mağduriyete neden olan saldırgan davranışlar doğrudan bireyi hedef
almıyorsa (çalışmasının sabote edilmesi, vb.) dolaylı mağduriyet, açık ve görünür bir şekilde
doğrudan bireyi hedef alıyorsa (küfredilmesi, vb.) doğrudan mağduriyet olarak
adlandırılmaktadır (Aquino, 2000:180-181). Mağduriyete neden olan durumun gerçek olduğu
her zaman bilinmemektedir, çünkü algılanan mağduriyeti birey algılarının sonucunda
yaşamaktadır. Gerçekte bireyin mağduriyeti yaşanmamış ya da yanlış anlamadan
kaynaklanmış olabilir, ancak bireyin mağdur edildiğini algılaması yeterli olmaktadır. İş
hayatında günde defalarca kez ilişki ve iletişim içerisinde olan bireyler istemeden de olsa
birbirlerini mağdur etmektedir (Özdevecioğlu ve Çelik, 2009:96). Mağduriyet büyük ölçüde
özneldir ve bireyin algılaması öznelliğin kaynağıdır. Birey diğer kişilerin gözleyemediği,
paylaşamadığı ve kendisinin zarar gördüğünü düşündüğü bir olayı algılayarak mağduriyet
yaşar (Ülbeği ve diğerleri, 2014:102).
Örgütlerde saldırgan davranışların analizinde saldırgan davranışlarda bulunanların
yanı sıra saldırgan davranışların mağdurlarının da özelliklerinin de incelenmesi
gerekmektedir. Yapılan analizlerin bütüncül bir bakış açısı taşıması ve çözüm
geliştirilebilmesi ancak bu şekilde mümkündür (Gül, 2010:94). Konuyla ilgili birçok
çalışmada saldırganların kişilik özellikleri incelenmiş ve itici, kötü niyetli, korkak, sinirli,
güvensiz, gergin, stresli, narsist, kıskanç, kızgın, benmerkezci, egoist, sadist, saygısız, kaba,
saldırgan ya da önyargılı kişilerin genel olarak saldırgan davranışlar sergiledikleri
görülmüştür. Buna karşın yapılan az sayıda çalışmada ise başarılı, vicdanlı, dürüst, ihtiyatlı,
hassas, sessiz, zayıf ve yaratıcı özelliklere sahip kişilerin itaatkar mağdurlar oldukları
belirlenmiştir (Aquino, 2000:173; Günel, 2010:48). Provokatif mağdurlar ise güçsüz oldukları
için değil kendi saldırgan davranışları nedeniyle başkalarının karşı tepkilerine maruz
kalmaktadır. Bu nedenle saldırgan kişiler daha az saldırgan kişilere göre daha fazla mağdur
edilmektedir ve provokatif mağdurlar olmaktadır (Aquino, 2000:173; Aquino ve Lamertz,
2004:1026).
Çalışanın mağduriyet algılamasının hem kendi hem de örgütü için çeşitli sonuçları söz
konusudur. Yapılan çalışmalar mağduriyet algısının oluşumunun birey açısından yüksek
düzeyde korku ve endişeye, depresyona, streste artışına, öznel iyi oluşta azalmaya, iş tatmini
ile yaşam tatmininde azalmaya ve duygusal tükenmeye neden olduğunu göstermektedir
(Ülbeği ve diğerleri, 2014:102). Örgütlerde saldırgan davranışlar mağdur açısından psikolojik
ve fiziksel rahatsızlıklar ile ekonomik ve sosyal sorunlara neden olmaktadır. Görüldüğü üzere
mağdur bu durumdan oldukça fazla etkilenmektedir. Örgüt açısından bakıldığında ise mağdur
çalışanlarda motivasyon, performans ve verimlilik azalması, işe gelmeme ve işten
ayrılmaların artması gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Voroney, 2005:21; Akt.
Günel, 2010:43-44).
Bu çalışmada mağduriyet iki boyutlu olarak ele alınmıştır. Doğrudan mağduriyet
bireye doğrudan kasteden saldırgan davranışlara maruz kalma durumunu ifade etmektedir.
Dolaylı mağduriyet ise daha ziyade bireyin çalışmasını engellemeye yönelik saldırgan
davranışlara maruz kalmayı ifade etmektedir.
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3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli
Araştırmanın temel amacı, iki tür olarak ele alınan algılanan mağduriyetin saldırganlık
boyutları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma modelinde algılanan mağduriyet
türlerinin saldırganlık türleri üzerindeki etkileri ayrı ayrı gösterilmiştir. Burada temel amaç,
hangi mağduriyet türünün hangi saldırganlık türünü daha fazla etkilediğini veya tetiklediğini
belirlemektir. Bu amaca ulaşabilmek için geliştirilen model aşağıda gösterilmiştir:
Model 1: Algılanan mağduriyet türlerinin saldırganlık üzerindeki etkilerine ilişkin
araştırma modeli.

Modelde saldırganlık ve boyutları bağımlı değişken, algılanan mağduriyet ve türleri de
bağımsız değişkenlerdir. Modelde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkileri
vurgulanmaktadır ve bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki tüm ilişkilerin pozitif yönlü
olduğu iddia edilmektedir. Yani, bireylerin algıladıkları mağduriyet düzeylerinin artması
onların saldırgan davranışlarını da artıracaktır.
3.2. Örneklem ve Veri Toplama
Araştırmada birincil kaynaklardan bilgi elde etmede en yaygın kullanılan araçlardan
biri olan anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma kayseri Organize sanayi
bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin yöneticileri ile gerçekleştirilmiştir ve kolayda
örnekleme yöntemiyle belirlenen 72 kişilik bir yönetici örneklemden veri toplanmıştır.
Katılımcıların seçiminde tam zamanlı ve faal olarak çalışıyor olmalarına dikkat edilmiştir.
İstatistiksel tekniklerin uygulanabilmesi için örneklem büyüklüğünün en az 30 olması
gerektiğinden (Altunışık ve diğerleri, 2012:136) araştırmanın örneklem büyüklüğünün yeterli
olduğu söylenebilir.
Araştırma konusuna yönelik anket formu 3 bölümden ve 43 ifade ve sorudan
oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular
bulunmaktadır. Araştırmanın konusuna uygun olarak değişkenler 2 farklı ölçekle toplanmıştır:
i) Saldırgan Davranışlar: İkinci bölümde katılımcıların saldırganlık düzeylerini
belirlemek amacıyla Buss ve Perry (1992) tarafından geliştirilen ve Madran (2013) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte Fiziksel
Saldırganlık ile ilgili 9 ifade (örn., “Bazen başkalarına vurma dürtümü kontrol edemiyorum”),
409

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Öfke ile ilgili 7 ifade (örn., “Öfkemi kontrol etmekte zorluk çekerim”), Düşmanlık ile ilgili 8
ifade (örn., “Bazen hayatın bana adaletsiz davrandığını düşünürüm”) ve Sözel Saldırganlık ile
ilgili ile ilgili 5 ifade (örn., “İnsanlarla sıkça görüş ayrılığına düşerim”) olmak üzere toplam
29 ifade bulunmaktadır. Beşli Likert tipi ölçek (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle
Katılıyorum) ile katılımcıların bu ifadelere katılım düzeyleri sorulmuştur.
ii) Algılanan Mağduriyet: Üçüncü bölümde katılımcıların algıladıkları mağduriyet
düzeylerini belirlemek amacıyla Aquino, Grover, Bradfield ve Allen (1999) tarafından
geliştirilen ve Ülbeği, Özgen ve Özgen (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Algılanan
Mağduriyet Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçekte Doğrudan Mağduriyet ile ilgili 4 ifade
(örn., “Aşağılayıcı, küçük düşürücü davranışlarla karşılaşırım”) ve Dolaylı Mağduriyet ile
ilgili 4 ifade (örn., “Çalışmam sabote edilir”) olmak üzere toplam 8 ifade yer almaktadır ve
katılımcılara beşli Likert tipi ölçek (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum)
ile bu ifadelere katılım düzeyleri sorulmuştur.
Ölçeklerin Cronbach’s alfa değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 1: Ölçeklerin güvenilirlik analiz sonuçları
Ölçme Aracı

Cronbach's Alpha

Madde Sayısı

Fiziksel Saldırganlık

0,752

9

Öfke

0,742

7

Düşmanlık

0,822

8

Sözel Saldırganlık

0,774

5

Doğrudan Mağduriyet

0,761

4

Dolaylı Mağduriyet

0,921

4

Alpha değerinin en az 0,70 olması arzu edildiğinden (Altunışık ve diğerleri, 2012:126)
güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçeklerin güvenilir olduğu görülmüştür ve analizlere
devam edilmiştir.
3.3. Bulgular
Elde edilen veriler, demografik özelliklere, saldırganlık ve algılanan mağduriyete göre
hazır bir istetiştik programında analize tabi tutulmuştur.
3.3.1. Demografik Özellikler
Anket katılımcılarının demografik özelliklerinin frekans ve yüzde dağılımları Tablo
2’de görülmektedir. Buna göre, araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre dağılımlarında
erkeklerin (%70,8) ve medeni durumlarına göre dağılımlarında evlilerin (%62,5) çoğunlukta
olduğu görülmektedir. Yaş grupları itibarıyla dağılımlar şu şekilde gerçekleşmiştir. 28-37 yaş
arası çalışanlar toplamın %44,4'sini, 18-27 yaş arası çalışanlar %23,6’sını, 38-47 yaş arası
çalışanlar %20,8'ini, 48-57 yaş arası çalışanlar %8,3’ünü, 58 yaş ve üzerinde olanlar ise
%2,8'ini oluşturmaktadır.
Eğitim durumları itibarıyla araştırmaya katılanlardan %30,6'sı lisans mezunlarından
oluşmaktadır. Bu oranı %29,2 ile lise mezunları, %19,4 ile ilköğretim ve altı mezuniyete
sahip olanlar, %13,9 ile lisansüstü mezunları ve %6,9 ile önlisans mezunları izlemektedir.
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Araştırmaya katılanların %59,7’sini özel sektör çalışanları oluşturmaktadır. Gelir durumuna
göre dağılımlarda ise 1.000-2.000 TL arası aylık gelire sahip olanlar %34,7 ile en yüksek
frekansa sahip olan gruptur. Bu grubu %20,8 ile 4.001 TL ve üzeri gelire sahip olanlar, %19,4
ile 1.000 TL’den az gelire sahip olanlar, %15,3 ile 2.001-3.000 TL gelire sahip olanlar ve
%9,7 ile 3.001-4.000 TL gelire sahip olanlar izlemektedir.
Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Demografik Özellik
Grup
Cinsiyet
Erkek
Bayan
Medeni durum
Evli
Bekar
Yaş
18-27
28-37
38-47
48-57
58 ve üzeri
Eğitim durumu
İlköğretim ve altı
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Çalışılan Kurum
Kamu
Özel
Aylık gelir
1.000 TL’den az
1.000-2.000 TL
2.001-3.000 TL
3.001-4.000 TL
4.001 TL ve üzeri

Frekans
51
21
45
27
17
32
15
6
2
14
21
5
22
10
29
43
14
25
11
7
15

Yüzde (%)
70,8
29,2
62,5
37,5
23,6
44,4
20,8
8,3
2,8
19,4
29,2
6,9
30,6
13,9
40,3
59,7
19,4
34,7
15,3
9,7
20,8

3.3.2. Araştırma Değişkenlerinin Ortalama Değerleri ve Standart Sapmaları
Tablo 3: Araştırma değişkenlerinin ortalamaları ve standart sapmaları
Değişken

Ortalama

Standart Sapma

Doğrudan Mağduriyet

1,74

0,70

Dolaylı Mağduriyet

2,00

1,01

Algılanan Mağduriyet

1,87

0,80
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Fiziksel Saldırganlık

2,60

0,68

Öfke

2,66

0,68

Düşmanlık

2,68

0,82

Sözel Saldırganlık

3,14

0,71

Saldırganlık

2,76

0,59

Araştırma değişkenlerinin ortalama değerlerine bakıldığında bir tek sözel
saldırganlığın ortalama değerin üzerinde olduğu görülmektedir. En düşük ortalama değer de
doğrudan mağduriyete aittir.
3.3.3. Algılanan Mağduriyetin saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerine
İlişkin Bulgular
Araştırma modelinde, algılanan mağduriyet türlerinin saldırganlık alt boyutları
üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Modeldeki mağduriyet türlerinin saldırgan davranışlar
boyutları üzerindeki etkileri inceleyebilmek için basit regresyon analizleri yapılmıştır.
Analizlerde saldırganlık ve türleri bağımlı değişken, algılanan mağduriyet ve türleri de
bağımsız değişken olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda gösterilmiştir:
Tablo 4: Algılanan doğrudan mağduriyetin saldırgan davranışların alt boyutları
üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit regresyon analizi
Bağımsız
Standardiz
t
p
Değişken:
Tahminin e Edilmiş
Düzeltilmiş
Algılanan
R
Standart
Beta
R2
Doğrudan
Hatası
Mağduriyet
Bağımlı Değişken: Fiziksel Saldırganlık
0,546*
*

0,288

0,574

0.546

5,448

0,000

5.736

0,000

6.353

0.000

Bağımlı Değişken: Öfke
0.565*
*

0.310

0.572

0.565

Bağımlı Değişken: Düşmanlık
0.605*
*

0.357

0.662

0.605

Bağımlı Değişken: Sözel Saldırganlık
0.313*
*

0.085

0.686

0.313

2.758

0.000

**p<0.001
Tablo 3 İncelendiğinde algılanan doğrudan mağduriyet ile tüm saldırgan davranış alt
boyutlarının ilişkili olduğu görülmektedir. İlişkiler anlamlı ve pozitif yönlüdür. Mağduriyet
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arttıkça saldırgan davranışlar da artmaktadır. Etkilere bakıldığında ise algılanan doğrudan
mağduriyetin saldırgan davranışların tüm alt boyutlarını anlamlı bir şekilde etkilediği
görülmektedir. En büyük etkiyi düşmanlık ifadeleri üzerinde yapmaktadır (Beta=0.605,
p<0.001).
Tablo 5: Algılanan dolaylı mağduriyetin saldırgan davranışların alt boyutları
üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit regresyon analizi
Bağımsız
Değişken:
Algılanan Dolaylı
Mağduriyet

R

Düzeltilmiş
R2

Tahminin
Standart
Hatası

Standardiz
e Edilmiş
Beta

t

p

Bağımlı Değişken: Fiziksel Saldırganlık
0.511*
*
0.486*
*
0.663*
*
0.456*
*

0.250

0.226

0.366

0.589

0.511

Bağımlı Değişken: Öfke
0.486
0.606

4.970

4.657

Bağımlı Değişken: Düşmanlık
0.622
0.663
7.410

Bağımlı Değişken: Sözel Saldırganlık
0.456
4.292
0.208
0.643

0,000

0,000
0.000

0.000

**p<0.001
Tablo 4 incelendiğinde algılanan dolaylı mağduriyetin tüm saldırgan davranış boyutları
ile anlamlı ve pozitif yönlü ilişkili olduğu görülmektedir. Etkilere bakıldığında algılanan
dolaylı mağduriyetin saldırgan davranışların alt boyutlarını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği
görülmektedir. En büyük etki 0.663 ile düşmanlık ifadeleri üzerinedir.
4. Sonuç ve Öneriler
Örgütsel yaşamda algılanan mağduriyet bir takım psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar
ile ekonomik ve sosyal zararlar ortaya çıkarabilmektedir. Mağduriyet algılayan çalışanlarda
üretimin düşmesi, motivasyon, verimlilik ve etkinliğin azalması, işe gelmeme ve işgücü devir
hızı oranının artması gibi işletmeler açısından olumsuz sonuçlara neden olabilecek etkiler
görülmektedir. Bireylerin algıları tutumlarını ve davranışlarını etkilediğinden olumsuz bir
durum olan algılanan mağduriyet, olumsuz davranış ve tutumlara neden olmaktadır. Etkilenen
ve değişime uğrayan tutum ve davranışlar bireylerin diğer bireylerle ya da örgütle olan
ilişkilerini etkilemektedir. Ortaya çıkan olumsuzluklardan biri de saldırganlıktır.
Saldırganlığın tek nedeni bireylerin algıladıkları mağduriyet değildir, ancak önemli bir faktör
olduğu bu araştırma ile ortaya konulmuştur.
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Bu çalışmada elde edilen bulgular iki kategoride incelenebilir. Birincisi algılanan
doğrudan mağduriyetin saldırgan davranışların alt boyutları üzerindeki etkileridir. Bireyin
kendini doğrudan mağdur olarak algılaması onun fiziksel saldırganlığını, öfkesini,
düşmanlığını ve sözel saldırganlığını artırmaktadır. En büyük etki düşmanlık üzerindedir.
İkinci kategoride algılanan dolaylı mağduriyetin saldırgan davranışların alt boyutları
üzerindeki etkisine ilişkindir. Bu mağduriyet de her dört boyuttaki saldırgan davranışların
öncülü konumundadır ve etkilemektedir. Etki pozitiftir yani saldırganlığı artırıcı yöndedir.
Her iki kategorideki sonuçlar kendini mağdur olarak algılayan yöneticilerin saldırgan
davranışlar sergiliyor olmasıdır. Böylece “Mağdurlar mı mağdur ediyor” araştırma sorusu
cevaplandırılmış olmaktadır.
Örgüt kültürü normları aracılığıyla bireylerin davranışlarını etkilemektedir. Özellikle
örgütün performans artırmak için cezalandırıcı ve zorlayıcı tedbirlere yönelik normları varsa
ya da örgütte nezaketsiz davranışlara izin verilerek yıldırmayı izin verildiği hissi varsa
bireylerin mağduriyetleri artmaktadır. Bireyler en fazla güç kültüründe mağduriyet algılarken
görevleriyle ilgili yüksek kontrole sahip oldukları görev kültüründe en az düzeyde mağduriyet
algılamaktadır. Bu nedenle örgüt kültürünün ve sonucunda ortaya çıkan örgüt ikliminin
gözden geçirilerek bazı düzenlemeler yapılması gerekmektedir: (Neuman ve Baron,
1998:408-409; Aquino ve Lamertz, 2004:1030; Özdevecioğlu ve Çelik, 2009:107)
-

Doğru bir örnek sunulmalıdır. (Liderlikle doğruluk iklimi sergilenmelidir)
Çalışanlara güvenilmeli ve saygı gösterilmelidir.
Çalışanlara görevleriyle ilgili yetki ve sorumluluk verilmelidir.
Uygun miktarda taviz verilmelidir.
Zarar verici davranışlarla ilgili ilkeler belirlenmeli ve çalışanlara bildirilmelidir.
Uygun olmayan davranışlar tutarlı bir şekilde cezalandırılmalıdır.
İş stresini azaltıcı tedbirler alınmalıdır.

Algılanan örgütsel adalet saldırgan davranışları ve bireylerin mağduriyet algılarını
etkilemektedir. Özellikle işlem adaleti ve etkileşim adaleti algılanan mağduriyette etkili
olmaktadır; ancak yapılan çalışmalar etkileşim adaletinin kontrol edilmesiyle işlem adaletinin
etkisinin önemsiz hale geleceğini göstermiştir. (Barling ve diğerleri, 2009:680) Bu nedenle
örgüt çalışanlarının adalet algılamalarının yüksek olmasını temin edecek uygulamalar ve
çalışmalar yapılması algılanan mağduriyeti azaltacaktır.
Örgütlerin çalışanlarına empati kurabilme özelliklerini geliştirebilmeleri için eğitim
desteği sağlaması gerekmektedir. Sosyal yeterlilik empatiyle yakından ilişkili bir kavramdır
ve duyguların karşıdaki bireylerle paylaşılması kapasitesidir ve özgecilikle yakından ilgilidir.
Empati öğrenebilen bir kavramdır ve çalışanların bu özelliklerinin geliştirilmesi bireyler arası
ve örgütsel güvenin geliştirilmesini sağlar. (Olson ve diğerleri, 2006:394; Matthiesen ve
Einarsen, 2007:737) Dolayısıyla bireylerin empati yeteneklerinin geliştirilmesi
karşılarındakini anlama ve anlayarak davranma özelliklerini geliştirecek, algılanan
mağduriyet ve saldırganlık düzeyleri azalacaktır.
Örgütlerin çalışanları ile ilişkilerinde daha açık olmaları ve örgüt içinde etkili bir
iletişim sistemi kurmaları gerekmektedir. İletişim azlığı ya da yokluğu bireyler ya da örgütün
beklentilerini algılamamaya ya da yanlış algılamaya neden olmaktadır. Çalışanların özellikle
küçülme gibi olumsuz olayların nedenlerini anlamaları algıladıkları mağduriyeti azaltacaktır.
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(Olson ve diğerleri, 2006:394) İletişim ayrıca bireylerin birbirlerini ve örgütlerini daha iyi
tanımalarını sağlayacaktır.
Araştırma, 72 kişilik bir yönetici örnekleminden toplanan verilerle yapılmıştır. Ayrıca
araştırılan konunun genişliği nedeniyle sadece algılanan mağduriyet ve türleriyle saldırganlık
ve türleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda daha geniş bir
coğrafyadan ve daha geniş bir örneklemden veri toplanması, demografik özelliklere göre
değişkenlerin durumunun araştırılması, değişkenler arasındaki ilişkinin diğer faktörler
arasından belirlenen aracı değişkenlerle üç boyutlu incelenmesi yararlı olacaktır.
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ANNELERİN KABUL-RED DÜZEYLERİNİN ÇOCUĞUN MİZACI VE BAZI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Nazan KAYTEZ*

Ender DURUALP**

Öz
Bu araştırmada annelerin kabul-red düzeylerinin çocuğun mizacı ile bazı değişkenler açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan özel anaokuluna devam eden dört-beş yaş
arasındaki çocukların anneleri alınmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Aile- Çocuk
İlişkileri Ölçeği-Anne Formu” ve “Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde “ttesti”, Varyans Analizi ve Pearson korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocuğun
yaşı, annenin sahip olduğu çocuk sayısı ve öğrenim durumunun annelerin kabul-red düzeylerinde anlamlı bir
farklılığa neden olduğu ( p<.05) ve annelerin kabul-red düzeyleri ile çocukların mizaçları arasındaki ilişkinin ise
anlamlı olmadığı (p>.01) belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: okul öncesi dönem, çocuk, mizaç, anne kabul-red düzeyi, sosyo demografik değişkenler
EXAMINATION WİTH REGART TO SOME VARIABLES OF MOTHER’S ACCEPTANCE AND
REJECTED LEVEL WITH CHILD’S TEMPERAMENT
Abstract
In the study was aimed examination with regard to some variables of mother’s acceptance and rejected level with
child’s temperament. Mothers of children between the ages 4-5 in the state nursery school located in the county
of Çankırı were included in the study. As data collection tool was used to "General Information Form", "Parent Child Relationship Scale Mother Form" and "Short Temperament Scale for Children". In the analysis of data "ttest", variance analysis and Pearson's correlation coefficient was used. As a result, variables age of child,
mother’s having children number and education status of mother was determined to cause a significant
difference in mother’s acceptance and rejected level (p<.05). In the study, relationship between children’s
temperaments and mother’s acceptance and rejected level was also found not to be significant (p<.05).
Keywords: preschool, children, temperament, mother’s acceptance rejected level, socio-demographic variables

GİRİŞ
Aile çocuğun fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı en önemli kurumdur.
Çocuğun beslenme, bakım, korunma ve sevilme ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, aile
çocuğun kişilik gelişimi açısından da önemlidir (Arslan, 2010). Kişilik, bireyin doğuştan
getirdiği özellikler ile çevrenin kişiye kazandırdığı davranışların bütünüdür (Mclean, 2005).
Kişiliğin parçası olan mizaç ise genel olarak çocuğun dünyayı algılayışını ve yaklaşımını
yapılandıran doğuştan getirdiği özelliklerdir. Örneğin, sinirli, içedönük veya dışadönük olmak
mizaçla ilgili özelliklerdir (Grist ve McCor, 2010). Mizaç çoğunlukla kalıtımla gelen
Yrd. Doç Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
e-mail: nznunal@hotmail.com
**
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
*

418

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

özellikler olarak tanımlanmasına rağmen mizacın doğuştan mı oluştuğu yoksa sonradan mı
geliştiği sürekli bir tartışma konusu olmuştur (Neal-Meyer ve Pomares, 2007). Günümüzdeki
yaklaşımlar ise mizaç gelişiminde her iki faktörün de belli şekilde etkili olduğu yönündedir
(Öztürk, 2009). Grist ve McCor’a (2010) göre saldırganlık, sinirlilik, sosyal olma gibi bazı
mizaç özellikleri hem genetik yapıdan hem de sosyal çevreden etkilenmektedir. Çocuğun
mizaç gelişiminde etkili olabilecek sosyal çevre içinde en önemli olanı ise ailedir. Çocukla en
fazla iletişimde bulunan kişi olan anne ise bu konuda ayrı bir öneme sahiptir (Çakıcı, 2006).
Rohner’e (2004) göre özellikle çocuğun annesi ile olan ilişkisi onun kişilik ve mizaç
gelişimini etkileyebilmektedir. Bu etkinin sağlıklı ya da sağlıksız oluşu annenin çocuğuna
karşı tutum ve davranışlarına göre değişebilmektedir.
Araştırmacılar son yıllarda anne-baba tutumlarının çocuk üzerindeki etkilerini incelerken
özellikle iki boyut üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bunlardan birincisi denetim-özerklik diğeri ise
kabul-red boyutudur (Arslan, 2010). Ebeveynlerin çocuğunu kabul etmesi veya reddetmesi ve
bunun çocuk üzerindeki etkileri ilk defa Rohner (1975) tarafından incelenmiş ve araştırma
sonuçları ebeveyn kabul-red kuramı ile açıklanmıştır (Rohner, 1975). Ebeveyn Kabul-Red
Kuramı, çocukluktaki ebeveyn davranışlarının önemini ortaya koyan, bunu bir kişilik kuramı
ile bütünleştiren ve ebeveyn kabul-reddinin sonuçlarını yordayan kuramlardan biridir
(Rohner, 2004). Kuramda çocuğun ebeveynleri tarafından kabul ya da reddedilmesi çocuğun
kişilik gelişimini etkileyen önemli faktörlerden biri olarak görülmüştür. Kurama göre çocuk
ebeveynleri tarafından reddedildiğinde çocukta, bağımlılık duygusal duyarsızlık, düşmanlık,
saldırganlık, olumsuz öz-saygı ve duygusal tutarsızlık gibi çeşitli kişilik örüntüleri oluşurken,
çocuk ebeveynleri tarafından kabul edildiğinde çocukta olumlu özgüven, sıcakkanlılık,
dışadönüklük gibi olumlu kişilik örüntüleri oluşmaktadır (Rohner ve Khaleque, (2005). Bu
bilgi doğrultusunda ebeveyn tarafından kabul edilme ya da reddedilmenin kişiliğin bir parçası
olan mizacıda etkileyebileceği düşünülmüştür.
Türkiye de Ebeveyn Kabul Red Kuramı’yla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, (Arslan,
2010, Cenkseven-Önder ve Kırdök, 2009, Köseoğlu, 2013; Erkan ve Toran, 2004; Eryavuz,
2006; Gülay, 2007; Kayadibi, 2015; Önder ve Gülay, 2007; Öztürk, 2009; Özyürek ve TezelŞahin, 2015, Salahur, 2010; Ünibol, 2011; Tezcan, 2015; Yalçın, 2014; Yaşar, 2009; Yener,
2005) çalışmaların çoğunun ilköğretim, lise çağındaki öğrencilerle ya da yetişkinlerle
yapıldığı okul öncesi dönem çocuklarıyla çalışılarak anne babalarının kabul red düzeyini
ölçen ve bunu çeşitli değişkenlerle ilişkilendiren çalışma sayısının oldukça az olduğu (Erler,
2011; Gülay, 2009; Gülay, 2011; Gülay- Ogelman ve Uçar-Çabuk, 2013, Ural, Güven, EfeAzkeskin, Sezer, Yılmaz, Akşin ve Bayındır, 2015; Toran, 2005) görülmüştür. Yine okul
öncesi dönem çocuklarıyla çalışılarak anne kabul-red düzeyinin çocuğun mizacı ile ilişkisini
inceleyen çalışmaların (Ummanel, 2007) ise sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bu
çalışmada anne kabul-red düzeyinin çocuğun mizacı ile bazı değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak aşağıdaki alt problemlere
cevap aranmıştır.
1. Annelerin sosyo-demografik özelliklerine (yaş, sahip olduğu çocuk sayısı, öğrenim
durumu, çalışma durumu, aile yapısı) göre Aile- Çocuk İlişkileri Ölçeği Anne-Formu’ndan
aldıkları puanlar arasında fark var mıdır?
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3. Aile- Çocuk İlişkileri Ölçeği Anne-Formu ile Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği arasında
istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir ilişki var mıdır?
YÖNTEM
Araştırmanın modeli
Araştırma annelerin kabul-red düzeylerinin çocuğun mizacı ile ilişkinin belirlenmesi ve
annelerin kabul-red düzeylerinin annenin yaşı, sahip olduğu çocuk sayısı, öğrenim durumu,
çalışma durumu, aile yapısı, çocuğun yaşı, cinsiyeti ve anaokuluna devam süresi gibi
değişkenler açısından incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan özel anaokuluna devam
eden 4-5 yaş arasındaki çocukların anneleri oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubunun
tümüne ulaşılmaya çalışılmış (n:302) ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden
anneler dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda veri toplama araçlarını tam olarak dolduran ve
araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 120 anne araştırmanın çalışma grubunu
oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ,“ Anne-Çocuk İlişkileri ÖlçeğiAnne Formu” ve “Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği” kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: annenin yaşı, sahip olduğu çocuk sayısı, öğrenim durumu,
çalışma durumu, aile yapısı, çocuğun yaşı, cinsiyeti ve anaokuluna devam süresine ilişkin
sorulardan oluşmaktadır.
Aile - Çocuk İlişkileri Ölçeği Anne Formu: Rohner, Savedro ve Granum tarafından
1980 yılında geliştirilmiş, 1988 yılında Polat ve Sunar tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş ve son
hali 1993 yılında Anjel ve Erkman tarafından verilmiştir. Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği - Anne
Formu, annenin çocuğunu kabullenme ve reddetme davranışlarına ait algılamayı ölçmektedir.
Toplam 56 maddeden oluşan ölçeğin sıcaklık ve sevgi, saldırganlık ve kin, ilgisizlik ve ihmal
ve ayrıştırılmamış reddetme olmak üzere toplam dört alt boyutu bulunmaktadır. Her madde
için “ Hemen hemen her zaman doğru (4 puan) ” ,“ Bazen doğru (3 puan)”, “ Nadiren doğru
(2 puan)” ,“ Hiçbir zaman doğru değil (1 puan)” şeklinde Likert tipi derecelendirme
bulunmaktadır ve maddelerin 25 tanesi tersine çevrilerek puanlanmaktadır. Her alt boyuttan
(sıcaklık ve sevgi boyutundaki maddeler tersine kodlandığı için) ve toplamdan alınan puanlar
yükseldikçe annenin çocuğunu reddetme oranı artmaktadır. Ölçeğin cronbach alfa değeri
toplam için .90 bulunmuştur. Bu çalışmada ise cronbach alfa değeri toplam için .92
bulunmuştur.
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Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği: 1989 yılında Prior, Sanson ve Oberklaid tarafından
geliştirilmiş, Yağmurlu ve Sanson (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Çocuklar için
Kısa Mizaç Ölçeği çocuğun mizaç özelliklerini ölçmeye yönelik altıdan (hemen her zaman)
bire (hemen hiç) doğru seçenekleri olan altı dereceli likert tipi bir ölçektir. 30 maddeden
oluşan ölçeğin tepkisellik, sebatkârlık, sıcakkanlılık ve ritmiklik olmak üzere dört alt boyutu
bulunmaktadır. Tepkisellik boyutu, çocuğun belirli bir uyaran veya olaya tepki vermeye hazır
olma durumunu, sebatkârlık boyutu çocuğun dikkatini bir etkinlik üzerinde yoğunlaştırabilme
durumunu, sıcakkanlılık-utangaçlık boyutu çocuğun yeni insan ve ortamlara yaklaşma
eğiliminin olup olmadığını, ritmiklik boyutu ise çocuğun herhangi bir fonksiyonunun (uyku,
açlık, tuvalet) zaman içerisindeki düzenliliğini ölçmektedir. Ölçeğin cronbach alfa değerleri
tepkisellik için .77, sebatkarlık için .76, sıcakkanlılık için .80 ve ritmiklik için .48 olarak
bulunmuştur. Bu çalışmada ise ölçeğin cronbach alfa değerleri tepkisellik için .65, sebatkarlık
için .71, sıcakkanlılık için .73 ve ritmiklik için .44 bulunmuştur.
Verilerin değerlendirilmesi ve analizi
Toplanan verilerin normal dağılım gösterip göstermediği, grup büyüklüğünün 50’den fazla
olması nedeni ile Kolmogorov-Smirnov testi ile belirlenmiştir. Parametrik olma koşullarını
sağladığı ve normal dağılım gösterdiği için t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi testleri
kullanılmıştır. Anne kabul-red düzeyi ve çocuğun mizacı arasındaki ilişki ise Pearson
korelasyon katsayısı ile saptanmıştır (Büyüköztürk, 2012).
BULGULAR
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırmaya alınan annelerin sosyo-demografik özelliklerine ait dağılımlar
Özellikler
Yaşı
19-35 yaş arası
36 yaş ve üzeri
Sahip olduğu çocuk sayısı
Tek çocuk
2 çocuk
3 çocuk ve üzeri
Öğrenim durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Çalışma durumu
Evet
Hayır
Aile yapısı
Çekirdek aile

n

%

74
46

68,2
31,8

42
62
16

38,2
47,3
14,5

36
20
40
24

26,4
18,1
36,4
19,1

36
84

41,8
58,2

94

76,4
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Geniş aile
Çocuğunun yaşı
4 yaş
5 yaş
Çocuğunun cinsiyeti
Kız
Erkek
Çocuğunun anaokuluna devam süresi
01-12 ay
13 ay ve üzeri
Toplam

26

23,6

57
63

42,7
57,3

50
70

43,8
56,2

78
42
120

54,5
45,5
100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya alınan annelerin %68,2’inin 19-35 yaşları arasında
%47,3’ünün iki çocuk sahibi olduğu, %36,4’ünün lise mezunu olduğu, %58,2’inin
çalışmadığı, %76,4’ünün çekirdek aileye sahibi olduğu, %57,3’ünün beş yaşında çocuğa sahip
olduğu, %56,2’inin erkek çocuk sahibi olduğu ve %54,5’inin çocuğunun 01-12 aydır
anaokuluna devam ettiği görülmektedir.
Tablo 2. Araştırmaya Alınan Annelerin Anne-Çocuk İlişkileri Ölçeği Anne Formu’ndan
Aldıkları Puanların Bazı Sosyo-Demografik Özelliklere Göre t-testi Sonuçları

Sıcaklık ve sevgi
Saldırganlık
İhmal
Reddetme
Toplam reddetme

Sıcaklık ve sevgi
Saldırganlık
İhmal
Reddetme
Toplam reddetme

Özellikler
Yaş
19-35 yaş
36 yaş ve üzeri
19-35 yaş
36 yaş ve üzeri
19-35 yaş
36 yaş ve üzeri
19-35 yaş
36 yaş ve üzeri
19-35 yaş
36 yaş ve üzeri
Çalışma
durumu
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

n

X

S

sd

t
,171

,864

-,873

,385

-1,102

,244

-1,533

,138

-,797

,428

-1,037

,320

-1,437

,154

-,186

,853

-1,814

,073

-1,315

,178

74
46
74
46
74
46
74
46
74
46

24,85
25,06
24,78
25,91
11,60
12,45
12,13
13,17
73,58
76,40

6,63
5,63
7,06
5,92
3,36
3,98
3,46
3,23
18,4
16,6

108

36
84
36
84
36
84
36
84
36
84

24,39
25,68
11,30
12,28
12,39
12,51
23,76
25,89
71,84
76,37

5,77
7,32
3,39
3,67
3,51
3,36
5,60
6,67
15,7
19,1

108

p
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Sıcaklık ve sevgi
Saldırganlık
İhmal
Reddetme
Toplam reddetme
Sıcaklık ve sevgi
Saldırganlık
İhmal
Reddetme
Toplam reddetme

Sıcaklık ve sevgi
Saldırganlık
İhmal
Reddetme
Toplam reddetme
Sıcaklık ve sevgi
Saldırganlık
İhmal
Reddetme
Toplam reddetme

Aile yapısı
Çekirdek
Geniş
Çekirdek
Geniş
Çekirdek
Geniş
Çekirdek
Geniş
Çekirdek
Geniş
Çocuğun yaşı
4 yaş
5 yaş
4 yaş
5 yaş
4 yaş
5 yaş
4 yaş
5 yaş
4 yaş
5 yaş
Çocuğun
cinsiyeti
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Anaokulu
süresi
1-12 ay
13ay- üzeri
1-12 ay
13ay- üzeri
1-12 ay
13ay- üzeri
1-12 ay
13ay- üzeri
1-12 ay
13ay- üzeri

94
26
94
26
94
26
94
26
94
26

24,86
26,03
11,85
11,92
12,22
12,23
24,57
26,38
73,52
77,57

6,78
6,53
3,68
3,29
3,28
3,75
6,22
6,51
17,9
17,6

108

47
63
47
63
47
63
47
63
47
63

25,70
24,47
26,46
24,15
12,65
12,31
12,89
11,11
77,72
72,06

5,90
6,59
6,94
6,42
3,10
3,64
4,11
2,92
17,5
17,8

108

47
63
47
63
47
63
47
63
47
63

25,14
24,80
26,02
24,49
12,50
12,40
12,10
11,69
75,34
73,84

6,71
6,03
6,94
6,52
3,20
3,58
3,50
3,65
17,8
18,0

108

78
42
78
42
78
42
78
42
78
42

25,34
24,71
25,50
24,72
12,66
12,30
12,11
11,58
74,63
74,30

5,86
6,85
6,67
6,81
2,93
3,93
3,91
3,14
17,1
18,8

108

,790

,434

-,087

,931

-1,226

,228

-1,018

,315

-1,254

,202

1,024

,308

1,781

,078

,530

,597

2,529

,013*

1,660

,100

-269

,788

1,172

,244

-159

,874

,593

,554

,434

,665

-,507

,613

,603

,548

,535

,594

,797

,427

,096

,924

Tablo 2’ye göre annelerin kabul-red düzeylerinin annenin yaşı, çalışma durumu, aile yapısı,
çocuğun cinsiyeti ve anaokuluna devam süresi gibi değişkelere göre anlamlı bir farklılık
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göstermediği (p>.05), çocuğun yaşına göre ise ayrışmamış reddetme boyutunda anlamlı bir
farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<.05). Buna göre dört yaşında çocuğu olan anneler
çocuklarını daha fazla reddetmektedirler.
Tablo 3. Araştırmaya Alınan Annelerin Anne-Çocuk İlişkileri Anne Formu’ndan Aldıkları
Puanların Bazı Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Varyans Analizi Sonuçları
Özellikler
n
Çocuk sayısı
Tek çocuk
Sıcaklık ve sevgi
2 çocuk
3 çocuk ve üzeri
Tek çocuk
Saldırganlık
2 çocuk
3 çocuk ve üzeri
İhmal
Reddetme
Toplam

Sıcaklık ve sevgi

Saldırganlık

İhmal

Reddetme

Toplam

Tek çocuk1
2 çocuk2
3 çocuk ve üzeri3
Tek çocuk
2 çocuk
3 çocuk ve üzeri
Tek çocuk
2 çocuk
3 çocuk ve üzeri
Öğrenim
durumu
İlkokul1
Ortaokul2
Lise3
Üniversite4
İlkokul1
Ortaokul2
Lise3
Üniversite4
İlkokul1
Ortaokul2
Lise3
Üniversite4
İlkokul1
Ortaokul2
Lise3
Üniversite4
İlkokul1
Ortaokul2
Lise3
Üniversite4

X

S

sd

42
62
16
42
62
16

23,50
25,52
27,25
23,61
25,55
27,81

5,61
6,67
6,25
5,93
7,28
6,02

42
62
16
42
62
16
42
62
16

11,57
12,69
14,06
11,19
12,19
12,62
69,88
75,96
81,70

36
20
40
24
36
20
40
24
36
20
40
24
36
20
40
24
36
20
40
24

29,72
25,57
22,65
22,50
29,72
25,78
23,40
22,52
14,51
12,42
12,00
11,28
14,31
12,52
10,95
10,33
88,27
76,31
69,00
66,73

F
2-107

p

Anlamlı
fark

2,443

,092

2,510

,086

3,02
3,45
3,73
3,34
3,71
3,66
16,0
18,7
17,2

3,458

,035*

1,332

,086

3,001

,054

7,07 3-106
5,82
4,97
4,55
6,44
7,26
4,86
5,82
3,85
3,11
3,30
2,64
6,44
7,26
4,86
5,32
18,11
17,86
13,84
13,53

10,674

,000* 1-3, 1-4

8,627

,000* 1-3, 1-4

6,025

,001* 1-4

8,627

,000* 1-3, 1-4

11,783

,000* 1-3, 1-4

1-3

424

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Tablo 3’e göre annelerin kabul-red düzeyleri sahip olunan çocuk sayısına göre sadece
ihmal boyutunda anlamlı bir farklılık gösterirken, öğrenim düzeyi değişkenine göre tüm
boyutlarda anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<.05). Farklılığın hangi gruptan
kaynaklandığını belirlemek için yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre üç veya daha fazla
çocuğa sahip anneler çocuklarını daha fazla ihmal ve reddetmektedirler. İlkokul mezunu
annelerin ise çocuklarını reddetme oranı tüm boyutlarda anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuştur (p<.05).
Tablo 4. Araştırmaya alınan çocukların mizaçları ile anne- çocuk ilişkisi arasındaki
korelasyon sonuçları
Mizaç Toplam Puan

Anne-Çocuk İlişkisi Toplam Puan
r
p

-,120
,212

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya alınan annelerin kabul-red düzeyleri ile çocukların
mizaçları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır (r= -,120; p.>01).

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırma annelerin kabul-red düzeylerinin çocuğun mizacı ile bazı değişkenler açısından
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde annelerin yaşı ile kabulred düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuca göre annelerin, yaşları
ne olursa olsun annelik duygusuyla çocuklarını sevdikleri ve onlara ilgi gösterdikleri
düşünülmektedir. Çakıcı (2006) da çalışmasında yaş değişkeni ile annelerin kabul-red
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını bulmuştur.
Çalışma durumuna göre annelerin kabul-red düzeyleri incelendiğinde çalışmayan annelerin
puan ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiş ancak aradaki farkın anlamlı olmadığı
belirlenmiştir. Anne-çocuk ilişkisinin daha çok çocuğa ayrılan nitelikli zaman ile ilişkili
olduğu düşünülmektedir. Yüksek-Usta’a (2014) göre annenin çalışıp-çalışmama durumu
anne-çocuk ilişkisini doğrudan etkilememektedir. Anneni çocuğu ile geçireceği zamanın
önemini kavramış olması ve buna fırsat verecek ortamı hazırlayabilmesi anne-çocuk
ilişkisinde daha önemlidir. Çakıcı (2006) ve Yüksek-Usta (2014) da çalışmalarında annelerin
çalışma durumu ile kabul-red düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulmamışlardır.
Araştırmada annelerin kabul-red düzeylerinin aile yapısı değişkenine göre değişmediği
belirlenmiştir. Bu durumun araştırmaya alınan annelerin büyük bir çoğunluğunun kentte
yaşıyor olmasından ve her iki aile yapısının da benzer özellikler göstermesinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Çakıcı (2006), Özyürek ve Tezel-Şahin (2012) de
çalışmalarında aile yapısının annelerin kabul-red düzeylerini etkilemediğini belirlemişlerdir.
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Araştırmada kız çocuğuna sahip annelerin puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Ancak
bu durum istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. Geçmişte özellikle geniş aile
yapısında erkek çocuk beklentisi daha yüksek ve erkek çocuğuna olan yaklaşım kız
çocuklarına göre daha farklı olabilmekteydi (Yaşar, 2009). Ancak günümüzde eğitim
düzeyinin artması, toplumun bilinçlenmesi ve aile yapısının değişmesi gibi nedenlerden
dolayı annelerin çocukları arasında ayrım yapmadığı ve çocuklarına eşit davrandığı
düşünülmektedir. Ansari, 2002; Erkan ve Toran, 2004; Erkman ve Rohner, 2006; UçarÇabuk, 2013; Toran, 2005; Turner ve Sarason (2001), Yaşar, 2009 ve Ural vd. (2015) de
araştırmalarında çocuğun cinsiyetinin annelerin kabul-red düzeylerini etkilemediğini
belirlemişlerdir.
Anaokuluna devam süresi ile annelerin kabul-red düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Ancak okul öncesi eğitimin çocuğun gelişimini desteklediği ve sağlıklı bir
anne çocuk ilişkisinin oluşmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir Bu nedenle farklı bir
çalışma grubunda anne kabul-red düzeyi bu değişken açısından incelenebilir.
Araştırmada çocuğun yaşının ayrışmamış reddetme boyutunda anlamlı bir farklılığa neden
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre dört yaşında çocuğu olan anneler çocuklarını daha fazla
reddetmektedirler. Çocuğun büyümesiyle birlikte anneler yaşları ilerledikçe tecrübe
kazanmakta ve çocukları ile daha sağlıklı bir ilişki kurmaktadırlar (Ural vd. 2015). Ayrıca
çocuklar büyüdükçe kendilerini daha rahat ifade edebilirler ve öz bakım becerilerini
karşılayabilirler. Özellikle altın yaş olarak nitelendirilen beş yaşta çocuklar daha uyumlu ve
sosyaldirler (Çakıcı, 2006). Bu nedenle beş yaşında çocuğu olan annelerin kabul düzeyleri
daha yüksek çıkmış olabilir. Ural vd. 2015 de çalışmaların da çocuğun yaşının annelerin
kabul-red düzeylerini etkilediğini bulmuşlardır.
Annenin sahip olduğu çocuk sayısının ihmal boyutunda anlamlı farklılığa neden olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuca göre üç ve daha fazla çocuğa sahip anneler çocuklarını daha fazla
reddetmektedirler. Annenin sahip olduğu çocuk sayısı arttıkça sorumluluğunun da artacağı
dolayısıyla daha fazla yorulacağı ve bu durumunda çocukları ile olan ilişkisini olumsuz
etkileyeceği düşünülmektedir. Seçer, Çeliköz ve Yaşa’a (2008) göre çocuk sayısı arttıkça
anneler çocukların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmakta ve
annelik rolünü çocuklardan birine aktararak çocuklarına karşı ihmalkâr ve ilgisiz
davranabilmektedir. Çakıcı (2006), Erkan ve Toran (2010), Yaşar (2009) da çalışmalarında
çocuk sayısı ile ebeveyn kabul-red düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğunu
bulmuşlardır.
Araştırma sonucunda annelerin öğrenim durumları ile anne- çocuk ilişkileri ölçeğinin tüm
boyutları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre ilkokul
mezunu anneler çocuklarını daha fazla reddetmektedirler. Köse’e (2003) göre anneler
öğrenim düzeyleri yükseldikçe geleneksel çocuk yetiştirme tutumlarından uzaklaşmakta,
çocukları ile etkili zaman geçirmekte ve daha sağlıklı ilişki kurmaktadırlar. Bu nedenle
üniversite mezunu annelerin çocuklarını kabul düzeyleri daha yüksek çıkmış olabilir. Çakıcı
(2006), Erler (2011), Kaya, (2010), Köse (2003), Kaya vd. (2012) ve Malik (2010) de
çalışmalarında eğitim düzeyleri yüksek olan anne ve babaların çocuklarına karşı daha sağlıklı
tutum sergilediklerini belirlemişlerdir.
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Annelerin kabul-red düzeyleri ile çocuğun mizacı arasındaki ilişki incelendiğinde ise
annelerin toplam kabul-red puanları ile çocukların toplam mizaç puanları arasında anlamlı bir
ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuca göre annenin kabul-red düzeyi çocuğun mizacını
etkilememektedir. Mizaç çocuğun dünyayı algılayışını ve yaklaşımını yapılandıran doğuştan
getirdiği özelliklerdir. Bu özellikler doğumdan itibaren neredeyse değişmemektedir
(Yağmurlu, Sanson ve Köymen 2005, Grist ve McCord, 2010) Bu nedenle ebeveyn tutumu
gibi çevresel faktörlerin mizaç üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceği düşünülmektedir. Ancak
Ummanel (2007) okul öncesi dönem çocuklarıyla yaptığı çalışmasında, Arslan (2010), Elli
(2006), Khalaque ve Rohner, 2002, Oshino, Suzuki, Ishii ve Otani (2007) ise yetişkinlerle
yaptıkları çalışmalarında ebeveyn kabul- reddinin mizaç ve karakter özelliklerini etkilediğini
belirlemişlerdir. Ancak yapılan çalışmalar incelendiğinde mizaçtan çok karakter boyutlarının
ebeveyn tutumlarından etkilendiği görülmüştür. Kişiliğin bir parçası olan karakter, içinde
yaşanılan çevrenin değer yargıları ile birlikte yorumlanmaktadır ve zamanla değişebilecek
özelliğe sahiptir. Aile, okul ve diğer sosyal çevre içinde geçirilen sosyal yaşantılar karakteri
etkilemektedir (Neal, Meyer ve Pomares, 2007). Bu nedenle karakter ebeveyn tutumlarından
etkilenmiş olabilir. Rohner (2004)’e göre ebeveyn kabul-reddi ile karakter ve mizaç gibi
özellikler arasındaki ilişki kültüre göre de değişebilmektedir. Arslan’a (2010) göre
ebeveynlerin çocuğuna karşı tutumları çocuğun kişilik özelliklerini, çocuğun kişilik özellikleri
de ebeveynlerin tutumlarını etkileyebilmektedir. Yani bu iki değişken arasında iki yönlü bir
ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle anne-kabul reddi ile kişiliğin bir parçası olan mizaç arasında
doğrudan bir sebep–sonuç ilişkisi kurmanın sağlıklı sonuç vermeyeceği düşünülmektedir.
Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda;
Annelerin kabul-red düzeylerini etkileyebilecek farklı değişkenlerinde olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle annelerin kabul-red düzeyleri farklı değişkenler açısından farklı
çalışma gruplarında incelenebilir. Aynı çalışma babalar ile yapılabilir. Araştırma sonucunda
üç ve daha fazla çocuğu olan ve eğitim düzeyi düşük annelerin çocuklarını daha fazla
reddettikleri belirlenmiştir. Bu nedenle ailelere çocukla etkili zaman geçirme çocuk gelişimi
ve eğitimi konusunda seminerler verilebilir. Anne-babaların çocukları ile sağlıklı iletişim
kurabilmeleri için anne-baba eğitim programları hazırlanabilir ve bu konuda ailelere rehberlik
edilebilir.
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ÜNİVERSİTELERİN SOSYO-EKONOMİK DÖNÜŞÜME ETKİSİ VE
ŞEREFLİKOÇHİSAR HALKININ ÜNİVERSİTEYE BAKIŞI
Levent Songur*

Abdullah Turan**

Öz
Üniversiteler bulundukları yeri önemli ölçüde etkileyebilme kabiliyetine sahip kurumlardır. Bu etki
genel olarak il ya da ilçenin gelişimine katkı yönünde olsa da bu durumun halk tarafından değerlendirilmesi ve
bu değerlendirilmenin bilinmesi hem üniversitenin eksiğini görmesine hem de halkın varsa yanlış anlamalarının
giderilmesine katkı sağlayacaktır.
Buradan hareketle çalışmanın amacı üniversitelerin sosyo-ekonomik dönüşüme etkisini Aksaray
Üniversitesi örneği üzerinden halk gözünde ortaya koymaktır. Önemi ise bu konuda Şereflikoçhisar’da ve
Aksaray üniversitesi örneği üzerinden yapılmış ilk çalışma olmasıdır. Buna ilaveten halk ile üniversite arasında
bir yakınlaşma köprüsü kurması açısından ve üniversitenin kendisini sınaması bakımından da önem arz
etmektedir.
Şereflikoçhisar halkına ulaşabilmek, evrenin tamamını temsil edebilmek için 660 adet anket formu
oluşturulmuş, 640’ı vatandaşlarımız tarafından doldurulmuş, anket formuna verilen cevapların incelenmesinde
20 adet anketin eksik ve hatalı doldurulduğu tespit edilmesi nedeniyle değerlendirilme dışı tutulmuş, toplam 620
adet anket çalışma kapsamında incelenmiştir.
Anket testinde yer alan ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki algılarına ilişkin sorulardan elde
edilen sonuçlara göre Şereflikoçhisar kampüsü okulları Şereflikoçhisar’ın yaşam kalitesini yükseltmekte,
ilçesinin tanınırlık ve imajı için son derece önemli ve halk tarafından olumlu olarak değerlendirilmekte, buna
karşın Şereflikoçhisar kampüsü okulları Şereflikoçhisar adına sosyal sorumluluk ve yardım projeleri
üretememekte ve ilçedeki işsizliğin azalmasına katkıda bulunamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Halk, Üniversite, Sosyo-Ekonomik Dönüşüm, Şereflikoçhisar.
THE EFFECT OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION OF UNIVERSITIES AND THE
OPINIONS OF PEOPLE IN ŞEREFLIKOÇHISAR ABOUT THE UNIVERSITY
Abstract
Universities are institutions that have the ability to influence their environment significantly. In general,
these effects contribute to the development of cities or towns. It is important, the evaluation by the people of this
situation and informing the university about their critical assessment. Thus, not only universities will realize their
lacks and needs but also misunderstandings of the people will be eradicated.
Hence, the aim of the study is to put forward the universities impact of on socio-economic
transformation in the public eye through the example of Aksaray University. The significance of the study is lies
in the fact that this is the first research study conducted on the sample of Aksaray University in the province of
Şereflikoçhisar. In addition, it is important for establishing a kind of solidarity between people and the university
and it is a source of reflection for universities.
660 questionnaires were created. to reach Şereflikoçhisar people and to represent the entire universe.
640 questionnaires were filled out by citizens. By examining the responses to the questionnaire, of these, 20 have
been identified as missing and incorrect filling. And therefore they are kept out evaluation. Overall, 620
questionnaires were investigated in the study.
According to the results obtained from the question located in the survey test that economic
contributions, local image and perception of social impact, Şereflikoçhisar campus schools ara regarded positive
by the public for improving the quality of life in the district, also, for recognition and image of the town.
However, Şereflikoçhisar school campus are considered negative that can not produce social responsibility and
* Öğretim Görevlisi, Aksaray Üniversitesi, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu,
leventsongur@aksaray.edu.tr
**
Öğretim Görevlisi, Aksaray Üniversitesi, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu,
turan68@aksaray.edu.tr
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charity projects on behalf of Şereflikoçhisar, and unable to contribute to the reduction of unemployment in the
district.
Keywords: Local People, University, Socio-Economic Transformation, Şereflikoçhisar.

GİRİŞ
Üniversiteler tarihten bu yana birçok değişim sürecinden geçmiştir. Üniversitelerde
yaşanan tüm değişimler gelişime etki etmekte ve üniversitelerin bulunduğu yerel halk için
önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitelerin değişim sürecinde oynadıkları rol toplumun her
kesimine farklı şekilde etki edebilmektedir. Halk bu değişimden kazançlı çıkmak istemekte ve
üniversiteler ise bu süreçte gücünü ve konumunu muhafaza etmek istemektedir.
21.yüzyıl bilgi ve dönüşüm çağıdır. Bilgi dediğimiz zaman aklımıza eğitim yuvaları ve
özellikle üniversiteler gelir. Üniversiteler bilgiye erişimde öncü kuruluşlardır. Bilgiye
eriştiğimiz ve bunu hayata geçirdiğimiz her evrede halkın dönüşüm yaşadığını görürüz.
Üniversiteler bilgiye ulaşarak, onu yaşama yansıtarak halka tesir etmektedirler. Bu süreçte
dönüşümün baş aktörü olagelmektedirler. Bu denli önemli rolü üstlenmişken elbette ki halkın
gözünde güçlü bir yer işgal etmekte ve kurum olarak halka karşı sorumlu olduklarının
bilincine erişebilmektedirler. Bu çağın özellikle ideolojilerle, ekonomiyle, yaşam tarzıyla,
güçle ve bilgiyle şekillenmesi halkın bu süreçte anlayışını değiştirmiş ve üniversiteleri
eleştirerek beklentilerine cevap arar hale gelmişlerdir. Üniversiteler ise bu sorumluluğun
farkında olarak şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkeleri içselleştirerek halkın beklentilerini
öğrenme yollarını anlama gayreti gösterme eğiliminde olmak zorunda kalmaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı üniversitelerin sosyo-ekonomik dönüşüme katkısını göstererek
Şereflikoçhisar halkının Aksaray üniversitesine bakışını ortaya koymaktır. Önemi ise
Şereflikoçhisar halkına ilişkin bir beklentiyi ve görüşü ortaya koymasının yanında 2006
yılında kurulmuş olan Aksaray üniversitesinin kendini halk gözünde değerlendirmesine
olanak tanımasıdır.
Çalışmada teorik kısmın oluşturulmasında internet ve kütüphane dokümanlarından
faydalanılırken uygulama kısmında anket yöntemiyle Şereflikoçhisar halkından veri
toplanmıştır. Anketin halka dağıtılmasında her kesime aynı ağırlıkta ulaşılması gözetilmiştir.
Bu sebeple sistemli şekilde esnafından askerine, mahallelerinden kamu kurumlarına ve
kıraathanelerine kadar ulaşılarak toplamda 620 kişiden kullanılabilir anket formu elde
edilmiştir. Bu yönüyle de halkın kanaatine ulaşılması konusunda ciddî bir rakama ulaşıldığı
düşünülmektedir.
Literatüre baktığımızda üniversitelerin sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin (Yılmaz ve
Kaynak, 2011; Yayar ve Demir, 2013; Özbay, 2013; Yıldız ve Talih, 2011; Aydın, 2002) ve
halkın bakışına ilişkin çalışmalar (Gül ve Gül, 2012; Yılmaz ve Kaynak, 2011; Saatci,
Avcıkurt ve Güdü Demirbulat, 2015; Torun, Öztürk ve Gelibolu, 2009) mevcuttur. Lâkin
yapılan çalışmanın daha fazla katılımcıya uygulanması, Şereflikoçhisar halkının beklentilerini
ortaya koyması ve Aksaray üniversitesini değerlendirmesi bakımından farklılaşmaktadır.
Çalışmanın içeriğinde kavramsal çerçeve başlığı altında üniversitelerin tarihi
gelişimine, üniversitelerin sosyo-ekonomik dönüşüme etkisine ve Şereflikoçhisar ve kampüsü
hakkında bilgilere yer verilmiş olup araştırma ve bulgular başlığı altında ise 8’i demografik
olmak üzere 28 sorudan oluşan anketten elde edilen verilerin SPSS 16 paket programıyla
değerlendirilmesine yer verilmiştir.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Mazisi itibarîyle kökeni çok eskilere dayanan üniversite kurumu günümüzde
aydınlanmanın feneri olarak kabul edilmekte ve varlığıyla toplumsal, ekonomik ve kültürel
yaşantımıza büyük tesir etmektedir. Bu bölümde üniversitelerin tanımına, tarihi yaşamına,
fonksiyonlarına, sosyo-ekonomik etkilerine ve Şereflikoçhisar ilçesi ile kampüsünde yer alan
okullara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Üniversitelerin Tarihi Serüveni ve Fonksiyonları
Çağdaş yaşamın en önemli kurumlarından birisi eğitimdir. Üniversiteler ise EğitimÖğretim kurumlarının en üst halkasıdır. Bu sebeple üniversiteler eğitimde ve toplumsal
yaşamda ayrı bir öneme sahiptir (Kavili Arap, 2010:2).
Üniversitenin Tanımı
Latince “Üniversitas” kavramından türetilmiş olan “Üniversite” kavramı Ortaçağda
kullanılmaya başlanmış ve o günkü kullanımıyla “herhangi bir birlik” anlamını taşımıştır.
Diğer bir ifadeyle, "bilgeliklerini paylaşmak ve aktarmak için bir araya gelen bilgeler
topluluğu” anlamını içermektedir (İbicioğlu, Taş ve Özmen, 2010: 54–55). Üniversite,
ansiklopedik tanımda evrensel geçerliliği olan, evrensel hakikati araştıran bir kurum olarak
ifade edilmektedir (Bilgin, 2009: 15).
Gerçeğin özgür bir şekilde ifadesini bulduğu, sorgulama eleştirel düşünme ve
tartışmada öğretici görev üstlenen ve bilimsel düşünmenin öncülüğünü kabul eden ve savunan
eğitim kurumları olarak tanımlanan üniversiteler (Doğan, 2013:109); coğrafî ve kültürel
farklılıkları sebebiyle çeşitli şekillerde toplumsal yapı içerisinde örgütlenmişlerdir. Bunun
yanı sıra siyasi güç odaklarından ve ekonomik güçlerden bağımsız olarak hareket eden,
inceleme ve üretme kabiliyeti kuşanmış öğretim kurumlarıdır (Yılmaz ve Kaynak, 2011: 56;
Saatci, Avcıkurt ve Güdü Demirbulat, 2015:127; Çatalbaş, 2007: 94). Üniversiteler
günümüzdeki haliyle fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer alt bölümlerden oluşan,
öğrencilerine belli ihtisaslar kazandıran yüksek düzeyde kabiliyetli öğretim ve araştırma
kuruluşları olarak ifade bulmaktadır (Bilgin, 2009: 35).
Üniversitenin Tarihi Gelişim Seyri
Üniversiteler tarihi süreç içerisinde farklı isimlerde ve içeriklerde işlevini yürütürken
Dünya’da ve Türkiye’de ki gelişim seyri bazı dönemlerde ilişkilendirilse de birbirinden farklı
gerçekleşmiştir.
Dünya’da Üniversitelerin Tarihi Serüveni
Yükseköğretim olarak kabul edilen eğitim şeklinin ilk örnekleri milâttan önceki
yüzyıllarda görülmektedir. M.Ö. 400’de Eflatun tarafından kurulan “Academia” ve çok
geçmeden M.Ö. 387’de Aristo’nun kurduğu “Lyceum” ilk örnekler olarak kabul görmektedir
(İbicioğlu, Taş ve Özmen, 2010: 54).
Dünya tarihinde yükseköğretimin üniversite kurumu ile başladığını söylemek mümkün
değildir. Çünkü yükseköğretim kurumları ilk çağlardan beri var olagelmiştir. İslâm
coğrafyasında eğitimini sürdüren medreseler, Hristiyan dünyasında inşa edilmiş katedral ve
manastırlar ile Antik Yunan’da oluşturulan akademiler bilgin/âlim yetiştirmede
yükseköğretimin işlevini üstlenmişlerdir. Buradan hareketle bu şekilde oluşturulmuş kurumlar
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ile üniversiteleri birbirinden ayırmak zor görünmektedir (https://yolharitasi.yok.gov.tr,
20.04.2016).
Doğuya baktığımızda bugünkü anlamına en yakın üniversiteye Bağdat’ta Abbasîler
döneminde rastlanılmaktadır. İlk üniversite ise 859 yılında Emeviler tarafından Fas’ın Fez
şehrinde kurulmuş olan Keyruvan Üniversitesidir. Batıda ise üniversitelerin İslâm
medeniyetinin Endülüs Emevi Devleti vasıtasıyla Avrupa’ya girmesiyle başladığı
görülmektedir. Bu konuda, Doğunun en eski üniversiteleri olan Fas ve Kurtuba üniversiteleri
ilim ve fennin “kilise ruhban sınıfına mensup öğretim üyeleri olan okullara” girmesine
yardımcı olarak sağlamış olmaktadır (Bilgin, 2009: 35).
Bugün anladığımız manada ilk üniversitelerin 11. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya
çıktığı kabul edilmektedir. Özellikle 12. yüzyıl boyunca Avrupa’da geç feodal dönemin
sosyo-kültürel şartları içerisinde durum cereyan etmiştir. Bu dönemde Bologna (1088), Paris
(yaklaşık 1150) ve Oxford (yaklaşık 1167) ilk kurulan üniversiteler olarak karşımızda
durmaktadır. Günümüzdeki biçimiyle modern anlamda üniversitelerin ilk örneğini ise 1810
yılında Wilhelm von Humboldt tarafından kurulan Berlin Üniversitesinde görmek mümkün
olmaktadır (https://yolharitasi.yok.gov.tr, 2016: 21–22). Her ne olursa olsun 17. yüzyıla kadar
Avrupa’da tek hâkim güç Kilise-Papalıktır. Dolayısıyla üniversitelerin bu gücün etkisi ve
desteğiyle geliştiği görülmektedir. Bu durum ise üniversitelerin bağımlı olarak işlev
yürüttüklerini göstermektedir (Anameriç ve Rukancı, 2008: 38).
Türkiye’de Üniversitelerin Tarihi Serüveni
Türkiye’de üniversitenin tarihi medreselere dayanmaktadır. Medreseler üst düzey
eğitim kurumları olarak tasarlanmasının yanında sadece din eğitimi veren kurumlar değillerdir
(Bilgin, 2009: 37). Medreseler öğrencilerin içinde yattıkları bina, mektep, okul ve ders
okutulan yer anlamına gelmektedir. Fatımîlerden (909–1171) başlamak suretiyle Osmanlılar
(1299–1922) döneminde devam eden ve geniş bir coğrafyada bulunun eğitim alanlarıdır.
İslam’ın ilk emrinin “oku” olması sebebiyle İslam’da bilime verilen önem ortadadır. Bu
sebeple yöneticiler yönetimi altına aldıkları her yerde din ve bilim faaliyetlerini desteklemiş
ve sürdürmüşlerdir. İslâm dünyasında medresenin temelini oluşturan ilk kurum 10. yüzyılda
Taberan ve Bağdat’ta kurulmuştur. Bu eğitim kurumunda sadece fıkıh (İslam Hukuku)
okunmuştur. Daha sonra Selçukluların başkenti ve Türk adet ve geleneklerinin hâkim olduğu
Nişabur şehrinde fıkha ek olarak kelâm, hadis, tefsir, Kur’an ve diğer İslami bilimlerinin
okutulduğu ilk medrese ünlü fıkıh bilgini Saig al-Nişaburi adına kurulmuştur. Birçok tarihçi
ise İslam dünyasının ilk medresesi olarak Büyük Selçuklu sultanı Melikşah’ın veziri Nizamü’l
Mülk’ün 1067’de Bağdat’ta kurduğu Nizamiye Medresesi’ni kabul etmektedirler. İznik’te
kurulan Orhan Gazi Medresesi (1331) ise Osmanlının ilk medresesi olarak kabul edilmektedir
(Anameriç ve Rukancı, 2008: 36–37).
Medresenin Türk dünyasında köklü bir geleneği mevcut bulunmaktadır. Batılıların
İslam dünyasının bilimsel tarihini ve üniversite tarihini araştırması neticesinde özellikte
akademik çalışmaların Endülüs’te çok ileri düzeye olduğunu söylemektedirler. Üniversite
geleneğinde özellikle 17. yüzyıldan itibaren, hadis, fıkıh ve kelâm gibi daha çok dini ilimlerin
incelendiği bir dönüşümün söz konusu olduğu ve bu süreçte matematiğin, biyolojinin,
astronominin ve pozitif bilimlerin önem kaybettiği bir gerilemenin yaşanmakta olduğu
görülmektedir. Türk İslam uygarlığının gerileme sürecini yaşamasının temellerinde
üniversitelerdeki bu zihniyet değişiminin olduğu savunulmaktadır (Bilgin, 2009: 37–38)
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Günümüzdeki yapıya ve bugünkü üniversitelerin statüsüne benzeyen üniversiteler
ülkemizde 1863’te kurulan Darülfünunla başlasa da bu kurumların Fatih külliyesi ve
Süleymaniye medresesinden farklı olduğu düşünülmemelidir (Bilgin, 2009: 39). “Bilim
yurdu” anlamına gelen bu Darülfünunlar defalarca açılıp kapanarak 1932’ye kadar varlığını
sürdürmeyi başarmıştır. Ardından 1933’te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul
Üniversitesi kurulmuştur. Bu süreçte üniversiteler kurulmaya devam ederken 1945’te
çıkarılan bir kanunla bütün üniversitelere ilim ve yönetimde özerklik tanınmıştır.
Üniversiteler geçen yıllarda kurulmaya devam ederken 1982 Anayasasıyla bütün üniversiteler
Yüksek Öğretim Kurulu çatısı altında toplanmıştır (Kavili Arap, 2010: 8–9.) Bu gelişmelerin
ardından yükseköğretimi yurt geneline dengeli olarak dağıtmak ve ihtiyaçlara cevap vermek
adına 2006 yılından itibaren yoğun bir şekilde üniversite sayısı artırılmaya çalışılmış ve bu
konuda ciddi adımlar atılarak (Doğan, 2013:110) 2016 yılı itibariyle var olan üniversite sayısı
193’e ulaşmıştır (http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz, 03.03.2016).
Üniversitelerin Fonksiyonları
Günümüzde üniversiteler, eğitim dışında birçok konuda fonksiyonlar üstlenmektedir.
Ülkemizde özellikle 1992 yılı sonrası Anadolu'da birçok şehre üniversite, fakülte ve
yüksekokul açılmıştır. Bu okullar kuruldukları şehirlerin sosyal, ekonomik, kültürel, şehirsel
yapıları gibi birçok yönlerini etkilemektedir (Aydın, 2002: 187; Çetin, 2007: 219).
Üniversitenin büyümesi, gelişmesi ve işlevini en iyi şekilde yürütebilmesi için toplumun
desteğine ihtiyacı vardır. Bunun için ise olumlu bir kurum imajı yaratmasına gerek
duyulmaktadır. Bu sebeple üniversiteler çok farklı beklentileri olan sosyal gruplarla etkili
iletişim sürdürmek durumunda kalmaktadır (Saatci, Avcıkurt ve Güdü Demirbulat, 2015:
127–128; Torun, Öztürk ve Gelibolu, 2009: 170). Çünkü küresel rekabeti yakalamak;
üniversitelerin kendini yenilemesine, geliştirmesine, ihtiyaçlara cevap vermesine ve bu
amaçla iyi öğrenciler yetiştirmesine bağlıdır (Yıldız ve Talih, 2011: 271).
Üniversiteler, sundukları kültürel aktiviteler ile öğrencilerinin istihdam yeteneklerini
artırabilmekte (Çetin, 2007:220) kültürün yenilenmesini ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını
sağlamasının yanı sıra bilimsel araştırma yapma ve öğrencilerini mesleklendirme gibi
fonksiyonları bünyesinde barındırmaktadır. Gerçeği bulmayı ve bilgiye ulaşmayı görev bilen
bu kurumlar bu tür kazanımları toplumsal yararı sağlamak için kullanmaktadır (İbicioğlu, Taş
ve Özmen, 2010: 55). Öğrencilerin geleceğe hazırlama ve onların kişiliklerini geliştirme
görevi yanında toplumun ihtiyacı olan beyin gücünü mümkün kılmak için çabalamaktadırlar
(Saatci, Avcıkurt ve Güdü Demirbulat, 2015:126). Üniversiteler; öz güveni geliştirmek,
yaratıcılık, girişimcilik, özgür düşünebilme ve iletişim kabiliyetlerini artırma gibi yeteneklerin
kazandırılmasını sağlamaktadır (Amca, 2011: 3).
Üniversiteler özel sektörle iş birliği halinde sürdürülen araştırma faaliyetlerine
katılma, ulusal ve uluslar arası ekonomik ilişkileri geliştirme gibi önemli görevler
yürütmelerinin yanı sıra içinde bulundukları kentin gelişmesine ve modernleşmesine de
önemli katkılar sunmaktadır (Işık, 2008:161).
Üniversiteler bulundukları bölgenin ihtiyaçlarına cevap vererek kalkınmaları için
katkıda bulunma, toplumda verimliliği artırma, işsizliği azaltma, bireysel geliri artırma ve
iktisâdi kalkınmayı gerçekleştirmek adına beşeri sermayeyi geliştirme gibi önemli
fonksiyonlar üstlenmektedirler (Yayar ve Demir, 2013:107). Aynı zamanda bölgenin dışarıya
açılan kapısı olmaları önemlerini artırmaktadır. Yerel katma değer zincirinin oluşturulmasında
ve geliştirilmesinde düzenleyici işlevi yürütmektedirler (Çetin, 2007:220).
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Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliği ile tanınma ve tanıtma da ciddi işlevleri var
olmasının yanında diğer sektörler üzerinde uyarıcı etkiye sahiptirler. Sağlık ve çevre
sorunlarına ilave olarak yaptıkları çalışmalarla güçsüz kesimin toplumsal haklarını
savunmakta, faaliyet yürüttüğü bölgeye sportif ve eğlence olanakları yaratmakta, yöre
halkının farklı kültürleri görmesini sağlamakta, halka yönelik meslek kursları açarak
gelişmelerine katkı sağlamakta ve sanayi kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadırlar (Gül ve
Gül, 2012: 1–2).
Üniversitelerin Sosyo-Ekonomik Dönüşüme Etkisi
Dünyada son zamanlarda teknolojik, ekonomik, siyasal ve sosyal gelişim ve değişim
hız kazanmış; bu gelişme sürecine etki eden ve bu süreçten etkilenen üniversiteler önemli hale
gelmiş ve üzerinde araştırmalar yapılması söz konusu olmuştur (Gizir, 2007:248).
Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri gücü yetiştirme, bilginin üretilmesi ve
toplumsal hizmet sunumunda üniversitelerin yeri müstesnadır. Üniversitelerin yöreye
sağladığı göçle ilgili çeşitlilikler, farklı yörelerden gelen öğrenci ve çalışanların kültürel
etkileşimle sağladığı yararlar, bölgesel sosyo-ekonomik gelişimin sağlanması, yeni ve farklı
sportif faaliyetlere olanak tanıması, bulunduğu yerde ekonomik kalkınmayı teşvik etmesi,
istihdam olanakları sunması ve sektörler arası etkileşim yaratması gibi kazanımlarının
mevcudiyeti ortadadır. Bununla beraber, ülke kalkınması, bölgesel eşitsizliklerin
giderilmesine katkıları, öğrencilerinin varlığıyla yöreye yarattığı ekonomik getiri, üniversite
ihtiyaçları için alınan mal ve hizmetlerin yöreye sağladığı katkı, çevre tasarımına katkıları,
toplumsal eğitim seviyesinin yükselmesine katkıları, yörede faaliyet yürüten işletmelere
sağladığı katkıların ekonomik kazanımları, (Yılmaz ve Kaynak, 2011: 56–57; Yayar ve
Demir, 2013:107; Çatalbaş, 2007:93; Doğan, 2013:110; Kavili Arap, 2010:11) üniversitelerin
sağladığı diğer faydaları oluşturmaktadır.
Modernleşmenin en önemli unsuru üniversite ve sanayidir. Özellikle yapılan kongre,
sempozyum, konferans, seminer, panel, kurslar, çeşitli görsel ve yazımsal faaliyetler bu
konuda büyük tesire sahiptir (Yılmaz ve Kaynak, 2011:57). Bu gibi faaliyetler halkın
bilgilendirilmesini ve bilinçlenmesini sağlamaktadır. Bununla beraber yapılan bahar
şenlikleri, tarihi ve milli günlere ilişkin kutlama organizasyonları ile insanların bir mekânda
buluşmasını sağlayarak sosyalleşmeyi artırmakta; insanların yeme, içme ve müzik hayatlarını
değiştirmektedirler (Özbay, 2013: 14). Üniversiteler kuruldukları bölgenin bireysel
kazançlarını ve iş bulma olanaklarını olumlu etkilemektedir. Bunun dışında yapılan bir diğer
çalışma üniversitelerin bulundukları yörede restoran, bar, giyim mağazaları, kafe, spor
mağazaları, spor tesisleri, halı saha gibi işletmelerin sayısının artışında önemli etki sahibi
olduklarını göstermektedir (Yılmaz ve Kaynak, 2011: 58).
Üniversitelerde farklı kültürel özelliklerdeki öğrencilerin bir araya gelmesi kültürel
etkileşimi mümkün kılarken diğer yandan varsa ön yargıların kırılmasına da olanak
tanımaktadır. Kadının konumu ve aile içi yaşam tarzı ve faaliyet kültürüne olumlu tesir
sunmaktadır (Özbay, 2013: 14). Kentleşmenin zayıf olduğu yerlerde açılan üniversiteler
geçen yıllar içerisinde bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik getiriler sunmuşlardır.
Kuruldukları yörenin nüfusuna da etkileri büyüktür (Saatci, Avcıkurt ve Güdü Demirbulat,
2015:127). Bunlara ilave olarak üniversiteler, emek piyasasını nitelik yönünden etkileyerek
yapılan etkinlik ve çalışmalarla girişimciler için cazibe merkezi haline gelmelerini sağlayarak,
düşük gelirli grubun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesini mümkün kılarak; bölgesel
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farkların azaltılmasıyla da ekonomik katkı sağlayarak (Yayar ve Demir, 2013: 107) sosyoekonomik dönüşüme etkilerini sürdürmektedirler.
Kalkınmanın anahtarı diyebileceğimiz bilginin üretilmesinde ve buna bağlı olarak
yetiştirilen nitelikli elemanla bölgesel ve genel kalkınmanın sağlanmasında mühim vazife
sürdürmektedirler. Nitelikli nüfus olgusu, gelişmiş ve az gelişmiş ülke sınıflamasının
belirleyici taşıdır. Bu süreçte üniversiteler piyasanın taleplerine cevap vermek adına yenilikler
sunma ve projeler yaratma konusunda adımlar atmaktadırlar (Yıldız ve Talih, 2011:271).
Üniversitelerin kurulduğu yörelerde nüfus miktarında, yaş yapısında ve göç verilerinde
değişiklikler görülmektedir. Ayrıca yörede iş imkânlarının artması söz konusu olmaktadır.
Çünkü yapılan harcamaların ekonomik olarak yörede kalması ve var olan genç nüfusun kentin
tüketim kalıplarını değiştirmesi ile hem tüketimi artırmakta hem de yeni tüketim çeşitleriyle
kentte daha önce olmayan ekonomik faaliyetleri mümkün kılmaktadır. Mevcut iş kollarını
geliştirmesinin yanı sıra yoğun konut talebi yaratmaktadır. Böyle bir durumda kentler, alan
büyümesi yaşamakta ve bu durum üniversitelerden büyüme talebi yaratmaktadır (Işık, 2008:
161–162).
Üniversiteler artık bilgi ekonomisinin üreticisi ve danışmanlık ve teknoloji üreten
işletmelerdir demek hiç de yanlış olmayacaktır (İbicioğlu, Taş ve Özmen, 2010: 55). Verdiği
eşit ve kaliteli eğitim hizmetiyle, halkı anlayarak onlara yol göstermeye çalışmasıyla, projeler
üretmesiyle, bölge sorunlarına çözüm üretmesiyle, bölge ile ilgili özellikleri ortaya koyarak
markalaşmasına ilişkin çalışmaları ve katkılarıyla üniversiteler sosyo-ekonomik dönüşüm
noktasında büyük katkılar sağlayarak yöre halkına refah ve huzur getirilmesini sağlamaktadır
(Kavili Arap, 2010: 11).
Genel Bir Bakışla Şereflikoçhisar ve Şereflikoçhisar Kampüsü
Şereflikoçhisar başkent Ankara’nın uzak ilçelerinden bir tanesidir. Bu sebeple
üniversite ihtiyacına kendisine daha yakın olan Aksaray cevap vermiştir. Şereflikoçhisar
sürekli nüfus kaybeden bir ilçe olarak karşımızda durmaktadır. Aşağıdaki başlıklarda ilçenin
sosyo-ekonomik açıdan değerlendirmesi ve de Şereflikoçhisar kampüsünün gelişim serüveni
anlatılmıştır.
Sosyo-Ekonomik Açıdan Şereflikoçhisar
5000 yıllık bir tarihi maziyle birçok kültürün kalıntıları üzerinde bulunan
Şereflikoçhisar, 150 km mesafe ile Ankara ilinin en uzak ilçelerinden biri konumundadır
(https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eerefliko%C3%A7hisar, 02.03.2016). Tuz Gölü ile
Hirfanlı barajı arasında bulunan ilçe 33.729 nüfusa sahiptir. Yağış alma yönünde zayıf ve
toprağındaki tuzluluk oranının fazla olması sebebiyle fakir bir bitki örtüsüne sahiptir
(http://www.sereflikochisar-bld.gov.tr, 20.04.2016).
Çalışan nüfusun % 30 kadarı tarım ve sanayi alanında, % 70 kadarı ise hizmet
sektöründe görev almaktadır (Altuğ, 2010: 138–139). İlçenin tarla alanı fazla olsa da
sulanabilir tarım alanı çok azdır. Bunun yanında büyük baş ve küçükbaş hayvan sayısı
bakımından da çok gelişmiş değildir (http://www2.tbmm.gov.tr, 2013:3). İlçede yoğun olarak
arpa ve buğday ekilmekte ve bu ürünleri şeker pancarı ve nohut takip etmektedir
(http://www.csb.gov.tr, 2013: 74).
İlçenin gelişmiş sanayisi Tuz Gölü’nün büyük etkisiyle tuz sanayidir. Yaz aylarında
üretim arttığı için daha fazla işçi çalıştırılmaktadır (Altuğ, 2010:214). 2005 yılı itibarîyle
ilçede yaşanan özelleştirme ile büyük bir ekonomik kayıp yaşanmış ve başta madencilik ve
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ulaşım olmak üzere birçok alanda buna bağlı olarak istihdam daralması yaşanmıştır (Altuğ,
2010:238). Türkiye tuz üretiminin % 70’ini tek başına karşılayan Tuz Gölü tuz ve sodyum
sülfat üretiminde ciddi ekonomik değer yaratmaktadır (http://www.csb.gov.tr, 2013: 19).
Sosyal etkinlik anlamında eğitim ve dini konularda yoğun organizasyonlar
düzenlenmesinin yanı sıra festivaller, konserler (Altuğ, 2010:161) halkça tertiplenen
kermesler (http://sereflikochisartuzgoluhaber.com, 20.04.2016) ve Aksaray Üniversitesi
tarafından düzenlenen konferans, sempozyum ve paneller (http://bcmyo.aksaray.edu.tr, 2015)
ilçeye sosyal yaşama ilişkin katkılar sağlamaktadır.
12.11.2012 tarihli 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir statüsünün değişmesine paralel
olarak (Özkal Sayan, 2013: 12–13) il sınırlarında köy, belde, il özel idaresi ve belediye
yapıları büyük oranda değişmiş (Gözler, 2013:53), köylerin ve beldelerin mahalleye
dönüştürmesinin sonucu olarak beledi hizmetlerin ve mahalli kültürün değişmesi söz konusu
olmuştur (Gözler, 2013:45; Karaarslan, 2013). Bu durumun yarattığı dönüşüm ise ilerleyen
yıllarda daha açık bir şekilde görülecektir.
Şereflikoçhisar Kampüsünün Tarihi Gelişim Seyri
Şereflikoçhisar Kampüsü içerisinde dört bina bulunmaktadır. Bu binalardan Berat
Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile
Eğitim ve Uygulama Merkezi Aksaray üniversitesine aitken dördüncü bina gençlik merkezi
adını taşımakta ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bulunmaktadır.
Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu 1997 yılında Niğde Üniversitesine bağlı
olarak açılmıştır. Yüksekokul 1997–1998 Eğitim Öğretim Yılında İktisâdi ve İdarî Programlar
bölümü bünyesinde Pazarlama ve İşletme Programı olmak üzere iki programda 97 öğrenci ile
Eğitim-Öğretim hizmetine başlamış ve ardından ilerleyen yıllarda Turizm ve Otel
işletmeciliği ile Yerel Yönetimler programlarını açarak hizmetine devam etmiştir. Okul şu
anki ismini 2003 yılında taşındığı yeni binayı okula hibe eden Berat Cömertoğlu’ndan
almıştır. 2006 yılında Aksaray Üniversitesi'nin kurulmasıyla Meslek Yüksekokulu Aksaray
Üniversitesi'ne bağlanmıştır (http://bcmyo.aksaray.edu.tr/okulumuz/tarihcemiz, 20.04.2016).
Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde aktif faaliyet sürdüren Pazarlama
programında 71, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında 82, İşletme Yönetimi
programında142, Yerel Yönetimler birinci öğretim programında 154 ve ikinci öğretim
programında 129 olmak üzere toplamda 578 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Görüldüğü üzere
ikinci öğretim hizmeti vermekte olan tek program ise Yerel Yönetimlerdir
(https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-univ.php?u=1008, 20.05.2016).
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ise 2010 yılında
kurulmuştur. Dört yıl eğitim veren Yüksekokul, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi,
Bankacılık ve Finans, İşletme Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Ancak şu anda Bankacılık ve Finans
ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümü aktif olarak hizmetini sürdürmektedir.
(http://sutiyo.aksaray.edu.tr/tr/tarihcemiz, 20.04.2016).
Bankacılık ve Finans bölümü normal öğretimde 165 ve ikinci öğretiminde 151 öğrenci
kayıtlı bulunmakta iken, 2015–2016 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümünde ise normal öğretimde 40 ve ikinci öğretimde 41
öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Toplamda 397 öğrencisi bulunan okulun her iki aktif bölümü
de ikinci öğretim hizmeti sunmaktadır (https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-univ.php?u=1008,
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20.05.2016). Dolayısıyla paylaşılan verilere göre her iki okulda toplamda 975 öğrenci olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Kampüs içerisinde bulunun Turizm uygulama oteli ise Berat Cömertoğlu Meslek
Yüksekokulunun eğitime ilk başladığı bina olmakla beraber, 2016 yılında turizm uygulama
oteline dönüştürülmesinde maddi olanaklar sunan hayırseverin ismiyle Mehmet Aslan Eğitim
ve Uygulama Merkezi olarak 2016–2017 yılında hizmete açılması planlanmaktadır.
Kampüs içerisindeki son bina olan Gençlik Merkezi ise bina içi hizmetlerdeki bir
takım eksikliklerden dolayı 2017’de hizmete gireceği yönünde plan ve çalışmalar
sürdürülmektedir.
ARAŞTIRMA
Bu bölümde Şereflikoçhisar ilçesinde yaşayan vatandaşların Şereflikoçhisar kampüsü
öğrencilerine bakış açısını ölçmek üzere yapılan araştırmanın amacına, önemine, kapsamına,
örneklemine değinilmiş ve çalışmada hangi analiz yöntemlerinin kullanıldığına ilişkin
bilgilere yer verilmiştir.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Şereflikoçhisar halkının gözünde Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Kampüsü
içerisinde eğitim sürdüren Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Yüksekokulunun sosyo-ekonomik bakış açısıyla değerlendirilmesi çalışmanın temel amacını
oluşturmaktadır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda; Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik
katkı, yöresel imaj ve sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın cinsiyet, yaş,
Şereflikoçhisarlı olup olmama, medeni hal, eğitim, Şereflikoçhisar da yaşama süresi, mesleği
ve geliri gibi demografik özelliklerin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine yönelik
hipotezler geliştirilmiştir. Geliştirilen hipotezler şöyledir:
H1a: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel
halkın cinsiyeti farklılık göstermektedir,
H1b: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlama algısıyla, yerel halkın
cinsiyeti farklılık göstermektedir,
H1c: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın
cinsiyeti farklılık göstermektedir,
H2a: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel
halkın yaşı farklılık göstermektedir,
H2b: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlama algısıyla, yerel halkın
yaşı farklılık göstermektedir,
H2c: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın
yaşı farklılık göstermektedir,
H3a: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel
halkın Şereflikoçhisarlı olup olmama durumu farklılık göstermektedir,
H3b: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlama algısıyla, yerel halkın
Şereflikoçhisarlı olup olmama durumu farklılık göstermektedir,
H3c: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın
Şereflikoçhisarlı olup olmama durumu farklılık göstermektedir,
H4a: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel
halkın medeni durumu farklılık göstermektedir,
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H4b: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlama algısıyla, yerel halkın
medeni durumu farklılık göstermektedir,
H4c: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın
medeni durumu farklılık göstermektedir,
H5a: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel
halkın eğitim durumu farklılık göstermektedir,
H5b: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlama algısıyla, yerel halkın
eğitim durumu farklılık göstermektedir,
H5c: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın
eğitim durumu farklılık göstermektedir,
H6a: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel
halkın Şereflikoçhisar’da yaşama süresi farklılık göstermektedir,
H6b: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlama algısıyla, yerel halkın
Şereflikoçhisar’da yaşama süresi farklılık göstermektedir,
H6c: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın
Şereflikoçhisar’da yaşama süresi farklılık göstermektedir,
H7a: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel
halkın mesleği farklılık göstermektedir,
H7b: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlama algısıyla, yerel halkın
mesleği farklılık göstermektedir,
H7c: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın
mesleği farklılık göstermektedir,
H8a: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel
halkın aylık gelir durumu farklılık göstermektedir,
H8b: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlama algısıyla, yerel halkın
aylık gelir durumu farklılık göstermektedir,
H8c: Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın
aylık gelir durumu farklılık göstermektedir.
Araştırma Şereflikoçhisar ilçesi hakkında daha önceden halkla üniversite öğrencilerini
ilişkilendiren sorun çözücü bir çalışma yapılmadığı için özgün bir çalışma olup, çalışmanın
gerçekleşmesiyle literatüre yeni bir kaynak kazanımı sağlanacaktır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Şereflikoçhisar ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız
oluşturmaktadır.
Bu
kapsam
içerisinde
ilçe
33.729
nüfusa
sahiptir
(https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eerefliko%C3%A7hisar, 02.03.2016).
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan belirli
evrenler
için
kabul
edilebilir
örneklem
hacmi
tablosuna
göre
(http://sosbil2.usa.edu.tr/dokuman/orneklem.xls, 19.04.2016); evren büyüklüğü 33.729 olan
bir araştırma %99 güven aralığında kabul edilebilir örneklem büyüklüğünün 651 olduğu
görülmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında evrenin tamamını temsil edebilmek için 660
adet anket formu oluşturulmuş ve ilçe merkezinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza anketleri
ulaştırabilmek için ilçe merkezi 6 eş parçaya bölünmüştür. Böylece ilçemizi temsil eden
esnafından askerine, mahallelerinden kamu ve özel kurumlara, çiftçilerinden kıraathanelere
anketler dağıtılarak her kesimden vatandaşlarımıza ulaşılmıştır.
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Dağıtılan 660 adet anket formundan 640’ı vatandaşlarımız tarafından doldurulmuş,
anket formuna verilen cevapların incelenmesinde 20 adet anketin eksik ve hatalı doldurulduğu
tespit edilmiş ve değerlendirilme dışı tutulmuştur. Sonuç olarak vatandaşlarımızca cevap
verilen 620 adet anket formu çalışma kapsamına dâhil edilmiştir.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Şereflikoçhisar halkına yönelik yapılan çalışma anketinin maddi imkânlar ve zaman
nedeniyle ağırlıklı olarak ilçe merkezinde yaşayan yerel halka uygulanmış olması
araştırmanın sınırlılığıdır. Bu sınırlılığa rağmen ilçeye Pazar yerinin açık olduğu gün
içerisinde köyden gelen vatandaşlara da anket uygulanması söz konusu olmuştur.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada nicel araştırma yöntemleri arasında en çok tercih edilen yöntemlerden biri
olan anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölüm de katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koyan 8 maddeden oluşan soru yer
almaktadır. İkinci bölüm de ise, vatandaşların Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik
katkı, yöresel imaj ve sosyal etki boyutlarına ilişkin algılarını değerlendirmek için 5’li likert
(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5)
Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 20 maddeden oluşan sorulara yer verilmiştir.
Şereflikoçhisar ilçesinden yaşayan vatandaşlarımızdan toplanan veriler sosyal bilimler
için geliştirilmiş olan istatistik programı SPSS 16.0 ve excell 2013 vasıtası ile analiz
edilmiştir.
Yapılan bir test neticesinde çalışmanın ölçek güvenilirliğini tespit etmek için
bakılması gereken Cronbach Alpha değeri 0,791 olarak hesaplanmıştır. 0,80 e yakın olan bu
değer anket testinin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. (Özdamar, 1999:
522; Akgül ve Çevik, 2005: 435).
BULGULAR
Bu başlık içerisinde toplanan verilerin tabi tutulduğu testler neticesinde ulaşılmış olan
demografik bulgulara, boyutlar itibariyle katılım düzeyini gösteren bulgulara ve önceki
bölümde belirtilmiş olan hipotezlerin bulgularına ver verilmiştir.
Demografik Özelliklere Ait Bulgular
Anket formunun birinci bölümünü oluşturan katılımcıların demografik özelliklere ait
veriler tablo 1’e göre aşağıdaki şekildedir.
Tablo 1: Katılımcıların Sayısal ve Yüzdesel Dağılımına İlişkin Bulgular.

Yaş Düzeyi
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve üstü
Toplam

Eğitim
Okuma Yazma Bilmeyen

Frekans
96
167
184
107
66
620
Frekans
15

Yüzde
15,5
26,9
29,7
17,3
10,6
100
Yüzde
2,4

Cinsiyet

Kadın
Erkek
Toplam
Medeni Durum
Evli
Bekâr
Toplam
Ş.Koçhisar’da İkamet Süresi

Frekans
130
490
620

Yüzde
21,0
79,0
100

437
183
620
Frekans

70,5
29,5
100
Yüzde
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İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Ş. Koçhisarlı olup olmama?
Evet
Hayır
Toplam
Meslek
Ev hanımı
Öğrenci
Özel Sektörü
Kamu Sektörü
Esnaf
Çiftçi
Emekli
Diğer
Toplam

118
75
215
87
93
17
620
Frekans
440
180
620
Frekans
40
47
114
162
177
20
32
28
620

19,0
12,1
34,7
14,0
15,0
2,7
100
Yüzde
71,0
29,0
100
Yüzde
6,5
7,6
18,4
26,1
28,5
3,2
5,2
4,5
100

1 yıldan az
1 - 3 yıl arası
4 - 6 yıl arası
7 - 9 yıl arası
10 - 12 yıl arası
13 - 15 yıl arası
16 yıl ve üzeri
Toplam
Aile Gelir Düzeyi
500 TL den az
500 - 999 TL arası
1000 - 1499 TL arası
1500 - 1999 TL arası
2000 - 2499 TL arası
2500 - 2999 TL arası
3000 ve üzeri
Toplam

21
68
61
23
24
28
395
620
Frekans
34
65
137
78
143
40
123
620

3,4
11,0
9,8
3,7
3,9
4,5
63,7
100
Yüzde
5,5
10,5
22,1
12,6
23,1
6,5
19,8
100

Katılımcıların 184’ü (%29,7) 36–45 yaş, 167’si (%26,9) 26–35 yaş, 107’si (%17,3)
46–55 yaş, 96’sı (%15,5) 18–25 yaş aralığında, 66’sı ise 56 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların
490’ı (%79,0) erkek, 130’u (%21,0) kadın vatandaşlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 215’i
(%34,7) lise, 118’i (%19,0) ilkokul, 93’ü (%15,0) lisans, 87’si (%14,0) ön lisans, 17’si (%2,7)
yüksek lisans eğitimine sahip olup, 15’i (%2,4) okuma yazma bilmeyen vatandaşlardan
oluşmaktadır. Katılımcıların 437’si (%70,5) evli, 183’ü (%29,5) bekârdır. Katılımcılardan
440’ı (%71,0) Şereflikoçhisar nüfusuna kayıtlı, 180’i (%29,0) Şereflikoçhisar dışında gelip
ilçede ikamet etmektedir.
Katılımcıların Şereflikoçhisar da ikamet etme süresine bakıldığında katılımcıların
395’i (%63,7) 16 yıl ve üzeri süredir, 68’i (%11,0) 1–3 yıl arası, 61’i (%9,8) 4–6 yıl arası,
28’i (%4,5) 13–15 yıl arası, 24’ü (%3,9) 10–12 yıl arası, 23’ü (%3,7) 7–9 yıl arası ve 21’i
(%3,4) 1 yıldan az süredir Şereflikoçhisar da ikamet etmektedir. Katılımcıların mesleklerine
bakıldığında 177’si (%28,5) esnaf, 162’si (%26,1) kamu sektörü, 114’ü (%18,4) özel sektör,
47’si (%7,6) öğrenci, 40’ı (%6,5) ev hanımı, 32’si (%5,2) emekli, 28’i (%4,5) diğer sektör de
ve 20’si (%3,2) çiftçi olarak çalışmaktadır. Katılımcıların gelir düzeyine bakıldığında ise
143’ü (%23,1) 2.000–2.499 TL arası, 137’si (%22,1) 1.000–1.499 TL arası, 123’ü (%19,8)
3.000 TL ve üzeri, 78’i (%12,6) 1.500–1.999 TL arası, 65’i (%10,5) 500–999 TL arası, 40’ı
(%6,5) 2.500–2.999 TL arası ve 34’ü (%5,5) 500 TL den az gelire sahiptir.
Ekonomik Katkı Düzeyine Ait Bulgular
Ekonomik katkı düzeyinde bulunan sorular ve katılım ortalamaları Tablo 2’de
verilmiştir.
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Tablo 2: Şereflikoçhisar Kampüsü Okullarının Ekonomik Katkı Sağlamasına İlişkin Katılımcı
Ortalamaları.
Ortalama
3,42

Standart
Sapma
1,22

Meslek Yüksekokulu, yeni yatırımlar için çekicilik unsurudur.

3,47

1,08

Meslek Yüksekokulu, Şereflikoçhisar’ın yaşam kalitesini yükseltmektedir.
Meslek Yüksekokulu ilçe dışına göç hareketliliğini durdurmuş veya
yavaşlatmıştır.
Meslek Yüksekokulu ilçede hayat pahalılığına neden olmuştur.
Meslek Yüksekokulu, ilçedeki kiraların artmasına neden olmuştur.
Meslek Yüksekokulu işsizliğin azalmasına katkıda bulunmuştur.
Şereflikoçhisar halkı, Şereflikoçhisar Meslek Yüksekokulu’nun ilçeye olan sosyal
ve ekonomik katkılarının farkındadır.

3,51
2,77

1,15
1,17

3,04
3,35
2,75
3,34

1,23
1,27
1,22
1,16

Ekonomik Katkı Algısı
Meslek Yüksekokulu, ilçenin ekonomik hayatına canlılık getirmiş ve yeni iş
yerleri açılmıştır.

Tablo 2’de Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlamasına ilişkin
vatandaşların algılarını şu şekilde açıklamak mümkündür;
Ankete katılan vatandaşların ekonomik katkı algısına ait ortalamalarına bakıldığında
en yüksek ortalamanın (3,51) “Meslek Yüksekokulu, Şereflikoçhisar’ın yaşam kalitesini
yükseltmektedir” önermesinde olduğu, en düşük ortalamanın ise (2,75) “Meslek Yüksekokulu
işsizliğin azalmasına katkıda bulunmuştur” önermesinde olduğu görülmektedir. Bu durum
vatandaşların Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilçeye canlılık getirdiğini düşündüğünü
ancak buna karşın vatandaşın gözünde Meslek Yüksekokulunun ilçedeki işsizliğini
azalmasına herhangi bir katkı sağlamadığını ortaya koymaktadır. Böyle bir durumun olması
nedeniyle Şereflikoçhisar halkının, ekonomik anlamda öğrencilere yönelik iş kolları açarak
ilçedeki işsizliği azaltabileceği düşünülmektedir.
Yöresel İmaj Düzeyine Ait Bulgular
Yönetsel imaj düzeyinde bulunan sorular ve katılım ortalamaları Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3: Şereflikoçhisar Kampüsü Okullarının Yöresel İmaj Sağlamasına İlişkin Katılımcı
Ortalamaları.
Ortalama

Standart
Sapma

Meslek Yüksekokulu, sosyal sorumluluk ve yardım etmede gönüllüdür.

3,30

1,11

Meslek Yüksekokulu, Şereflikoçhisar yöresinde olumlu bir imaja sahiptir.
Meslek Yüksekokulu, ilçenin sosyo-kültürel yaşamını olumlu yönde
etkilemektedir.
Meslek Yüksekokulu’nun hoşgörü ve demokrasi kültürünün gelişmesinde
olumlu etkisi bulunmaktadır.

3,57
3,50

1,09
1,05

3,52

1,14

Meslek Yüksekokulu, Şereflikoçhisar ilçesinin tanınırlık ve imajı için
önemlidir.

3,73

1,12

Yöresel İmaj Algısı
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Tablo 3’de Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlamasına ilişkin
vatandaşların algılarını şu şekilde açıklamak mümkündür.
Ankete katılan vatandaşların yöresel imaj algısına ait ortalamalarına bakıldığında en
yüksek ortalamanın (3,73) “Meslek Yüksekokulu, Şereflikoçhisar ilçesinin tanınırlık ve imajı
için önemlidir” önermesinde olduğu, en düşük ortalamanın ise (3,30) “Meslek Yüksekokulu,
sosyal sorumluluk ve yardım etmede gönüldür” önermesinde olduğu görülmektedir. Bu
durum vatandaşların Meslek Yüksekokulunun Şereflikoçhisar ilçesinin daha çok tanınırlık
sağlayacağını ve ilçenin imajına katkı sağlayacağını düşündüğünü ancak buna karşın
vatandaşın gözünde Meslek Yüksekokulunun sosyal sorumluluk ve yardım etme projelerinde
yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Böyle bir durumun olması nedeniyle Şereflikoçhisar
ilçesi için önemli bir değer olan Meslek Yüksekokulunun hem sosyal sorumluluk projeleri ile
hem de ilçenin tanıtımına yönelik projeler ortaya koyarak vatandaşın isteklerine cevap
verebileceği düşünülmektedir.

gibidir.

Sosyal Etki Düzeyine Ait Bulgular
Sosyal etki düzeyinde bulunan sorular ve katılım ortalamaları Tablo 4’de belirtildiği

Tablo 4: Şereflikoçhisar Kampüsü Okullarının Sosyal Etki Sağlamasına İlişkin Katılımcı
Ortalamaları.
Sosyal Etki Algısı
Meslek Yüksekokulu, Şereflikoçhisar halkında özentiye ve kültürel yozlaşmaya
neden olmaktadır.
Meslek Yüksekokulu, halkın ailevi ve ahlaki değerlerin bozulmasına neden
olmaktadır.
Meslek Yüksekokulu, yöre halkına farklı kültürleri tanıma fırsatı vermektedir.
Meslek Yüksekokulu, çocuklarımıza güzel örnek olmaktadır.
Meslek Yüksekokulu, ilçeye sosyal ve kültürel bir canlılık getirmiştir.
Meslek
Yüksekokulu,
Şereflikoçhisar
halkı
tarafından
olumlu
değerlendirilmektedir.
Meslek Yüksekokulu öğrencisine komşuluk yapmaktan rahatsız olmam.

Ortalama
2,66

Standart
Sapma
1,27

2,57

1,33

3,70
3,51
3,70
3,72

1,12
1,18
1,10
1,10

4,05

1,05

Tablo 4’de Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlamasına ilişkin
vatandaşların algılarını şu şekilde açıklamak mümkündür.
Ankete katılan vatandaşların sosyal etki algısına ait ortalamalarına bakıldığında en
yüksek ortalamanın (3,72) “Meslek Yüksekokulu, Şereflikoçhisar halkı tarafından olumlu
değerlendirilmektedir” önermesinde olduğu, en düşük ortalamanın ise (2,57) “Meslek
Yüksekokulu, halkın ailevi ve ahlaki değerlerin bozulmasına neden olmaktadır” önermesinde
olduğu görülmektedir. Bu durum ekonomik katkı, yöresel imaj boyutunda olduğu gibi
vatandaş gözünde Meslek Yüksekokulunun önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
nedenle Meslek Yüksekokulunun diğer boyutlarda (ekonomik katkı, yöresel imaj) açıklandığı
gibi ilçe için daha çok katkı sağlayacak yatırımlarda bulunması gerekmektedir.
Hipotez Testlerine Ait Bulgular
T-testi iki bağımsız grup üzerinde uygulanan, ANOVA testi ise ikiden çok bağımsız
grup ortalamalarında uygulanan ve bu bağımsız grupların birbirlerinden farklı olup olmadığını
test ederek ortaya koymak için geliştirilen istatistiksel analiz tekniği yöntemleridir (Sipahi vd.,
2008: 18).
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Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
boyutlarına ilişkin vatandaş algısının, vatandaşlarının demografik özelliklerine göre farklılık
gösterip göstermediği belirlemek üzere çalışmada t-testleri ve ANOVA testleri uygulanmış,
ortaya çıkan sonuç ve yorumlara aşağıda belirtilmiştir.
Cinsiyet Değişkenine İlişkin Değerlendirme
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
sağlama algısıyla, yerel halkın cinsiyetine göre farklılık gösterdiğini iddia eden H1a, H1b ve
H1c Hipotezleri t-testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 5'de gösterilmiştir.
Tablo 5: Cinsiyet İle Halkın Ekonomik, Yöresel ve Sosyal Algısı Arasındaki Farklılıklar (t-testi).

Boyut
Ekonomik Katkı Algısı
Yöresel İmaj Algısı
Sosyal Etki Algısı

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

Test Sonucu

Sayı
Ortalama
T
130
3,07
1,936
490
3,24
130
3,43
0,021
490
3,55
130
3,37
0,676
490
3,43
H1a kabul; H1b ve H1c ret

P

0,007
0,126
0,312

Yapılan t-testi sonucunda p<0.05 önem düzeyine göre Şereflikoçhisar kampüsü
okullarının ekonomik katkı sağlama algısına ilişkin algının, yerel halkın cinsiyeti farklılık
gösterip göstermediğini incelenmiş bulunan sonuçlara göre H1a hipotezi kabul edilmiştir.
Ortalamalara bakıldığında Şereflikoçhisar ilçesindeki vatandaşlardan cinsiyeti kadın olanların
bu görüşe cinsiyeti erkek olanlardan daha az bir ortalama ile katıldığını ortaya koymaktadır.
Erkek katılımcı sayısın çok olması ve ilçede yürütülen ekonomik faaliyetlerde erkek
katılımcıların daha aktif rol üstlenmesi nedeniyle erkek katılımcıların bu önermeye daha fazla
katıldığı düşünülmektedir.
T-testi ile test edilen H1b ve H1c hipotezleri ise 0,05 anlamlılık düzeyinde herhangi
bir farklılık göstermemesi nedeniyle reddedilmiştir.
Yaş Değişkenine İlişkin Değerlendirme
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
sağlama algısıyla, yerel halkın yaşına göre farklılık gösterdiğini iddia eden H2a, H2b ve H2c
Hipotezlerine ANOVA testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 6'da gösterilmiştir.
Tablo 6: Yaş İle Halkın Ekonomik, Yöresel ve Sosyal Algısı Arasındaki Farklılıklar (ANOVA).
Boyut

Ekonomik
Katkı
Algısı

Yöresel İmaj
Algısı

Yaş
18 – 25
26 – 35
36 – 45
46-55
56 ve üstü
Toplam
18 – 25
26 – 35
36 – 45
46-55
56 ve üstü
Toplam

Sayı
96
167
184
107
66
620
96
167
184
107
66
620

Ortalama
3,10
3,17
3,31
3,18
3,21
3,21
3,36
3,44
3,59
3,63
3,58
3,52

Standart Sapma
0,61
0,66
0,66
0,62
0,51
0,64
0,71
0,79
0,75
0,75
0,83
0,76

P

0,064

0,037
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Sosyal Etki
Algısı

18 – 25
26 – 35
36 – 45
46-55
56 ve üstü
Toplam

96
167
184
107
66
620

Test Sonucu

3,36
3,39
3,47
3,40
3,43
3,42

0,56
0,63
0,56
0,55
0,45
0,57

0,489

H2a ret, H2b kabul ve H2c ret

Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel halkın
yaşının farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonucunda (p=0,064)
olduğundan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark görülmemiştir. H2a hipotezi ret
edilmiştir.
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlama algısıyla, yerel halkın
yaşının farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonucunda (p=0,037)
olduğundan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. H2b hipotezi
kabul edilmiştir.
Tukey HSD testi sonuçlarına göre 18–25 yaş aralığında olanlar, 46–55 yaş aralığında
olanlara göre Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ilçeye yöresel imaj sağladığına daha az
katıldıkları görülmektedir. Bu durum 18–25 yaş ortalamasına sahip gençlerin ilçede yaşanan
değişimleri ve gelişimleri yaş ortalaması yüksek olanlara göre daha çok hissedebilmesinden
kaynaklandığı, bu nedenle kampüs okullarının ilçenin yöresel imajını arıtılabilmesi için daha
aktif rol oynamasını istedikleri düşünülmektedir.
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın yaşının
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonucunda (p=0,489)
olduğundan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark görülmemiştir. H2c hipotezi ret
edilmiştir.
Şereflikoçhisarlı Olup Olmama Değişkenine İlişkin Değerlendirme
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
sağlama algısıyla, yerel halkın Şereflikoçhisarlı olup olmamasına göre farklılık gösterdiğini
iddia eden H3a, H3b ve H3c Hipotezleri t-testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 7’de
gösterilmiştir.
Tablo 7: Cinsiyet İle Halkın Ekonomik, Yöresel ve Sosyal Algısı Arasındaki Farklılıklar (t-testi).
Boyut
Ekonomik Katkı
Algısı
Yöresel İmaj
Algısı
Sosyal Etki
Algısı
Test Sonucu

Şereflikoçhisarlı
Olma
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Sayı
440
180
440
180
440
180

Ortalama
3,15
3,34
3,51
3,55
3,40
3,45

T

P

6,479

0,002

5,245

0,485

4,361

0,306

H3a kabul; H3b ve H3c ret

Yapılan t-testi sonucunda p<0.05 önem düzeyine göre Şereflikoçhisar kampüsü
okullarının ekonomik katkı sağlama algısının, yerel halkın Şereflikoçhisarlı olup olmadığına
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göre farklılık gösterip göstermediğini incelenmiş bulunan sonuçlara göre H3a hipotezi kabul
edilmiştir.
Ortalamalara bakıldığında Şereflikoçhisarlı olmayanların bu görüşe Şereflikoçhisarlı
olanlardan daha fazla katıldığı görülmektedir. Bu durum Şereflikoçhisarlı vatandaşların
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ilçe ekonomisine katkı sağladığı ancak vatandaşların bu
katkının daha fazla artmasını beklediklerini göstermektedir.
T-testi ile test edilen H3b ve H3c Hipotezleri ise 0,05 anlamlılık düzeyinde herhangi
bir farklılık göstermemesi nedeniyle reddedilmiştir.
Medeni Durum Değişkenine İlişkin Değerlendirme
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
sağlama algısıyla, yerel halkın medeni durumuna göre farklılık gösterdiğini iddia eden H4a,
H4b ve H4c Hipotezleri t-testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8: Medeni Durum İle Halkın Ekonomik, Yöresel ve Sosyal Algısı Arasındaki Farklılıklar
(t-testi).

Boyut
Ekonomik Katkı Algısı
Yöresel İmaj Algısı
Sosyal Etki Algısı
Test Sonucu

Medeni Durum
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr

Sayı
Ortalama
T
437
3,26
1,258
183
3,08
437
3,60
0,182
183
3,32
437
3,44
6,654
183
3,36
H4a ve H4b kabul; H4c ret

P

0,001
0,000
0,139

Yapılan t-testi sonucunda p<0.05 önem düzeyine göre Şereflikoçhisar kampüsü
okullarının ekonomik katkı sağlama ve yöresel imaj algısının, yerel halkın medeni durumuna
göre farklılık gösterip göstermediğini incelenmiş bulunan sonuçlara göre H4a ve H4b
hipotezleri kabul edilmiştir. Ortalamalara bakıldığında evli olanların bu görüşlere evli
olmayanlardan daha fazla katıldığı görülmektedir. Katılımcılardan evli olanların üzerlerine
düşen aile geçimini sağlama sorumluğu nedeniyle ekonomik faaliyetler konusunda bekâr
katılımcılara göre daha dikkatli, bilgili ve gözlemci olması nedeniyle bu görüşe daha fazla
katıldıkları düşünülmektedir.
T-testi ile test edilen H4c Hipotezi ise 0,05 anlamlılık düzeyinde herhangi bir farklılık
göstermemesi nedeniyle reddedilmiştir.
Eğitim Düzeyi Değişkenine İlişkin Değerlendirme
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
sağlama algısıyla, yerel halkın yaşına göre farklılık gösterdiğini iddia eden H5a, H5b ve H5c
Hipotezlerine ANOVA testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 9'da gösterilmiştir.
Tablo 9: Eğitim İle Halkın Ekonomik, Yöresel ve Sosyal Algısı Arasındaki Farklılıklar (ANOVA).
Boyut

Ekonomik
Katkı
Algısı

Eğitim
Okuma Yazma Bilmeyen
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans

Sayı
15
118
75
215
87
93

Ortalama
2,99
3,28
3,31
3,11
3,40
3,09

Standart
Sapma
0,64
0,53
0,65
0,66
0,64
0,65

P

0,001
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Yöresel İmaj
Algısı

Sosyal Etki
Algısı

Test Sonucu

Lisansüstü
Toplam
Okuma Yazma Bilmeyen
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Okuma Yazma Bilmeyen
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

17
3,22
620
3,21
15
3,5
118
3,56
75
3,44
215
3,45
87
3,73
93
3,51
17
3,54
620
3,52
15
3,46
118
3,44
75
3,51
215
3,32
87
3,58
93
3,38
17
3,36
620
3,42
H5a kabul, H5b ret ve H5c kabul

0,58
0,64
0,52
0,73
0,79
0,80
0,75
0,74
0,70
0,76
0,35
0,51
0,54
0,58
0,63
0,58
0,50
0,57

0,155

0,012

Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel halkın
eğitim düzeyi farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonucunda
(p=0,001) olduğundan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. H5a
hipotezi kabul edilmiştir.
Tukey HSD testi sonuçlarına göre okuma yazma bilmeyenler bu görüşe en az katılan
taraf olurken, ön lisans mezunları ise bu görüşe daha çok katıldığı görülmektedir. Bu durum
eğitim seviyesinin artması ile vatandaşların daha fazla bilinçlenmesinden ve kampüs
okullarına ilişkin değerlendirme yaparken bu değerlendirmeyi daha geniş perspektifte
tutabilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının yöresel imaj sağlama algısıyla, yerel halkın
eğitim düzeyi farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonucunda
(p=0,155) olduğundan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı
bir fark görülmemiştir. H5b hipotezi ret edilmiştir.
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının sosyal etki sağlama algısıyla, yerel halkın eğitim
düzeyi farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonucunda (p=0,012)
olduğundan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. H5c hipotezi
kabul edilmiştir.
Tukey HSD testi sonuçlarına göre lisansüstü mezunları bu görüşe en az katılan taraf
olurken, ön lisans mezunları ise bu görüşe daha çok katıldığı görülmektedir. Bu durum eğitim
seviyesi bakımından ön lisans mezunlarına göre daha fazla bilgi dağarcığına sahip olan
lisansüstü mezunu katılımcıların Şereflikoçhisar kampüsü okullarından daha fazla beklenti
içerisinde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Şereflikoçhisar’da Yaşama Süresine İlişkin Değerlendirme
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
sağlama algısıyla, yerel halkın Şereflikoçhisar’da yaşama süresine göre farklılık gösterdiğini
iddia eden H6a, H6b ve H6c Hipotezlerine ANOVA testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 10'da
gösterilmiştir.
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Tablo 10: Şereflikoçhisar’da Yaşama Süresi İle Halkın Ekonomik, Yöresel ve Sosyal Algısı Arasındaki
Farklılıklar (ANOVA).
Boyut

Ekonomik Katkı
Algısı

Yöresel İmaj
Algısı

Sosyal Etki
Algısı

Yaş
1 yıldan az

Sayı
21

Ortalama
3,24

Standart
Sapma
0,68

1 - 3 yıl arası
4 - 6 yıl arası
7 - 9 yıl arası
10 - 12 yıl arası
13 - 15 yıl arası
16 yıl ve üzeri
Toplam
1 yıldan az

68
61
23
24
28
395
620
21

3,29
3,31
3,46
3,32
3,12
3,16
3,21
3,43

0,80
0,70
0,50
0,57
0,54
0,61
0,64
0,52

1 - 3 yıl arası

68

3,61

0,72

4 - 6 yıl arası
7 - 9 yıl arası
10 - 12 yıl arası
13 - 15 yıl arası
16 yıl ve üzeri
Toplam

61
23
24
28
395
620

3,44
3,56
3,84
3,31
3,58
3,52

0,81
0,56
0,49
0,81
0,79
0,76

1 yıldan az
1 - 3 yıl arası
4 - 6 yıl arası
7 - 9 yıl arası
10 - 12 yıl arası
13 - 15 yıl arası
16 yıl ve üzeri
Toplam

21
68
61
23
24
28
395
620

Test Sonucu

3,30
3,49
3,40
3,58
3,50
3,28
3,41
3,42
H6a, H6b ve H6c ret

0,65
0,63
0,55
0,57
0,39
0,45
0,57
0,57

P

0,130

0,211

0,405

Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
sağlama algısıyla, yerel halkın Şereflikoçhisar’da yaşama süresine göre farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonucunda (p=0,130), (p=0,211) ve (p=0,405)
olduğundan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark görülmemiştir. H6a, H6b ve H6c
hipotezleri ret edilmiştir.
Meslek Değişkenine İlişkin Değerlendirme
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
sağlama algısıyla, yerel halkın mesleğine göre farklılık gösterdiğini iddia eden H7a, H7b ve
H7c Hipotezlerine ANOVA testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 11'da gösterilmiştir.
Tablo 11: Meslek İle Halkın Ekonomik, Yöresel ve Sosyal Algısı Arasındaki Farklılıklar (ANOVA).
Boyut

Meslek
Ev hanımı
Öğrenci
Özel Sektörü

Sayı
40
47
114

Ortalama
3,28
3,00
3,26

Standart
Sapma
0,50
0,55
0,65

P
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Ekonomik
Katkı
Algısı

Yöresel İmaj
Algısı

Sosyal Etki
Algısı

Kamu Sektörü
Esnaf
Çiftçi
Emekli
Diğer
Toplam
Ev hanımı
Öğrenci
Özel Sektörü
Kamu Sektörü
Esnaf
Çiftçi
Emekli
Diğer
Toplam

162
177
20
32
28
620
40
47
114
162
177
20
32
28
620

3,27
3,17
3,23
3,17
3,09
3,21
3,50
3,42
3,48
3,58
3,50
3,12
3,60
3,85
3,52

0,67
0,67
0,67
0,45
0,51
0,64
0,75
0,67
0,80
0,73
0,77
0,65
0,92
0,75
0,76

Ev hanımı
Öğrenci
Özel Sektörü
Kamu Sektörü
Esnaf
Çiftçi
Emekli
Diğer
Toplam

40
47
114
162
177
20
32
28
620

3,48
3,25
3,47
3,43
3,41
3,31
3,34
3,52
3,42
H7a, H7b ve H7c ret

0,46
0,47
0,69
0,56
0,57
0,49
0,51
0,46
0,57

Test Sonucu

0,180

0,064

0,366

Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
sağlama algısıyla, yerel halkın mesleğine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan
ANOVA testi sonucunda (p=0,10), (p=0,064) ve (p=0,366) olduğundan 0,05 anlamlılık
düzeyinde anlamlı bir fark görülmemiştir. H7a, H7b ve H7c hipotezleri ret edilmiştir.
Aylık Gelir Değişkenine İlişkin Değerlendirme
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki
sağlama algısıyla, yerel halkın aylık gelirine göre farklılık gösterdiğini iddia eden H8a, H8b
ve H8c Hipotezlerine ANOVA testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 12'de gösterilmiştir.
Tablo 12: Gelir İle Halkın Ekonomik, Yöresel ve Sosyal Algısı Arasındaki Farklılıklar (ANOVA).
Boyut
Ekonomik
Katkı
Algısı

Gelir
500 TL den az
500 - 999 TL arası

Sayı
34
65

Ortalama
3,36
3,31

Standart
Sapma
0,44
0,57

1000 - 1499 TL arası
1500 - 1999 TL arası
2000 - 2499 TL arası
2500 - 2999 TL arası
3000 ve üzeri

137
78
143
40
123

3,12
3,11
3,13
3,04
3,41

0,63
0,66
0,60
0,53
0,71

P

0,000
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Yöresel İmaj
Algısı

Sosyal Etki
Algısı

Toplam
500 TL den az
500 - 999 TL arası
1000 - 1499 TL arası
1500 - 1999 TL arası

620
34
65
137
78

3,21
3,55
3,69
3,47
3,38

0,64
0,54
0,79
0,84
0,72

2000 - 2499 TL arası
2500 - 2999 TL arası
3000 ve üzeri

143
40
123

3,42
3,62
3,66

0,72
0,67
0,81

Toplam
500 TL den az
500 - 999 TL arası
1000 - 1499 TL arası
1500 - 1999 TL arası
2000 - 2499 TL arası
2500 - 2999 TL arası
3000 TL ve üzeri

620
34
65
137
78
143
40
123

3,52
3,40
3,55
3,33
3,32
3,34
3,34
3,61

0,76
0,37
0,43
0,61
0,56
0,52
0,56
0,64

Toplam
Test Sonucu

620
3,42
H8a, H8b ve H8c kabul

0,039

0,000

0,57

Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel halkın
gelir düzeyi farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonucunda
(p=0,000) olduğundan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. H8a
hipotezi kabul edilmiştir.
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel halkın
gelir düzeyi farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonucunda
(p=0,039) olduğundan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. H8b
hipotezi kabul edilmiştir.
Şereflikoçhisar kampüsü okullarının ekonomik katkı sağlama algısıyla, yerel halkın
gelir düzeyi farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonucunda
(p=0,000) olduğundan 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. H8c
hipotezi kabul edilmiştir.
Tukey HSD testi sonuçlarına göre her üç önermede de gelir seviyesi yüksek olanların
(3000 TL ve üzeri) gelir seviyesi düşük olanlara göre bu önermelere daha çok katıldığı
görülmektedir. Bu durumun gelir düzeyi yüksek olan kesiminin Şereflikoçhisar kampüsü
okullarından ve öğrencilerinden memnun olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Üniversite öğrencileri ilçe ekonomisine sağlamış olduğu katkı, gelir düzeyi yüksek olan
katılımcıları memnun etmektedir. Bu nedenle gelir seviyesi yüksek olan bu katılımcılar
müşterileri olan üniversite öğrencilerini kaybetmek istememektedir. Böyle bir ortamda ilçe
için öğrencilerin kendilerine sosyal etkinlik sağlama adına ilçede değişim ve dönüşüm
yaratmaktadır.
SONUÇ
Üniversiteler faaliyetleriyle kente can vermekte; yenilik ve güzellik adına var olan tüm
olumlu koşulları kent için yaratmaktadır. Birçok olumlu katkısının yanında üniversitelerin bir
takım olumsuz durumlara sebep olması da kaçınılmazdır. Ancak üniversitelerin genel yararı,
yarattığı küçük kültürel sorunların yanında çok daha fazladır.
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Dünya’da hem toplumsal, hem ekonomik hem de kültürel dönüşüm yaşanmasında
önemli katkılar sağlayan üniversitelerimizin her koşulda halktan destek almaya ihtiyacı vardır.
Çünkü takdir edilmek ve değer verilmek her insanı ve kurumu motive ederek başarısını artırır.
Bu sebeple Şereflikoçhisar ve ülkemizin diğer ilçelerinin, üniversite ve üniversiteliye
göstereceği hürmet hem var olan bozuk öğrenci görüntüsünü değiştirecek hem de
üniversiteleri ilçeyle kucaklaşır hale getirecektir. Üniversite öğrencisinin dışlanmak yerine
ilçe halkı tarafından kucaklanması öğrencinin hatalarını fark ederek kendisini düzeltmesine
olanak tanıyacaktır. Ayrıca bu süreçte halkın ılımlı tavrı hem ilçeye daha fazla öğrenci
gelmesini hem de gelip okulunu tamamlayan öğrencilerin ilçeye kendini borçlu hissederek
ayrılmasını sağlayacaktır. Bu durumun hem üniversitenin gelişmesine, ilçenin Türkiye’de
olumlu imajının oluşmasına ve halka kattığı refaha olumlu etkisi olacak hem de öğrenci
duygularına ve gelişmesine olumlu katkı sağlayacaktır.
İlçe halkının üniversiteyi kendisine yararı olan ve ilçeye can veren bir mekanizma
olarak görmesi gerekmektedir. Böylece üniversiteyle ilişkilerini geliştiren halk her türlü ilçe
sorunlarına cevap aramak için yardım isteyeceği bir kurumu fark etmiş ve üniversite varlığını
avantaja dönüştürmüş olacaktır. Aynı şey üniversite için de geçerlidir. Üniversitenin halkın
gözündeki konumunu ve değerini belirlemesi onun hangi çalışmalarla imajını artırmasının
mümkün olacağına ilişkin kanaati oluşturacaktır. Bu konuda üniversitelerin, halka olumlu
yönlerini anlatmaya ilişkin çalışmalar yapması, ilçenin faydalı olanı görmesini sağlayacak ve
halk ile üniversitenin karşılıklı yararını sağlama konusunda ufuk açacaktır.
Teorik olarak üniversitenin önemini ifade etmeye öncelik vermiş olan bu çalışmanın
uygulamasıyla da halk tarafından üniversite öğrencisinin değerlendirilmesinin yapılması söz
konusu olmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlara
ulaşılmıştır;
Anket katılımcılarının büyük bir çoğunluğu 26–45 yaş aralığında olup erkeklerden
oluşmaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu Şereflikoçhisarlı olup lise mezundur.
Katılımcılar uzun süredir ilçede ikamette olduğu ve büyük bir çoğunluğunun esnaf ve kamu
sektörü çalışanlarından oluştuğu tespit edilmiştir. Gelir seviyesi bakımından ise katılımcıların
büyük bir çoğunluğu 1.000 TL - 2.500 TL arasında gelir düzeyine sahip olduğu ortaya
çıkmıştır.
Anket testinde yer alan ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki algılarına ilişkin
sorulardan elde edilen sonuçlara göre ilçe vatandaşlarına göre Şereflikoçhisar kampüsü
okulları Şereflikoçhisar’ın yaşam kalitesini yükseltmekte, ilçesinin tanınırlık ve imajı için son
derece önemli ve halk tarafından olumlu olarak değerlendirilmektedir. Buna karşın yine ilçe
vatandaşlarına göre Şereflikoçhisar kampüsü okulları Şereflikoçhisar adına sosyal sorumluluk
ve yardım projeleri üretememekte ve ilçedeki işsizliğin azalmasına katkıda
bulunamamaktadır.
Buradan hareketle Aksaray Üniversitesi’nin ilçenin sosyal sorumluluk olanakları
sunma, yardım projeleri geliştirme ve işsizliğin azaltılmasına yönelik imkânlar yaratma
konusunda çabalaması gerekirken Şereflikoçhisar halkının da elinde büyük bir değer olarak
bulundurduğu Şereflikoçhisar kampüsü okullarına ve üniversite öğrencilerine sahip çıkarak
hem ilçenin imajına olumlu katkı sağlaması hem de öğrencinin kendisine ilişkin yanlış
tavırlarına ilçe halkını örnek alarak çeki düzen vermesini sağlaması açısından ve de
öğrencinin ilçede tutunarak ve ilçeyi tanıdıklarına önererek öğrenci sayısının artmasına
katkısına imkân tanınmasının ciddi önem arz ettiği görüşü hâkim olmaktadır.
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BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISININ İŞLETMENİN
FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ
Ali Korhan ÖZEN*

Tuncer YILMAZ**

Özet
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SPK’ya bağlı Anonim şirketler için “Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin” (Seri:IV, No:56) 30 Aralık 2011 tarihinde resmi gazetede bir tebliğ
yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile SPK, borsada faaliyet gösteren tüm şirketlerin yönetim kurulunda bağımlı (icracı)
üyelerin yanında, bağımsız (icracı olmayan) üyelerinde bulunması zorunluluğunu getirmiştir. Bu zorunluluk
aslında işletmelerde hesap verilebilirlik, politika ve strateji belirleme, menfaat sahiplerinin haklarının korunması,
şeffaflık ve objektifliği sağlamak açısından borsa şirketleri için oldukça önemli bir gelişme olduğunu söylemek
mümkündür. Burada bahsedilen bağımsız üye, şirketle organik bir bağı ve icra yetkisi olmayan, dışarıdan atanan
ve hiçbir baskı altında kalmadan görevini tam bağımsız bir şekilde yapabilme yetkisine sahip kişidir.
Borsa şirketlerine gelen bu zorunluluk ile birlikte bizde bu çalışmada, 2012-2014 yılları arasında Borsa
İstanbul’da (BIST) işlem gören ve verileri süreklilik arz eden 140 imalat sanayi işletmesinin üç yıllık verilerini
kullanarak, bağımlı ve bağımsız üye sayısının işletmenin finansal performansına olan etkisini geleneksel ve
modern tabanlı çeşitli performans ölçütleri kullanarak analiz etmek istedik.
Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayi, Bağımlı Üye, Bağımsız Üye, Finansal Performans, SPK.
Jel Sınıflandırması: G32, M21, M19.
THE EFFECT OF NUMBERS OF EXECUTIVE AND NON-EXECUTIVE DIRECTORS ON FIRM’S
FINANCIAL PERFORMANCE
Abstract
On 30th December 2011 a declaration was published in the official gazete by CMB in regard to Determinig and
Practicing Corporate Governance Principles (Serial : IV , No: 56) for Publicly-Traded Companies affiliated to
Capital Markets Board (CMB). CMB imposed an obligation for the companies’ management boards to
participate executive and non-executive members. It is possible to say that this obligation is highly important
development for publicly-traded companies in terms of accountability , determination of policy and strategy,
protecting the rights of stakeholders , providing transparency and objectivity in managements. The nonexecutive member mentioned here is the person appointed externally , handing the authority of executing the
task fully independent under no pressure and has no organic bond and execution authorisation.
In reference to this obligation for the publicly-traded companies, using three-year data of 140 manufacturing
industry managements publicly-traded in İstanbul stock market which have continuous data between 2012-2014
years , we wanted to analyse the effect of the number of executive and non-executive members on financial
performance of the management using modern based performance criterion.
Key Words: Manufacturing İndustry, Executive Member, Non-executive Member, Financial Perfromance,
SPK.
Jel Classification: G32, M21, M19.
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1. GİRİŞ
Borsada halka arz edilen işletmeler, finans kuruluşları ve sermaye piyasasına tabi
şirketler her hesap dönemi sonunda faaliyetlerinin sonucunu çeşitli yasal yükümlülükler ve
standartlara göre raporlamaktadır. Bu raporlamalarda işletmelerin finansal performansı,
işletme sahiplerini, hissedarları, yöneticileri, çalışanları, bireysel ve kurumsal yatırımcıları,
kamu ve finans kuruluşlarını, kısacası çıkar gruplarını (stakeholders) yakından
ilgilendirmektedir. İşletme ya da organizasyonların sürdürülebilirliği ise kârlılık, büyüme ve
dolayısıyla firma değerinin arttırılması ile yakından ilişkilidir. Yüksek finansal performansın
yatırımcıların ve diğer ilgi gruplarının ilgisini çekmekte olması nedeniyle finansal performans
göstergeleri sosyal bilimler çalışmalarında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
İşletmeler yeni iş kollarına veya yeni pazarlara girdikçe yönetim fonksiyonu daha da
zor ve karmaşık bir hal almaktadır. Gerek yasal zorunluluklar gerekse işletmeye özgü
birtakım nedenlerden dolayı yönetim kurullarının da yapısı, büyüklüğü ve bileşimi firmadan
firmaya, sanayiden sanayiye ve hatta ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bu anlamda, yönetim
kurullarının nitelik ve niceliğinin de işletmelerin finansal performansına etki etmesini
beklemek doğaldır. Gerçekten de, hissedarlar tarafından seçilen yönetim kurullarının bileşimi
ve bu bileşimin işletmelerin finansal performansları üzerine etkileri hakkında geniş bir yazın
bulunmaktadır.
Kavramsal olarak bakıldığında, işletmelerin yönetim kurullarında yer alan bağımlı ve
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin işletme lehine sonuçlar doğurduğu fikri yaygındır. Ancak
şimdiye kadar bu konuda yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlarda yazarların ortak bir
noktada buluştuğu da söylenemez.
SPK’nın 31 Aralık 2011 tarihinde yayınladığı tebliğde borsada faaliyet gösteren
şirketler yönetim kurullarında bağımlı ve bağımsız olmak üzere en az 5 üye bulundurmak
zorundadır. Bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az ve yarısından fazla
olamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyesi, şirket yönetim kurulu üyeliği dışında başka bir
görevi olmayan, düşünce ve davranış bakımından tam bağımsız, şeffaf ve objektif bir bakış
açısı ile şirketin denetlenmesine ve yönlendirilmesine katkı sunan kişidir. Bağımlı üye ise,
tam zamanlı, idari bir görevi olan ve şirketin olağan ve olağan olmayan işlerin yönetilmesinde
sorumlu olan üyedir.
Bizde akademik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bu konuyu ele alarak BIST tüm
endekslerinde faaliyet gösteren imalat sanayi işletmelerinin yönetim kurullarında yer alan
bağımlı ve bağımsız üyelerin işletmenin finansal performansına olan etkisini inceledik. Bu
kapsamda öncelikle bu konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, daha sonra araştırma
kapsamında bulunan 140 imalat sanayi işletmesinin 2012-2014 dönemine ait verilerinden yola
çıkılarak oluşturulan bağımsız değişkenlerin işletmenin finansal performansını ne kadar ve
hangi düzeyde etkilediği çoklu doğrusal regresyon modeli ile ayrı ayrı analiz edilerek elde
edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde yönetim kurulu üyeliği, üyelerin işletme içinden (insider director) ya da
dışından (outside director) olmasına göre genellikle iki farklı şekilde yer almaktadır. İşletme
içi yönetim kurulu üyeleri hali hazırda işletmenin yönetiminde yer alan, bazı tanımlarda ise
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icracı üyelerdir. İşletme dışı üyelerin ise işletme ile direkt olarak ilişkisi bulunmayan (Pfeffer,
1972: 218-228), icracı olmayan üyelerdir (Peng, 2004: 453-471). İşletme dışı üyelerin
işletmeden bağımsızlığı ölçüsünde yönetim kurulu üyelerini farklı kategorilerde ele alan
çalışmalar yer almaktadır. Baysinger ve Butler (1985: 1-101) tarafından geliştirilen üye
sınıflandırılmasında ise işletme içi üye ve bağımsız üyenin yanında tam zamanlı çalışan
olmayıp işletme ile ilişkisi bulunan üyelerde ele alınmaktadır (Byrd & Hickman, 1992;
Bhagat & Black 1999: 921-963; Peng, 2004: 453-471). İşletme ile organik bağı olan, ancak
işletme içinde yer almayan üyelere gri üyeler denmektedir.1 Buna göre işletmenin tam
zamanlı çalışanlarını işletme içi yönetim kurulu üyesi; eski çalışanlar, kurul üyelikleri dışında
firmalarla aile bağı ya da iş ilişkisi bulunanları gri (yarı-bağımsız); bunların dışında yer
alanları ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak sınıflandırmaktadır (Core & Holthausen &
Larcker, 1999: 371-406; Fich, 2005: 1943-1972). Peng (2004: 453-471) işletme dışı (icracı)
üyeleri de kendi arasında kamu çalışanı, kurumsal (yasal kişi) yatırımcı ve bireysel yatırımcı
olarak ayırmaktadır. İcracı olmayan bir üyenin karakter ve yargılama bakımından bağımsız
olduğunun ve yargılamasını etkileyecek ilişki ya da durumların bulunmadığının kurul
tarafından belirlenmesiyle bağımsız olduğu düşünülmektedir (Financial Reporting Council,
September 2012; Higgs, 2003: 1-120). Bağımsız üyeler, bir firmanın yaptığı finansal
raporlamanın dürüstlüğünü denetleme rolünü üstlenmektedir (Bhagat & Black, 1999: 921963).
Fich (2005: 1943-1972), işletmelerin bağımsız yönetim kurulu ya da icra kurulu
başkanı (Chief Executive Officer ya da kısaca CEO) bulundurmanın nedenlerini 6 hipotez
altında toplamaktadır: yönetim becerisi, işletme içi CEO’ya dışarıdan destek, kurul içi
dengelerin sağlanması, yeterli üyeye sahip olmama ve bağımsız üyeliğin kabulü ile işletmenin
büyüme potansiyelinin belgelenmesi (burda 6 tane var). Bağımsız üye ya da CEO’ya sahip
olmak işletmelere çeşitli faydalar da sağlamaktadır. Bağımsız üyelerin genellikle kurulu
izlemede önemli rol oynadığı düşünülmektedir. (Hermalin & Weisbach, 1991: 101-112).
Diğer dikkat çekici katkısı ise objektifliğindedir. İşletme içinden gelen yönetim kurulu üyeleri
yeterince objektif olmayabilmekte, bu da etkili kurumsal denetimi kısıtlamaktadır. İşletme
dışından gelen bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise firma performansını bağımsız bir şekilde
değerlendirebilme yeteneğine sahiptir (Ahmed & Hossain & Adams, 2006: 418-431). Bhagat
ve Black (1999: 921-963) ise en iyi kurulun işletme içi, ilişkili ya da yarı bağımsız ve
bağımsız üyelerin karışımından oluşacağını savunmaktadır. Yazarlara göre, işletme içi
(Bağımsız olmayan) üyeler işletmenin faaliyetleri hakkında yeterince bilgiye sahiptir ancak
çatışmaktadır. İşletme dışındaki bağımsız üyeler kriz dönemlerinde hızlı karar alabilirler,
ancak işletme içini önemsemedikleri için yanlış yapma ihtimalleri yüksektir. Yarı bağımsız
üyeler ise bağımsızlara göre işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi tanımaktadır.
Bununla birlikte, bağımsız üye tercihini vekâlet teorisiyle de açıklayan çalışmalar
mevcuttur. Dalton, Daily, Ellstrand ve Johnson (1998: 269-290)’a göre, bağımsız üyelerin
baskın olmasının tercih edildiği yönetim kurulları çoğunlukla vekalet teorisine dayanmakta,
bu teoriye göre de etkili kurullar bağımsız üyeleri bünyesinde bulundurmaktadır. Fama ve
Jensen (1983: 301-325), işletmenin piyasa değerinde meydana gelecek düşmenin bağımsız
üyelerin imajının zedelenmesine yol açacağını ve onlara olan ihtiyacın azalacağını, bu
Literatürde gri (gray) yada ilişkili (affiliated) üye olarak geçse de bu çalışmada tam bağımsız üye ile ayırmak
için yarı-bağımsız üye kavramı kullanmak uygun görülmüştür.
1
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nedenle üyelerin işletme yönetimine uygun olmayan davranışları engellemeye çalıştığını
savunmaktadır.
New York Borsası 1978’den beri, NASDAQ ise 1989’dan beri hisseleri işlem gören
işletmelerde hissedarların çıkarlarını gözetmek için dışarıdan bağımsız olarak izlemelerin
yapılmasını gerekli görmüş ve bu işletmelerin yönetim kurullarında en az iki dışarıdan
direktörün yer almasını gerekli kılmıştır (Fich, 2005: 1943-1972).
Tablo1. Literatür Taraması Tablosu
Yazar(lar)

Veri

Veritabanı/Değişkenler

1980-87
arasında
New York yada
Amerikan borsasına
kote 111 firmanın
verdiği 128 hisse
senedi alım teklifi

Açıklayıcı değişkenler
İşletme içi, yarı bağımlı ve
bağımsız üyelerin yüzdesi ve
bunları hisse payı.

Hermalin ve
Weisbach
(1988)

New York Borasına
kote
1971-1983
arasında 142 firma

COMPUSTAT
Kar verileri, CRSP Hisse
senedi getiri verileri

Dalton vd.
(1998)

54 ampirik çalışma
(kurul
bileşimiperformans ilişkisi)
31 ampirik çalışma
çalışma
(Kurul
liderlik
yapısıperformans)

Moderator (Ara değişkenler)
Firma
büyüklüğü,
performans göstergeleri ve
kurul yapısı (bileşimi)

Byrd ve
Hickman
(1991)

Bhagat ve
Black (1998)

Millstein ve
MacAvoy,
(1998)

Bhagat ve
Black (1999)

Peng, 2004

Hizmet, finansal,
ulaşım ve sanayi
firması
(660-692 örneklem)

300
CalPERS
(California Public
Employees'
Retirement System)
örnekleminden 222
firma

957büyük
ölçekli
ABD kamu kuruluşu

Model/Analiz
Yöntemi

Kesit veri analizi için
OLS regresyon
modelleri, kalın kuyruk
hata terimi-iteratively
reweighted least squares
(IRLS), doğrusal
piecewise regresyon
testleri
Çoklu Poisson Tahmin
modeli (kurula ekleme
için)
Meta Analizi (Hunter
and Schmidt (1990)
Meta
Dos
paket
programı
(Stauffer,
1994):
(Hunter and Schmidt,
1990) istatiksel hata
dağılımı kullanılmıştır)
Moderator analizi

Bağımlı değişken:
Bağımsızlık
COMPUSTAT veritabanı

COMPUSTAT veritabanı
(ER değişkenleri için)

COMPUSTAT
1985-1995
arasındaki
finansal performans verileri
CRSP
1985-1995 arasındaki hisse
senedi performans verileri

Bağımsız değişkenler
Yarı bağımsız (çoğunlukla
kurumsal) üyeler, bağımsız

Eş anlı denklem
yöntemleri.

Regresyon

Regresyon
Bağımsız değişkenler
Kurul bağımsızlığı, kurul
büyüklüğü, CEO hissesi,
bağımsız üye hissesi, %5
hisse sahibi bağımsız
üyeler, 1990 yılı satışları
(log), endüstri kontol
(bağlı sanayideki bağımlı
değ. ort.) Kukla
değişkenler (bağımsızlık
çeşidi için)

Finansal Ölçüt
Teklif veren firmanın ve hedef hisse
senedinin
piyasa
değeri
(İlan
tarihinden 30 gün önce)
Teklifin toplam değeri=İlan edilen
teklif fiyatı * satılan hisse adedi
Teklif pirimi = (Teklif fiyatı-hedef
hisse)/hedef hisse fiyatı
(Önceki senenin) hisse senedi getiri
verileri, FAVÖK / Aktif toplamının
defter değeri

iyasa performans göstergeleri
Muhasebe performans göstergeleri

Karlılık değişkenleri
Tobin q, ROA (Faaliyet karı/Aktif
toplamı),Varlık devir hızı, Faaliyet
karlılığı Çalışan başına satış tutarı,
Piyasaya göre ayarlanmış, hisse senedi
getirleri
Büyüme değişkenleri
(1988-1991 yüzde büyüme)
Varlık, satışlar, faaliyet karı, çalışanlar,
nakit akışı (faaliyet kârı+amortisman
ve itfa)
Ekonomik katma değer, Fazla getiri
(Excess Return) = Toplam sermaye *
(Yatırılan sermaye getiri oranı –
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti)

Bağımlı Değişkenler
Tobin q (Ortalama değerin
ortalaması=means average), ROA,
Varlık devir hızı, Faaliyet karlılığı,
Çalışan başına satış tutarı

Bağımsız üye oranındaki
artışın
performansa
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Shanghai ve
Shenzhen
borsalarına kote 530
firma

Fich (2005)

1997–99
yılların
süresince
1998
Fortune 1000 listesi

(çoğunlukla bireysel)
Kontrol değişkenleri
Firma büyüklüğü (log varlık
toplamı), firma yaşı, CEO
ikiliği, önceki performans,
işletme içi üye hisseleri,
bağımsız hisseleri, devlet
hisseleri,
kamusal
üye,
endüstri kukla değişkeni

Dışarıdan atamaların tahmini
Yatırımcı tepkileri
COMPUSTAT

Andres,
Azofra ve
Lopez (2005)

Ahmed ve
Hossain ve
Adams
(2006)

Kaymak ve
Bektaş (2008)

1996 yılı Belçika,
Kanada,
Fransa,
Almanya, Hollanda,
italya,
İspanya,
İsviçre, İngiltere ve
ABD’deki finansal
olmayan 450 büyük
firma verileri

Yeni Zelanda
Borsasına kote
firmaların 19911997 arasındaki
verileri ile 604
firma-yıl gözlemi

Türkiye Bankalar
Birliği web
sitesinden alınmış
2001-2004 arasında
Türkiye’deki 27
Ticari bankaya ait
veri

Spencer
Stuart
Board
Endeksi – Kurul büyüklüğü,
işletme içi ve bağımsız üye
oranı, yıllık toplantı sayısı,
üyelerin sağladığı faydalar,
finansal performans bilgileri
Global Vantage Veritabanı –
finansal tablolar
Hisse senedi getirileri= f
(Hisse başı kar, bağımsız üye
oranı, kurul büyüklüğü,
işletme içi üyelerin hisse
payı, en büyük 20 hissedarın
payı, finansal kaldıraç oranı,
toplam aktif tutarı (log),
tobin’ s q (büyüme)2,
CEO=YK Başkanı kukla değ.
Bağımlı değişkenler
ROA ve mevduat artış oranı
Bağımsız değişkenler
Kurul büyüklüğü, icracı
olmayan bağımısz üye oranı,
az yetkili bağımsız üye oranı,
kurulun görev süresi, kukla
değ.(YK başkanı ve genel
müdür aynı kişiyse 1), kukla
değ. (YK işletme içinden
yada az yetkili ise 1), varlık
toplamı

olumlu etkisi GLS
(Genelleştirilmiş
Kareler Yöntemi) ve
Likelihood model
Düşük firma performansı
ile bağımsız üye ataması
ilişkisi Proportional
Hazards
Regresyon
Modeli (Geçiş olasılığı
için)
Probit model
Çift kuyruk Wilcoxon
signed
rank
testi
(Ortanca testi)
Standart çift kuyruk testi
(Ortalama testi)
CARS Tek ve Çoklu
Regresyon analizi
(Tek denklem modeli)
OLS Regresyon analizi,
hassaslık analizi
Eş-zamanlı denklemler
modeli (Endojenlik
problemi nedeniyle)

Basit ve havuzlanmış
kesit veri zaman serisi
analizleri

(Bir önceki yılın)
Özsermaye karlılığı (ROE) ve Satış
büyüme oranı

Kısa dönem firma performansı
Aktif karlılığı
(log[1+(FVÖK/Aktif Top.])
Uzun dönem: Amortsiman öncesi
faaliyet karı
Kümülatif normal olmayan hisse
senedi getirileri (Cumulative abnormal
stock returns = CARs)
Piyasa tabanlı ölçütler
Piyasa değeri/defter değeri
Tobin q
Muhasebe tabanlı ölçütler
Aktif karlılığı (ROA)
Finansal kaldıraç oranı,
(işletme büyüklüğü için)

Satışlar

Hisse senedi getirileri (bilanço
gününden 9 ay sonra)
Hisse başı kar, Tobin q (piyasa
değeri/defter değeri)

Aktif Karlılığı (ROA) = Vergi sonrası
kar/Varlıkların defter değeri
Yatay kesit veri
regresyon

Varlıklardaki büyüme oranı (Ortalama
satış büyümesi, Mevduat artışı)
Kredi değer düşüklüğü karşılığı/Aktif
toplamı
Net faiz marjı, Likit varlıklar/Aktif
toplamı

Bağımsız yönetim kurul üyesi ya da üyeleri ile işletmelerin finansal performansı
arasındaki ilişki incelenirken çeşitli finansal ölçütlerden yararlanılmaktadır. Bunlardan
yönetim kurullarında bağımsız üyelerin oranı ile işletmenin muhasebe performansı arasındaki
ilişki inceleyen çalışmalar olup, ancak yapılan çalışmalarda bu iki değişken arasında anlamlı
bir ilişki tespit edilmeyen sonuçlarda elde edilmiştir. Dalton ve diğerleri (1998: 269-290)
yönetim kurulunun bileşimi ve sahip olduğu liderlik yapısı ile finansal performans arasındaki
ilişkide tutarlı sonuçlar bulunmamasını öne sürerek mevcut ilişkiyi incelemek için meta
Tobin’s q oranı varlıkların piyasa değeri/yerine koyma maliyeti olarak bilinse de özellikle finans literatüründe
piyasa değeri/defter değeri hesaplamada yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada da firmanın sene sonu
piyasa değeri/defter değeri olarak hesaplanmıştır.
2
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analizi3 gerçekleştirmiş, ancak kurul bileşimi/finansal performans ve kurul liderlik
yapısı/finansal performans değişkenleri arasında anlamlı ilişkilere rastlamamıştır.
Core ve diğerleri (1999: 371-406) bağımsız üyelerin işletme içi üyelere oranla daha
etkili kurul oluşturduğuna dair herhangi bir kanıt bulamamıştır. Hermalin ve Weisbach (1991:
101-112), Klein (1998), Bhagat ve Black (1999: 921-963) de muhasebe performans
göstergeleri ile kurul içerisinde bağımsız üye varyasyonları (tam bağımsız, yarı bağımsız vs.)
arasında anlamlı ilişkilere rastlamamaktadır. Bhagat ve Black (1999: 921-963), yüksek
orandaki bağımsız üye oranının (örneğin, 11 üye içerisinde 0.4 bağımsızlık seviyesi ve 8 ya
da 9 bağımsız üye; 2-3 işletme içi üye) yavaş büyüme ile ilişkili olduğunu bu nedenle de
diğer firmalardan daha kötü finansal performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. 450 Batı
Avrupa ve Kuzey Amerika firma örnekleminden yararlanan Andres ve diğerleri (2005: 197210) de benzer şekilde bağımsız üye oranı ile temsil edilen kurul bağımsızlığı ile firma değeri
arasında dirençli bir ilişki yakalayamamıştır. Toplam üye sayısının fazlalığının ise daha düşük
performansa yol açtığını ortaya koymuştur.
Hermalin ve Weisbach (2001), bütün firmalar için optimal bir kurul yapısından
bahsetmenin doğru olmadığı için kullanılan modellerde işletmeye özgü etkilerin kontrol
edilmesinin kritik olduğunu; bu yüzden de kurul bileşiminin firma performansına etkisini
kesit veri analizi şeklinde (cross-sectionally) ifade etmenin zor olduğunu savunmaktadır.
Yazarlara göre firma karakterinin (büyüklük ya da bileşimi) kurumsal performansa etkisini
ölçen bir modelin tahmininde anlamlı performans ve bağımsız üyelik ilişkisine günlük
faaliyetlerde rastlamak mümkün değilken, nadir olarak gerçekleşen ya da sadece kriz
dönemlerindeki belirli kurul faaliyetlerinde bu ilişki yakalanabilmektedir.
Ahmed ve diğerleri (2006: 418-431), kârın bilgi vericiliği (earnings informativeness)
ve kurul yapısı arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada kurulda bağımsız üyelerin
bulunması ile kârın bilgi vericiliği (çalışmada getiri-kar ilişkisi ile ölçülmektedir) arasında
anlamlı pozitif ilişkiye rastlamamakta, buna karşın toplam üye sayısı daha düşük olan
işletmelerde kârın kalitesinin daha etkin şekilde izlenebildiğini ortaya koymaktadır.
Düşük firma performansı vekalet teorisi ile de açıklanmaktadır. Düşük firma
performansı zayıf yönetim göstergesi olup, bu da yönetimin daha fazla izlenmesi gereğini
doğurmaktadır. Bu nedenle hissedarlar yönetim kurulunda daha fazla bağımsız üye atamakta
ya da CEO’ların atamasını istemektedir (Fama & Jensen, 1983: 301-325).
Bağımlı ve bağımsız üye/üyeler ile işletmenin finansal performansı arasında anlamlı
ilişkisi tespit edilmeyen çalışmaların yanında, zayıf ya da dirençli anlamlı ilişkiler yakalayan
çalışmalara da mevcuttur. Pfeffer (1972: 218-228), yönetim kurullarını işletmelerin
çevreleriyle olan ilişkilerini yürütmekte kullandıkları enstrümanlara benzetmektedir. Yazara
göre bu enstrümanların uygun bir şekilde kullanılamaması daha düşük kârlar ile
karşılaşılmasına yol açmaktadır. Regüle edilen piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerde
düzenleyici kuruluşlar karşısında politik, ekonomik ya da sosyal güce sahip olan kişilerin;
Meta analizi, analiz yapılan çalışmalardaki örneklem hataları, güvenirlik ve aralık sınırlamalarını dikkate
almakta, öyküleyici yaklaşıma göre daha rahat sonuçlar çıkarılmaktadır. Bu analiz yöntemi, çeşitli istatistiksel
eseri düzeltirken ana kütledeki iki değişken arasındaki doğru ilişkinin bir tahminini elde etmek için çalışmalar
arasında derneşik sonuçların ortaya çıkmasına imkân veren istatistiksel bir tekniktir. Buna göre gözlenen her bir
ilişki örneklem büyüklüğü ile ağırlıklandırılarak analizde yer alan çalışmalar için ağırlıklandırılmış ortalama
ilişki hesaplanmaktadır (Bkz. Dalton vd., 1998: 269-290).
3
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sermaye piyasalarında faaliyet gösteren işletmelerde de finansman kolaylığı sağlayan ve
finansal çevrelerde etkin yöneticilerin yönetim kuruluna dâhil edilmesi işletme faaliyetlerine
olumlu yansıyabilmektedir. Yazar bu nedenle böyle piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerin
yönetim kurullarında bağımsız üyelere sahip olma eğiliminde olduğu hipotezini öne
sürmüştür. Kurul yapısının firma performansına etkisini ise iki finansal oran ile ölçmüştür.
Bunlar net karlılık (Net Kâr/Net Satışlar) ve mali rantabilite (Net Kâr/Özsermaye) oranları
olup, araştırma sonucuna göre optimal kurul yapısından4 sapmanın işletmenin daha düşük bir
finansal performans sergilemesine yol açmakta olduğu sonucu elde edilmiş (Pfeffer, 1972:
218-228).
Baysinger ve Butler (1985:1-101), bağımsız üye oranı/sayısının şirket performansını
olumlu etkilediğini tespit etmiştir. Yazarlar, daha fazla bağımsız üyeye sahip olmanın daha
fazla özsermaye getirisine (bağlı sanayi ortalaması üzerinde getiri) yol açtığını ortaya
koymuş5; bağımsız üyelerin firma performansını dolayısıyla da firma değerini arttırdığı
sonucunu çıkarmıştır. Fich (2005: 1943-1972), 1997-1999 yılları arasında Fortune 1000
listesindeki 432 işletme bilgisinden yararlanılarak yaptığı çalışmada bağımsız CEO atamanın
firma özellikleri ve yatırımcı tepkisi ile ilişkisi ve firmanın uzun dönem performansına
etkisini araştırmıştır. Bağımsız CEO atamanın kısa dönemde firma performansına etkisi için
aktif kârlığını (Finansman faaliyetleri öncesi esas faaliyet kârı/Aktif toplamı ya da diğer bir
ifadeyle FVÖK=EBIT/Aktif Toplamı), büyüme imkânı için ise piyasa değeri/defter değeri
oranlarını kullanmıştır. Yatırımcıların bağımsız yönetim kurulu üyesi tayin edilmesine olumlu
tepki verdiği ortaya koyulmaktadır. Uzun dönem etkisi ise piyasadan ziyade muhasebe
bilgisine dayanan kanıt içeren amortisman ve itfa öncesi faaliyet kârındaki6 atama yıllarındaki
değişme ile ölçülmektedir. Firma büyüklüğünü kontrol etmek için bu kâr toplam aktife
bölünmüştür (Atama öncesi iki, sonrası için ise bir yıllık verilere sahip firmalar alınmıştır).
Sonuç olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak başka bir firma CEO’sunun dışarıdan
atanmasının işletmenin muhasebe performansı üzerinde pozitif uzun dönem bir etkiye sahip
olduğu tespit edilmiştir.
Peng (2004: 453-471) Shanghai ve Shenzhen borsalarına kote 530 firma verisini
kullandığı çalışmada kurul bileşimi ile kurumsal değişim sırasındaki firma performansı
arasındaki ilişki incelenmiş, yarı bağımsız üyelerin satış büyümesine katkı sağladığı ancak
özsermaye kârlılığına etki etmediği yönünde kanıt elde etmiştir.
Müller (2014: 969-975), 2010 ve 2011 yılları arasında Londra borsasına kote büyük
işletmeleri örneklem olarak aldığı çalışmada, 9 farklı kurul bileşen özelliğinin hem eş zamanlı
hem de bir sonraki yıl performansına (faaliyet kârlılığı) etkisini ölçmüş ve performans ile
kurul bileşimi arasında anlamlı sonuçlar bulmuştur. Yazarlar, özellikle yabancı üyelerin
bağımsızlığının firmanın eş zamanlı ve takip eden faaliyet performansı arasında anlamlı güçlü
ve pozitif bir ilişki yakalamıştır.
Optimal yönetim kurulu üyesi sayısı ve işletme içi yönetim kurulu üyesi sayısı yazarın çalışmasında iki bağımlı
değişken olarak modellenmekte olup; sermaye yapısı, firmanın regüle piyasada olup olmaması (kukla değişken)
ve firma büyüklüğü modellerde yer almaktadır.
5
1970 yılındaki bağımsız üye oranı ile 1980 yılındaki özsermaye ilişkilidir (Baysinger ve Butler, 1985: 1-101).
6
Ülkemizde finansal tablolarda esas faaliyet karı, amortisman giderleri dahil edilerek hesaplandığı için bu kara
amortisman giderlerinin eklenmesiyle amortisman öncesi faaliyet karı (operating income before depreciation)
elde edilmektedir.
4
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Literatürde yer alan bağımsızlık ve performans ilişkine yönelik çalışmalarda finans
kuruluşları ve düzenleyici kuruluşların yoğun şekilde etkisinde olan sektörlerdeki şirketler ve
devlet kurumları çalışma örnekleminde genellikle yer almamaktadır. Bu da bahsi geçen
sektörlerde ve şirketlerde yönetim kurul yapılarının farklı olmasına dayandırılmaktadır.
Bununla birlikte bu işletmelerin yer aldığı çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, Kaymak ve
Bektas (2008: 550-561), Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankalar üzerinde yaptıkları
çalışmada bağımsız üyelerin sayısının işletmenin aktif kârlılığı ile negatif olarak ilişkili
olduğuna yönelik sonuçlar elde edilmiştir. Yazarlar bağımsız üyeliğin karar alma fonksiyonu
geliştirdiğine, dolayısıyla hissedarların haklarını daha fazla koruduğuna yönelik beklentinin
ortaya çıkmamasını iki farklı nedenle açıklanabileceğini savunmaktadırlar. Bunlardan ilki
işletme ve sanayiyi iyi tanıyan işletme içi üyelerin daha iyi yönetim ve yönlendirme ile
alacağı kararların daha etkili ve iyi zamanlamaya sahip olacağı, bunun da firma performansını
güçlendireceği şeklindedir. Bir diğer açıklama ise bağımsız üyelerin işletme ile ilişkisinin
bulunabileceğidir (yazarlar, bağımsız üyelerin işletme ile bağlarını mevcut verilerden tespit
edememiştir).
Bağımsız kurul üyeliği ile firma performansı arasındaki ilişkiyi ölçmede kullanılan
diğer bir yöntem ise Tobin q yaklaşımıdır (Bhagat & Black, 1999: 921-963; Ahmed ve
diğerleri 2006: 418-431). Agrawal ve Knoeber (1996: 377-397) bağımsız üye oranı ile Tobin
q arasında arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için yaptıkları çalışama da, bu iki değişken
arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu yaklaşım, yönetim gibi maddi olmayan
faktörlerin işletmeye kattığı değeri göstermektedir (Hermalin ve Weisbach, 2001).
Hisse senedi fiyatı ve getirileri de ilişkiyi incelemede ölçüt olarak kullanılmaktadır.
Bazı çalışmalarda hissedarların bağımsız üyelerin bulunduğu yönetim kurullarından
yatırımcıların fayda sağladığı ortaya koyulmaktadır. Diğer bir gösterge olan hissedar getirileri
ise hisse başı gelir, temettü artışı, indirgenmiş gelecek kazançlar (kâr, temettü, vs.) ve
ekonomik katma değer (ortalamadan fazla getiri = excess return’ de kullanılmaktadır) gibi
göstergelerle ölçülmektedir (Millstein & MacAvoy, 1998: 1283-1322). Rosenstein ve Wyatt
(1990: 175-191) bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanma ilanına hisse senedi fiyatlarının
olumlu tepki verdiğini öne sürerek hissedarların servetinin bağımsız üyelerin oranı ile
etkilendiğine dair kanıt ortaya koymaktadır. Yazarlar, işletmeler ek bağımsız üye
atadıklarında hisse senedi fiyatlarında ortalama olarak % 0,2 artış yakalamıştır. Ancak bu
anlamlı küçük artış Bhagat ve Black (1999: 921-963)’ a göre kurul yapısı ve performans
arasında gerçek bir ilişkiden ziyade sinyalleme etkisini göstermektedir. Örneğin, bağımsız bir
üyenin eklenmesi bir işletmenin sorunlarının üzerine gitmeyi planladığını göstermektedir
(kurul bileşiminin bu sorunlara eğilme yeteneği üzerinde bir etkisi olmasa bile). Byrd ve
Hickman (1992), yönetim kurullarının en az yarısının firma yönetiminden bağımsız olan
üyelerden oluşması halinde hisse alım ihalesi7 (satın alma teklifleri) tarihindeki normal
olmayan getirilerin diğer teklif veren firmalara göre daha yüksek olduğunu, bu nedenle de
hissedarların servetlerinin etkilendiğini öne sürmektedir. Yönetim kurulunun çok yüksek bir
kısmının bağımsız üyeler tarafından oluşması durumunda ise (örneğin, %60’ından fazlası
bağımsız üye olan kurul), ilişki negatif yönlü olarak değişmekte; %70’den fazla bağımsız
üyeye sahip teklif veren işletme, %40’dan az bağımsız üyenin bulunduğu işletme kadar düşük

7

Bu tip ihaleler özellikle gazeteler aracılığıyla duyurulmakta olup halka açıktır (bkz. Tender offer bids).
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performans sergilemektedir. Bu nedenle bağımsız üyelikle tekliflerin hissedar servetine etkisi
arasında doğrusal olmayan bir ilişki saptanmaktadır.
Yönetim kurulu yapısının endojen olarak yer aldığı modeller mevcuttur. Bu
modellerde işletmelerin finansal performansının yönetim kurulu yapısına etkisi
incelenmektedir. (Bhagat & Black, 1999). Kurul yapısına etki eden faktörleri araştıran
Hermalin ve Weisbach (1988: 589-606), düşük kurumsal performansın bağımsız üyelerin
kurula katılma olasılığını arttırdığını8, ürün piyasasından ayrılan işletmede de yine işletme
içinden gelen üyelerin kuruldan ayrılma, bağımsız üyelerin ise kurula katılma eğiliminde
olduğuna yönelik istatistikî olarak anlamlı kanıt sunmaktadır. Hermalin ve Weisbach (2001)’
a göre firma performansı, kurul yapısını etkileyen önemli faktörlerden bir tanesidir. Klein
(1998), 1991 yılında hisse senedi getirileri en alt grupta bulunan işletmelerin 2002 ve 2003
yıllarında diğer işletmelere oranla daha fazla bağımsız üye atadığına yönelik bir eğilim tespit
etmemiştir.
Bhagat ve Black (1999: 921-963), bağımsız üyelerin firma performansı üzerindeki
etkisini incelemiş, bağımsız üyelerin çoğunlukta olduğu işletmelerin diğerlerine göre daha
düşük kârlılığa sahip olduğu sonucuna ulaşılmış. Yazarlar, beklenenden düşük performans
sergileyen işletmelerin firma performansı ile bağımsız üye ilişkisinin nedensellik yönünün
belirli olmadığını ortaya koymaktadır. Düşük olan finansal performansını arttırmak için
işletmelerin bağımsız yöneticileri işe alması buna örnek gösterilmektedir. Millstein ve
MacAvoy (1998: 1283-1322) bağımsızlık göstergesi olan CalPERS derecelendirmesine
dayanarak kurul yapısı ile muhasebe tabanlı ölçütler kullanarak kurumsal performans arasında
istatistikî olarak anlamlı ilişki bulmuş, ancak bunun nedensellik ilişkisinin varlığını
kanıtlamadığını savunmuştur.
Yönetim kurulunun firma performansına etkisi endojenlik problemi9 nedeniyle
etkilenebilmektedir. (Andres vd. 2005: 197-210 ; Hermalin & Weisbach, 2001). Firma
karlılığı ile bağımsızlık arasında endojen bir ilişki mevcut ise, kurul bileşiminin performans
gibi diğer endojen değişken üzerine etkisinin nasıl değerlendirileceği sorusunu ampirik olarak
cevaplamak zordur (Bhagat & Black, 1999: 921-963). Bağımsızlığın gözlemlenememesi
(Hermalin ve Weisbach, 2001) de diğer bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Endojenlik
problemi için OLS analizi eğilimli katsayı tahminlerine yol açması nedeniyle fazla tatmin
edici bulunmamakta, ancak test edilen belirli model karşısında çok hassas olması nedeniyle eş
zamanlı denklemler bu sorunun çözümünde güvenilir sonuç vermemektedir (Bhagat & Black,
1999: 921-963). Andres ve diğerleri (2005: 197-210), endojenlik problemini aşmak için
yönetim kurulu yapısı ve bileşimi kurulan modellerde çeşitli değişkenlerin fonksiyonu olarak
yer vermiş ve test etmiştir.
Bağımsız üyelik ile firma performansı arasındaki ilişki incelenirken kullanılan piyasa
temelli ölçütler piyasanın modundan etkilenebilmekte, öngörü problemleri yaşabilmekte ve
piyasa gücü gibi diğer konularla muhatap olmaktadır. Ancak muhasebe temelli göstergeler
bahsedilen bu sorunlardan etkilenmemektedir (Andres vd. 2005: 197-210). Peng (2004: 453Yazarlar 1972-1983 arasında düşük performans gösteren firmalar, bir sonraki yıl diğer firmalara göre bağımsız
üye oranını yaklaşık olarak %1 oranında arttırdığını ortaya koymaktadır (Hermalin and Weisbach, 1988, s. 589606).
9
Kurul bileşiminin geçmiş performans verilerinden etkilenebilmesi, bağımsızlık-performans ilişkisini incelerken
endojenlik problemini ortaya çıkarmaktadır.
8
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471) sermaye piyasalarının yeterince gelişmediği ve oynak olduğu Çin’de işletmelerin gerçek
performansını yansıtmadığı için piyasa temelli oranları kullanmamıştır.10 Yazarlar bunun
yerine özsermaye getirisini (mali rantabilite) tercih etmiş, ayrıca satış büyüme oranından
yararlanmışlar.
3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE BULGULAR11
Bu çalışmanın hazırlanmasının sebebi, 2011 yılı sonunda SPK tarafından borsada yer
alan şirketlere bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurma zorunluluğu getirildikten sonra
Türkiye’de bu konuda akademik bir çalışmanın yapılmamış olmasıdır.
Bu çalışmada, 2012-2014 döneminde BİST’de işlem gören ve verileri süreklilik arz
eden imalat sanayi işletmelerinin yönetim kurulunda yer alan bağımlı ve bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin işletmenin finansal performansına olan etkileri muhasebe tabanlı ve değer
tabanlı performans ölçüm yöntemleri kullanarak analiz edilmiştir. Yapılan bu analizlerde
Hisse Başı Kâr, MVA (Market Value Added), ROA (Return on Assets), ROE (Return on
Equity) ve TOBİN Q değişkenleri bağımlı, işletmelerin yönetim kurulunda yer alan bağımlı
ve bağımsız üye sayısı değişkenleri ise regresyon analizinde bağımsız değişken olarak
kullanılmıştır.
Analiz döneminde borsada verileri sürekli arz eden 171 imalat sanayi işletmesi olduğu
tespit edilmiştir. Ancak verilerin normal dağılım göstermesi için 31 işletme inceleme kapsamı
dışında tutularak geriye kalan 140 işletmenin üç yıllık verilerine çoklu doğrusal regresyon
analizi uygulayarak bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında %5 anlamlılık düzeyinde ilişki
olup olmadığı incelenmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlar ve bunlara ilişkin tablolar
aşağıda sunulmuştur.
Bağımlı ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile firma performansı arasındaki ilişkiyi
araştırırken çalışmada kullanılan bağımlı değişkenler aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
Hisse Başı Kâr = Net Kâr/Toplam Hisse Adedi
(1)
MVA = (Piyasa Değeri – Defter Değeri)/Ödenmiş Sermaye
(2)
ROA = Net Kâr/Toplam Aktifler
(3)
ROE = Net Kâr/Özsermaye
(4)
TOBİN Q = (Borcun Yıl Sonu Defter Değeri + Firmanın Yılsonu Piyasa Değeri) / Varlıkların
Yıl Sonu Defter Değeri
(5)

Tablo2. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler Tablosu

Çin’de her iç senede bir pozitif özsermaye karlılığı elde edemeyen firmaların kotasyonunun iptal
edilmektedir. (Peng, 2004)
11
Bu makalede yer alan bütün analizlerde SPSS 18.0 programı kullanılmıştır.
10
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Standart
Sapma

Değişkenler

N

Minimum Maksimum Ortalama

Bağımlı Üye Sayı

420

2

12

5,04

1,80

Bağımsız Üye Sayısı

420

0

6

2,00

0,78

Hisse Başı Kâr

420

-2,11

4,52

0,26

0,66

Mva

420

-12,88

29,00

2,33

4,23

Roa

420

-0,33

0,28

0,03

0,08

Roe

420

-1,19

0,79

0,03

0,19

Tobin q

420

0,00

3,12

1,17

0,46

Tablo 2’de ortalama sütunu da yer alan istatistiksel sonuçlara göre şirketlerin bağımlı
üye ortalaması 5,04, bağımsız üye ortalaması 2, performans ölçütlerinde ise ortalaması en
fazla Mva’nın olduğu, daha sonra sırasıyla Tobin q, Hisse Başı Kâr, Roe ve Roa geldiği tespit
edilmiştir.

Tablo3. Değişkenlere Ait Korelasyon Katsayıları Tablosu
Değişkenler
Hisse Başı Kâr - Bağımlı Üye Sayısı

Pearson Korelasyon Sig. (1-tailed)
Değeri
Değeri
,145
,001

Hisse Başı Kâr - Bağımsız Üye Sayısı

,137

,002

Bağımlı Üye Sayısı - Bağımsız Üye
Sayısı
Mva - Bağımlı Üye Sayısı

,128

,004

,147

,001

Mva - Bağımsız Üye Sayısı

,108

,013

Roa - Bağımlı Üye Sayısı

,184

,000

Roa - Bağımsız Üye Sayısı

,158

,001

Roe - Bağımlı Üye Sayısı

,181

,000

Roe - Bağımsız Üye Sayısı

,108

,014

Tobin q - Bağımlı Üye Sayısı

-,011

,408

Tobin q - Bağımsız Üye Sayısı

,026

,298

Tablo 3’te değişkenlere ait korelasyon katsayıları değerlendirildiğinde, Tobin q ile
bağımlı üye arasında negatif yönlü çok düşük düzeyde, bağımsız üye ile pozitif yönlü çok
düşük düzeyde anlamsız Sig. (1-tailed >0,05), diğer bağımlı ve bağımsız değişkenler
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arasındaki ilişki ise anlamlı (Sig. (1-tailed >0,05) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bağımsız
değişkenler olan bağımlı üye sayısı ve bağımsız üye sayısı arasındaki korelasyon katsayısı da
0,128 gibi düşük bir değer elde edildiği için, bu durum aynı zamanda analizlerde
kullandığımız bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi olmadığının bir
göstergesidir.
Eğer bağımsız değişkenler arasında 0,80 ve üzerinde korelasyon varsa, bu durum
değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi olduğunun bir göstergesidir. Çalışmamızda
çoklu bağlantı problemi olmadığının bir diğer göstergesi de Tablo 5’te yer alan Tolerans ve
VIF değerleridir. Çünkü elde edilen yüksek tolerans ve düşük VIF değerleri de bağımsız
değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi olmadığının bir ayrı göstergesidir (Kalaycı ve
diğerleri, 2010: 267-267).
Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında yapılan çoklu regresyon analizinde
aralarında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilen değişkenler ve regresyon katsayıları aşağıda
Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Regresyon Modeline Ait Katsayılar Tablosu
Düzeltilmiş
Durbin-Watson
R2

Bağımsız Değişken

Bağımlı Değişkenler

R

R2

Bağımlı ve Bağımsız Üye Sayısı

Hisse Başı Kâr

,188

,035

,031

1,951

Bağımlı Üye Sayısı

Mva

,147

,022

,019

2,027

Bağımlı ve Bağımsız Üye Sayısı

Roa

,228

,052

,048

2,093

Bağımlı Üye Sayısı

Roe

,181

,033

,030

2,017

Yukarıdaki tabloda bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait çoklu regresyon analizi özet
değerleri yer almaktadır. Çoklu regresyon analizinde elde edilen bu değerlere göre modele
dahil edilen her iki bağımsız değişken birlikte hisse başına kâr ve Roa arasındaki ilişki
anlamlı bulunurken, Mva ve Roe’de ise çoklu regresyon modeli katsayıları tablosunda
bağımsız üye sayısı değişkenine ait anlamlılık değeri (Sig.) 0,05’ten büyük çıktığından dolayı
analizden çıkarılmıştır. Çünkü çoklu regresyon analizindeki temel amaç, bağımlı değişkeni en
fazla açıklayan (R2) bağımlı değişkenleri tespit etmektir. Tobin q ile bağımsız değişkenler
arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmediğinden analizden çıkarılmıştır.
Bu tablodan elde edilen R2 değeri bağımlı değişkenin yüzde kaçlık kısmının bağımsız
değişken/değişkenler tarafından açıklandığını göstermektedir. Buna göre, bağımlı değişken
olan Hisse Başı Kâr’daki değişimin %3,5’i, Mva’nın %2,2’si, Roa’nın %5,2’si ve Roe’nin
%3,3’ü modele dâhil edilen bağımsız değişkenler, geriye kalan kısımlar ise hata terimi
vasıtasıyla modele dâhil edilmeyen değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Bu tabloda yer
alan önemli bir test de Durbin-Watson testidir. Bu testin değeri 1,5-2,5 arasında olduğu zaman
modelde otokorelasyon olmadığını gösterir. Bu anlamda tablodaki Durbin-Watson değerlerine
bakıldığında kurulan regresyon modellerinde otokorelasyona rastlanmadığını söylemek
mümkündür.
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Tablo 5. Regresyon Analizine Ait Anova Tablosu
Bağımsız Değişken

Bağımlı
Değişkenler

Bağımlı ve Bağımsız Üye Sayısı

Hisse Başı
Kâr

Bağımlı Üye Sayısı

Mva

Bağımlı ve Bağımsız Üye Sayısı

Roa

Bağımlı Üye Sayısı

Roe

Model

Kareler
Toplamı

df

Açıklanan
Açıklanmayan
Toplam
Açıklanan
Açıklanmayan
Toplam
Açıklanan
Açıklanmayan
Toplam
Açıklanan
Açıklanmayan
Toplam

6,499
176,822
183,321
162,354
7349,326
7511,680
,143
2,600
2,743
,517
15,302
15,819

2
417
419
1
418
419
2
417
419
1
418
419

Kareler
Ortalaması

F

Sig.

3,250
,424

7,663 ,001

162,354
17,582

9,234 ,003

,072
,006

11,474 ,000

,517
,037

14,114 ,000

Anova tablosu, her bir bağımlı değişken için kurulan regresyon modelinin bir bütün
olarak anlamlı olup olmadığı test etmeye yarayan önemli tablolardan biridir. Bu yüzden
Anova tablosunda göz önünde bulundurulması gereken en önemli değer kurulan modelin bir
bütün olarak anlamlı olup olmadığını gösteren F değeri ve bu değerin anlamlılık düzeyini
gösteren Sig. değeridir.
Bu tabloda elde edilen F değeri ve Sig. değerine bakıldığında, hisse başına kâr ve Roa
ile bağımlı ve bağımsız üye sayısı arasında, Mva ve Roe ile bağımlı üye sayısı değişkeni
arasında kurulan modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı (Sig.<0,05) olduğu tespit
edilmiştir. Dolayısıyla değişkenler arasında kurulan çoklu regresyon modelinin her düzeyde
güvenli olduğunu söylemek mümkündür.
Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında kurulan regresyon analizinden elde edilen
parametre katsayılarına ilişkin değerler ise Tablo 6’ daki gibidir.
Çoklu regresyon analizinde yer alan modeller aşağıdaki şekilde kurulmuştur.
Y = β0 + β1 * X1 + β2 * X2 + Ɛ
Bu denklemde yer alan değerler sırasıyla;
Y = Bağımlı Değişken
β0 = Sabit Terim (Bağımlı Değişkenin Regresyon Katsayısı)
β1 = Bağımlı Üyenin Regresyon Katsayısı
X1 = Bağımsız Değişken (Bağımlı Üye)
β2 = Bağımsız Üyenin Regresyon Katsayısı
X2 = Bağımsız Değişken (Bağımsız Üye)
Ɛ = Hata terimi olup, modele dâhil edilmeyen değişkenleri,
temsil etmektedir.
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Tablo 6. Regresyon Analizine Ait Parametre Katsayıları ve Regresyon Modelleri Tablosu
Bağımlı Değişken β0 (Sabit Terim)

Hisse Başı Kâr

Katsayı

-,184

t

-1,559

Sig.

Mva

Katsayı

0,591

t

0,970

Sig.
Roa

-

Katsayı

-,038

t

-2,643

Sig.

Roe

-

-

Katsayı

-,066

t

-2,390

Sig.

-

β1 (Bağımlı Üye) β2 (Bağımsız Üye)
Katsayı
t
Sig.
Tolerans
VIF
Katsayı
t
Sig.
Tolerans
VIF
Katsayı
t
Sig.
Tolerans
VIF
Katsayı
t
Sig.
Tolerans
VIF

,048
2,675
,008
,984
1,017
0,346
3,039
,003
1,000
1,000
,007
3,463
,001
,984
1,017
,020
3,757
,000
1,000
1,000

Katsayı
t
Sig.
Tolerans
VIF
Katsayı
t
Sig.
Tolerans
VIF

,103
2,494
,013
,984
1,017
,014
2,841
,005
,984
1,017

Regresyon Modeli

Y= -0,184+0,048*X1+0,103*X2+Ɛ

Y= 0,591+0,346*X1+ Ɛ

Y= -0,038+0,007*X1+0,014*X2+ Ɛ

Y= -0,066+0,020* X1+ Ɛ

Tablo 6’da bağımlı ve bağımsız değişkenlerle ilgili elde edilen t istatistik değeri
değişkenlerin ayrı ayrı (%5 anlamlılık düzeyinde) anlamlı olup olmadıklarını test etmek
amacıyla kullanılır. Bu tabloda elde edilen verileri özetleyecek olursak;
Hisse Başı Kâr ile bağımsız değişkenler arasında kurulan modelde, bağımsız
değişkenler sıfır olduğunda hisse başı kârın -0,184 birim azaldığı, bağımlı üye sayısı 1
arttığında hisse başı kârın 0,048 birim, bağımsız üye sayısı 1 arttığında hisse başı kârın 0,103
birim arttığı ve modelde yer alan değişkenlerin ayrı ayrı anlamlı (sig.<0,05) olduğu,
Mva ile bağımsız değişkenler arasında kurulan modelde, bağımlı üye sayısı sıfır
olduğunda Mva’nın 0,591 birim azaldığı, bağımlı üye sayısı 1 arttığında Mva’nın 0,346 birim
arttığı ve aralarındakinin ilişki anlamlı (sig.<0,05) olduğu,
Roa ile bağımsız değişkenler arasında kurulan modelde, bağımsız değişkenler sıfır
olduğunda Roa’nın -0,038 birim azaldığı, bağımlı üye sayısı 1 arttığında Roa’nın 0,007 birim,
bağımsız üye sayısı 1 arttığında Roa’nın 0,014 birim arttığı ve her bir değişken ile arasındaki
ilişkinin ayrı ayrı anlamlı (sig.<0,05) olduğu,
Roe ile bağımlı üye sayısı değişkeni arasında kurulan modelde, bağımsız değişken sıfır
olduğunda Roe’nin -0,066 birim azaldığı, bağımlı üye sayısı 1 arttığında Roe’nin 0,020 birim
arttığı ve aralarındaki ilişki anlamlı (sig<0,05) olduğu yapılan çoklu doğrusal regresyon
analizi ile tespit edilmiştir.
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SONUÇ
Küresel rekabetin yoğun olduğu bir ortamda, işletme değerinin gerçeğe uygun
hesaplanması, performans ölçümünün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, işletme değerini
korunması ve ortakların servetlerindeki artışın doğru bir şekilde hesaplanmasının önemi
giderek artmaktadır. İşletmelerin performansını analiz etmek için kullanılan ölçütleri
muhasebe tabanlı (geleneksel) ve değer odaklı (modern) performans ölçütleri olmak üzere iki
farklı şekilde sınıflandırmak mümkündür. Günümüzde ağır rekabet şartlarının getirmiş olduğu
zorunluluktan dolayı şirketlerin faaliyet sonuçlarının önemi iyice artmasıyla birlikte
işletmelerde geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin yanında, değer odaklı ölçüm
yöntemlerini de yoğun olarak kullanılmaktadır.
İşletmelerde yönetim kurulları kurumsal yönetimin önemli bir parçası olması
nedeniyle yurt dışında yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. İncelem kapsamında yer alan
imalat sanayi işletmelerinde Hisse Başı Kâr, Mva, Roe, Roa ve Tobin-q bağımlı değişken,
işletmelerin yönetim kurullarında yer alan bağımlı ve bağımsız üye sayısı ise bağımsız
değişken olarak kullanılarak yapılan analizlerden elde edilen veriler bir bütün olarak
değerlendirildiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir; Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında
kurulan çoklu doğrusal regresyon modelinde, Hisse Başı Kâr ile bağımlı ve bağımsız üye
sayısı, Mva ile bağımlı üye sayısı, Roa ile bağımlı ve bağımsız üye sayısı ve Roe ile bağımlı
üye sayısı değişkeni arasındaki ilişki %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu tespit
edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız üye sayısı değişkenleri ile yapılan çoklu regresyon analizinde
Mva ile bağımsız üye değişkeni, Roe ile bağımsız üye değişkeni ve Tobin q ile bağımlı ve
bağımsız üye sayısı değişkenleri arasındaki ilişki %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
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MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI PİYANO DERSLERİNDE TEK EL
ESERLERİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ
Tuğba ÇAĞLAK*

Enver TUFAN**

Öz
Müzik öğretmenliği programlarında çalgı eğitimi kapsamında her öğrenci zorunlu olarak piyano eğitimi
görmektedir. Bu süreçte öğrencilerin fiziksel rahatsızları nedeniyle piyano derslerinden uzaklaşmamaları,
öğrenim sürelerini uzatarak zarar görmemeleri ve halen görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin
yaşayabilecekleri benzer sorunlar nedeniyle enstrumanlarından uzak kalmamaları için tek el piyano eserlerinin
kullanılabilirliğine yönelik uzman görüşlerinin incelenmesi bu çalışmanın problem durumunu oluşturmuştur.
Araştırma kapsamında müzik eğitiminde tek el piyano repertuarının kullanılabilmesi amacıyla etüt, egzersiz ve
eser olmak üzere üç ana başlıkta repertuar hazırlanmıştır. Oluşturulan repertuarın müzik öğretmenliği
programında piyano dersinde öğrencilerin gerekli becerilerini ölçüp ölçemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda görev yapmakta olan üç öğretim
üyesinden oluşan bir uzman grubu oluşturulmuştur. Repertuarlar uzman grubuna repertuar değerlendirme
ölçütlerinin yer aldığı bir kontrol listesi ile incelettirilmiştir. Uzmanların incelemeleri sonucunda elde edilen
veriler betimsel istatistik yöntemler kullanılmış, yüzde değerleri hesaplanarak sonuçlar içerik analizi yapılarak
yorumlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, müzik öğretmenliği programında piyano derslerinde iki elle çalınan
piyano repertuarının yerine/yanında tek el eserlerden oluşan bir repertuar oluşturulup çalınabileceği
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: tek el piyano, piyano dersi, piyano eğitimi, çalgı eğitimi, müzik eğitimi

EXPERT OPINION THE USABILITY OF ONE HAND WORKS IN PIANO COURSES OF MUSIC
EDUCATION PROGRAM
ABSTRACT
Students studying in Music Teaching Programs do take compulsory piano education in the context of instrument
training. For the students not to become distant from piano courses, not to get damaged by having to prolong
their education and for them not to stay away from their instruments due to similar problems that their present
music teachers might face, examining expert opinion the usability of one hand piano pieces has formed the
problem status of this study. Study, exercise and piece have been the three types of repertory that have been
prepared in order to enable the use of single hand piano repertory in music education. In order to determine
whether or not the prepared repertory could measure the necessary skills of students in the piano course of the
music teaching program, an expert group composed of three faculty members has been established. The
repertories have been examined by the group of experts with a control list where the repertory evaluation criteria
take place. The data obtained as a result of the examination made by experts have been calculated by using
descriptive statistical methods. Percentages were calculated and reviewed by content analysis. When the results
were analyzed,it is observed that instead and alonside of two hands piano repertoire in music teaching
programmes piano lessons, can study one hand piano repertoire.
Key Words: one hand piano, piano courses, piano education, instrument education, music education

Müzik Öğretmenliği Programı Piyano Derslerinde Tek El Piyano Eserlerinin Kullanılabilirliği’ başlıklı yüksek lisans tezinden
oluşturulmuştur ( Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2015).
*
Arş. Gör. Tuğba ÇAĞLAK, Çankırı Karatekin Üniversitesi GSF Müzik Teknolojileri Bölümü, tugbacaglak@windowslive.com
**
Prof. Enver TUFAN, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, etufan@gazi.edu.tr
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1.GİRİŞ
İnsanlık tarihi boyunca var olan ve tarihsel süreç doğrultusunda gelişen, değişen ve
biçimlenen müzik, insanı kendisi, çevresi ve evrenle bütünleştirmektedir. ‘İnsanın ataları,
erkek veya kadın ya da her iki cinste, karşılıklı sevgilerinde konuşma dilindeki ifade gücünü
almadan önce olasılıkla birbirlerini müzik notaları ve ritimle etkilemek için çaba gösterdiler’
(Darwin’den akt. Miller, 2000:1) sözüyle müziğin insan hayatındaki en temel lisan olduğunu
belirtmiştir. Müziğin insan üzerindeki bu etkilerinden ve diğer bilim dalları ile olan yakın
ilişkisinden dolayı insan eğitiminde önemli bir yeri vardır. ‘Müziksel çevresiyle iletişim ve
etkileşim içinde bulunan birey, müzikle ilgili birtakım temel davranışlar kazanır; bu
davranışları kazandıkça, müzikle ve müziksel çevresiyle daha bilinçli, daha duyarlı ve verimli
bir etkileşim içine girer; bunlara bağlı olarak daha ileri, daha kapsamlı ve karmaşık davranış
örüntüleri geliştirir’ (Uçan, 2005:29).
‘‘Yalın ve özlü anlamıyla müzik eğitimi, ‘bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli
müziksel davranışlar kazandırma’, ‘bireyin müziksel davranışında kendi yaşantısı yoluyla
amaçlı olarak belirli değişiklikler oluşturma’ ya da ‘bireyin müziksel davranışını kendi
yaşantısı yoluyla amaçlı olarak değiştirme veya geliştirme’ sürecidir’’ (Uçan, 2005:30).
Müzik eğitiminin insan eğitiminde ve gelişimindeki yadsınamaz etkisi Pythagoras,
Konfüçyus, Sokrates, Platon, Farabi, Kant, Hegel, Schopenhauer gibi birçok ünlü filozof ve
eğitimci tarafından kabul edilmiştir. ‘Müzik eğitimlerin en üstünüdür. Çünkü ritim ve makam
ruhun içine işler, onu en güçlü biçimde kavrar; insan iyi eğitim görmüşse, o ritim ve
makamdaki güzellik ruhu da güzelleştirir, ama iyi eğitim görmemişse tersine olur’
(Platon,2007:114).
Müzik eğitimi, süresi ve düzeyi fark etmeksizin, yönelik olduğu ana amaç doğrultusunda
genel, özengen ve mesleki olmak üzere 3 boyutta incelenir. Genel müzik eğitimi, toplumun
hiçbir ferdi göz ardı edilmeksizin her bireye yönelik olup, okul öncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarında verilen eğitimdir. Özengen müzik eğitimi, herkes için zorunlu
olmayıp bireyin ilgi ve isteği doğrultusunda müzik dershaneleri, kurslar, müzik toplulukları
veya özel dersler yoluyla yürütülür. Mesleki müzik eğitimi, belli düzeyde müzik yeteneğine
sahip olan ve müziği meslek olarak seçmek isteyen kişilere yönelik olup mesleki müzik
eğitimi veren kurumlarda gerçekleştirilir. Mesleki müzik eğitimi kurumlarından olan eğitim
fakülteleri müzik eğitimi bölümleri ya da müzik eğitimi anabilim dalları müzik öğretmeni
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kurumlarda, ‘dört yıllık bir eğitim sonrasında müzik
eğitiminin her türüne yönelik müzik öğretmeni yetiştirilmesi amaçlanmaktadır’ (Tarman,
2006:10).
Mesleki müzik eğitiminin yürütüldüğü müzik eğitimi anabilim dallarındaki en temel eğitim
süreçlerinden biri çalgı eğitimidir. Çalgı eğitiminde amaç, o çalgının gerektirdiği tutuş-duruş
kurallarıyla belirli bir seviyede çalınabilmesini sağlamak, çalgı çalma becerisiyle birlikte
müzik bilgisini ve kültürünü arttırmaktır. Çalgı eğitimi, ‘bir çalgıyı çalma becerisini
gösterebilmek için birtakım becerilerin sistematik olarak kazanılmasından oluşan uzun bir
eğitim süreci’ (Çoban, 2011:1) olarak nitelendirmiştir. ‘Öğrenciler müzik eğitimi sürecinde
öğrendikleri birçok teorik bilgiyi çalgı eğitimiyle uygulama fırsatı bulurlar. Çalgı eğitimi,
müzik öğretmeni yetiştiren kurumların vazgeçilmez bir koludur’ (Karahan, 2004:1).
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Müzik öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğrenciler, çalgı eğitimi kapsamında
bireysel çalgı eğitimi, bireysel ses eğitimi ve okul çalgıları derslerinin yanında herkes için
zorunlu piyano eğitimi görmektedirler. Müzik öğretmenliği programının temelini oluşturan
piyano eğitimi, kullanımı sadece piyano dersi ile sınırlı olmayan bir süreci kapsar. Müzik
öğretmenliği lisans programı ders içerikleri incelendiğinde, müziksel işitme-okuma-yazma,
müzik kültürü, koro ve koro yönetimi, armoni-kontrpuan-eşlik, müzik biçimleri, eşlik çalma,
orkestra-oda müziği, Türk müziği çok seslendirme, oyun-dans ve müzik, eğitim müziği
besteleme gibi derslerde piyano kullanımının önemli bir yere sahip olduğu görülür.
Müzik öğretmenliği programlarında sürdürülen piyano eğitimi sonucunda, müzik öğretmeni
adaylarının, öğretmenlik mesleği yaşantılarında yürüttükleri müzik derslerinde bir eşlik
çalgısı olarak piyanoyu aktif olarak kullanmaları, solo eserlerden oluşan repertuarları ile
performans sergilemeleri, temel müzik bilgilerini piyano aracılığı ile örnekleme yaparak
kazandırmaları ve piyano eğitimi almak isteyen öğrencilere ders verebilecek yeterlilikte
olması beklenir. Piyano eğitim sürecinin içeriği, ‘aşamalı olarak, teknik alıştırma ve etütleri,
Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, piyano
literatürü ile okul müzik eğitiminde öğrenme öğretme tekniklerini kapsar’ (Tufan ve Güdek,
2008:79).
Müzikal ve teknik beceriler ile teorik bilgilerin başarılı bir şekilde kazanılması beklenen
piyano eğitimi sürecinin iyi planlanması gerekmektedir. Eğitimciler bu süreci planlarken
öğrenci merkezli düşünerek öğrencilerin yetenek düzeylerini, müzik ve enstruman bilgilerini,
yaşlarını ve algılama seviyelerini göz önünde bulundurmak, her öğrenciyi bireysel
değerlendirmek durumundadırlar. ‘Her birey farklı olduğundan herkese uygun tek bir yöntem
ya da teknik bulunmamaktadır. Bu bağlamda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak
yapılacak olan öğrenme ortamlarında, çeşitli yöntem ve tekniklerin uygun biçimlerde
kullanılmasının yanı sıra kullanılacak materyallerin seçimi ve pedagojik olarak
basamaklandırılması da oldukça önemlidir’ (Gökbudak,2013:1).
1.1.Piyano Çalmaya Bağlı Oluşan Fiziksel Rahatsızlıklar
Hem öğrenci hem öğretmen açısından oldukça yoğun, hassas ve sistematik bir biçimde
ilerleyen bu süreçte beklenmedik durumlar olabilmekte ve öğrenci el veya kol uzuvlarında
fiziksel rahatsızlıklara maruz kalabilmektedir. ‘Müzisyenlerin önemli bir kısmı meslek
yaşantıları boyunca kas-iskelet sistemine ait sorunlar ile karşılaşır. Bu sorunlar kas-tendon
ünitelerini, eklemleri ve periferik sinirleri etkileyen, çoğunlukla kronik süreçlerdir’
(http://www.musikidergisi.net/?p=1000, 14.07.2016). ‘Çalgı eğitiminde genelde sabit, çok
tekrarlı ve uzun süreli duruş problemleri omurgada, özellikle boyun, üst sırt, bel, omuz, kollar,
bilek, el bölgelerinde fazla yüklenmelere neden olmaktadır. Bu durumlar, eklemlerde ve
omurganın değişik seviyelerini destekleyen kas gruplarında ağrıya, eklemlerde hareket
kısıtlılığı ve işlev kaybına neden olmakta, dolayısıyla müzisyenin performansını olumsuz
yönde etkilemektedir’ (Akgöl’den akt. Cüceoğlu, 2008:1).
Çalgı eğitimi sürecinde sadece piyano da değil diğer çalgılarda da fiziksel rahatsızlıklarla
karşılaşılmaktadır. Ancak diğer çalgıların aksine piyanoda, rahatsızlık yaşamayan el ile
piyano çalışmalarına devam edip eğitim sürecini sürdürmek mümkündür.
Piyano çalmaya bağlı oluşan fiziksel rahatsızlıklardan bazıları şunlardır:
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-

Aşırı Kullanım Sendromu (Overuse Syndrome)
Yanlış Kullanım Sendromu (Misuse Syndrome)
Karpal Tünel Sendromu (Carpal Tunnel Syndrome)
Torasik Çıkış Sendromu (Thoracic Outlet Syndrome)
Fokal Distonya (Focal Distonia)
Tendon Hastalıkları
Bursit
Tetik Parmak (Trigger Finger)
De Quervain Sendromu (De Quervain’s Syndrome)

1.2.Tek El Piyano Eserleri
Piyano eğitimi sürecinde tek elde karşılaşılan hastalıkların yanı sıra öğrenciler, gündelik
yaşamlarında geçirdikleri kazalar sonucu daha ağır problemler yaşayabilmektedirler. Bilek
burkulmaları, parmak veya kol kırılmaları, doku zedelenmeleri, incinmeler ya da uzuv kaybı
çalmaya bağlı oluşan diğer rahatsızlıklar gibi öğrenciyi uzun süre piyano çalmaktan alıkoyar.
Ancak öğrencinin piyanistik organlarında karşılaşacağı rahatsızlık durumlarında da eğitimci,
öğrencinin piyano dersinden uzaklaşmaması ve dönem kaybı yaşayarak zarar görmemesi
adına, rahatsızlık yaşamayan diğer eli için eser, etüt ve alıştırmalardan oluşan bir tek el
repertuarı hazırlayarak piyano eğitimine devam eder.
‘Öğrenciler bazen sportif aktivitelerde (ya da aşırı pratik yapmaktan) kendilerini sakatlarlar.
Tek el piyano eserleri, mahrum olan el, kol, bilek ve parmaklara iyileşmek için fırsat verir.
Öğrenci bir sakatlanmayla karşı karşıya olmadığı zaman bile, bu parçalar bizim öğretim
kütüphanemizde
destekleyici
çalışmalar
olarak
hizmet
verebilir’
(http://www.cello.org/heaven/disabled/piano.htm, 22.08.2014).
Piyano eğitim sürecinde, bir elin rahatsızlanması ve çalamayacak durumda olması halinde
eğitim sürecine devam etme olanağı sağlayan tek el piyano eserleri, herhangi bir rahatsızlık
söz konusu olmadığı zamanlarda, birbirine eşit olmayan ve farklı güçlerde parmaklardan
oluşan sağ veya sol elde piyano tekniğini geliştirmek için ayrıntılı çalışma olanağı sunar.
Piyano eğitim sürecinde iki el için ders planı nasıl yapılıyorsa tek el için de aynı şekilde ders
planı yapılmasını öneren Grill (2011)’ e göre, ‘ öğrencinin seviyesi ne olursa olsun, öğrenci
yine beş parmak alıştırmaları, diziler ve arpejler gibi ısınma egzersizlerine ihtiyaç duyar.
Muhtemelen en az iki parça sunulacağına göre, bir kolay parçayla birlikte bir zor parça, yeni
beceri ve yeni düşünme yollarını gerektiren bu literatürde, öğrenciye güven
verecektir’(http://www.nxtbook.com/nxtbooks/clavier/companion_20110708/#/4,30.08.2014).
Teknik zorlukların giderilmesinde tek el çalışma önerilir, ‘bu durum piyanistin her bir eli için
gerekli kas koordinasyonunu sağlamaya yardımcı olur ve ayrıca bestecinin niyetlerinin doğru
anlaşılmasını garantileyerek, piyanisti her iki elin ne yaptığını dikkatlice dinlemeye teşvik
eder’( https://www.amazon.com/One-Handed-Guide-Reference-Collection/dp/031331179X ,
14.07.2016).
Tek el eserlerden oluşan piyano repertuarı, uzuv kaybı yaşayan öğrenci, öğretmen ve
piyanistler için büyük bir önem taşımaktadır. Bu repertuar sayesinde öğretmen ve piyanistler
meslek yaşantılarına devam edebilmekte, öğrenciler ise öğrenim hayatlarını tamamlayıp
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meslek edinebilmektedirler. Çıktığı bir av gezisinde geçirdiği kaza sonucu sağ kolunu
kaybeden Macar besteci ve piyanist Geza Zichy (1849-1924) dünyanın ilk tek-kollu piyanisti
olarak anılır. Avusturyalı piyanist Paul Wittgenstein (1887-1961) ise Birinci Dünya Savaşı’
nda sağ kolunu kaybetmesine rağmen Zichy gibi tek el piyano eserleri ile piyanistik
yaşantısını farklı bir boyuta taşıyarak kariyerini yeniden şekillendirmiştir. Ayrıca arkadaşı,
ünlü besteci Maurice Ravel 1930 yılında Wittgeinstein için Sol El İçin Re-Major Piyano
Konçertosu bestelemiştir. 1989 yılında sağ kolu olmadan doğan Nicholas McCarthy ise 14
yaşında tek el eserlerle piyanistik yaşama adım atmış ve 132 yıllık geçmişe sahip olan Royal
College of Music’ ten sol el piyanisti olarak mezun olan ilk kişi olmuştur.
Tek el piyano eserleri literatürü incelendiğinde, sağ el için, sol el için veya her iki elin de ayrı
ayrı çalabileceği yapıda olan eserlerle karşılaşılmaktadır. Ancak tek el eserlerin çoğunlukla
sol el için yazılmış olduğu görülmektedir. Bu durumun başlıca sebebi, ‘sol el tek çalmak için
daha iyi bir yapıdadır- özellikle düşünürseniz geleneksel klasik ve romantik müziğin yolu sol
elle inşa edilmiştir. En basit şekliyle, melodiyle birlikte ön planda olmayan bir eşlik
bulunmaktadır. Gerçekte bu, sözde sol el için oluşturulmuştur: sol elin baş parmağı melodiyle
ilgilenirken ve diğer dört parmak eşlikle ilgilenir’(http://www.left-hand-brofeldt.dk/ ,
27.08.2014).
Scriabin’ in Op. 9, No.1 sol el için prelüdü ve Mendelssohn’ un Sözsüz Şarkılar’ dan Op.67,
No.1’ i bu durum için iyi bir örnektir.

Şekil 1. Scriabin, A. Op.9 No.1 Sol el için prelüd.
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Şekil 2. Mendelssohn, F. Op.67 No.1 Sözsüz Şarkılar, düzenleme: Wittgenstein, P.
Sol el piyano eserleri literatüründe baş parmağın sürekli melodiyi çalan parmak olarak
düşünülmesi yanlış olacaktır. Mendelssohn’ un Op.67 No.1 üçüncü ölçüde görüldüğü gibi
melodinin yürüyüşünde ikinci parmak da yer almaktadır. Melodiyi çalan parmaklar eserden
esere farklılık göstermekte olup dört ve beşinci parmakların da ezgiyi yürüttüğü örneklere de
sıkça rastlanmaktadır. Pauer’ in Op.72 sol el için suitinde üç, dört ve beşinci parmakların
melodiyi çaldığı Prelüd bölümü bu durum için iyi bir örnektir.

Şekil 3. Pauer, E. Op.72 Sol el için suit, Prelüd
Tek el piyano eserleri literatüründe sol el adı altında yazılmış eserler, sağ elle de çalışılabilir.
Ancak bu eserlerin parmak numaraları, eğitimci tarafından sağ el için düzenlenmelidir. Bazı
besteciler tek el eserleri bestelerken veya düzenlerken alternatif sunmak adına hem sol el hem
sağ el için parmak numaraları yazmıştır. Schumann’ ın Op.124 si bemol major Romans’ ı iki
el için de ayrı parmak numaralarının verilmesine iyi bir örnektir.
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Şekil 4. Schumann, R. Op.124 Romans, düzenleme: Hochstetter, C.
Tek el eserlerden oluşan piyano repertuarı, kol ve el uzuvlarında fiziksel rahatsızlık yaşayan
öğrencilerin, başarılı olabilmek için düzenli bir katılımı gerektiren piyano dersinden
uzaklaşmayıp derse devamını sağladığından oldukça önemlidir. Ayrıca bu repertuar sayesinde
öğretmen ve piyanistler meslek yaşantılarına devam edebilmekte, öğrenciler ise öğrenim
hayatlarını tamamlayıp meslek edinebilmektedirler.
1.3.Problem Durumu
Müzik öğretmenliği programlarında piyano eğitimi gören öğrencilerin, tek ellerinde bulunan
fiziksel rahatsızları nedeniyle piyano derslerinden uzaklaşmamaları, öğrenim sürelerini
uzatarak zarar görmemeleri, ve halen görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin
yaşayabilecekleri benzer sorunlar nedeniyle enstrümanlarından uzak kalmamaları için tek el
piyano eserlerinin kullanılabilirliğinin incelenmesi bu çalışmanın problem durumunu
oluşturmuştur.
Araştırmanın amacı müzik öğretmenliği programı piyano derslerinde tek el piyano eserlerinin
kullanılabilirliğini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için çalışmanın problem ifadesi şöyle
tespit edilmiştir:


Müzik öğretmenliği programında görev yapan öğretim üyelerinin, müzik öğretmenliği
programında sürdürülen piyano dersleri için hazırlanan tek el piyano repertuarına
yönelik görüşleri nelerdir?

2.YÖNTEM
Bu araştırmada üniversitelerin müzik öğretmenliği programı piyano derslerinde kullanılan
piyano repertuarına ek olarak tek el piyano repertuarının hazırlanması, bu repertuara ilişkin
öğretim üyelerinin görüşlerinin alınması amaçlandığından araştırmada nitel araştırma modeli
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kullanılmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına (case study)
örnektir. Nitel araştırmalar içerisinde durum çalışmaları bir ya da daha çok olayın, ortamın,
programın ya da birbirine bağlı sistemlerin derinlemesine incelenmesidir. ’Durum çalışmaları,
bir varlığın mekana ve zamana bağlı tanımlandığı ve özelleştirildiği araştırmadır’
(Büyüköztürk ve diğerleri, 2014:249).
Araştırma kapsamında müzik öğretmenliği programı piyano dersinde tek el piyano eserlerinin
kullanılabilirliğine yönelik, eser, etüt ve egzersizler başlıkları altında oluşturulan bir repertuar
geliştirilmiştir. Repertuar geliştirilirken, hem sağ hem de sol elle çalınabilecek olan eserler
daha çok tercih edilirken, sadece sağ ve sol elle çalınan eserlerin de sayısal olarak eşit
olmasına dikkat edilmiştir. Birinci sınıf, piyanoda temel davranış ve tekniklerin kazandırıldığı
yıl olduğu için araştırma kapsamı dışında tutulmuş, eser, etüt ve egzersizlerden oluşturulan
repertuar 2,3 ve 4. sınıf seviyelerine göre gruplandırılmıştır.
Tablo1. 2.Sınıf Eser Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ferdinand Tobias Richter – Ubertragungen für 1 hand, Toccatina
Johann Sebastian Bach – Prelude 1 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Johann Sebastian Bach – Prelude No.3 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Carl Philipp Emanuel Bach – Clavierstück für die rechte oder linke hand allein
Eduard Marxsen – La Ricordanza from 3 impromptus Op.33
Louis Köhler – Three Folk Songs for the left hand
Adolf Ruthardt – Petite Ballade
Ferdinand Hummel – March
Robert Schumann – Little Study (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Alberto Nepomuceno – Polka
Alberto Nepomucena – Barcarola
Alberto Nepomuceno – Brincando
Alberto Nepomuceno – Dansa
Alberto Nepomuceno – Melodia
Marion Eugenie Bauer – Prelude in D Op.15 No.1
Ernst-Lothar von Knorr – Serenade
Kristof Janos Weber – Lied der Grillen
Stephan Beneking – Prelude pour la main droite No.1
Stephan Beneking – Prelude pour la main gauche No.1
Stephan Beneking – Prelude pour la main droite No.2
Stephan Beneking – Prelude pour la main gauche No.2
Stephan Beneking – Prelude pour la main droite No.3
Stephan Beneking – Prelude pour la main gauche No.3
Stephan Beneking – Prelude pour la main droite No.4
Stephan Beneking – Prelude pour la main gauche No.4
Stephan Beneking – Prelude pour la main droite No.5
Stephan Beneking – Prelude pour la main gauche No.5
Stephan Beneking – Prelude pour la main droite No.6
Stephan Beneking – Prelude pour la main gauche No.6
Stephan Beneking – Prelude pour la main droite No.7
Stephan Beneking – Prelude pour la main gauche No.7 ‘Chopinesque’
Stephan Beneking – Prelude pour la main droite No.8
Stephan Beneking – Prelude pour la main gauche No.8
Stephan Beneking – Prelude pour la main droite No.9 ‘Le Tango’
Stephan Beneking – Prelude pour la main gauche No.9
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Tablo2. 3. Sınıf Eser Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Johann Sebastian Bach – Praludium Elegie (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Johann Sebastian Bach – Gigue from the Partita in B-flat (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Frederic Chopin – Praludium Op.28 No.4 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Frederic Chopin – Praludium Op.28 No.6 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Fritz Spindler – Romance for the left hand alone
Louis Köhler – Melody from Weber’s Freischütz Op.302
Alexis Hollaender – The Hunt
Alexis Hollaender – Evening Song
Alexis Hollaender – Waltz
Geza Zichy – Valse D’adele
Ludvig Birkedal-Barfod – Mazurka
Ludvig Birkedal-Barfod – Menuet
Ludvig Birkedal-Barfod – Nocturne
Ludvig Birkedal-Barfod – Romance Elegiaque
Ludvig Birkedal-Barfod – Valse Allemande
Ludvig Birkedal-Barfod – Barcarolle
Arthur Foote – Prelude-Etude Op.37 No.1
Arthur Foote – Polka Op.37 No.2
Arthur Foote – Romanze Op.37 No.3
Robert Schumann – Melody from For the Young (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Robert Schumann – Romanze Op.124 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Robert Schumann – Melancholy from Bunte Blatte (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Robert Schumann – Bunte Blatter Op.99 No.7 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Carrie William Krogmann – La Coquette Op.81 No.2
Alberto Nepomuceno – Nocturne for the left hand alone
Leopold Godowsky – Waltz-Poem 4
Leopold Godowsky – Waltz-Poem 5
Leopold Godowsky – Waltz-Poem 6
Alexander Scriabin – Prelude for left hand alone
Max Reger – Scherzo for left hand alone
Max Reger – Humoreske for left hand alone

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Max Reger – Romanze for left hand alone
Max Reger – Prelude and Fugue for left hand alone
Maz Reger – Humoreske (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Frank Bridge – At Dawn
Frank Bridge – A Vigil
Frank Bridge – A Revel
Louise Chouquet – Serenade

Tablo3. 4. Sınıf Eser Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Johann Sebastian Bach – Gavotte (transcription by Rafael Joseffy)
Johann Sebastian Bach – Sicilienne g minor (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Carl Philipp Emanuel Bach – Solfegietto (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Joseph Haydn – Adagio from the Sonata in A-flat (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Joseph Haydn – Quartet Op.64 No.5 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Wolfgang Amadeus Mozart – Adagio from the Wind Serenade in E-flat K.375 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Gaetano Donizetti – Andante Finale from ‘Lucia di Lammermoor’ (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Felix Mendelssohn – Song without Words Op.67 No.1 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Wagner-Liszt – Isolde’s Love Death (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Richard Wagner – Quintet from Meistersingern (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Adolph Henselt – Love Song Op.5 No.11 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bach-Gounod – Meditation (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Ernst Pauer – Suite pour la main gauche
Bach-Brahms – Chaconne (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Edvard Grieg – Little Bird (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Edvard Grieg – Melancholy (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Edvard Grieg – Elegy (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Edvard Grieg – The Butterfly Op.43 No.1 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Geza Zichy – Liebestraum Fantasie
Geza Zichy – Allegro Vivace in E
Giacomo Puccini – Sailors’ Chorus from Madame Butterfly (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Alexander Scriabin – Nocturne for the left hand alone (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Max Reger – Romanze No.1 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Max Reger – Albumblatt (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Rudolph Niemann – Concert Walzer Op.36
Manuel M. Ponce – Prelude-Fugue pour la main gauche seule
Erwin Schulhoff – 3. Suite
Dinu Lipatti – Sonatine pour piano

Tablo4. 2.Sınıf Etüt Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ludwig van Beethoven – Etude from Sonata Op.57 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Ludwig van Beethoven – Etude from Sonata Op.10 No.3 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Camille Saint-Saens – Prelude Op.135 No.1
Camille Saint-Saens – Alla Fuga Op.135 No.2
Camille Saint-Saens – Moto Perpetuo Op.135 No.3
Camille Saint-Saens – Bouree Op.135 No.4
Camille Saint-Saens – Elegie Op.135 No.5
Camille Saint-Saens – Gigue Op.135 No.6
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.1, Op.8 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.2, Op.8 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.3, Op.8 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.4, Op.8 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.5, Op.8 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.6, Op.8 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.7, Op.8 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.8, Op.8 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.9, Op.8 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.10, Op.8 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.2, Op.8 Hefte 2
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.3, Op.8 Hefte 2
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.1, Op.19
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.1, Op.15 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.2, Op.15 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.3, Op.15 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.4, Op.15 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.5, Op.15 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.6, Op.15 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.7, Op.15 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.8, Op.15 Hefte 1

30.
31.
32.
33.
34.

Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.9, Op. 15 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.10, Op.15 Hefte 1
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.11, Op.15 Hefte 2
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.12, Op.15 Hefte 2
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.13, Op.15 Hefte 2
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35.
36.
37.
38.
39.

Moritz Moszkowski, Etude No.2, Op.92
Moritz Moszkowski, Etude No.4, Op.92
Moritz Moszkowski, Etude No.6, Op.92
Moritz Moszkowski, Etude No.8, Op.92
Moritz Moszkowski, Etude No.10, Op.92

Tablo5. 3.Sınıf Etüt Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Johann Nepomuk Hummel – Etude Op.81 (transcriptions by Isidor Philipp)
Felix Mendelssohn – Etude Op.28 (transcriptions by Isidor Philipp)
Frederic Chopin – Etude Op.57 (transcriptions by Isidor Philipp)
Frederic Chopin – Etude Op.10 No.1 (transcriptions by Isidor Philipp)
Frederic Chopin – Etude Op.10 No.2 (transcriptions by Isidor Philipp)
Frederic Chopin – Etude Op.25 No.16 (transcriptions by Isidor Philipp)
Frederic Chopin – Etude Op.25 No.14 (transcriptions by Isidor Philipp)
Johann Strauss – Morgenblatter (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Johannes Brahms – Variation 7 from Variation Op.21 (transcription by Paul Wittgeinstein)
Geza Zichy – Viennese Pranks
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.2 Op.19
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.3 Op.19
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.1, Op.8 Hefte 2
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.4, Op.8 Hefte 2
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.14, Op.15 Hefte 2
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.15, Op.15 Hefte 2
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.16, Op.15 Hefte 2
Moritz Moszkowski – Etude No.1 Op.92
Moritz Moszkowski – Etude No.7 Op.92
Moritz Moszkowski – Etude No.9 Op.92
Moritz Moszkowski – Etude No.11 Op.92
Anton Rubinstein – Etude on False Notes (transcriptions by Paul Wittgeinstein)

Tablo6. 4.Sınıf Etüt Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Radolphe Kreutzer – Etude in E (transcriptions by Isidor Philipp)
Radolphe Kreutzer – Etude in G (transcriptions by Isidor Philipp)
Carl Czerny – Etude in D (transcriptions by Isidor Philipp)
Carl Czerny – Etude in D-flat (transcriptions by Isidor Philipp)
Carl Czerny – Etude 1 from Deux Etudes Op.735 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Carl Czerny – Etude 2 from Deux Etudes Op.735 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Giacomo Meyerbeer – Chorus of the Bathers from ‘Huguenots’ (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Joseph Christoph Kessler – Etude in c-sharp (transcriptions by Isidor Philipp)
Frederic Chopin – Etude Op.25 No.6 (transcriptions by Isidor Philipp)
Frederic Chopin – Etude Op.25 No.2 (transcriptions by Isidor Philipp)
Frederic Chopin – Etude Op.35 No.4 (transcriptions by Isidor Philipp)
Frederic Chopin – Etude in c Op.10 No.12 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Frederic Chopin – Etude from Scherzo 1 Op.20 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Frederic Chopin – Etude Op.25 No.11 (transcriptions by Paul Wittgeinstein)
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude Op.19 No.4
Ludvig Birkedal-Barfod – Etude No.19 No.5
Moritz Moszkowski – Etude Op.92 No.3
Moritz Moszkowski – Etude Op.92 No.5
Moritz Moszkowski – Etude Op.92 No.12
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20. Robert Schumann – Etude Op.7

Tablo7. 2, 3 ve 4. Sınıf İçin Ortak Egzersiz Listesi
1.
2.
3.

Hermann Berens – Forty-six Exercises Op.89 Book 1
Paul Wittgeinstein – School for the Left Hand, Exercises
Isidor Philipp – Exercices pour la main gauche seule

Repertuarın incelenmesi amacıyla Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda görev yapmakta olan bir profesör, bir yardımcı doçent ve
bir doktor öğretim görevlisinden oluşan bir uzman grubu oluşturulmuş ve repertuara ilişkin
görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu ile ölçüt listesi
kullanılmıştır. Öğretim üyelerinin seçilmesinde aynı üniversitede görev yapmaları göz önüne
alınmıştır. Uzman grubunun araştırma kapsamında oluşturulan repertuarın belirlenmesi
amacıyla da bir kontrol listesi hazırlanmıştır.
Kontrol listeleri; performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını içerir. Kontrol listesi
geliştirebilmek için öncelikle ölçme konusu olan işin veya performansın bütün kritik
yanlarının tanımlanması gerekir. Bu gereğin karşılanması ise, işin yapılması sırasında göz
önünde bulundurulacak hususların ve çalışma sonucunda ortaya çıkan üründe bulunması
istenilen özelliklerin belirlenmiş olmasına bağlıdır. ‘Kontrol listelerinde işin yapılışında
gösterilmesi gereken davranışlar ve bitmiş üründe bulunması istenilen özellikler “var-yok”
ilişkisi içinde düşünülmüştür’ (Tekin, 1996:232).
Araştırma kapsamında tek el piyano eserlerinden oluşan repertuarın değerlendirilmesi
amacıyla oluşturulan kontrol listelerinin değerlendirilmesi amacıyla frekans ve yüzde
değerleri hesaplanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.
Konu alan uzmanlarının müzik öğretmenliği programı piyano dersinde tek el repertuarın
kullanılmasına yönelik öğretim üyelerinin görüşlerinin incelenmesi amacıyla içerik analizi
gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi; yazılı, sözlü bir metni veya sembolü analiz edip rakamlara
dönüştürerek, bu rakamların üzerinden yoruma gitmek, diğer bir deyişle rakamları tekrar söze
dönüştürmek olarak da tanımlanabilir.

3.BULGULAR VE YORUM
Araştırma kapsamında hazırlanan repertuar için öncelikle iki öğretim üyesinin görüşleri
alınmıştır. Ardından eser, etüt ve egzersizlerden oluşan repertuarın müzik öğretmenliği
programında piyano dersinde öğrencilerin gerekli becerilerini ölçüp ölçmediğinin
belirlenmesi amacıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir uzman grubu oluşturulmuş ve
repertuarlar uzman grubuna bir kontrol listesi ile incelettirilmiştir.
3.1.Müzik Öğretmenliği Programında Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Tek El Piyano
Eserlerinden Oluşan Repertuara Yönelik Görüşleri Nasıldır?
Görüşleri alınan öğretim üyelerinin tek el piyano eserlerinden oluşan repertuarda;
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legato tekniğini geliştiren eserler mevcut olmasına,



staccato tekniğini geliştiren eserlerin bulunmasına,



non-legato tekniğini geliştiren eserlerin bulunmasına,



gürlük basamaklarını (p, f, vb.) geliştiren eserlerin varlığına,



hız basamaklarını (andante, moderato vb.) geliştiren eserlerin mevcut olmasına,



cümlelemeyi geliştiren eserlerin bulunmasına,



dizi ve arpej çalışmalarını geliştiren eserlerin var olmasına,



pedal çalışmalarını destekleyen eserlerin bulunmasına



çift ses çalışmalarını geliştiren eserlerin bulunmasına,



akor çalışmalarını geliştiren eserlerin mevcut olmasına,



deşifre çalışmalarını destekleyen eserlerin var olmasına,



prelüd türüne örnek oluşturan eserlerin bulunmasına,



suit formuna örnek oluşturan eserlerin varlığına,



fugue formuna örnek oluşturan eserlerin mevcut olmasına,



Barok döneme ait eserlerin bulunmasına,



Klasik döneme ait eserlerin bulunmasına,



Romantik döneme ait eserlerin var olmasına,



Çağdaş döneme ait eserlerin bulunmasına

tamamen (%100) katılım gösterdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte görüşleri alınan
öğretim üyelerinden ikisi (%66,7) oluşturulan tek el piyano repertuarında “sonatin formuna
örnek oluşturan eserlerin bulunduğuna” katılım gösterirken bir öğretim üyesinin (%33,3) söz
konusu ifadeye katılım göstermediği tespit edilmiştir. Konu alan uzmanı, tek el piyano
eserlerinden oluşan repertuarda “oldukça sınırlı sayıda örnek bulunsa da bu örneklerin formun
klasik yapı özelliğini yansıtmadığını” ifade etmiştir.
Araştırma kapsamında hazırlanan tek el piyano eserlerinden oluşan repertuarın sınıf düzeyine
uygunluğunun belirlenmesi amacıyla öğretim üyelerinin sınıf düzeyleri bazında eserleri
değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretim üyelerinin görüşleri “Tamamen-Büyük Ölçüde Uygun”
“Kısmen Uygun” ve “Çok Az Uygun-Hiç Uygun Değil” şeklinde gruplandırılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretim üyelerinin tel el piyano eserlerinden oluşan repertuarın;


2. sınıf seviyesi için kısmen uygun olduğuna (%100)



3. sınıf seviyesi için kısmen (%33,3) ve çok az uygun olduğu ya da hiç uygun
olmadığına (%66,7),



4. sınıf seviyesi için kısmen (%33,3) ve çok az uygun olduğu ya da hiç uygun
olmadığına (%66,7),
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yönelik görüş bildirdikleri belirlenmiştir.
3.2.Müzik Öğretmenliği Programında Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Tek El Piyano
Etütlerinden Oluşan Repertuara Yönelik Görüşleri Nasıldır?
Müzik öğretmenliği programlarında kullanılmak üzere hazırlanan tek el piyano etütlerinden
oluşan repertuarda;


legato tekniğini geliştiren etütlerin bulunmasına,



staccato tekniğini geliştiren etütlerin mevcut olmasına,



gürlük basamaklarını (p, f, vb.) geliştiren etütlerin bulunmasına,



hız basamaklarını (andante, moderato vb.) geliştiren etütlerin var olmasına,



cümlelemeyi geliştiren etütlerin varlığına,



dizi ve arpej çalışmalarını geliştiren etütlerin bulunmasına,



pedal çalışmalarını destekleyen etütlerin mevcut olmasına,



çift ses çalışmalarını geliştiren etütlerin bulunmasına,

öğretim üyelerinin tamamının (%100) katılım gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte tek el
piyano etütlerinden oluşan repertuarda “akor çalışmalarını geliştiren etütlerin mevcut
olduğuna” ve “deşifre çalışmalarını destekleyen etütlerin bulunduğuna” konu alan
uzmanlarından ikisinin katılım gösterdiği (%66,7); bir öğretim üyesinin ise (%33,3) etüt
repertuarında söz konusu çalışmaların bulunmadığını ifade ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca
konu alan uzmanlarının incelemesi sonucunda repertuarda “non-legato tekniğini geliştiren
etütlerin bulunduğuna” öğretim üyelerinden birinin (%33,3) katıldığı ancak iki konu alan
uzmanının (%66,7) etüt repertuarında non-legato tekniğini geliştiren etütlerin bulunmadığına
ilişkin görüş belirttikleri saptanmıştır.
Araştırma kapsamında hazırlanan tek el piyano etütlerinden oluşan repertuarın sınıf düzeyine
uygunluğunun belirlenmesi amacıyla öğretim üyelerinin sınıf düzeyleri bazında eserleri
değerlendirmeleri sonucunda;


Müzik eğitimi programında görev yapan öğretim üyelerinden ikisi (%66,7)
repertuarda 2. sınıf seviyesine göre gruplandırılmış etütlerin tamamen ya da büyük
ölçüde uygun olduğunu; bir konu alan uzmanı da (%33,3) kısmen uygun olduğunu
ifade ettiği görülmektedir.



Konu alan uzmanlarından biri (%33,3) repertuarda 3. sınıf seviyesine göre gruplanmış
etütlerin söz konusu sınıf için kısmen uygun olduğunu; iki öğretim üyesi ise (%66,8)
çok az uygun olduğunu ya da hiç uygun olmadığını belirttikleri tespit edilmiştir.



Öğretim üyelerinden ikisinin (%66,7) repertuardaki etütlerin 4. sınıf düzeyine
tamamen ya da büyük ölçüden uygun olduğuna yönelik görüş belirttiği, birinin ise
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(%33,3) söz konusu etütlerin 4. sınıf düzeyine çok az uygun olduğu ya da hiç uygun
olmadığı yönünde görüş belirttiği saptanmıştır.


Konu alan uzmanlarının ikisinin (%66,7) 5., 15., 26., 27., 28., 30. ve 31. eserin 2. sınıf
düzeyine uygun olmadığını ifade ettikleri,



Öğretim üyelerinden birinin de (%33,3) 16. ve 22. eserin 2. sınıf düzeyine uygun
olmadığını belirttiği tespit edilmiştir.

3.3.Müzik Öğretmenliği Programında Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Tek El Piyano
Egzersizlerinden Oluşan Repertuara Yönelik Görüşleri Nasıldır?
Hazırlanan egzersiz repertuarının uygunluğuna ilişkin müzik öğretmenliği programında görev
yapan öğretim üyelerinin görüşleri alınmış ve tek el egzersizlerden oluşan repertuarda;


legato tekniğini geliştiren egzersizlerin mevcut olduğu,



gürlük basamaklarını (p, f, vb.) geliştiren egzersizlerin bulunduğu,



hız basamaklarını (andante, moderato vb.) geliştiren egzersizlerin bulunduğu,



cümlelemeyi geliştiren egzersizlerin var olduğu,



dizi ve arpej çalışmalarını geliştiren egzersizlerin mevcut olduğu,



pedal çalışmalarını destekleyen egzersizlerin bulunduğu,



çift ses çalışmalarını geliştiren egzersizlerin bulunduğu,



akor çalışmalarını geliştiren egzersizlerin var olduğu,

görüşleri alınan öğretim üyelerinin tamamının (%100) katılım gösterdiği tespit edilmiştir.
Bununla beraber öğretim üyelerinden ikisinin (%66,7) “staccato tekniğini geliştiren
egzersizlerin bulunduğu” ve “deşifre çalışmalarını destekleyen egzersizlerin bulunduğu”
ifadesine katılım gösterirken bir öğretim üyesinin (%33,3) egzersiz repertuarında söz konusu
çalışmaların bulunmadığını ifade ettiği belirlenmiştir.
Araştırma kapsamında görüşleri alınan öğretim üyelerinin tamamı (%100), tek el piyano
egzersiz repertuarında “non-legato tekniğini geliştiren egzersizlerin bulunmadığını” ifade
ettikleri saptanmıştır.
Müzik öğretmenliği programında kullanılmak üzere hazırlanan tek el piyano egzersizlerinden
oluşan repertuarın sınıf düzeyine uygunluğuna yönelik konu alan uzmanlarının görüşleri
saptanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda;


Müzik öğretmenliği programında görev yapan öğretim üyelerinden birinin (%33,3)
repertuarda 2. sınıf için ortak oluşturulan egzersizlerin bu sınıfların seviyesine
tamamen ya da büyük ölçüde uygun olduğunu; iki konu alan uzmanının da (%66,7)
kısmen uygun olduğunu belirttikleri görülmektedir.



Araştırma kapsamında görüşleri alınan konu alan uzmanlarından ikisi (%66,7)
repertuardaki egzersizlerin 3. sınıf düzeyine tamamen/büyük ölçüde uygun olduğunu
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belirtirken bir öğretim üyesi (33,3) egzersizlerin çok az uygun olduğunu ya da hiç
uygun olmadığını ifade ettiği saptanmıştır.


Benzer şekilde konu alan uzmanlarından ikisi (%66,7) repertuardaki egzersizlerin 4.
sınıf düzeyine tamamen/büyük ölçüde uygun olduğunu belirtirken bir öğretim üyesi
(33,3) egzersizlerin 4. sınıf düzeyine çok az uygun olduğunu ya da hiç uygun
olmadığını ifade ettiği belirlenmiştir.

4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Tek el piyano eserler, etüt ve egzersizlerinden oluşan repertuarı değerlendiren öğretim
üyelerinin, değerlendirme maddelerinde yer alan ölçütlere tamamen katılım gösterdikleri
belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçları incelendiğinde, müzik öğretmenliği programında
piyano derslerinde iki elle çalınan piyano repertuarının yerine/ yanında tek el eserlerden
oluşan bir repertuar oluşturulabileceği ya da iki elle çalınan eserlere ek olarak tek el eserler de
çalışılabilineceği görülmektedir. Piyano eğitiminde olası bir rahatsızlık durumunda eğitim
sürecine ara vermek yerine tek el eserleri kullanmak, derse devamı sağlarken öğrencilerdeki
performans gelişimini de arttıracaktır.
Tek el eserler sadece rahatsızlık durumlarında değil, eğitim sürecinde ek kaynak olarak da
kullanılabilir. Öğrencinin teknik yetersizlik yaşayan parmak veya eli göz önünde
bulundurulup, kazandırılmak istenen davranış doğrultusunda uygun eser, etüt veya egzersiz
çalışmasıyla, iki el çalışmaya kıyasla çok daha kısa zamanda doğru davranış kazandırılmış
olur.
Üniversitelerin müzik öğretmenliği programından mezun olmuş ve müzik öğretmenliği
mesleğine devam eden bireyler olası bir fiziksel rahatsızlık veya uzuv kaybı sonucu, tek el
piyano repertuarı ile kendilerini geliştirerek, meslek yaşantılarında piyanoyu aktif olarak
kullanabilirler.
Öğrenim hayatları devam ederken uzuv kaybı yaşayan öğrenciler, tek el piyano eserlerinden
oluşan repertuarı kullanarak piyano derslerine devam edebilir ve mezun olabilirler.
Piyano eğitimcilerinin, piyano çalmaya bağlı olarak oluşan fiziksel rahatsızlıklar konusunda
bilgilendirilmesi ve bu tür rahatsızlıklara neden olabilecek teknik zorlamalardan kaçınmaları,
öğrencilerini de bu konuda bilgilendirmeleri önerilir.
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MÜZİKAL BİÇİMCİLİĞE DAİR
Ekin ÇORAKLI1
Özet
Müziğin doğasını daha iyi anlamak amacıyla oluşturulan felsefi tartışmalar sonucu, birçok yeni bakış açısı ve
doktrin ortaya çıkmıştır. Temelleri Eduard Hanslick tarafından atılmış olan ‘Müzikal Biçimcilik’ öğretisi de
bunlardan bir tanesidir. Bu makalede, ‘Müzikal Biçimcilik’ görüşü ana hatlarıyla açıklanacak ve bu öğretinin iki
önemli temsilcisi Eduard Hanslick ve Peter Kivy’nin hem ortak hem de farklı yanlar taşıyan biçimcilik görüşleri
ifade edilecektir. Daha muhafazakar bir biçimci görüşe sahip Hanslick ile ılımlı bir biçimciliği benimseyen
Kivy’nin fikirlerinin irdelenmesinin biçimcilik görüşüne dair daha derin bir düşünme ortamı hazırlayacağı ve
yeni düşünceler için ilham vereceği umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzikal Biçimcilik, Eduard Hanslick, Peter Kivy, Müzik Felsefesi Tarihi.

ON MUSICAL FORMALISM
Abstract
As a result of the philosophical arguments on searching the nature of music, many perspectives and doctrines
emerged. ‘Musical Formalism’, which was founded by Eduard Hanslick’s ideas, is one of them. In this paper,
musical formalism will be explained and the formalist views of two important scholars, Eduard Hanslick and
Peter Kivy, will be scrutinized. Examining the conservative formalism of Hanslick and the moderate formalism
of Kivy is believed to create a more profound ground for discussing musical formalism and to provide
inspiration for future researchers.
Keywords: Musical Formalism. Eduard Hanslick, Peter Kivy, History of Music Philosophy

GİRİŞ
Sanatta biçimcilik (formalism), en sade tanım ile, bir sanat eserinin tüm estetik
özelliklerinin biçimlere dayandığı görüşüdür (Zangwill, 1999: 612). Dolayısıyla, müzikal
biçimcilik, müziğin anlamının ve değerinin onun içinde bulunan biçimlerde saklı olduğu
fikrini temsil eder. Bu biçimler; hareket eden sesler, temalar, temaların yürüyüşü, ritmik
hareketler gibi müzikal olayları kapsamaktadır. Sübjektif nitelik taşıyan duygular ise bu
fiziksel özelliklerin dışındadır ve müziğin estetik değeri söz konusu olduğunda ikinci plana
düşer.
Bu öğretinin temelleri, müzik eleştirmeni ve profesörü Eduard Hanslick’in ‘Müzikal
Açıdan Güzel Olana Dair’ (Vom Muzikalisch-Schönen) kitabı ile atılmıştır. Hanslick, net bir
ifade ile, müziğin ‘sessel olarak hareket eden biçimler’den oluştuğunu belirtmektedir
Yrd. Doç. Dr., İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi,
ekincorakli@ibu.edu.tr
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(Hanslick, 1986: 29). Her önemli doktrin gibi, müzikal biçimcilik de öncelikle heyecanla
karşılanmış, sonrasında sentezlenerek değişik fikirlerle zenginleşmiş ve elbette sert şekilde
eleştirilmiştir. Özellikle modern felsefenin gelişmekte olduğu 1900’lü yıllarda Hanslick’in
katı formalizminden etkilenilmesinin temel nedeni, büyük olasılıkla, bu bakış açısının müziği
bir araç olarak görmeyerek onun özgün değerine vurgu yapıyor ve müzik dinleme sürecinde
zekâya da pay veriyor olmasıdır. Oysa, daha önceki periyodlardaki filozofların daha çok
müziğin duyuma ve keyif vermeye dayanan yönüne odaklandıkları görülmektedir. Örneğin,
Descartes (1961: 11), müziğin amacının bize zevk ve duygu vermek olduğunu savunurken,
güzelliğe dair düşünceleri günümüz estetiğinde hâlâ kabul gören Kant, salt duyumları
etkilediğini düşündüğü müziğin akla kültür verme niteliğinden yoksun olduğunu
belirtmektedir (Kant, 2008: 158). Hanslick ile yakın zamanlarda yaşamış olan Schopenhauer
(1969) ve müzikle ilgili düşünceleri Schopenhauer’a benzer olan Nietzsche (1993) müziğe
metafiziksel bir yaklaşımla özel bir değer yüklemiş olsalar da, Hanslick’in net ve kesin
yaklaşımı 20. yüzyıl müzik bilimcileri ve felsefecileri tarafından daha çok ilgi görmüştür.
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve günümüzde ise, müzik felsefesinde biçimciliğin
ötesinde yaklaşımların yaygın olduğu görülmektedir. Ancak, müzikal biçimciliği tamamen
reddetmeyen ılımlı yaklaşımlar da mevcuttur. Genel olarak ‘Geliştirilmiş Biçimcilik’
(Enhanced Formalism) olarak tanımlanan bu yaklaşımlara örnek olarak Langer’in müzigi
duygusal hayatın sessel bir türevi olarak gören bakış açısı ya da Kivy’nin duyguları da
müziğin bir öğesi olarak gören yaklaşımı gösterilebilir (Alperson, 2004: 265-266). Her iki
filozof da müziği biçim olarak algıladığımızı reddetmemekle birlikte Hanslick’in müzik
dinlerken beliren duyguları küçümseyen bakış açısından uzaktırlar.
Aşağıdaki bölümlerde müzikal biçimciliğin fikir babası olarak kabul edilen Eduard
Hanslick’in ve müziği açıklamada daha esnek bir müzikal biçimcilik anlayışını temel alan
günümüz müzik filozoflarından Peter Kivy’nin müzikal estetiğe dair düşünceleri
açıklanacaktır. İki farklı biçimcilik anlayışının irdelenmesinin, bu doktrin ile ilgili daha
kapsamlı bir düşünme ortamı yaratacağına inanılmaktadır.

1. Hanslick: Müzikal Biçimciliğin Kurucusu
Alman müzik eleştirmeni ve müzik profesörü Hanslick’in ‘Müzikal Açıdan Güzel Olana
Dair’ kitabı, müzikal estetiğin en önemli kitapları arasında sayılmaktadır. Sert ve net dili ile
polemik yaratma potansiyeline sahip bu kitap, Hanslick yaşarken de çok ilgi çekmiş, kitabın
on adet edisyonu ve birçok çevirisi basılmıştır (Payzant, 2002: 17). Müzikal biçimciliğin
kesin bir dille savunulduğu bu kitabın etkisi 1900’lü yıllarda da devam etmiştir ve kitaptaki
fikirler müzik felsefesi alanında geliştirilen birçok yeni düşünceye halen ilham olmaktadır.
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1.1. Müziğin Kendine Özgü Güzelliği
Hanslick, öncelikle her sanatın materyal ve teknik açısından kendine özgü özelliklere
sahip olduğunu ve bununla bağlantılı olarak her birinin estetiğinin bu özgün özelliklere göre
irdelenmesi gerektiğini savunmaktadır. Kendi zamanına dek müzikal estetiğin diğer sanatların
estetiğinden farklı olarak objektif duruşa sahip olmadığını düşünen Hanslick, bunu müziğin
güzelliğinin kendiliğinden bir güzellik olarak algılanmamasına bağlamaktadır (1986: 2).
Oysa, o, tam tersini düşünmektedir. Ona göre, bir müzik eserinin güzelliği bütünüyle müzikal
nitelikte bir güzelliktir. Bu sadece seslerden ve seslerin sanatsal birleşiminden oluşan güzellik,
kendine yeterlidir ve herhangi bir içeriğe gereksinim duymaz. Müziğin içindeki seslerin
ayrılmasının ve birleşmesinin, uyumlarının ve zıtlıklarının ya da iniş ve çıkışlarının spontane
şekiller yoluyla bize ulaşmasının ardından biz onun bu kendine özgü güzelliğini algılarız
(s.28). Bu tamamen müzikal olan güzelliği tarif etmenin güçlüğüne de değinen Hanslick,
içeriği olmadığı gibi doğada da bir prototipi bulunmayan müziği, konuşabildiğimiz ve
anlayabildiğimiz halde çeviremediğimiz bir dile benzetir. Dolayısıyla, bizler, kendine özgü bir
mantığı olan müzikal düşünceleri ancak bilinç altımızla tanırız (s.30).
Müziğin esasi içeriği düzenli ve hoşa giden ‘ses’tir. Canlandırıcı ilkesi ‘ritim’, besteci
tarafından kullanılan materyali zengin melodik, armonik ve ritimsel ihtimalleriyle ‘ses
sistemi’dir. Melodi, müzikal güzelliğin temel biçimini oluştururken, armoni yeni ve çeşitli
dayanaklar oluşturur. Bu iki öğe, müziğe hayat veren ritim ile canlanır. Böylece ortaya çıkan
saf müzikal düşünceler, hiçbir duyguyu ya da kavramı ifade etme amacı taşımaksızın içeriği
sadece sessel olarak hareket eden biçimler olan müziğin özgün güzelliğini oluştururlar
(Hanslick, 1986: 28-29).
Hanslick, müzikal güzelliği açıklamada matematiğin kullanılmasını da eleştirmektedir.
Müzik sanatının fiziksel yanlarını açıklamada matematikten yardım alınsa da, müziğin güzel
olma durumunu tarif etmede matematikten yararlanılması mümkün değildir. Hayal gücü ile
üretilen müzik eserleri bir matematiksel işlem sonucu değildir; müziği güzel yapan şey
(hareket eden sesler), spontane, spiritüel ve dolayısıyla hesaplanamaz niteliktedir (Hanslick,
1986: 41-42).

1.2. Müzik ve Duygular
Hanslick, müzik dinleme sürecinde ortaya çıkan duyguları (tıpkı diğer sanat dallarında
olduğu gibi) estetik hazdan ayrı tutmaktadır. Bu düşünceye göre, biz, müziğin güzelliğinin
farkına duygu yolu ile değil bir düşünme aktivitesi olan hayal gücü ile varırız. Bestecinin
hayal gücünden dışarıya çıkan müzikal beste, dinleyicinin hayal gücünde yine hayat bulur.
Burada kastedilen hayal gücü sadece düşünmeyi değil kavrama ve yargılamayı da içine alan
aktif anlama ile düşünmeyi kapsamaktadır (1986: 4). Duygu ise, hayal gücünden sonra ikinci
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sırada devreye girmektedir. Dolayısıyla, müzik üzerine düşünürken duygular yerine eserlerin
kendi yapılarına ve üzerimizde yarattıkları özgün etkilere odaklanılmasında yarar vardır (s.6).
Hanslick, duyguyu spesifik yapan şeyi de tartışarak konuya başka bir bakış açısı daha
eklemiştir. Ona göre, düşünceler veya yargılar spesifik bir duygunun temelini oluşturur, sevgi
duygusunu hissetmemiz için seveceğimiz özel bir kişinin gerekli olması gibi. Hiçbir kavram
içermeyen müzik, dolayısıyla, spesifik bir duygunun ortaya çıkması için gerekli materyale
sahip değildir. Bir diğer deyişle, duyguların kavramsal bir öze sahip olma gerekliliğinin
olması, müziğin kesin duygular ifade etme özelliğini barındırmasını engellemektedir (1986:
9).
Hanslick, müziğin misyonunu salt duygu verme olarak gören anlayışı ‘patolojik’ olarak
değerlendirmektedir. Halbuki müzik dinlemek, yaratıcı zekânın kullanıldığı entelektüel bir
aktivitedir ve bilinçli müzik dinleme zihinsel uyanıklık gerektirir. Sanatsal zevkin tümüyle
gerçekleşmesi, dolayısıyla, dinleyicinin bestecinin dizayn ettiği ses yapılarını dikkatlice takip
etmesi ve tahmin etmeye çalışması ile olur. Bu ‘entelektüel dinleyici’nin tam karşısında ise
‘naif dinleyici’ durmaktadır. Naif dinleyici, entelektüel dinleyiciden farklı olarak müzik
dinleme esnasında yaşadığı hislere odaklanır ve müzikten daha yüzeysel bir zevk alır (1986:
60-64). Entelektüel ve naif dinleyici arasına koyduğu bu keskin fark, Hanslick’in müzik
dinlemede duygu odaklı yaklaşıma ne denli karşı olduğunu kanıtlar niteliktedir.

1.3. Müziğin İçeriği
Hanslick’e göre, müziğin gerçek içeriği biçim, yani ‘sessel yapı’dır (1986: s.60). Onun
orijinal biçimi doğada mevcut değildir ve diğer sanat dallarında karşımıza çıkan kavramsal
içeriğe sahip olmadığından içeriği sözcükler ile adlandırılamaz. Bestecinin, müzikal eseri
oluşturma aşamasında sesler ile düşünmek zorunda olması buna bir kanıttır (s.80-82).
Her bestedeki müzikal düşüncenin bölünemez en temel elementi ise ‘tema(lar)’dır.
Temalarda, saf seslerden oluşan biçim ve içerik iç içe geçmiştir ve birbirinden ayrılamaz.
Besteci, tıpkı bir romanın baş kahramanı gibi, temayı değişik durum ve çevrelerde çeşitli
oluşum ve ruh halleri içinde kullanır. Bu temalar, her bestede tek ve özgündür. Zira, Mozart
ya da Beethoven’ın temaları tıpkı Goethe’nin bir şiirinin kıtası ya da Overbeck’in bir tablosu
gibi kendi ayakları üstünde güçlü bir şekilde durmaktadır. Müzikal kavramlar, yani temalar,
bir özdeyiş kadar güvenilir ve bir resim kadar parlak ve sonsuzdurlar (1986: 80-83).
Hanslick, müziğin özünün korunabilmesi açısından onun bildiğimiz şekilde bir içerikten
yoksun olduğu fikrinin net olarak savunulmasını şart koşmaktadır. Eğer belirsiz duygular da
müziğin içeriğinde kabul edilirse spiritüel içerik kaybolur, ki bu spiritüel içerik, ancak
müziğin aklın spontane üretimi olan sessel bir sanat olarak görülmesi ile ortaya çıkmaktadır
(1986: 83).
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Özetle, Hanslick içinde imaj ya da kelime barındıran bir içerik tanımının müzikte geçerli
olmadığını düşünmektedir. Ancak, bu istisnai durum müziğin bir içeriği olmadığını
göstermez; bu içerik yalnızca tamamen kendine özgü, müzikal bir niteliktedir ve sadece
seslerden/ses yapılarından oluşur. Bu sesler ve ses yapıları ise birleşerek müzikal düşüncenin
ana öğesi olan temaları oluşturur ve müzik temalar yolu ile ilerleyerek zihnimize ve ruhumuza
ulaşır.

2. Kivy: Müzikal Biçimciliğe Yeni Bir Bakış
Amerikalı müzik felsefecisi Peter Kivy, geliştirilmiş müzikal biçimcilik (enhanced
formalism) görüşü ile Kant, Hanslick ve Gurney gibi biçimci bakış açılarını rafine etmiştir
(Krueger, 2009: 105). Kivy’nin biçimci görüşü de tıpkı Hanlick gibi, müziğin saf ve salt
sesten oluşan biçimlerden oluştuğunu savunur; ancak bu bakış açısı, müzik yolu ile ortaya
çıkan duyguları müziğin bir öğesi olarak görerek onu hem müzikal biçimin hem de müzikten
alınan estetik zevkin içine yerleştirir.

2.1. Müzikal Güzelliğin Entelektüel ve Özgürleştirici Boyutu
Kivy’ye göre, müzik anlamsal olma ya da herhangi bir kavramı temsil etme
özelliklerinden yoksundur. Öyleyse müziğin güzelliği nerededir? Biçimci görüşü savunan
Kivy, elbette bu güzelliğin sadece ses olaylarında olduğunu savunmaktadır. Ancak konuyu
ayrıntılı olarak tartışarak bu görüşü derinleştirmektedir.
Kivy’ye göre, öncelikle, müziğin güzel yapanın ne olduğu sorusu çok zor yanıtlanabilir
bir niteliğe sahiptir. Ancak, müzikten aldığımız estetik zevki irdelemek yararlı olabilir ve
bizlere ip ucu verebilir. Kivy, bu noktada müziğin güzelliğinin ve bu güzellikten alınan
zevkin, dinleyenlerde beklenti, şaşırma ve tatmin yaratan ses olaylarında saklı olduğu fikrini
savunmaktadır. Bu ses olaylarının keyfine varmamız ise, farkında olmadan oynadığımız iki
zihinsel oyun ile ortaya çıkar: Hipotez ve saklambaç oyunu. Hipotez oyunu, müzik içerisinde
ne olacağını tahmin etme, beklentilerin karşılanma ve karşılanmamasına yönelik şaşırma ya
da tatmini içerir. Saklambaç oyunu ise, müzik boyunca ilerleyen ve değişik şekillerde ortaya
çıkan temaları dinleyicinin arama ve bulma çabasını tarif eder. Bu her iki oyun da tıpkı bir
bulmaca gibi zihnimizi diri tutarak müziğe ilgimizin sürekli nitelikte olmasını sağlar (Kivy,
2002: 75-78).
Kivy, müziğin çekiciliğini sağlayan şeyin ise onun özgürleştirici güce sahip olan bir sanat
oluşu olduğunu düşünmektedir. Müziğin salt teknik sessel varoluşu, onun kendi dışında olan
her şeyle bağlantısını kesmekte ve böylece onu içeriği olan tüm sanat dallarından
ayrılmaktadır. Müzik dinlemek yaşadığımız dünyanın tüm davalarından, çalkantılarından ve
belirsizliğinden bizi uzaklaştırır ve sadece seslerden oluşan bambaşka bir dünyaya götürür,
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dünyayı tarif etme ya da onu temsil etmeyi amaçlamadan. Söz konusu özelliklere sahip olan
bu salt işitsel-estetik sanat dalı, bize bir acının bitmesi duygusunu yaşatır ve bizi özgürleştiren
şey de bu duygudur (Kivy, 2002: 259-260).

2.2. Müzikte Duyguların Algılanabilirliği
Kivy, müziğin içinde yer alan duyguların, kişide algısal, yani duyulur nitelikle olduğunu
düşünmektedir. Bir diğer deyişle, müzikte var olan duygular kişinin içinde duygu olarak
belirmez, sadece müziğin bir özelliği olarak algılanır. İnsanların duygularını gösterirken nasıl
görüldükleri (mimikler-vücut hareketleri) ya da nasıl sesler çıkardıkları (ses tonu-konuşma),
tıpkı müzikte algılanan duygu ifadelerine benzemektedir. Örneğin, melankolik bir müzik ve
melankolik bir konuşma veya davranış birbiriyle ortak özellikler taşımaktadır. Melankolik
kişi, yumuşak, iddiasız, yavaş bir sesle konuşur, tıpkı melankolik bir müzik gibi. Aynı
şekilde, neşeli bir müzik tıpkı neşeli bir kişi gibi hızlı ve kararlı şekilde duyulur ve hareket
eder. Kivy, müziğin ‘çevresini’ insanların duygusal ifadelerinin dışa vurumuna benzeyen ve
duyulabilir sessel bir biçim olarak olarak kabul eder ve bu yüzden bu teorisini, ‘çevre teorisi’
olarak nitelendirir (2002: 36-40).
Kivy, formalist görüşe uygun olarak müziği saf soyut biçimlerden oluşan bir sanat dalı
olarak görse de, insanoğlunun duygusal doğasını reddetmemektedir. O yüzden, yukarıda da
bahsedildiği üzere, duyguları müziksel yapının bir parçası olarak kabul etmektedir. Bu
düşünceye göre, duygular tıpkı akorlar ya da melodiler gibi müzikal sözdizimin bir
parçasıdırlar. Klasik batı müziğindeki müzikal sözdizim, tansiyon-çözülme-rahatlama
döngüsünden oluşmaktadır. Bu döngü, bitiş kadansı ile birlikte eserin finalinde son bulur.
Tüm bu müzikal özellikler, insanoğlunun beklentiden doğan endişe ve beklentilerinin
karşılanmasından doğan rahatlama duygusuna benzerlik taşır ve bu yüzden dinleyici, müzik
dinleme esnasında söz konusu zihinsel durumları yaşayarak bu duyguları algılar (2002: 9097).
Ancak, tüm bu açıklamalar, müzik dinlerken içimizde beliren duyguları tanımlamada ve
irdelemede eksik kalmaktadır. Müzik dinlerken içimizi titreten ve bizi duygulandıran nedir?
Bu eksikliğin farkında olan Kivy, bu soruyu, duyguları açıklamada temel olarak gördüğü
nesne-inanç-duygu analizi ile yanıtlamaktadır. Nesne-inanç-duygu analizine göre, müzik
dinleme esnasında beliren duygularımızda, nesne ‘müziğin güzelliği’, inanç ‘müziğin güzel
olduğu’ ve duygu da ‘heyecan, hayret ve hayranlık karışımı bir duygu’dur. Ortaya çıkan bu
duygu(lar), özetle, tamamen müziğin güzelliğine yöneliktir ve dolayısıyla, nefret ya da
kızgınlık gibi sıradan duyguları içermez (2002: 126-131).
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2.3. Müziğin Varlığı
Kivy, yukarıda da belirtildiği üzere, müziğin içeriği ile ilgili Hanslick’in temsilcisi olduğu
biçimci yaklaşımı benimsemektedir. Bir diğer deyişle, Kivy, saf seslerin ve ses yapılarının
müziğin tamamen müzikal olan içeriğini oluşturduğuna inanmaktadır. Ancak, Hanslick’ten
farklı olarak, Kivy müziğin varlıksal (ontolojik) olarak ne olduğu konusuna oldukça fazla ilgi
göstermiş ve ilginç fikirler dile getirmiştir.
Kivy, heykel ve resim gibi sanat dallarında yaratılmış objelerin nerede olduğu belli iken
müzik eserinin uzamsal olarak lokasyonunu tarif etmenin kolay olmadığına değinmektedir.
Filozof, müzik söz konusu olduğunda, onu iki çeşit fiziksel varlık olarak
tanımlayabileceğimizi söyler: Müzikal notalar ve müzikal performanslar (2002: 203). Ancak
müzikal nota hepimize işitsel bir sanat dalı olan müziğin ne olduğu hakkında tamamen bilgi
veremeyeceği için Kivy performans problemine odaklanmıştır. Herhangi bir müzik eserinin
performansı, sonsuz sayıda ve çeşitte olabileceğinden Kivy, üzerinde düşündükçe zorlaşan bu
konuyu sınırlandırarak üç ayrı görüşten bahseder.
İlk görüşe göre, bir eserin varoluşunu onun geçmiş, şu an ve gelecekteki tüm
performansları içerir. Ancak bu varoluş tanımı, gelecekteki performans ihtimallerini de içine
aldığından sabit olmaması sorun yaratmış ve daha net açıklamalar arayan filozofları başka
fikirlere yöneltmiştir. Uç Platonik düşünce (Extreme Platonism), bu anlamda daha net bir
açıklama sunmaktadır. Bu görüşe göre, müzik eserleri tıpkı sayılar gibi mutlaktır ve her
performans, bu mutlaklığın birer yansımasıdır. Bu görüş, en azından müzik eserine ideal olsa
da tek ve sabit bir varlık yüklemektedir, ancak ideal varlıkların yaratılmamış (dolayısıyla hep
var olan ve yok edilemeyen, dolayısıyla keşfedilen) olmaları gerekliliği, Kivy’ye göre
problem yaratmaktadır. Kivy çözümü ise, başta absürt bir fikir olarak gelse de, müziği besteci
tarafından yoktan yaratılan değil keşfedilen bir varlık olarak kabul etmekte bulmaktadır. Bu
fikre göre, şu ana kadar yaratılmış ve yaratılacak olan tüm besteler idealar dünyasındadır ve
besteci ilham anında bestelediği eseri sadece keşfeder. Bu açıklamayı tatmin edici bulmayan
düşünürler ise üçüncü bir fikir ihtimalini değerlendirmişlerdir. Bu fikre göre, müzik eseri
yaratılmış bir idea olarak düşünülebilir. Yani, müzik eserinin besteci tarafından yaratılmış
olan uzam ve zaman ötesi bir varlık olması ihtimali mümkündür. Kivy, fikirler arasında en
çok uç Platonik düşünceye katılarak müzik eserinin aslında keşfedilen bir varlık olma
ihtimalini güçlü görmekte ve okuyucuyu da bu düşünceye şans vermesi için motive
etmektedir (2002: 206-221).
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Sonuç:
Amacı müzikal biçimciliği ana hatları ile açıklamak olan bu makalede, bu öğretinin iki
temsilcisi olan Eduard Hanslick ve Peter Kivy’nin fikirleri irdelenerek söz konusu doktrin ile
ilgili daha detaylı bir düşünme ortamı sağlanılmasına çalışılmıştır. Müziğin kendine özgü
yapısının ve estetik değerinin ancak ‘biçimler’ ile açıklanabileceğini savunan müzikal
biçimciliğin temelleri Hanslick’in düşünceleri ile atılmış, Kivy’nin içerisinde yer aldığı ileriki
filozoflar tarafından geliştirilmiştir. O yüzden, Hanslick’in fikirler daha saf ve koyu bir
biçimciliği açıklarken, Kivy’nin ‘geliştirilmiş biçimciliği’ daha uzlaşmacı ve ayrıntılı bir
anlayıştadır.
Her iki filozof da müziğin kendine özgü güzelliğinin onun içeriksiz ve saf seslerden/ses
yapılarından oluşmasından kaynaklandığını savunur. Hanslick, müziğin içindeki seslerin
ayrılmasının ve birleşmesinin, uyumlarının ve zıtlıklarının ya da iniş ve çıkışlarının spontane
biçimler yoluyla bize ulaşmasına vurgu yaparken, Kivy bu açıklamayı bir adım daha ileriye
götürür ve dinleyicilerin bir takım entelektüel oyunlar oynayarak müzik dinlemeyi
gerçekleştirdiğini belirtir. Bu oyunlar, müzik içerisinde beklentilerin gerçekleşip
gerçekleşmemesine yönelik tahminleri içeren ‘hipotez oyunu’ ve müzik boyunca saklanıp
değişik biçimlerde ortaya çıkan temaları bulmayı içeren ‘saklambaç’tır. Hanslick, müziğin
güzelliğinin matematikle açıklanmasına ağır bir eleştiri getirerek, onun ifade edilemez ve
görsel veya sözel içeriğe sahip olmayan salt müzikal bir dil olarak bilinç altı etkisine
değinirken, Kivy müziğin bu içeriksizliğinin onun özgürleştirici olan tek sanat olmasına
neden olduğuna vurgu yapar.
Müzikle duygular arasındaki ilişki konusu söz konusu olduğunda, Hanslick kesin bir ifade
ile, müzik hakkında düşünürken müzik dinleme sürecinde ortaya çıkan duygulara
odaklanılmasını eleştirmektedir. Bunun birinci nedeni, duyguların hayal gücü ve anlamadan
sonra devreye girmesi, dolayısıyla ikinci planda kalmasıdır. İkinci neden ise, spesifik bir
duygu oluşumu için belli bir düşünce ya da yargının gerekmesi ve salt sesten oluşan müziğin
bunları içermemesidir. O yüzden, müzik dinleme esnasında ortaya çıkan duygular, ancak
entelektüel seviyesi düşük olan naif dinleyicide ortaya çıkar ve müzikten alınan sanatsal
zevkin bu duygularla alakası yoktur. Kivy ise duygular ve müzik meselesini daha yumuşak bir
bakış açısı ile değerlendirmektedir. Kivy’ye göre müzik içerisindeki duygular müziğin bir
öğesi olarak hissedilebilir olmak yerine algılanabilir niteliktedir. Müzik dinleme sırasında
içimizde oluşan duyguları da inkâr etmeyen Kivy, bu duygunun müziğin güzelliğine yönelik
heyecan, hayret ve hayranlık karışımı özgün nitelikte bir duygu olduğunu belirtir.
Hanslick, müziğin içeriğine yönelik olarak, temaları müzikal düşüncenin bölünemez en
temel öğesi olarak değerlendirmiştir. Her bestede özgün olan bu temalarda, biçim ve içerik iç
içedir ve birbirinden ayrılmaz. Kivy de müziğin içeriğine yönelik benzer fikirleri savunur,
ancak müziğin varoluşu ile ilgili değişik bir fikir de öne sürer. Kaynağını Platon’un idealist
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görüsünden alan bu düşünceye göre, müzik eseri bir idea, her performans ise bu ideanın
fiziksel birer yansımasıdır. Beste ise, idealar dünyasına ait olması dolayısıyla yaratılmış değil
keşfedilmiş bir varlıktır.
Hanslick’in saf biçimciliği, yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, günümüz modern
felsefesinde yerini daha çok ‘geliştirilmiş biçimcilik’ akımına bırakmış olsa da müzikal
biçimciliğin en net ve saf halini yansıtan bu fikirleri göz ardı etmek mümkün değildir. Zira,
günümüz müzik filozoflarından Kivy’nin de birçok düşüncesi özünü Hanslick’in fikirlerinden
almaktadır. Gelecekte, ülkemizde ve dünyada müzikal estetik alanında önemli bir yere sahip
olan bu öğreti ile ilgili daha çok fikir üretilmesi ve bu öğretinin yeni düşüncelerle
sentezlenerek daha ileriye götürülmesi umulmaktadır.
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI İLE ÖRGÜT
İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ*
Okan DİŞ**

Ahmet AYIK***

Öz
Bu araştırma ile ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin
kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın örneklemini, 2013–2014 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı 28 ortaokulda görev yapmakta olan 385 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak; Koşar (2008) tarafından geliştirilen “Güç Tipi Ölçeği” ile Steve Hoy ve Tarter (1997) tarafından
geliştirilen, Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Örgüt İklimi Ölçeği”
kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri için; ortalama, standart sapma, Pearson Momentler Çarpım
Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Bununla birlikte, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama
düzeylerini belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; güç
kaynakları ölçeği boyutları açısından en yüksek ortalama ödül gücü boyutunda olurken, en düşük ortalamanın ise
zorlayıcı güç boyutunda olduğu görülmüştür. Örgüt iklimi ölçeğine ilişkin dağılımlara bakıldığında en yüksek
ortalamanın işbirlikçi öğretmen davranışları boyutunda, en düşük ortalamanın ise umursamaz öğretmen
davranışları boyutunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt
iklimi arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına göre, güç tipi
ölçeğinin alt boyutlarının, örgüt iklimi ölçeğinin alt boyutlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Örgüt iklimi, örgütsel güç, güç kaynakları, okul yöneticisi, ortaokul

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE AND POWER SOURCES THE
SCHOOL PRINCIPALS USE
Abstract
In this study, it was aimed to determine the relationships between the organizational climate and the power
sources that the school principals use. The sample of the study consists of 385 teachers working in 28 secondary
schools in Erzurum city center, in 2013-2014 academic years. The data collection instrument of the study
includes; demographic information of the teachers such as gender, branch, professional seniority, etc., “Power
Type Scale” developed by Koşar (2008), “Organizational Climate Inventory” developed by Steve Hoy and
Tarter (1997) and adopted into Turkish by Yılmaz and Altınkurt (2013). For the statistical analyses of the data,
frequency and percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation were used. In addition, multiple linear
regression analysis were done to determine the independent variables’ prediction levels for dependent variables.
In research result, it has been observed that, in terms of power source scale dimensions, while the highest mean
is award power dimension, the lowest mean is compulsory power dimension. When examining the range
regarding organizational climate scale, it is figured out that the highest mean is cooperative teacher behavior
dimension, the lowest mean is careless teacher behavior dimension. As a result of the study, it is determined that
there are positive and significant relations between organizational climate and the power sources that principals
use. On analyzing the regression analysis results, it can be seen that the sub-dimensions of power type scale
predicts significantly and positively sub-dimensions of organizational climate scale.
Keywords: Organizational climate, organizational power, power sources, school principal, secondary school
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GİRİŞ
Okullar diğer kurumlar gibi eksik ve hatalı yönlerini tamamlayarak gelişimini sürekli
sürdürmek zorundadır. Okul, gelişmenin en güçlü odak noktasıdır. Okulların topluma ve
öğrencilere karşı kendini geliştirme konusunda sorumlulukları vardır. Bu noktada ise
öğretmen ve yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Örgütte öğretmenler ve yöneticiler
paylaşılan gücün kazanç sağlayacağını bilmelidirler. Özellikle öğretmen ve yöneticiler
güçlerini paylaştıklarında oluşan sinerji ile güçlenirler (Taymaz, 2007). Bireylerin topluma
uyum sağlamasında eğitim örgütlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Eğitim örgütlerinde
bu sorumluluk öncelikle okul yöneticilerinindir. Okul yöneticileri elindeki güç kaynaklarını
kullanarak bu sorumluluklarını daha etkili bir şekilde yerine getirebilirler. Bu süreçte ise okul
yöneticilerinin kullanacağı güç kaynaklarının çalışanlar üzerinde nasıl bir etki
oluşturabileceğini bilmesi önemlidir. Kullanılacak güç kaynaklarının olumlu ya da olumsuz
etkilerini bilmek okul yöneticilerinin işini kolaylaştıracaktır.
Okul yöneticilerinin sahip oldukları gücü tanıyabilmeleri, kullandıkları güç tiplerine
öğretmenlerin verebileceği tepkileri önceden tahmin edebilmeleri, etkililik ve verimlilik
açısından önemli olarak kabul edilebilir. Bu anlamda okul yöneticilerinin en uygun güç tipini
tercih edebilen ve gerektiğinde örgütün amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gücü paylaşma
yetisine sahip profesyonel bir yönetici olmaları beklenebilir (Polat, 2010). Dolayısıyla
yöneticinin örgüt içerisindeki durumuna bağlı olarak ödül, zorlayıcı veya makam gücü gibi
statüden elde edilen güç türü olabileceği gibi karizma, uzmanlık ve bilgi güç türleri gibi
bireysel özelliklere bağlı olarak da ortaya çıkabilir (Aslanargun, 2009).
Yöneticilerin başarısı başkalarını etkileyerek kendi istekleri doğrultusunda davranışa
sevk edebilmelerine bağlıdır. Başkalarını kendi amaçları doğrultusunda davranmaya sevk
edebilmek için, yöneticinin yalnızca makama dayanan bir yetki kullanması ötesinde, liderlik
vasıflarına sahip olması gerekir (Şimşek, 1999). Eğitim örgütlerinin etkili bir şekilde
yönetilmesi, yöneticinin sahip olduğu güç düzeyi ve bu gücü uygulama stili ile yakından
ilgilidir. Okullarda güç ilişkilerine dayanan çeşitli davranışlar görmek mümkündür. Yönetici
konumunda bulunan kişilerin astlarıyla olan ilişkisi bir anlamda kullanılan güç kaynağı
çerçevesinde şekillenmektedir. Aynı şekilde yöneticilerin çalışanlarla kurduğu ilişkiye yön
veren, kimi zaman zorlama içeren, kimi zaman uzmanlık yönünü ortaya çıkaran uygulamalar
görülmektedir (Aslanargun, 2009).
Güç başkasını kontrol potansiyelini ifade etmektedir. Ya da bir başkasının tutum ve
davranışlarını istenilen biçimde etkileme kapasitesidir. Güç sosyal bir terimdir. Bir birey diğer
insanlar üzerinde bir güce, bir grup diğer gruplar üzerinde güce sahiptir. Güç, insanlar arası
etkileşimi karakterize eden bir kavramdır. Güç kesin ve değiştirilemez değildir. Yani, güç
ilişkileri zamana ve bireylere göre değişiklik gösterebilir (Özkalp ve Kırel, 2009). Güç belirli
kaynakların kullanılmasından elde edilmektedir. Yönetici bu kaynakları etkileme süreci ile
kullanarak başkalarının davranışlarını değiştirebilmekte ve yönlendirebilmektedir (Koçel,
2011). Güç kaynakları zorlayıcı güç, ödüllendirme gücü, yasal güç, uzmanlık gücü ve
karizmatik güç olarak sınıflandırılabilir (French ve Raven, 1959:155; Akt. Koşar, 2008):
Zorlayıcı güç (Cezalandırma gücü): Bu güç, grup üyelerini belirli yönde davranışa
yöneltmek için başvurulan maddi ve manevi zorlamaları ifade eder (Şimşek, 1999). Zorlayıcı
güç korkuya dayanmaktadır. Grup üyelerini korkutan her şey bir güç kaynağıdır (Koçel,
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2011). Zorlayıcı güç, insanlar üzerinde sık kullanıldığı zaman rahatsızlık oluşturabilir ve
onları incitebilir (Helvacı ve Kayalı, 2011).
Ödüllendirme gücü: Eğer yönetici veya lider başkalarını ödüllendirebiliyorsa,
ödüllendirme kaynaklarına sahipse bunu bir güç aracı olarak kullanabilir. Birey istenilen
şekilde davrandığı takdirde ödül alacağını bilmesi önemlidir. Ödüllendirme, ücret artışı
sağlama, terfi ettirme, daha fazla sorumluluk verme, statüyü değiştirme vb. şekillerde olabilir
(Koçel, 2011).
Yasal güç: Yasal güç, resmi otorite olarak da anılabilir çünkü bir yöneticinin
kurumdaki konumu gereğince sahip olduğu yetkiler vardır. Bu, kurallarla uyumluluğu, meşru
ya da doğru ve uygun olarak algılanan yönergeleri ve emirleri kapsar (Shetty, 1978). Astlar,
üstlerinin istediklerini yapmak konusunda zorunluluk duyarlar, üstlerinin bu konuda hak
sahibi olduğuna inanırlar. Yasal güç, ödüllendirme ve cezalandırma gücünü de bünyesinde
taşır; ancak onlardan daha geniş bir alanı kapsar (Aşan ve Aydın, 2006). Yasal güç
yöneticinin bulunduğu statüden dolayı elde ettiği güçtür.
Uzmanlık gücü: Bu güç belirli konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olmaya
dayanmaktadır. Burada yine astların algısı önemlidir (Ilgar, 2005). Eğer bir yönetici bilgili
veya tecrübeli olarak algılanıyorsa, o yönetici astlarını kolaylıkla etkileyebilecektir (Koçel,
2011).
Karizmatik (Benimsemeye dayanan) güç: Karizmatik güç sahibi; saygı duyulan ve
model alınan kişidir. Bu güç türü önemli kişisel özelliklere ve iletişim becerilerini
kapsamaktadır. Yönetici veya liderin astlar için çekici olması, astları lidere benzetmeye
itecektir. Bu da onları, lider tarafından daha kolaylıkla etkilenir hale getirecektir (Koçel,
2011).
Alanyazında güç kaynaklarının farklı değişkenlerle olan ilişkileri incelenmiştir:
örgütsel değişim ve güç dinamikleri hakkında genel fikir edinilmesi için bir çerçevenin
oluşturulmaya çalışıldığı (Boonstra ve Gravenhorst, 1998), temel teorik düşüncelerin
tanıtılarak sosyal güç ve etki taktikleri alanı hakkında kısa ve öz bir tarihi genel bakış
hakkında bilgi verildiği (Bruins, 1999), okul yöneticilerinin güç kullanma stilleri ile örgüt
kültürü arasında anlamlı ilişki olduğu (Koşar, 2008), yöneticiler ile öğretmenler arasındaki
güç mesafesinin yüksek olduğu, öğretmenlerin, yöneticilerin kendi başlarına karar
verdiklerine, göstermelik olarak kendilerine danıştıklarına, kendilerine yetki
devretmediklerine dikkat çektikleri (Yaman ve Irmak, 2010), yöneticilerin kullandıkları güç
kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir ilişki
olduğu (Altınkurt ve Yılmaz, 2012), okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile iş
doyumu arasında anlamlı ilişki olduğu (Yılmaz ve Altınkurt, 2012) görülmektedir. Meydan ve
Polat (2010) tarafından yapılan araştırmada liderin kullandığı güce ilişkin kültürel vurgular
tespit edilmeye çalışılmıştır. Özdil Sağ (2010) tarafından yapılan araştırmada kadın okul
yöneticilerinin kullandıkları güç kaynaklarına ilişkin kendilerinin ve öğretmenlerin görüşlerini
ve güç kaynaklarının geliştirilmesine yönelik önerilerini ortaya koymak, bu görüşlere göre
okul yönetiminde sergiledikleri sürdürümcü ve dönüşümcü liderlik davranışlarını belirlemek
amaçlanmıştır. Aslanargun (2009) yaptığı araştırmada ise okul müdürlerinin yönetimde
uzmanlık, bilgi, karizmatik, ödül, zorlayıcı, karşılıklı ve bağlılık güç türlerinden en fazla
hangisini kullandıklarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Karaman (2015) ve Apak (2016)
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tarafından yapılan araştırmada okul yöneticilerinin gücü kullanma biçimleri ile öğretmenlerin
örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Koyuncu (2016)
yaptığı araştırmada okul müdürlerinin kullandıkları güç türlerini belirlemeyi amaçlamıştır.
Örgütte yöneticiler tarafından kullanılan gücün; örgüt iklimi üzerinde etkisi olduğu
söylenebilir. Okul yöneticilerinin etkili ve yeterli yönetim davranışları sergileyebilmeleri güç
olgusunun farkında olabilmeleriyle sağlanabilir (Koşar, 2008). Okul yöneticisinin, güç
olgusunun çalışanlar üzerindeki etkilerinin farkında olması etkililik açısından önemlidir. Bu
araştırmada, güç kaynakları ile örgüt iklimi arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır.
Örgüt iklimi ile ilgili alanyazın incelendiğinde iklim ile ilgili farklı tanımların
yapıldığı görülmektedir. Bir örgütü diğerlerinden ayıran ve örgütte çalışanların davranışlarını
biçimlendiren iç özellikler dizisi, örgüt iklimi olarak tanımlanmaktadır (Aytaç, 2003). Litwin
ve Stringer (1968), örgüt iklimini; bireyler tarafından algılanan çevresel özellikler ve bireysel
beklentiler olarak tanımlamaktadır. Tıpkı öğrencileri arasında, öğretmenlerin fark etmesi
gereken, bireysel farklılıkları; öğretmenler arasında yöntem farklılıkları olduğu gibi örgüt
iklimleri de bireyseldir ve okullara göre farklılık gösterir (Morris, 1964). Örgüt iklimi yılların
ve çeşitli etmenlerin ürünüdür. Bu iklimin çalışanların iş tatminine olduğu kadar örgütsel
verime de etkisi vardır (Can, Aşan ve Aydın, 2011). Okul iklimi ise, bir okulu diğerlerinden
ayıran bir dizi iç karakteristiği tanımlar (Shaw, 2009). Okul iklimi, okul içindeki kişilerin
davranışlarını etkilemekte ve okul içi çevreyle ilgili özelliklere ilişkin algıları ifade etmektedir
(Şişman, 2012). Her bir okul sahip olduğu farklı zorlayıcı durumlar ve başarılarıyla eşsiz bir
çevreye sahip olduğundan okul iklimi okuldan okula farklılık göstermektedir (Tirella, 2003).
Okul iklimi okulda bulunan kişilerin tutum ve davranışlarıyla yüksek derecede ilişkilidir. Tüm
bu bilgilerden hareketle okul iklimi okulu oluşturan fiziksel çevre, okulun kurumsal çatısı
altında bulunan öğretmen, yönetici ve öğrencilerin davranışları, tutumları, değerleri, inançları,
normları, birbirleri ile olan ilişkileri, moral düzeyleri, kararlılıkları, vb. değişkenlerden
oluşmaktadır. Yüksek beklentiler içinde olan ve çalıştığı kurumu içselleştiren, benimseyen,
sahiplenen bireylerin bulunduğu bir okulda, pozitif sonuçların elde edilmesi muhtemeldir
(Şentürk, 2010).
Örgüt iklimini olumlu ya da olumsuz etkileyen unsurlar; liderlik ya da yöneticilik
biçimleri, motivasyon yöntemleri, iletişim biçimleri, grup içi ilişkiler ve örgütün yapısal
özellikleri şeklinde sırlanabilir (Güney, 2011). Hoy ve Miskel’ e (2010) göre örgüt iklimi 6
boyutta incelenebilir ve her bir boyutta aşağıdaki özellikler görülür:
Destekleyici müdür davranışı: Öğretmenler için temel bir ilgiyi yansıtmaktadır. Okul
müdürü öğretmenleri dinler ve önerilere açıktır. Öğretmenlere gerçekçi ve sık övgüde
bulunulur. Eleştirileri yapıcıdır.
Emredici müdür davranışı: Okul müdürü otokratik davranışlar sergiler. Katı ve sıkı bir
gözetim vardır. Bu tür davranışta müdür, en küçük detaylara kadar bütün öğretmen ve okul
etkinliklerini yakından ve sürekli takip etmektedir.
Kısıtlayıcı müdür davranışı: Müdür öğretmenin işine yardımcı olmaktan daha çok
engel olmaktadır. Öğretmenlere gereksiz kırtasiye işleri, komite gereklilikleri, rutin görevler
ve yoğun işler yüklemektedir.

502

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Meslektaşlar arası işbirlikçi öğretmen davranışı: Öğretmenler, kendi aralarındaki
mesleki davranışları desteklerler. Öğretmenler hırslı, kabul edici, birbirlerine yardımcı ve
meslektaşlarının profesyonel yeterliliğine saygılıdır.
Samimi öğretmen davranışı: Okul içerisindeki güçlü ve yakın sosyal destek ağını
yansıtmaktadır. Öğretmenler birbirlerini çok iyi tanımakta, yakın arkadaşlıklar kurmakta ve
sık sık bir araya gelmektedir.
Umursamaz öğretmen davranışı: Anlama ve profesyonel etkinliklere odaklanma
eksikliğini yansıtmaktadır. Öğretmenler, sadece zaman doldurmaktadır. Davranışları
olumsuzdur ve meslektaşlarını eleştirirler.
Örgüt iklimi ile ilgili alanyazın incelendiğinde: okul iklimi ve liderlik stilleri arasında
anlamlı ilişki olduğu (Shaw, 2009), okul iklimi ve dönüşümcü liderlik arasında anlamlı ilişki
olduğu (McCarley, 2012), örgüt iklimi boyutlarının yeniliğe destek algısını etkilediği (Özbağ,
2012), okul müdürlerinin liderlik davranışları ile örgüt iklimi arasında anlamlı ilişki olduğu
(Bozdoğan ve Sağnak, 2011 ile Şentürk ve Sağnak, 2012), öğretim liderliği ile örgüt iklimi
arasında anlamlı ilişki olduğu (Ayık ve Şayir, 2014), ilköğretim okulu öğrencilerinin okul
iklimi algılarının evrensel değer algılarını manidar düzeyde yordadığı (Bektaş, Nalçacı ve
Karadağ, 2014) görülmektedir.
Okul yöneticileri tarafından kullanılan güç kaynaklarının okul iklimi üzerindeki
etkisinin belirlenmesi okul yöneticilerinin bu konu üzerindeki duyarlıklarını artırabilir. Bu
durum okul yöneticilerinin sahip oldukları güç kaynaklarını etkili bir biçimde kullanmalarını
sağlayabilir. Okul yöneticilerinin sergiledikleri davranışların okul çalışanlarının üzerinde
oluşturabileceği etkinin bilinmesi okul yöneticileri için önemli bir bilgi kaynağı olabilir.
Öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen, örgüt çalışanlarını etkileyebilen okul
yöneticileri, çalışanların güdülenmesini sağlayarak okul içinde olumlu bir havanın oluşmasını
sağlayabilir. Araştırma sonuçları okul yöneticilerinin güç kaynaklarına ilişkin davranışları ne
düzeyde kullandıkları hakkında bilgi verecektir.
Bu araştırma ile ortaokullarda görev yapan öğretmen algılarına göre, okul
yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
a) Ortaokul öğretmenlerinin okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ve örgüt
iklimine ilişkin algıları ne düzeydedir?
b) Ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre, okul yöneticilerinin kullandıkları güç
kaynakları ile örgüt iklimi arasında anlamlı ilişki var mıdır?
c) Ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre, okul yöneticilerinin kullandıkları güç
kaynakları, örgüt ikliminin alt boyutlarını anlamlı düzeyde yordamakta mıdır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
İlişkisel tarama modelinde olan bu araştırmada; ortaokul öğretmenlerinin algılarına
göre, okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi arasındaki ilişkiler
incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenlerini örgüt ikliminin destekleyici müdür
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davranışı, emredici müdür davranışı, kısıtlayıcı müdür davranışı, samimi öğretmen davranışı,
işbirlikçi öğretmen davranışı ve umursamaz öğretmen davranışı boyutları oluşturmaktadır.
Bağımsız değişkenler ise, güç kaynaklarının; kişilik gücü, ödül gücü, yasal güç ve zorlayıcı
güç boyutlarıdır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiler ve bağımsız değişkenlerin
yordayıcılık düzeyleri de incelenmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini 2013- 2014 eğitim öğretim yılında Erzurum ili Aziziye,
Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 75 devlet ortaokulunda
görev yapmakta olan 1925 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, tabakalı
örneklem yöntemi ile belirlenen 385 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem grubunu oluşturan
öğretmenlerin %54’ünü kadın öğretmenler; %46’sını erkek öğretmenler oluşturmaktadır.
Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin branş değişkenine göre %33.8’ini sayısal,
%39.5’ini sözel, %17.7’sini güzel sanatlar, %9.1’ini ise yabancı dil branşına; mesleki kıdem
değişkenine göre %24.2’sinin 1-5 yıllık, %25.5’inin 6-10 yıl, %22.3’ünün 11-15 yıllık,
%14.5’inin 16-20 yıllık, %13.5’inin 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip oldukları görülmüştür.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacıyla; araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel bilgi
formu, Koşar (2008) tarafından geliştirilen “Güç Tipi Ölçeği” ve Steve Hoy ve Tarter (1997)
tarafından geliştirilmiş ve Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan
“Örgüt İklimi Ölçeği” kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmada örnekleme katılan öğretmenlerin cinsiyet, branş ve
kıdem değişkenlerinin belirlenmesinde kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Güç Tipi Ölçeği: Ölçme aracının ikinci bölümünde ortaokullardaki okul
yöneticilerinin kullandıkları güç tiplerini belirlemeye dönük olarak Koşar (2008) tarafından
geliştirilen “Güç Tipi Ölçeği” (GTÖ) kullanılmıştır. Güç Tipi Ölçeği’nde toplam 33 madde
bulunmaktadır. Ölçekte kullanılan derecelendirme seçenekleri; (1) Hiçbir Zaman, (2) Nadiren,
(3) Bazen, (4) Sık Sık ve (5) Her Zaman biçiminde belirlenmiştir. Ölçek; kişilik gücü, ödül
gücü, yasal güç, zorlayıcı güç olmak üzere 4 alt boyuttan ve 33 maddeden oluşmaktadır.
Koşar (2008) tarafından yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin dört boyuttan oluştuğu
anlaşılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayısı; “Kişilik Gücü” faktörü için .98,
“Ödül Gücü” faktörü için .92, “Yasal Güç” faktörü için .86, “Zorlayıcı Güç” faktörü için .81
olarak hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan bu dört alt boyutun açıkladıkları varyanslar sırasıyla
birinci boyutta %38.56, ikinci boyutta %12.64, üçüncü boyutta %11.19 ve dördüncü boyutta
%9.07 olmak üzere dört faktör toplam varyansın %71.46’sını açıklamıştır. Bu araştırma için
yapılan güvenirlik analiz sonuçlarına göre ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach’s Alfa iç
tutarlılık katsayısı; “Ödül Gücü” boyutu için .90; “Yasal Güç” boyutu için .87; “Zorlayıcı
Güç” boyutu için .79; “Kişilik Gücü” boyutu için .97; olarak bulunmuştur.
Örgüt İklimi Ölçeği: Öğretmenlerin okul iklime ilişkin algılarını belirlemek için Steve
Hoy ve Tarter (1997) tarafından geliştirilmiş ve Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından
Türkçeye uyarlaması yapılan “Örgüt İklimi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, destekleyici müdür
504

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

davranışı, emredici müdür davranışı, kısıtlayıcı müdür davranışı, samimi öğretmen davranışı,
işbirlikçi öğretmen davranışı ve umursamaz öğretmen davranışı olmak üzere 6 boyut ve 39
maddeden oluşmaktadır. Ölçek dörtlü likert tipindedir. Her soru “Nadiren Olur”, “Bazen
Olur”, “Genellikle Olur” ve “Çok Sık Olur” şeklinde 4 düzeyde derecelendirilmiştir. Ölçeğin
Cronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayısı; “Destekleyici Müdür Davranışı” faktörü için .89,
“Emredici Müdür Davranışı” faktörü için .78; “Kısıtlayıcı Müdür Davranışı” faktörü için .73;
“Samimi Öğretmen Davranışı” faktörü için .82, “Meslektaşlar Arasında İşbirlikçi Öğretmen
Davranışı” faktörü için .80 ve “Umursamaz Öğretmen Davranışı” faktörü için .70 olarak
hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan bu altı alt boyutun açıkladıkları varyanslar sırasıyla birinci
boyutta %12.80, ikinci boyutta %8.43, üçüncü boyutta %6.20, dördüncü boyutta %9.24,
beşinci boyutta % 8.32 ve altıncı boyutta % 6.0 olmak üzere altı faktör toplam varyansın
%51’ini açıklamıştır. Bu araştırma için yapılan güvenirlik analiz sonuçlarına göre ölçeğin
toplam güvenirliği .81’dir. Alt boyutların Cronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayısı; “Destekleyici
Müdür Davranışı” boyutu için .94; “Emredici Müdür Davranışı” boyutu için .84; “Kısıtlayıcı
Müdür Davranışı” boyutu için .67; “Samimi Öğretmen Davranışı” boyutu için .85;
“Meslektaşlar Arasında İşbirlikçi Öğretmen Davranışı” boyutu için .80 ve “Umursamaz
Öğretmen Davranışı” boyutu için .69 olarak bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Veri analizi temel olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, bilgisayar
ortamına aktarılan veriler eksik ya da hatalı değer uç değerler açısından incelenmiş, ikinci
aşamada ise araştırmanın alt problemleri çözümlenmiştir. Hatalı değer analizinde, yanlışlıkla
hatalı girildiği düşünülen değerler düzeltilmiştir. Bağımsız değişkenler arasında çoklu
bağlantı probleminin olup olmadığına yönelik yapılan analiz sonucunda, VIF değerlerinin
10’dan ve CI değerlerinin de 30’dan küçük olduğu, otokorelasyon için Durbin Watson
değerlerinin 1.50 ile 1.93 aralığında olduğu, tolerans değerlerinin .10’un üzerinde olduğu,
Skewness and Kurtosis katsayısı değerlerinin -1.13 ile .48 arasında olduğu görülmüş ve elde
edilen bu sonuçlardan hareketle çoklu bağlantı probleminin olmadığına karar verilmiştir.
Araştırmada alt problemlerin çözümlenebilmesi için öncelikle her bir alt ölçekte yer alan
maddelerin aritmetik ortalama değerleri belirlenerek o faktör için bir puan hesaplanmıştır.
Analizler bu faktör puanları üzerinden yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin
hesaplanmasında Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı (r) kullanılmıştır. Bununla
birlikte, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek
amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Regresyon analizlerinin
yorumlanmasında, standartlaştırılmış Beta (β) katsayıları ve bunların anlamlılığına ilişin ttesti sonuçları dikkate alınmıştır. Verilerin analizinde .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.
BULGULAR
Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynaklarına ve
Örgüt İklimine İlişkin Algıları Ne Düzeydedir?
Araştırmaya katılan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları
ile örgüt iklimi algı düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Güç kaynakları ve örgüt iklimi boyutlarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart
sapma değerleri
Alt Boyutlar

Ss

1. Ödül Gücü

X
3.30

.95

2. Yasal Güç

2.74

.93

3. Zorlayıcı Güç

2.24

.97

4. Kişilik Gücü

3.22

1.00

5. Destekleyici Müdür Davranışları

2.75

.83

6. Emredici Müdür Davranışları

2.39

.72

7. Kısıtlayıcı Müdür Davranışları

2.47

.68

8. Samimi Öğretmen Davranışları

2.63

.69

9. İşbirlikçi Öğretmen Davranışları

2.76

.60

10.Umursamaz Öğretmen
Davranışları

2.17

.70

Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin kullandıkları
güç kaynaklarına ilişkin dağılımlar incelendiğinde; güç kaynakları boyutları açısından en
yüksek ortalama ödül gücü boyutunda ( X =3.30) olurken, en düşük ortalamanın zorlayıcı
güç boyutunda ( X =2.24) olduğu görülmüştür. Güç kaynaklarına yönelik diğer dağılımlara
bakıldığında ise boyutlara ait ortalamaların, kişilik gücü boyutunda ( X =3.22), yasal güç
boyutunda ise ( X =2.74) olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına
göre, örgüt iklimine ilişkin dağılımlar incelendiğinde; örgüt iklimi boyutları açısından, en
yüksek ortalamanın işbirlikçi öğretmen davranışları boyutunda ( X =2.76), en düşük
ortalamanın ise umursamaz öğretmen davranışları boyutunda ( X =2.17) olduğu görülmüştür.
Örgüt iklimine yönelik diğer dağılımlara bakıldığında ise boyutlara ait ortalamaların,
destekleyici müdür davranışları boyutunda ( X =2.75), samimi öğretmen davranışları
boyutunda ( X =2.63), kısıtlayıcı müdür davranışları boyutunda ( X =2.47), emredici müdür
davranışları boyutunda ( X =2.39) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Güç Kaynakları İle Örgüt İklimi Boyutları Arasındaki İlişkiler
Araştırmaya katılan öğretmen algılarına göre, okul yöneticilerinin kullandıkları güç
kaynakları ve örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, çift yönlü korelasyon
analizi yapılarak, sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2.Güç Tipi ve Örgüt İklimi Arasındaki Korelasyonlar
Değişkenler

1

2

1.Ödül Gücü

-

2.Yasal Güç

-.36**

3.Zorlayıcı Güç

-.50

**

3

4

5

6

7

8

9

10

.69**

-
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4.Kişilik Gücü

.85**

-.38**

-.50**

-

5.Destekleyici Müd.Dav.

.84

-.53

-.56

6.Emredici Müd. Dav.

-.17**

7.Kısıtlayıcı Müd. Dav.

-.38

8.Samimi Öğrt. Dav.

.46

9.İşbirlikçi Öğrt. Dav.

.62**

-.39**

-.40**

.63**

10.Umursamaz
Öğrt.Dav.

-.39

.44

.52

-.42

**

.83**

-

.68**

.54**

-.16**

-.26**

**

.49

.41

-.43

**

-.46

**

-.25

**

.51

**

**

**

**
**

**

**

-.30

**

**

.44

**

-

**

.43**

-

**

-.09

-.21**

-

.66**

-.22**

-.41**

.64**

-.40

.38

.44

-.16

**

**

**

**

-.37**

-

n = 385; **p <.01
Tablo 2. incelendiğinde okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ve örgüt
iklimine ilişkin öğretmen görüşleri arasında anlamlı ilişkilerin olduğu görülmektedir.
Güç tipi ölçeğinin ödül gücü boyutu ile örgüt iklimi ölçeğinin, destekleyici müdür
davranışları boyutu ile pozitif yönde ve yüksek düzeyde (r=.84, p<.01), samimi öğretmen
davranışları boyutu (r=.46, p<.01) ve işbirlikçi öğretmen davranışları boyutu (r=.62, p<.01) ile
pozitif yönde ve orta düzeyde; emredici müdür davranışları boyutu ile negatif yönde ve düşük
düzeyde (r=-.17, p<.01), kısıtlayıcı müdür davranışları boyutu (r=-.38, p<.01) ve umursamaz
öğretmen davranışları boyutu (r=-.39, p<.01) ile negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir
ilişki olduğu görülmektedir.
Bunun yanında, güç tipi ölçeğinin yasal güç boyutu ile örgüt iklimi ölçeğinin, emredici
müdür davranışları boyutu (r=.68, p<.01), kısıtlayıcı müdür davranışları boyutu (r=.49, p<.01)
ve umursamaz öğretmen davranışları boyutu (r=.44, p<.01) arasında pozitif yönde ve orta
düzeyde; destekleyici müdür davranışları boyutu ve işbirlikçi öğretmen davranışları boyutu
(r=-.39, p<.01) arasında negatif yönde ve orta düzeyde (r=-.53, p<.01), samimi öğretmen
davranışları boyutu arasında negatif yönde ve düşük düzeyde (r=.25, p<.01) anlamlı bir ilişki
olduğu görülmektedir.
Ayrıca, güç tipi ölçeğinin zorlayıcı güç boyutu ve örgüt iklimi ölçeğinin, emredici
müdür davranışları boyutu (r=.54, p<.01), kısıtlayıcı müdür davranışları boyutu (r=.41, p<.01)
ve umursamaz öğretmen davranışları boyutu (r=.52, p<.01) ile pozitif yönde ve orta düzeyde;
destekleyici müdür davranışları boyutu (r=-.56, p<.01), samimi öğretmen davranışları boyutu
(r=-.30, p<.01) ve işbirlikçi öğretmen davranışları boyutu (r=-.40, p<.01) ile negatif yönde ve
orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.
Son olarak, güç tipi ölçeğinin kişilik gücü boyutu ile örgüt iklimi ölçeğinin,
destekleyici müdür davranışları boyutu arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde (r=.83,
p<.01), samimi öğretmen davranışları boyutu (r=.44, p<.01) ve işbirlikçi öğretmen
davranışları boyutu (r=.63, p<.01) ile arasında pozitif yönde ve orta düzeyde; emredici müdür
davranışları boyutu arasında negatif yönde ve düşük düzeyde (r=-.16, p<.01), kısıtlayıcı
müdür davranışları boyutu (r=-.43, p<.01) ve umursamaz öğretmen davranışları boyutu
(r=.42, p<.01) arasında negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

507

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Güç Kaynaklarının Örgüt İklimi Boyutlarını Yordama Düzeyi
Araştırmada, örgüt ikliminin yordanması amacıyla okul yöneticilerinin kullandıkları
güç kaynakları ile örgüt iklimi arasında çoklu regresyon analizi yapılarak, sonuçlar; Tablo 3,
Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de verilmiştir.
Destekleyici Müdür Davranışlarının Yordanması
Destekleyici müdür davranışlarının yordanmasına ilişkin çoklu doğrusal regresyon
analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Destekleyici Müdür Davranışlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken
Sabit
1.Ödül Gücü
2. Yasal Güç
3. Zorlayıcı Güç
4. Kişilik Gücü
F = 363.678; *p <.05

B
Sh
1.127
.122
.377
.038
-.199
.029
-.005
.029
.292
.035
2
R = .89; R = .79

Β
.436
-.223
-.006
.371

t
9.202
9.795
-6.946
-.177
8.303

P
.000*
.000*
.000*
.860
.000*

Tablo 3’te görüldüğü gibi, okul yöneticilerinin kullandıkları; ödül gücü, yasal güç,
zorlayıcı güç ve kişilik gücü, örgüt iklimi ölçeğinin destekleyici müdür davranışları boyutunu
yordama gücü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=363.678, p<.01). Bu yordayıcı
değişkenler, destekleyici müdür davranışları boyutu puanındaki değişimin %79’unu (R=.89,
R2=.79) açıklayabilmektedir. Güç tipi ölçeğinin; ödül gücü (β=.436, p<.01) ve kişilik gücü
(β=.371, p<.05) boyutları, örgüt iklimi ölçeğinin destekleyici müdür davranışları boyutunu
pozitif yönde, yasal güç (β=-.223, p<.05) boyutu ise negatif yönde ve anlamlı düzeyde
yordamaktadır. Zorlayıcı güç (β=-.006, p>.05) boyutu destekleyici müdür davranışları
boyutunun tek başına anlamlı yordayıcısı değildir. Standardize edilmiş regresyon katsayısına
göre (β) yordayıcı değişkenlerin destekleyici müdür davranışları üzerindeki göreli önem
sırası; ödül gücü, kişilik gücü, yasal güç ve zorlayıcı güç olduğu görülmektedir.
Emredici Müdür Davranışlarının Yordanması
Emredici müdür davranışlarının yordanmasına ilişkin çoklu doğrusal regresyon analizi
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Emredici Müdür Davranışlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Doğrusal Regresyon
Analizi Sonuçları
Değişken
B
Sh
Β
t
P
*
Sabit
.333
.168
1.985
.048
.025
.053
.033
.474
.636
1.Ödül Gücü
.455
.039
.584
11.593
.000*
2. Yasal Güç
.176
.040
.236
4.363
.000*
3. Zorlayıcı Güç
,105
.048
.153
2,185
.029*
4. Kişilik Gücü
F = 92.143; *p <.05
R = .702; R2 = .492
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Tablo 4’te görüldüğü gibi, okul yöneticilerinin kullandıkları; ödül gücü, yasal güç,
zorlayıcı güç ve kişilik gücü, örgüt iklimi ölçeğinin emredici müdür davranışları boyutunu
yordama gücü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=92.143, p<.01). Bu yordayıcı
değişkenler, destekleyici müdür davranışları boyutu puanındaki değişimin %49’unu (R=.702,
R2=.492) açıklayabilmektedir. Güç tipi ölçeğinin; yasal güç (β=.584, p<.01), zorlayıcı güç
(β=.236, p<.05) ve kişilik gücü (β=.153, p<.05) boyutları, örgüt iklimi ölçeğinin emredici
müdür davranışları boyutunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Ödül gücü
(β=.033, p>.05) boyutu emredici müdür davranışları boyutunun tek başına anlamlı yordayıcısı
değildir. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β) yordayıcı değişkenlerin emredici
müdür davranışları üzerindeki göreli önem sırası; yasal güç, zorlayıcı güç, kişilik gücü ve
ödül gücü olduğu görülmektedir.
Kısıtlayıcı Müdür Davranışlarının Yordanması
Kısıtlayıcı müdür davranışlarının yordanmasına ilişkin çoklu doğrusal regresyon
analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Kısıtlayıcı Müdür Davranışlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Doğrusal
Analizi Sonuçları
Değişken
B
Sh
Β
t
Sabit
2.280
.183
12.440
.007
.058
.010
.126
1.Ödül Gücü
.267
.043
.366
6.233
2. Yasal Güç
.017
.044
.024
.382
3. Zorlayıcı Güç
-.186
.053
-.289
-3.541
4. Kişilik Gücü
*
2
F = 42.674; p <.05
R = .557; R = .310

Regresyon
P
.000*
.900
.000*
.703
.000*

Tablo 5’te görüldüğü gibi, okul yöneticilerinin kullandıkları; ödül gücü, yasal güç,
zorlayıcı güç ve kişilik gücü, örgüt iklimi ölçeğinin kısıtlayıcı müdür davranışları boyutunu
yordama gücü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=42.674, p<.01). Bu yordayıcı
değişkenler, kısıtlayıcı müdür davranışları boyutu puanındaki değişimin %31’ini (R=.557,
R2=.310) açıklayabilmektedir. Güç tipi ölçeğinin; yasal güç (β=.366, p<.01) boyutu örgüt
iklimi ölçeğinin kısıtlayıcı müdür davranışları boyutunu pozitif yönde, kişilik gücü ise (β=.289, p<.05) negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. Ödül gücü (β=.010, p>.05) ve
zorlayıcı güç (β=.024, p>.05) boyutları kısıtlayıcı müdür davranışları boyutunun tek başına
anlamlı yordayıcısı değildir. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β) yordayıcı
değişkenlerin kısıtlayıcı müdür davranışları üzerindeki göreli önem sırası; yasal güç, zorlayıcı
güç, ödül gücü ve kişilik gücü olduğu görülmektedir.
Samimi Öğretmen Davranışlarının Yordanması
Samimi öğretmen davranışlarının yordanmasına ilişkin çoklu doğrusal regresyon
analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6.Samimi Öğretmen Davranışlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Doğrusal Regresyon
Analizi Sonuçları
Değişken
B
Sh
Β
t
P
Sabit
1.807
.198
9.118
.000*
.225
.062
.310
3.612
.000*
1.Ödül Gücü
-.042
.046
-.056
-.906
.366
2. Yasal Güç
-.033
.048
-.046
-.692
.490
3. Zorlayıcı Güç
.086
.048
.130
1.511
.132
4. Kişilik Gücü
*
2
F = 28.219; p<.05
R = .479; R = .229
Tablo 6’da görüldüğü gibi, okul yöneticilerinin kullandıkları; ödül gücü, yasal güç,
zorlayıcı güç ve kişilik gücü örgüt iklimi ölçeğinin samimi öğretmen davranışları boyutunu
yordama gücü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=28.219, p<.01). Bu yordayıcı
değişkenler, samimi öğretmen davranışları boyutu puanındaki değişimin %23’ünü (R=.479,
R2=.229) açıklayabilmektedir. Güç tipi ölçeğinin; ödül gücü (β=.310, p<.01) boyutu örgüt
iklimi ölçeğinin samimi öğretmen davranışları boyutunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde
yordamaktadır. Yasal güç (β=-.056, p<.05), zorlayıcı güç (β=-.046, p>.05) ve kişilik gücü
(β=.130, p>.05) boyutları samimi öğretmen davranışları boyutunun tek başına anlamlı
yordayıcısı değildir. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β) yordayıcı
değişkenlerin samimi öğretmen davranışları üzerindeki göreli önem sırası; ödül gücü, kişilik
gücü, yasal güç ve zorlayıcı güç olduğu görülmektedir.
İşbirlikçi Öğretmen Davranışlarının Yordanması
İşbirlikçi öğretmen davranışlarının yordanmasına ilişkin çoklu doğrusal regresyon
analizi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. İşbirlikçi Öğretmen Davranışlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken
Sabit
1.Ödül Gücü
2. Yasal Güç
3. Zorlayıcı Güç
4. Kişilik Gücü
F = 75.175; *p<.05

B
Sh
1.847
.147
.187
.046
-.116
.034
.015
.035
.182
.042
2
R = .665; R = .442

Β
.296
-.179
.024
.318

t
12.604
4.048
-3.385
.429
4.336

P
.000*
.000*
.001*
.668
.000*

Tablo 7’de görüldüğü gibi, okul yöneticilerinin kullandıkları; ödül gücü, yasal güç,
zorlayıcı güç ve kişilik gücü, örgüt iklimi ölçeğinin işbirlikçi öğretmen davranışları boyutunu
yordama gücü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=75.175, p<.01). Bu yordayıcı
değişkenler, kısıtlayıcı müdür davranışları boyutu puanındaki değişimin %44’ünü (R=.665,
R2=.442) açıklayabilmektedir. Güç tipi ölçeğinin; ödül gücü (β=.296, p<.01) kişilik gücü
(β=.318, p<.05) boyutları örgüt iklimi ölçeğinin işbirlikçi öğretmen davranışları boyutunu
pozitif yönde, yasal güç (β=-.179, p>.05) boyutu ise negatif yönde ve anlamlı düzeyde
yordamaktadır. Zorlayıcı güç (β=.024, p>.05) boyutu işbirlikçi öğretmen davranışları
boyutunun tek başına anlamlı yordayıcısı değildir. Standardize edilmiş regresyon katsayısına
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göre (β) yordayıcı değişkenlerin işbirlikçi öğretmen davranışları üzerindeki göreli önem
sırası; kişilik gücü, ödül gücü, zorlayıcı güç ve yasal güç olduğu görülmektedir.
Umursamaz Öğretmen Davranışlarının Yordanması
Umursamaz öğretmen davranışlarının yordanmasına ilişkin çoklu doğrusal regresyon
analizi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Umursamaz Öğretmen Davranışlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken
B
Sh
Β
t
P
*
Sabit
1.815
.188
9.636
.000
-.013
.059
-,018
-.221
.825
1.Ödül Gücü
.107
.044
.142
2.433
.015*
2. Yasal Güç
.229
.045
.319
5.066
.000*
3. Zorlayıcı Güç
-.126
.054
-.190
-2.333
.020*
4. Kişilik Gücü
F = 43.663; *p<.05
R = .561; R2 = .315
Tablo 8’de görüldüğü gibi, okul yöneticilerinin kullandıkları; ödül gücü, yasal güç,
zorlayıcı güç ve kişilik gücü, örgüt iklimi ölçeğinin umursamaz öğretmen davranışları
boyutunu yordama gücü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=43.663, p<.01). Bu
yordayıcı değişkenler, umursamaz öğretmen davranışları boyutu puanındaki değişimin
%32’sini (R=.561, R2=.315) açıklayabilmektedir. Güç tipi ölçeğinin; yasal güç (β=.142,
p<.01) zorlayıcı güç (β=.319, p<.05) boyutları örgüt iklimi ölçeğinin umursamaz öğretmen
davranışları boyutunu pozitif yönde, kişilik gücü (β=-.190, p>.05) boyutu ise negatif yönde ve
anlamlı düzeyde yordamaktadır. Ödül gücü (β=-.018, p>.05) boyutu umursamaz öğretmen
davranışları boyutunun tek başına anlamlı yordayıcısı değildir. Standardize edilmiş regresyon
katsayısına göre (β) yordayıcı değişkenlerin umursamaz öğretmen davranışları üzerindeki
göreli önem sırası; zorlayıcı güç, yasal güç, kişilik gücü ve ödül gücü olduğu görülmektedir.

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi
arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda; güç kaynakları boyutları açısından en
yüksek ortalama ödül gücü boyutunda olurken, en düşük ortalamanın ise zorlayıcı güç
boyutunda olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin genellikle görevlerini yerine getiren
öğretmenlere teşekkür ettiği ve kendilerine güvenen bir tutum sergiledikleri söylenebilir. Okul
yöneticilerinin ödül gücünü kullanmaları öğretmenlerin motivasyonları açısından önemlidir.
Öğretmenlerin yaptıkları başarılı işler karşısında takdir edilmesi diğer öğretmenler içinde
örnek teşkil edecektir. Bu durum öğretmenlerin görevlerini daha istekli bir şekilde yerine
getirmelerine yardımcı olarak, okuldaki başarının artmasını ve okul içinde olumlu bir havanın
oluşmasını sağlayabilir. Diğer taraftan okul yöneticilerinin öğretmenler üzerinde baskı
oluşturmaması, gereksiz işlerle öğretmenlere engel olmaması gerekmektedir. Okul
yöneticileri öğretmenleri destekleyerek işbirliğini sağlamalıdır. İşbirliği okul içinde ekip
ruhunun canlı kalmasını kolaylaştırabilir. Koşar (2008) tarafından yapılan araştırmada güç
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kaynakları boyutlarına ilişkin en yüksek ortalama ödül gücü boyutunda olurken, en düşük
ortalamanın ise zorlayıcı güç boyutunda olduğu görülmektedir. Bu sonuç yapılan araştırma
sonucunu destekler niteliktedir. Bunun yanında; Kayalı (2011), Polat (2010) ile Özaslan ve
Gürsel (2008) tarafından yapılan çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma
sonuçlarından farklı olarak, Yorulmaz (2014) tarafından yapılan çalışmada en yüksek
ortalamanın yasal güç boyutunda, en düşük ortalamanın ödüllendirme gücü boyutunda olduğu
görülmektedir. Bakan ve Büyükbeşe (2010) tarafından yapılan araştırmada, kamu yöneticileri
yasal güç kaynağını ilk sırada kullanırken; özel sektör yöneticileri uzmanlıktan doğan güç
kaynağını birinci sırada kullanmaktadırlar. Apak (2016) tarafından yapılan araştırmada en
yüksek ortalamanın yasal güç boyutunda en düşük ortalamanın ise zorlayıcı güç boyutunda
olduğu görülmektedir.
Örgüt iklimine ilişkin dağılımlara bakıldığında en yüksek ortalamanın işbirlikçi
öğretmen davranışları boyutunda, en düşük ortalamanın ise umursamaz öğretmen davranışları
boyutunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen algılarına göre örgüt iklimine ilişkin, okul
yöneticilerinin öğretmenlerin önerilerine önem verdikleri böylece okulda olumlu bir havanın
oluşmasına katkıda bulunduğu söylenebilir. Ayrıca öğretmenlerin meslektaşları için güçlü
sosyal destek sağladıkları, okula yeni gelen öğretmenlerin, diğer öğretmenlerce destek
gördükleri ve uyum sorunu yaşamadıkları ifade edilebilir. Diğer taraftan öğretmenlerin,
zamanlarını planlı, etkin ve verimli bir şekilde geçirdikleri söylenebilir. Tok (2006) tarafından
yapılan araştırmada kendini işe vermiş öğretmen davranışları en yüksek düzeyde algılanan
boyut olurken, destekleyici müdür davranışları en düşük düzeyde algılanan boyut olmuştur.
Gültekin’in (2012) yaptığı araştırmada örgüt ikliminin alt boyutlarına ilişkin en yüksek
ortalama destekleme boyutunda, en düşük ortalama ise ilgisiz çözülme boyutundadır. Baş
(2012) tarafından yapılan araştırmada öğretmenler okul ikliminin öğretmen davranışlarına
ilişkin alt boyutları arasında en fazla mesleki dayanışma boyutunu, en az da ilgisiz boyutunu
algılamaktadır. Kavgacı (2010) tarafından yapılan araştırmada okul ikliminin destekleyicilik
boyutu en yüksek düzeyde, sınırlayıcılık boyutu en düşük düzeyde algılanan boyut olmuştur.
Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi arasındaki
korelasyona ilişkin bulgular değerlendirildiğinde, güç tipi ölçeğinin ödül gücü boyutu ile
örgüt iklimi ölçeğinin, destekleyici müdür davranışları, samimi öğretmen davranışları ve
işbirlikçi öğretmen davranışları boyutları arasında pozitif yönde, emredici müdür davranışları,
kısıtlayıcı müdür davranışları ve umursamaz öğretmen davranışları boyutları arasında negatif
yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin ödül gücünü kullanmaları,
öğretmenleri dikkate aldıklarının ve öğretmenlere değer verdiklerinin bir göstergesi olabilir.
Öğretmenler tarafından verilen emeğin ve elde edilen başarılı sonuçların ödülle karşılık
bulması, öğretmenlerin mesleklerine karşı olan bağlılıklarını artırabilir. Bunun yanında, güç
tipi ölçeğinin yasal güç boyutu ile örgüt iklimi ölçeğinin, emredici müdür davranışları,
kısıtlayıcı müdür davranışları ve umursamaz öğretmen davranışları boyutları arasında pozitif
yönde, destekleyici müdür davranışları, samimi öğretmen davranışları ve işbirlikçi öğretmen
davranışları boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Okul yöneticilerinin makamlarından aldıkları gücü kullanmaları, öğretmenleri etkileme
konusunda yetersiz kalabilir. Bu durum, okul içerisinde sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir.
İşbirliğinin ve karar sürecine katılımın olmadığı bir okulda verim düşebilir. Ayrıca, güç tipi
ölçeğinin zorlayıcı güç boyutu ile örgüt iklimi ölçeğinin, emredici müdür davranışları,
kısıtlayıcı müdür davranışları ve umursamaz öğretmen davranışları boyutları arasında pozitif
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yönde, destekleyici müdür davranışları, samimi öğretmen davranışları ve işbirlikçi öğretmen
davranışları boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Son
olarak, güç tipi ölçeğinin kişilik gücü boyutu ile örgüt iklimi ölçeğinin, destekleyici müdür
davranışları, samimi öğretmen davranışları ve işbirlikçi öğretmen davranışları boyutları
arasında pozitif yönde, emredici müdür davranışları, kısıtlayıcı müdür davranışları ve
umursamaz öğretmen davranışları boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticileri; liderlik özellikleri, davranışları ve iletişim becerileri
ile öğretmenleri etkileyebilirler. Bu durum yapıcı eleştirilerin ortaya konulmasını
kolaylaştırarak örgütsel gelişimi sağlayabilir.
Eğitimde yönetici davranışı birinci derecede, öğretmen yönetici ilişkilerinin ekseni
etrafında toplanmalıdır. Bu ilişkilerde birbirini suçlama, daima olumsuz sonuçlar verir.
Öğretmen, yönetici ile olan ilişkilerini geliştirmenin kendi başarısını etkilediğine inanırsa;
gerek bu ilişkilerde, gerekse ders içi ve ders dışı çalışmalarında daha olumlu davranışlar
gösterecektir. Zaten ikisi arasında böyle bir güven ve iş birliği kurulduğu zaman, her ikisi de
zayıf yanlarını açıklamaktan çekinmeyecektir. Böyle bir açıklama bu zayıflıkların azalmasını
hatta kaybolmasını sağlayacaktır (Blair,1955; Akt. Gültürk, 2012). Okulun lideri olarak okul
müdürün rolü okul iklimi üzerinde derin bir etkiye sahiptir (Pepper ve Thomas, 2002).
Holloway (2012), liderlik ve örgüt iklimi üzerine yaptığı araştırmada, belli liderlik
davranışları ile örgütsel iklimin boyutları arasında ilişki olduğu sonucuna varmıştır. McCarley
(2012), Gültekin (2012), Tajasom ve Ahmad (2011) ve Keyser (2010), Şen ve Yaşlıoğlu
(2010), Tahaoğlu (2007) ve Tuna (1996) tarafından yapılan araştırmalarda liderlik
davranışları ile örgüt iklimi arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Koşar (2008)
tarafından yapılan araştırmada ise güç kaynakları ile örgüt kültürü arasında anlamlı ilişki
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Karaman (2015) yaptığı araştırmada okul müdürlerinin
kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları arasında anlamlı
ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Apak (2016) tarafından yapılan araştırmada sınıf
öğretmenlerinin okul yöneticilerinden algıladıkları örgütsel gücün boyutları ile öğretmenlerin
örgütsel sessizlik düzeyleri arasında düşük düzeylerde ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, güç tipi ölçeğinin ödül gücü boyutu örgüt
iklimi ölçeğinin destekleyici müdür davranışları, samimi öğretmen davranışları ve işbirlikçi
öğretmen davranışları boyutlarını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.
Okul yöneticileri; öğretmenlere yol göstererek, öğretmenlerin olumlu davranışlarını
ödüllendirerek ya da demokratik tutumlar sergileyerek öğretmenlere destek olabilirler.
Güç tipi ölçeğinin yasal güç boyutu, örgüt iklimi ölçeğinin emredici müdür
davranışları, kısıtlayıcı müdür davranışları, umursamaz öğretmen davranışları boyutlarını
pozitif yönde ve anlamlı düzeyde, destekleyici müdür davranışları ile işbirlikçi öğretmen
davranışlarını ise negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Okul
yöneticilerinin, otoriter davranışlar sergilemesi, makamından aldığı gücü kullanarak
çalışanlara emirler vermesi ve öğretmenler ile arasında korku temelli bir ilişki oluşturması
öğretmenler tarafından emredici olarak algılanmasına sebep olabilir.
Güç tipi ölçeğinin zorlayıcı güç boyutu, örgüt iklimi ölçeğinin emredici müdür
davranışları ve umursamaz öğretmen davranışları boyutlarını pozitif yönde ve anlamlı
düzeyde yordadığı görülmüştür. Okul yöneticilerinin baskıcı tutum sergilemeleri
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öğretmenlerin zamanlarını verimli olarak kullanmalarına engel olabilir. Zaman doldurma
eğiliminde olan öğretmenlerin hedeflere ulaşması zorlaşacaktır.
Güç tipi ölçeğinin kişilik gücü boyutu, örgüt iklimi ölçeğinin destekleyici müdür
davranışları, emredici müdür davranışları, işbirlikçi öğretmen davranışları boyutlarını pozitif
yönde ve anlamlı düzeyde, kısıtlayıcı müdür davranışları ve umursamaz öğretmen davranışları
boyutlarını ise negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Bir lider olarak okul
yöneticisi, hem kişisel hem de mesleki olarak ne yapmak istediğini bilirse engellere rağmen
amacına ulaşabilecek gücü kendinde bulacaktır (Bennis, 2003). Okul yöneticilerinin ödül
dağıtımında adil olması ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmesi okul
yöneticisine olan güveni artırabilir. Ayrıca okul içinde güven ortamının oluşması
öğretmenlerin birbirlerine karşı olumlu davranışlar sergilemelerini sağlayabilir. Bu durumda
samimi ilişkilerin kurulmasını kolaylaştırabilir. Okulda öğretmenler, düşüncelerini rahat bir
biçimde ifade edebilmeli ve karar sürecine katılımlarına imkân verilmelidir. Ayrıca yönetici
ve öğretmenler arasında çift yönlü iletişim kurulmalıdır. Böylece öğretmenlerin işbirliği
içinde olmaları, birbirlerine destek vermeleri ve deneyimlerini paylaşmaları sağlanabilir. Bu
durum yapılan işlerin kalitesini artırabilir.
Şen ve Yaşlıoğlu (2010) tarafından yapılan araştırmada dönüşümcü liderliğin yeniliği
destekleyici iklim üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Tutar ve
Altınöz (2010) tarafından yapılan araştırmada örgütsel iklimin, iş görenlerin performans
algılarını üzerinde önemli bir etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre örgütsel iklim, iş
gören performansının anlamlı bir yordayıcısıdır. Sağ (2010) tarafından yapılan araştırmaya
göre yöneticilerin dönüşümcü veya sürdürümcü liderlik davranışları ile ilgili öğretmen algıları
değişebilmektedir. Karaman (2015) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre ödül gücü,
zorlayıcı güç ve karizmatik güç, öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışlarının anlamlı
yordayıcılardır.
Araştırma sonuçlarına dayalı olarak uygulayıcılar ve araştırmacılar için şu önerilerde
bulunulabilir:
Araştırma sonucuna göre, okul yöneticilerinin kullandıkları ödül gücü ve kişilik gücü,
samimi ve işbirlikçi davranışların sergilenmesi açısından önemli görülmüştür. Diğer taraftan
yasal güç ve zorlayıcı güç, okul içinde sıkı denetimin ve gereksiz iş yoğunluğunun olmasına
sebep olmaktadır. Bu durum istenilen amaçlara ulaşılmasını zorlaştırabilir. Okul
yöneticilerinin öğretmenler ile etkili iletişime geçmesi destekleyici bir havanın oluşmasında
önem teşkil edebilir. Okul yöneticileri, öğretmenlerin düşüncelerine saygı gösterip, karar
sürecinde katılımı sağlayabilir. Bu durum öğretmenlerin kuruma olan bağlılığını artırabilir.
Araştırma ilişkisel tarama modelinde olduğu için neden-sonuç ilişkisinden ziyade karşılıklı
ilişkiler vurgulanmıştır. Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile örgüt iklimi
arasında neden-sonuç ilişkilerinin ortaya konulabileceği araştırmalar yapılabilir. Değişkenler
ile ilgili, gözlem, görüşmeye dayalı nitel çalışmalara yer verilebilir. Ayrıca araştırma özel
okullarda yapılabilir. Güç kaynakları ile çatışma çözme becerileri, liderlik davranışları,
örgütsel özdeşleşme, örgütsel güven arasındaki ilişkiler incelenebilir.
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OYUN YA DA REKLAM? GENÇ OYUNCULAR EĞLENCE İÇERİKLİ OYUN
REKLAMLARI NASIL ALGILIYOR?
Yasemin BOZKURT**

Özet

Mine OYMAN***

Yeni medya uygulamaları arasında yer alan oyun reklamlar, markayla tüketicileri eğlenceli bir ortamda bir araya
getiren ve her geçen gün reklamverenler tarafından tercih edilme oranı artan bir reklam uygulamasıdır. Özelliği,
video oyunu ve eğlence içeriği temelinde marka mesajını tüketiciyle buluşturmasıdır. Bu araştırmanın amacı,
çevrimiçi ortamda oyun oynayan insanların oyun reklamları “oyun” ve “reklam” bakış açısına göre nasıl
algıladığı ve bu uygulamaları nasıl değerlendirdiğini ortaya çıkarmaktır. 18-24 yaş arası 27 genç internet
oyuncusuyla odak grup görüşmeleri yapılarak araştırma verilerine ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; oyuncular oyun reklamların ticari bir amaç için
tasarlandığı bilincine sahip olsalar da, bazı koşullara bağlı olmak şartıyla bu uygulamaları “oyun” olarak
algılamakta ve oynamaktadır. Reklam olması nedeniyle bu uygulamayı reddetmesinin aksine; tüketici-teknolojiiletişim boyutlarındaki değişimler göz önüne alındığında, yapılması gereken bir uygulama olarak
değerlendirmektedirler. Ayrıca oyunlarda marka olması, oyuncuların “oyun” algısını ve eğlence deneyimini
olumsuz etkilememektedir.
Anahtar Kelimeler: Oyun reklam, algı, video oyun, oyun-marka etkileşimi, video oyuncusu, eğlence içeriği.
ADVERTİSİNG OR GAME? HOW YOUNG PLAYERS PERCEIVE ADVERGAME WITH
ENTERTAINMENT CONTENT?
Abstract
Advergame located between new media practices is one of the advertising practices bringing consumers and
brands together with in a fun environment and increasing rate preferred by advertisers every day. It's property is
to bring together brand messages and consumers on the basis of video game and entertainment. The purpose of
this research is to find out that how the people playing online game perceive advergame by the perspective
"game" and "advertising" and how they evaluate these practices. Research data was reached by making focus
group with 27 young internet players between 18-24 ages. The resulting data were analyzed using content
analysis. According to the study results although players were conscious that advergame is designed for the
purpose of commercial, they perceived and played this practice as a "game" in certain conditions. Unlike the
rejection of this practice because of being advertising; they evaluated a practice needs to be done when the
changes in the consumer-technology-communication dimensions were considered. Furthermore the brand in the
game didn't adversely affect the player's "game" perception and entertainment experiences.
Keywords: Advergame, perception, video game, game-brand interaction, videogame player, entertainment
content.

1. GİRİŞ
Reklamverenler yakın zamana kadar istedikleri hedef kitlelere ulaşmak için onları
sürekli kovalamış, geleneksel medya kanallarıyla bilindik reklam uygulamalarını kullanarak
tüketicilerine ulaşmaya çalışmıştır. Reklam kirliliği, geleneksel reklamlara yönelik olumsuz
tutumlar, farklı yeni medya tekniklerinin ortaya çıkması, tüketicinin yanı sıra teknoloji,
ekonomi, pazarlama gibi alanlarda yaşanan değişimler sonucunda reklamcılar farklı reklam
formatlarına yönelmek zorunda kalmıştır. Özellikle eskiden televizyon karşısında saatlerini
Bu çalışma Yasemin Bozkurt'un Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce kabul edilen doktora tezinin bir bölümünü temel
almaktadır.
**
Öğretim Görevlisi Doktor, Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, ybozkurt@pau.edu.tr.
***
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geçiren ama milenyum çağıyla birlikte internet ortamına yönelen ve orada kendisine ait sanal
bir yaşam alanı kuran yeni ve genç tüketicileri yakalamak adına, reklamcılar da çalışmalarını
internet üzerinden geliştirmeye başlamıştır. Bu sonucu en çok etkileyen faktörlerden birisi,
teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin sonucunda insanların yalnızlaşması, boş zamanın
artışı, gündelik hayatta yaşanılan sıkıntıların artışı, insanların kendilerine sunulan olanaklara
karşılık üst düzeyde tatminsizlik yaşaması gibi birçok etkenin, tüketicileri eğlence içerikli
ortam arayışına yönlendirmesidir. Bu bağlamda video oyunlar insanların eğlence içerikli
ortam arayışının bir yansıması olarak karşımıza çıkarken, oyun reklamlar da reklamcıların
günümüz tüketicisine ulaşma çabasının bir ürünü olarak görülebilmektedir.
2. VİDEO OYUNLARIN YÜKSELİŞİ
Tüketicilerin eğlenmek için tercih ettikleri ortamlardan birisi de video oyunlardır.
“Video oyun”, “mobil oyun” ve “bilgisayar oyunu” terimleri literatürde ve sektörde birbirinin
yerine kullanılan terimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Video oyunlar, bir video ekranı
üzerinde bir ara yüzle kullanıcı yani oyuncu arasında etkileşiminin (geri bildirim)
gerçekleştiği ortamlardır. Karmaşık yazılım kodları olan oyunlar, bilgisayar, konsol, avuç içi
cihazlar (telefon, tablet, i-pad vb), atari makineleri gibi çeşitli oyun platformları içerisinde
ilerlemektedir. Oyuncu video oyununa başladığı anda klavye ve fare, oyun çubuğu, pad vb
yöneticiyi kullanarak sisteme bilgi girişi yapmaktadır. Bu bilgi, programlama sitemi
tarafından işlenmekte, analiz edilerek programlama ve oyun kurallarına göre
yorumlanmaktadır. Yorum sonrasında bilgisayar ekranı, TV ya da telefon ekranı gibi bir çıkış
cihazında görüntü, ses ya da bazen dokunsal (örneğin oyun çubuğunun titremesi gibi) bir geri
bildirim oyuncuya gönderilmektedir (Abrudan ve Prundaru, 2009:31). Böylece sistem bir
döngü halinde devam etmektedir.
Video oyunlar, sanal ortamda bizlere sonsuz eğlence deneyimi yaşatmaktadır. Akıl
oyunlarından spor maçlarına, şeker patlatmacadan istediğimiz karaktere bürünebildiğimiz
oyunlara, köyde ya da şehir ortamında olsun öbek öbek şehirler kurmaya kadar bir çok farklı
eğlence biçimlerini önümüze sunmaktadır. Her yaştan farklı özelliklere sahip insanların video
oyunlara oldukça fazla ilgi duyduğu ve saatlerini oyunların başında geçirdiği görülmektedir.
Newzoo’nun 2013’te dünyanın en büyük 110 ülkesinde yaptığı araştırmaya göre, dünya
nüfusunun neredeyse 1/5’i (%18.75)’i aktif bir şekilde internette oyun oynamaktadır.
Araştırmada tüm dünyada 2.4 milyar internet kullanıcısının olduğu ve 1.2 milyar aktif oyuncu
olduğu ifade edilmektedir 1. Küçük yaştaki çocuklardan çok daha büyük yaş grubundaki
insanlara kadar birçok birey kendini kaptırırcasına oyun dünyasının içine girmekte, farklı
ihtiyaçlarını karşılamak, istedikleri kimliklere sanal ortamda sahip olmak ya da gerçek
dünyadan uzaklaşarak sanal öz benliklerini yaşamak için oyunları sürekli takip etmektedirler.
Özellikle internet ortamındaki oyunların, interaktiflik, sosyal paylaşım ve sürekli
güncellenebilme nitelikleri bakımından çok sık tercih edildiği görülmektedir. Jack in the Box,
Akampüs Gençlik Ajansı ile SenceBence.com platformu işbirliğiyle Türkiye’deki çevrimiçi
video oyunu oynayan oyuncular üzerine Gamin’sight2 tarafından yürütülen bir araştırma
yapılmıştır. 11 Nisan - 30 Mayıs 2013 tarihleri arasında 14-61 yaş aralığındaki 820
katılımcının dahil olduğu araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların %55’i günde ortalama 1-3
saat arası oyun oynamaktadır. Günde 3-6 saat arası oyun oynayanların oranının yüksek
http://www.portturkey.com/tr/internet/46131-dijital-oyun-pazari-hizla-buyuyor (Erişim Tarihi: 23.05.2015).
Gamein’sight, oyun pazarı, oyun ve oyunlaştırma teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten bir araştırma platformudur.

1
2
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olması (%15) da oldukça dikkat çekicidir 3. Araştırma sonuçlarından da görüldüğü üzere tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet ortamında oyun oynayan ve oyun başında uzun
zaman geçiren insanların sayısı hiç de küçümsenmeyecek boyuttadır. Ve her geçen gün bu
rakamlar hızla yükselmeye devam etmektedir.
3. VİDEO OYUN VE MARKANIN BİRLEŞİMİ: OYUN REKLAMLAR
Video oyunların ilgi topluyor olması ve popülerliğinin hızla artması, milyonlarca
insanın bu oyunlarda buluşması tüketici kitlesini yakalamak için farklı uygulama arayışında
olan reklam dünyasını eğlence merkezli oyunlara yöneltmiştir. İnsanların saatlerini geçirdiği
bu ortam, hem bireysel hem de toplu olarak tüketicilere ulaşılmasını sağlamaktadır. Dahası,
oyunlar bir taraftan markayla etkileşimli ve olumlu bir iletişim ortamı yaratırken, bir taraftan
da eğlence içeriğinde marka bilgisini verebilmek için reklamverenlere etkili ve güçlü bir araç
sunmaktadır.
Video oyunlarla markaların birleştirildiği uygulamalardan birisi olan oyun reklam, tüm
dünyada yeni, etkileyici ve ikna edici ortam olarak kabul gören bir reklam uygulamasıdır.
Video oyunların içerisine belli ve bir tek ürün ya da markanın yerleştirilerek oyundaki eğlence
unsuruyla marka mesajların tüketiciyle buluşturulduğu reklam uygulamaları “oyun reklam
(advergame)” şeklinde ifade edilmektedir. Marka içerikli bu tür video oyunlar, belli bir marka
için özel olarak tasarlanmaktadır. Kretchmer’in (2005:7) tanımladığı gibi geleneksel
oyunlardaki eğlence içeriğine benzer özelliklere sahip olan oyun reklamlar, markaları
tanıtmak amacıyla reklam işlevini yerine getirmek için tasarlanmış video oyunlardır.
Oyun reklamlarda, marka oyunun merkezinde yer almakta (Chen ve Ringel, 2001: 2),
tüm hikaye markanın etrafında gelişmekte ve kuralları da dahil olmak üzere oyunun tüm
kurgusu verilmek istenen reklam mesajının etrafında şekillenmektedir (Coulaud, 2007: 1).
Böylece oyuncular bir taraftan eğlenip oyun oynamaya kendilerini kaptırırken, bir taraftan da
ürün ya da hizmet hakkında bir şeyler öğrenebilmekte, özellikleri ve faydalarıyla ilgili bilgi
sahibi olma fırsatı bulabilmektedir (Tuten, 2008: 148). Daha fazla oyuncuyla buluşması için
genellikle çok karmaşık yapıya sahip olmayan, oynanması kolay oyunlar olan bu yeni medya
uygulamasıyla, oyuncunun arkadaşlarına tavsiye etme ve oyuna davet etme davranışı
sonucunda ağızdan ağıza iletişim etkisi yaratılmaya çalışılmaktadır.
Oyun reklamlar internet üzerinden indirilerek ya da doğrudan oyunun bulunduğu web
sitesinden oynanabilmektedir. Özellikle son yıllarda kurum ve markalara ait web sitelerinde,
kurumun oyun için tasarladığı web sitelerinde, oyunla ilgili forum sitelerinde çevrimiçi oyun
reklamlar kullanıcılarıyla buluşturulmaktadır. Ayrıca kullanıcılar elektronik posta adresleri
aracılığıyla bu tür oyunları paylaşmak istedikleri kişilere ulaştırabilme fırsatını da
yakalamaktadır (Dahl vd., 2006: 6).
İşletmeler oyun reklamlar kullanırken, müşterilerine marka bilgilerini ve mesajını
aktarmak amacıyla etkileşimli oyun teknolojilerinden faydalanmaktadırlar. Ürün/marka oyun
içeriğiyle bütünleştirildiği için markanın müşterisi olan ya da potansiyel müşterisi konumunda
olan oyuncular tarafından oyunun bir parçası olarak algılanmakta, bu durumda marka
mesajının etkinliğini, ikna ediciliğini artırmaktadır. Oyuncular markalarla oyun gibi eğlenceli
bir ortamda bir araya gelerek ürün/hizmetle deneyimsel bir ilişki yaşama ve olumlu bir
http://www.kurumsalhaberler.com/jackinthebox/bultenler/turkiyenin-bilgisayar-oyun-ve-oyuncu-profili-mercek-altinda
9.06.2015).
3
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etkileşim kurma olanağı bulabilmektedir. Markanın oyun içerisindeki konumuna, oyuncuyla
kurulan etkileşime ve yaşanılan deneyime bağlı olarak markanın farkına varılması ve çeşitli
marka bilgilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Yeni medya ürünlerinden biri olan oyun reklamlar, marka farkındalığı ve bilinirliğini
oluşturabilme kapasitesi (Nelson vd., 2004; Nelson, 2002; Lai ve Huang, 2011; Hernandez ve
Minor, 2003; Waiguny vd., 2010), interaktifliği, tüketiciyi aktif hale getirmesi (Purswani,
2010), eğlence içeriğine sahip olması (Hudson ve Hudson, 2006; Kretchmer, 2004),
tüketicinin isteğine göre reklama dahil olma özelliğinin yanı sıra oyun süresi kadar marka ve
tüketici arasındaki etkileşimi kurmayı başarabilmesi (Youn ve Lee, 2005), yine internet
ortamında kolayca ağızdan ağıza yayılma özelliğiyle kendiliğinden tanınma ve yayılma
özelliğine sahip olması (Kretchmer, 2004; Soytürk, 2008; Kaiser Family Foundation, 2006),
sanal topluluklardan birini oluşturan oyuncu gruplarını ele geçirebilmesi gibi bir çok olumlu
özelliklere sahiptir. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında, oyun reklamların geleneksel
reklamlara göre oldukça üstün yönlerinin olduğu ortadadır. Dolayısıyla sahip olduğu bu üstün
özellikler reklamverenin ve reklamcıların reklamdan beklenen etkileri yapabilme olasılığını
artırdığı için, yoğun oranda bu uygulamanın tercih edilmesine neden olmuştur.
Oyun reklamın tasarım biçimindeki farklılıklar yoluyla oyunun arka sahnesine ürünün
pasif olarak yerleştirilmesinden, ürünün oyunun kendisiyle bütünleştirilmiş bir parçası
şeklinde yer almasına kadar farklı seviyelerde marka tanıtımı yapılabilmektedir. Reklam
mesajı her zaman oyunun merkezinde olmasına rağmen, markanın oyun içine yerleştirilme
düzeyi, çağrışımlıdan, görsele, sergileyiciye kadar farklı biçimde değişebilmektedir. Oyun
reklam, oyundaki yaşam biçimiyle ürünün oyundaki konumunu ilişkilendirebilmekte, ürüne
ait özellikleri açık ve görünür bir şekilde oyunda gösterebilmekte ya da oyunun sanal sınırları
içerisinde tüketicilerin ürünü denemelerine fırsat vererek tam bir interaktif ortam
sunabilmektedir (Chen ve Ringel, 2001: 7).
Tamamen eğlenceli içerik temelinde tasarlanan oyun reklam uygulamaları,
oyuncuların video oyunlarda yaşadıkları eğlence deneyimine benzer deneyimler yaşatarak
oyun içerisine yerleştirilen marka ve tüketici oyuncu arasında olumlu ilişkiler kurmayı
hedeflemektedir. Pazarlama alanında davranışlara yön verebilmek için tüketicilerin deneyim,
düşünce ve duygularını yönlendirmek gerekmektedir. Bunu sağlamak için de tüketicilerin
düşünce ve duygularını çok iyi anlamak gerekmektedir. Eğlencenin doğasından faydalanarak
oyunlar aracılığıyla marka iletişimi gerçekleştirmeye çalışan reklamverenler ve oyun
tasarımcıları da oyuncunun psikolojik dünyasında var olan oyun, eğlence ve oyuncu
arasındaki ilişkinin yapısını çok iyi bilmelidir. Çünkü çok farklı özelliklere sahip olmaları
nedeniyle oldukça yüksek beklenti içine girdikleri eğlence içerikli markalı oyunlara her yıl
milyonlarca bütçe ayırmaktadırlar.
Ancak eğlence üzerinden özel bir marka için tasarlanan bu oyunlar hakkında tüketici
oyuncuların ne düşündüğü, bu beklentilerin gerçekleşme olasılığını doğrudan etkilemektedir.
Oyun reklam uygulamaları, internet ortamında yapılan diğer reklam uygulamaları da dahil
olmak üzere günümüzde yapılan bir çok reklam çalışmalarından farklılaştığı için; tüketicilerin
bu uygulamalara yaklaşım biçiminin farklı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca oyuncuların oyun
reklamları algılama biçiminin hem oyun reklamları oynama tercihinde, hem de oyun süreci
sonunda oyuna yönelik bir takım etkiler yaratabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle
oyuncuların marka içerikli oyunları ticari bir uygulama olarak mı, yoksa diğer oyunlar gibi
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sadece “oyun” olarak mı değerlendirdiklerini, bu değerlendirmelerin içeriğinde nelerin
olduğunu öğrenmek oldukça önemlidir.
Akademik çalışmaların dikkatini çeken oyun reklamlar üzerine birçok araştırma
yapılmıştır. Bu çalışmaların kapsamı, oyun reklamlara yönelik kavramsal çerçevenin
sunulması (Dahl vd, 2006; Yüksel, 2007), oyun reklamların özellikleri ve örnekleri açısından
analiz edilmesi (An ve Kang, 2013; Yeygel ve Köseoğlu, 2006; Sever, t.y.) oyun reklamların
bir takım özellikleri ve bu uygulamalarla ilgili çeşitli faktörlerin oyuna yönelik tutum (AldasManzano vd., 2014; Kinard ve Hortman, 2013; Nelson, 2002; Nelson ve diğerleri, 2004;
Hernandez, 2008; Nelson, 2012; Hernandez ve diğerleri, 2004; Winckler ve Buckner, 2006;
Kinard ve Hartman, 2013; Gross, 2010) ve markaya yönelik tutum (Bellman vd., 2014; Choi
vd., 2015; Steffen vd., 2013; Redondo, 2012; Waiguny ve diğerleri, 2013; Wise ve diğerleri,
2008; Waiguny ve diğerleri, 2012; Lee, 2004; Cauberghe ve Pelsmacker, 2010; Lai ve Huang,
2011; Batı ve Atıcı, 2010; Aktaş ve diğerleri, 2010) üzerindeki etkileri, oyuna yönelik
tutumla markaya yönelik tutum arasındaki ilişki (Akyol, 2010); oyun reklamların markaya
yönelik davranış niyeti üzerindeki etkisi (Nelson ve diğerleri, 2004); oyun reklamların marka
üzerindeki etkileri (hatırlama, farkına varma, isteme vb. açısından) (Waiguny vd., 2014;
Peters ve Leshner, 2013; Hernandez ve Minor, 2015; Wang vd., 2015; Dardis vd., 2012; van
Reijmersdal vd., 2012; Winckler ve Buckner, 2006; Mallinckdrot ve Mizerski, 2007;
Hernandez ve diğerleri, 2011; Cauberghe ve Pelsmacker, 2010; Akyol, 2010; Kırgız, 2007;
Aktaş ve diğerleri, 2010); oyun reklamlardaki eğlence olgusunun marka üzerindeki etkisi
(Waiguny ve Terlutter, 2010) gibi konularla ilgili bilgiler yer almaktadır.
Ancak literatür taraması sürecinde özellikle çevrim içi oyun oynayan genç oyuncu
grubunun oyun reklamları oyun ya da reklam olarak hangi bakış açısıyla değerlendirdiklerini
ve neden bu şekilde algıladıklarını inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Sadece konuyla
dolaylı olarak ilgili olan ve çocuklar açısından durumu inceleyen üç araştırma ve oyun
tasarımcılarının oyun reklama bakış açılarını ele alan Arnouste ve arkadaşlarının (2014)
yaptığı bir araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalardan çocuklar açısından konuyu ele alan
ikisi Waiguny, Terlutter ve Nelson’a (2010), biri de Reijmersdal, Rozendal ve Buijzen’e
(2012) aittir ve her üç araştırma da, çocukların oyundaki marka yerleştirmeleri ikna edici bilgi
mesajları olarak farkına varıp varmadıklarını incelemiştir. Arnouste ve arkadaşlarının (2014)
yaptığı çalışmada ise oyun tasarımcılarının oyun reklamları “reklam amacı güden oyunlardır
ve oyun içi reklam uygulamaları oyun reklamların bir parçası değildir” şeklinde
değerlendirdiğini, gelecekte de tercih edilme oranının artacağını öngördüklerini belirlemiş ve
bu uygulamanın geleceğine yönelik yaptıkları önerileri açıklamıştır.
Yoğun kullanıcı potansiyeline sahip ve hızla gelişmekte ve yayılmakta olan bir
mecrayı doğru kullanmak, üretici tarafından tüketiciyle istenen ilişkilerin kurulmasını ve
özellikle marka bağlılığının oluşmasını sağlayabilmektedir. Sadık müşteri yaratmanın
temelinde iyi, doğru ve etkili ilişkiler kurmanın olduğunu belirtecek olursak, oyun reklamların
kullanıcıları tarafından nasıl anlaşıldığının öğrenilmesi ve günümüz teknolojisi içinde doğru
uygulanması durumunda bu uygulamanın istenen olumlu etkileri ortaya çıkmaktadır.
Yapılan bu çalışmanın, hem reklamcılar, hem oyun tasarımcıları hem de akademik
çevre için oyun reklam uygulamaları ve bu uygulamaları kullanan ya da kullanacak olan hedef
kitleleriyle ilgili yararlı bilgiler sunacağı düşünülmektedir.
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4. ARAŞTIRMANIN AMACI
Yapılan bu araştırma; internet ortamında oyun oynayan genç insanların, marka ve
tüketicileri eğlence odaklı bir ortamda bir araya getiren oyun reklamları, var olma nedeni
temelinde nasıl değerlendirdiği, oyun ya da reklam bakış açısından oyun reklamlara yönelik
nasıl bir algıya sahip olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.
Oyun reklamlar video oyun özellikleri temelinde tasarlanarak eğlenceyle
bütünleştirilse de, özünde ticari bir amaç için tasarlanmaktadır. Bu doğrultuda saatlerini
oyunların başında geçiren oyuncu tüketicilere ulaşmak için oyun reklamlar tasarlanmasına
rağmen hem bir video oyunu olan hem de ticari amaç gözeten oyun reklamları, oyuncuların
nasıl değerlendirdiği bilinmemektedir. Oyuncuların oyun reklamlara yönelik nasıl bir algıya
sahip olduğunu bilmeden, bu oyuncuları oyunla buluşturmak, oynama sürecini
tamamlamalarını sağlamak ve tekrar tekrar oynatmak mümkün gözükmemektedir.
Bu bilgilerden yola çıkarak belirlenen araştırma soruları aşağıdaki gibidir:
Araştırma Sorusu 1. Çevrimiçi oyun oynayan internet kullanıcılarının oyun
reklamlara yönelik algısı nasıldır?
1.1. Oyuncular için oyun reklam ne anlama gelmektedir?
1.2.Oyuncuların oyun reklama yönelik algısı, oyunun eğlence değerini nasıl
etkilemektedir?
1.3. Oyun içerisinde marka olması, oyuna yönelik algıyı nasıl etkilemektedir?
5. YÖNTEM
5.1.Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni Türkiye’de çevrimiçi ortamda oyun oynayan oyuncu
topluluğudur. Ancak hepsine aynı anda ulaşmak mümkün olmadığı için örneklem seçimine
gidilmiştir. Odak grup için örneklem grubu, Pamukkale Üniversitesi’nde 1.- 4. sınıfları
arasında eğitim gören 18-24 yaş arası, video ve çevrimiçi oyun oynama bilgisi ve deneyimi
olan 11’i kadın, 16’sı erkek olmak üzere toplam 27 üniversite öğrencisinden oluşmuştur.
Örneklem grubu oluşturulurken, amaca dayalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın amacına uygun olarak bilgisayarda ya da farklı cihazlar aracılığıyla oyun
oynama bilgisine sahip ve daha önce çevrim içi oyun oynamış öğrenciler belirlenerek
örneklem grubu oluşturulmuştur. Çünkü odak grup görüşmelerinde video oyunlar, internet
ortamında oynanan oyunlar ve oyun reklamlara yönelik bakış açılarına ulaşmak amaçlandığı
için katılımcıların daha önce oyun oynama bilgisi ve deneyimine sahip olması gerekmektedir.
5.2. Araştırma Modeli ve Verilerin Toplanma Süreci
Verileri toplamak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi
uygulanmıştır. Verilerin toplanması için çalışma konusu çerçevesinde araştırılan konular,
literatür de dikkate alınarak odak grup sorularına dönüştürülmüştür. Oyun reklam
tasarımcıların ve alanında uzman akademisyenlerin görüşleri de alınarak odak grup
görüşmesinde kullanılmak üzere yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Odak
grup görüşmesinde kullanılacak görüşme formunda; oyuncuların oyun reklama yönelik
algısını ve eğlence deneyimlerine yönelik değerlendirmelerini belirlemeye yönelik sorular yer
almaktadır.
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Sorular araştırmacı tarafından hazırlandığı için görüşme formunun ön testini yapmak
amacıyla, Pamukkale Üniversitesi’nde eğitim gören ve daha önce çevrim içi oyun oynamış,
gönüllü olarak katılan 9 kişi üzerinde pilot çalışma uygulanmıştır. Görüşme esnasında sözel
ve görsel tepkileri eşgüdümlü takip etmek ve birbirini desteklemek amacıyla hem kamera hem
de ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Pilot çalışma sonrasında soru kılavuzunda bazı değişiklikler
yapılmıştır. Ana araştırma ise, toplamda 27 kişiden oluşan 9’ar kişilik üç grup üzerinde
yapılmıştır.
5.3. Verilerin Analizi
Odak grup görüşmesi yöntemiyle elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemlerinden
içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizinde, elde edilen veriler üç uzman
tarafından anlamlı bölümlere ayrılmıştır. Uzmanlar kavram ve temaları belirlemek için ayrı
ayrı çalışmış, ardından çıkan sonuçlar karşılaştırılarak farklılıklar taşıyan kavramlara dair
görüş birliği sağlanmasıyla temalar belirlenmiştir. Temaların ne anlama geldiğinin
tanımlanmasının sonrasında, temalara ait frekanslar hesaplanmıştır. Odak grup görüşmeleri
sonucunda ulaşılan bulgular, bu frekans değerlerine bağlı kalınarak analiz edilmiştir.
6. BULGULAR
Oyuncuların oyun reklamlara yönelik sahip oldukları algıları belirlemek için öncelikle
zihinlerinde oyunlara yönelik nasıl çağrışımlar olduğu öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda
oyunculara ilk olarak “oyun reklam denilince akla gelen ilk kelime ya da kelimeler”in neler
olduğu sorulmuştur. Katılımcıların aklına gelen ilk kelimelerin “reklam” olduğu
belirlenmiştir. Çalışma grubundaki bireyler zihinlerindeki oyun reklamı reklam olarak
düşündüklerini yansıtan çağrışımları paylaşırken, “reklam için oyunun tasarlanması”, “oyun
içine kurulan reklamlar”, “reklam amaçlı”, “ürünün satışına yönelik uygulama”, “reklamımsı”
gibi sözcükler aktarmışlardır.
İkinci en fazla görüş birliği sağlanan çağrışım kelimeleri ise “işe yaramaz uygulama”
olarak karşımıza çıkmaktadır. “Marka için tasarlanmış oyun” ve “ürün yerleştirmenin farklı
boyutu” çağrışımları da sırasıyla paylaşılan diğer ifadelerdir.
Oyuncuların oyun reklamları genel olarak nasıl değerlendirdiğine geçmeden önce bir
oyunun özel bir marka için tasarlanmasının oyuna yönelik bakış açılarını etkileyip
etkilemediği, etkiliyorsa da nasıl bir etki yarattığı ele alınmıştır. Katılımcıların çoğunluğu
“oyunun kendilerini tatmin ettiği sürece, bir marka adına tasarlanmış olma düşüncesinin
oyuna yönelik bakış açılarını olumsuz yönde etkilemeyeceğini” ifade etmiştir. Katılımcılardan
A.A. (21)’nın, “oyun hoşuna giderse oynarsın. İsterse 1000 tane reklam olsun içinde, oyun
güzel olursa yine de oynarsın.” sözlerinden yola çıkıldığında önemli olan şeyin oyunda marka
olması ya da oyunda kaç defa göründüğü değil, oyuncuların beklentilerine ve ihtiyaçlarına
cevap verebilecek kalite ve niteliğe sahip olup olmadığı düşüncesi ön plana çıkmaktadır.
Kaliteli olarak nitelendirilen oyunlarda olduğu gibi eğlence deneyimi yaşattığı sürece oyunun
markayla ilgili olması oyuna yönelik bakış açısını olumsuz etkilememektedir.
Diğer taraftan katılımcılardan bir kaçı da oyunun bir marka için özel olarak
tasarlanmış olma fikrine sıcak bakmadıklarını, oyunun bir markayla ilgili olması durumunun
oyuna yönelik algılarını olumsuz yönde etkileyeceğini söylemişlerdir. Oyuncular eğlendirme
amacı gütmeden ticari amaç gözeterek bu tarz uygulamalar yapılmasının, onları oldukça
rahatsız ettiğini dile getirmişlerdir.
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“Oyunun altında yatan amaç, insanı eğlendirmek değil; kendi ürününü tanıtmak,
ürününün satılmasını sağlamak. Bu açıdan baktığımızda eğlenceli bir şey bekleyemezsin
zaten. Başka bir oyuna yönelirsin.” (H.A., 23)
Oyunda marka varlığının oyunu değerlendirmelerine nasıl yansıdığı üzerinde
tartışılırken, bildikleri bir markaya ait bir oyun söz konusu olduğunda oyuna yönelik algılarını
ne yönde ve nasıl etkilediği konusuna da değinilmiştir. Çalışma gruplarındaki bireylerin
çoğunluğu, “bildikleri markaya ait önceki tutumlarının oyuna yönelik bakış açısını
etkilemeyeceğini” ifade etmiştir. Oyundaki markanın yerine oyunun içeriğini dikkate
aldıklarını, oyun kalitesi yüksek ve niteliklerinin tatmin edici olmasının oyuna yönelik
algılarını doğrudan etkilediklerini söylemişlerdir.
“Markanın kim olduğu beni etkilemez. Marka gözetmeksizin oyunu içeriğine göre
değerlendiririm. İster A markası olsun, isterse B markası olsun. Oyun başarılı tasarlanmışsa,
oyuna karşı olumlu yaklaşırım.” (A.İ., 20)
Diğer taraftan oyun reklama yönelik algılarında oyunun bildikleri ve/veya deneyim
yaşadıkları bir markaya ait olmasının etkisi olduğunu söyleyen az sayıda da olsa bazı
katılımcılar olmuştur. Özellikle sevmedikleri bir markaya ait bir oyun reklam olduğunda,
daha önceki bilgi ve deneyimlerine dayanarak kötü olarak nitelendirdikleri bir marka
tarafından tasarlandığı için, bu oyunu oynamadan, olumsuz algının oyuna transfer olacağını
aktarmışlardır. Benzer biçimde oyuncular için olumlu tutuma sahip olunan bir markaya ait
oyun olduğunda da, markadan oyuna olumlu değerlendirme akışı gerçekleşmektedir.
“Ben markanın kim olduğundan çok etkilenirim. Eğer sevdiğim bir markaya aitse ve
ilk başlangıçta dikkatimi çekmeyi başardıysa, kesinlikle oyuna yönelik bakış açım olumlu
olur. Ama sevmediğim bir markaya ait oyunsa, oyuna dönüp bakmam bile. “Zaten kötü
yapmışlardır” derim.” (F.S., 21)
Bir oyunun özel bir marka için tasarlanmasının oyuna yönelik algıyı etkileyip
etkilemediğine yönelik konuşmaların sonucunda, oyun reklamın içerik, grafik tasarım ve konu
gibi özellikler açısından tatmin edici olduğu sürece oyuncuların büyük bir kısmı için böyle bir
bilginin sahip oldukları algıyı etkilemediği ortaya çıkmıştır. Ancak bu algının oluşmasında
oyuncular açısından oyunun kesinlikle beklentileri karşılar nitelikte olması çok önemlidir. Ek
bir bilgi olarak oyun bilinen bir markaya ait olduğunda bile, bu durumun oyuna yönelik algıya
yansımadığı, marka olmaksızın oyun reklamı “oyun” kriterlerine göre değerlendirdikleri
belirlenmiştir. Odak grup görüşmeleri sonucunda elde edilen bu bilgiler Araştırma Sorusu
1.3’de bulunan “oyunda marka olması oyuna yönelik algıyı nasıl etkilemektedir?” sorusunun
da cevabını vermektedir.
Katılımcılardan genel olarak oyun reklamları nasıl değerlendirdikleri ve bu
değerlendirmelerin nasıl bir algıya dönüştüğünü paylaşmaları istenmiştir. Öncelikle
katılımcılar oyun reklamları iki açıdan değerlendirmişlerdir. Birincisi oyun reklamı tasarlatan
reklamverenler/marka tarafı; ikincisi ise oyuncu tarafıdır. Grup üyelerine göre markayı üreten
üreticiler açısından ele aldıklarında oyun reklama oldukça olumlu yaklaşmışlar ve markalar
açısından çok yararlı olabileceğini ifade etmişlerdir. Öncelikle katılımcılara göre oyun
aracılığıyla geniş kitleye ulaşma şansı bulunmaktadır. Farklı demografik özelliklere sahip
milyonlarca insan, saatlerce internet ortamında vakit geçirmektedir. Bu vakitlerinin önemli bir
bölümünü de oyun oynayarak harcamaktadırlar. Üstelik bu insanlar oturdukları yerden
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tüketimlerini yapmaktadır. Dolayısıyla çok farklı özelliklere sahip bu insanlara kolayca
ulaşmanın ve onları yakalamanın en güzel yöntemlerinden birisi olarak oyun reklamlar
karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılar da bu düşünceleri destekler nitelikte görüşler
paylaşmıştır:
“Bence firma açısından çok mantıklı. Çünkü artık oyun yaşam tarzı gibi bir şey oldu.
Saatlerce başından kalkmayan insanlar var. Birazcık olsun reklam, tanıtım yapmak için
oyunların gerekli olduğunu düşünüyorum.” (G.E., 19)
Çalışma grupları firmalar açısından oyun reklamları değerlendirmeye yönelik
düşüncelerini aktarmaya devam ederken, özellikle markanın tanıtımını yapabilmesi açısından
yararlı olacağını ifade etmiştir. Oyunun eğlenceli olma özelliğinden faydalanılarak markanın
tanınırlığını artırabileceğini, oyunlardaki eğlenceli içerikten yararlanma fikrinin mantıklı bir
yaklaşım olduğunu belirtmişlerdir.
Özellikle sadece bilinen markaların tanıtımı için değil, bilinmeyen markaların farkına
varılması ve tanınması açısından da olumlu sonuçlar doğurabileceği konusunda düşüncelerin
olduğu görülmüştür. Katılımcılar arasında bulunan Ö.R. (23), “diyelim ki oyundaki markayı
bilmiyoruz önceden, oyunun içinde göre göre “bu nedir” diye markayı öğrenebiliriz”
sözleriyle oyunun bilinmeyen marka üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabileceğine yönelik
düşüncesini açıklamıştır.
Gruplardaki bireylere göre oyun reklam aracılığıyla markanın tanıtımını yapmaları,
markanın tanınmasını sağlayabilmekte, bu durum satışlarına yansıyabilmekte, markanın
kullanılmasını etkileyebilmektedir. Hatta katılımcılar bu durumun marka değerine
yansıyabileceğini bile düşünmektedir. Markaların oyunları kullanmaları gerektiğiyle ilgili
M.T.(22) “Markalar oyunların içinde olmalılar bence de. Çünkü insan ister istemez oyunu
oynarken susadığı anda oyunda kola markası varsa, canı kola içmek ister. Oyundaki markayı
kullanabilir.” demiştir.
Oyunların etkisi sonucu markanın kullanılmasıyla ilgili olarak katılımcılar, anında
satın alma kararı vermese bile oyuncuların oyun süreci içerisinde markayla yaşadıkları
etkileşim sonucu markayla ilgili isim, logo ya da diğer görsel unsurların bilinçaltına atıldığını,
satın alma noktasında ise bu bilgilerin geri çağrılması sonrasında satın alma kararını
etkileyebileceği ifade etmiştir.
“İster istemez bilinçaltına yerleşiyor yani. Aynı dizilerdeki ürün yerleştirmeler gibi. O
diziyi izlerken nasıl sen fark etmesen bile o senin bilinçaltına yerleşiyor. Bir yere gittiğinde o
direkt algıdan dolayı, o markayı tercih edebilirsin.” (C.N., 22)
Oyun reklamların reklamverenler açısından sahip olabileceği olumlu sonuçlarıyla ilgili
olarak katılımcılar düşüncelerini paylaşırken, bazı katılımcılar oldukça farklı bir açıdan
konuya yaklaşmıştır. Katılımcılar oyundaki markayı üreten firmanın çalışanları açısından
oyun reklamları değerlendirdiklerinde, çalışanlar üzerinde de olumlu etkiler yaratabileceğini
ifade etmişlerdir. Öncelikle böyle uygulamalar içerisinde çalıştıkları işletmeye ait markaları
gördüklerinde bu işletmeye yönelik olumlu duygular besleyecekleri düşünülmektedir.
“Çalıştığım kurum diğerlerinden farklı olarak ne güzel reklam yapmış ve farklılığını ortaya
koymuş” düşüncesiyle, çalışanın gözündeki itibarını olumlu yönde etkileyebileceği öne
sürülmüştür. Ayrıca çalıştığı işletmenin markalarına ait oyunları fark eden çalışanlar, aidiyet
duygusuyla bu oyunları oynamak için kendilerini zorunlu hissedecekleri de iddia edilmiştir.
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Katılımcıların oyun reklamları değerlendirdikleri ikinci taraf ise oyuncu olarak
kendileridir. Oyuncu bakış açısıyla oyun reklamları değerlendirdiklerinde genel olarak ifade
ettikleri şey, “markanın oyunda yerleştiriliş biçiminin onlar için önemli” olmasıdır. Marka
oyunun bir parçasıymış gibi yerleştirildiğinde, doğal oyun akışını bozmadığı ve sürekli farklı
noktalarda onların karşısına çıkmadığı sürece oyuncular oyun reklamlara karşı olumlu bir
yaklaşım içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir. Başka bir ifadeyle markanın oyun içerisine
yerleştirilme düzeyi ve biçimi, oyun reklamlara yönelik değerlendirmeyi doğrudan
etkilemektedir. H.E. (20)’nin bu konuyla ilgili aktardığı cümleler gruplardaki bazı bireylerin
sahip olduğu tutumu özetler niteliktedir: “Oyun oynarken karşıma iki de bir çıkarsa beni
sıkar. Sadece tanıtma amacı gütmeyecek marka; oyuncuyu eğlendirme, eğlence amacı da
olacak. Markayı oyunun içine iyice yedirmesi gerekir. Ancak o zaman olumlu
bakabilirim.”(H.E.,20)
Oyunların içerisine marka yerleştirme hakkında konuşulurken, markanın oyun
içerisine doğal bir parçasıymış gibi yerleştirilmesinin ve gerçek dünyadakine benzer biçimde
yer almasının gerçeklik duygusunu arttıracağı vurgulanmıştır. Böylece oyun daha gerçekçi
görüneceği için oyunda markanın yer almasından rahatsızlık duyulmayacağı öne sürülmüştür.
Hatta reklam uygulamaları da dahil böyle bir ürün yerleştirme gerçek hayattakiyle o kadar
örtüşür olmaktadır ki, oyun reklam aracılığıyla gerçekten reklam yapılmasına rağmen, gerçek
yaşamdaki göz aşinalığından oluşan alışkanlık nedeniyle reklam olarak değerlendirilmeyeceği
iddia edilmiştir.
Grup bireyleri oyunların içerisine marka yerleştirme düşüncesine olumlu
yaklaşmalarına rağmen, genel olarak bu yerleştirmenin oyun reklamlar gibi bir uygulama
biçiminde olmaması gerektiği görüşünü paylaşmışlardır. Başka bir deyişle markaların
yerleştiriliş biçimi rahatsız edici olmadığı ve oyunun doğal bir parçasıymış gibi tasarlandığı
takdirde oyunun içine marka yerleştirme uygulamasını akıllıca bir reklam uygulaması olarak
değerlendirmişler; ancak “marka yerleştirmenin oyun reklamlar içerisinde olmayıp, herkes
tarafından bilinen, büyük oyunların içerisine yerleştirilmesinin daha etkili olacağını”
vurgulamışlardır. Oyun reklamlar tasarlamak yerine; çok daha kapsamlı, daha iyi grafik
tasarıma sahip, oldukça popüler olan, çok beğenilen ve herkes tarafından oynanan oyunlar
içerisine yerleştirilmesinin hedeflenen etkileri yaratacağını öne sürmüşlerdir. Çünkü oyun
sektöründe oyuncuların beklentilerini karşılar nitelikte, tasarım ve içerik yönünden
mükemmel denilebilecek oyunlar bulunmaktadır. Diğer taraftan oyun reklamların kalitesinin,
bu oyunlarla karşılaştırıldığında oldukça düşük nitelikte olduğunu dile getirmişlerdir.
Böylesine onları tatmin eden oyunlar dururken ve her geçen gün daha üstün özelliklere sahip
oyunlar piyasaya çıkarken; oldukça basit özellikte, içerik, tasarım ve nitelik bakımdan çok
zayıf buldukları oyun reklamları tercih etme olasılıklarının düşük olduğunu vurgulamışlardır.
“Oyun reklamların grafik tasarımını ve içeriğini nitelikli, profesyonelce hazırlanmış
oyunlar” olarak görmediklerini, genellikle “sıkıcı” bulduklarını ifade ederek bu düşüncelerini;
“olamasa da olur, hatta yapılmasa daha iyi olur” sözleriyle desteklemişlerdir. Daha önce
aktarıldığı gibi katılımcıların “oyun reklam denildiğinde akıllarına gelen ilk kelimeler”den
birisi “işe yaramaz uygulama”dır. Oyun reklamların niteliklerini olumsuz olarak
değerlendirmeleri nedeniyle uygulama hakkında böyle bir sonuca varmışlardır. Hatta
katılımcıların yarısına yakını basitlik konusunda oyun reklamları o kadar aşağıda
değerlendirmişlerdir ki, bu tür uygulamaları büyüklerden ziyade “çocuklara hitap eden
oyunlar” kategorisinde ele almışlardır. Çünkü bu oyunların kendilerini etkileyemeyecek kadar
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basit ve saçma olduklarını söylemişlerdir.
Oyunların sahip oldukları yapısal özelliklere karşı oldukça olumsuz yargılar içerisinde
bulunan katılımcılar, oyun reklamları” ilgi çekici bulmadıklarını”; bu nedenle “oynamayı
düşünmediklerini ifade etmişlerdir.
“Sadece kafa karışıklığı, sadece çöp benim için onlar. Oyun olarak görmüyorum
şahsen. Hiç oynamam bu oyunları. Profesyonel olarak hazırlanmış oyunlar değil. Hiçbir ilgi
çekici yönleri yok.” (Ö.R., 23)
Bir taraftan oyunların içerisine marka yerleştirme fikrini destekleyen, ancak oyun
reklamları yapısal ve içerik özellikleri bakımından olumsuz eleştirip oyun sektöründe başarılı
olmuş oyunların niteliğine benzer biçimde tasarlanması gerektiğini ifade edenler bulunmakta;
bir taraftan da her ne kadar oyunların içerisine marka yerleştirme fikrine olumlu baksalar da,
reklamverenlerin oyun reklam tasarlatmak yerine markalarını oyun sektöründe var olan, çok
beğenilen ve popüler olmuş, başarılı oyunlar içerisine yerleştirmelerinin daha etkili olacağını
savunan katılımcılar yer almaktadır.
Ancak tüm bu düşüncelerin dışında oyun reklamlara tamamen karşı olan az sayıda
grup üyeleri de bulunmaktadır. Az sayıdaki bu katılımcılar, markaların oyun içerisine
yerleştirilme fikrine şiddetle karşı çıkmaktadır. Çünkü oyunları tasarlayanların ve
reklamverenlerin oyuncuların beklentilerini önemsemediklerini, sadece markalarının
reklamını yapma amacı güttüklerini vurgulamışlardır. Oyuncular oyunları eğlenmek, keyifli
vakit geçirmek için oynamaktadır. Ancak reklamverenler oyuncuların eğlenmek için
kaçtıkları sanal ortama da markalarını sokarak müdahale etmektedir. Bu katılımcılara göre
reklamverenlerin istediği şey, eğlence aracılığıyla oyuncuları aldatarak markalarını
sevdirmeye, tanıtmaya çalışmaktır.
“Rahatsız eder beni bu tarz oyunlar. Oyunun amacı bizi eğlendirmek değil ki; para
kazanmak, reklam yapmak. Onun için pek bir fayda sağlamaz bana.” (F.H., 20)
Yukarıda açıklanan ve odak grup görüşmeleri sonucunda elde edilen bu bilgiler
Araştırma Sorusu 1.1’de bulunan “oyuncular açısından oyun reklamın ne anlama geldiği”
sorusunun cevabını oluşturmaktadır.
İçine markanın yerleştirildiği, farklı zaman ve yerlerinde bu markayla karşı karşıya
geldiği oyunlar aracılığıyla oyuncuların nasıl bir eğlence deneyimi yaşadığını ortaya çıkarmak
için odak grup görüşmeleri esnasında katılımcılara “oyunun özel bir marka için tasarlanmış
olmasının ve oyunun içinde bu markayla karşı karşıya gelmelerinin eğlence deneyimlerini
nasıl etkilediği” sorulmuştur.
Katılımcıların yarıdan fazlası “oyunun beklentilerini karşıladığı sürece eğlenmelerini
etkilemeyeceğini” ifade etmişlerdir. Daha önce de belirtildiği gibi oyun reklamları reklam
uygulaması olarak değerlendiren ama “oyun” gözüyle bakan ve oyun olduğu için oynadığını
ifade eden grup üyeleri, normal oyunlardakine benzer beklentilerini ve isteklerini
karşıladıkları takdirde eğlenmemeleri için bir neden olmayacağını açıklamışlardır. “Eğlenceli
ve kaliteli” oyun niteliklerine sahip bir oyun için hangi markaya ait olduğu ya da kim
tarafından yapıldığının bir önemi olmadığı, aksine önemli olan faktörün oyunun nasıl ve hangi
özelliklerde tasarlandığının olduğu vurgulanmıştır.
Ek olarak oyundaki markanın oyun içerisine iyi yerleştirildiği takdirde, markaya
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takılmadan akışın devam edebileceğini, hatta markayı fark etseler bile oyundan zevk aldıkları
için markayı görmezden gelebileceklerini söylemişlerdir.
“Oynamaya başlıyorsun. Oyunu sevdikten sonra hani; Ahmet yapmış, Mehmet
yapmış oyunu kimin yaptığını önemsemiyorsun.” (B.E., 21)
Bir çok katılımcının değindiği çok önemli bir nokta var ki o da; oyuncuların ne
olduğunu bilerek oyun reklamları oynamaya başladıkları, bu nedenle oyunda bir markanın var
olduğu bilinciyle hareket ettikleri için oyun sürecine belirli bir bilinç düzeyinde dahil
olduklarıdır. Bu bağlamda oyunculara oyuna başlamaları için herhangi bir dayatma
yapılmadığı gibi, oyunun sonunda markayı satın alma gibi davranışsal yaptırımların da
olmadığı ve istenildiği zaman oyunun sonlandırılabileceği göz önüne alındığında, normal bir
oyun akışının gerçekleştiği ifade edilmiştir. Grup üyelerinden H.N.(19)’nin sözleri yukarıdaki
düşünceleri özetler niteliktedir: “Eğer oyun normal oyunlar gibi beni tatmin ediyorsa sorun
yok. O oyunu oynadığımda illa ki o markayı alacak değilim. O markaya yönelik hareket
etmek zorunda değilim. Oyunu eğlenmek amaçlı kullanıyorum. Bir zorlama yok. Ben karar
veriyorum sonuçta. Sıkılırsam oyunu kapatabilirim yani. Eğer oynuyorsam zaten etkilemez.
Bile bile başlamış oluyorum.”
Diğer taraftan oyunun içerisinde marka olmasının oynama süresince eğlenmelerini
etkileyip etkilememesi konusunda katılımcıların yarısına yakını ise; “eğlenme amaçlı
tasarlanmamış ve oyuncuların oyun oynama nedenleri göz önüne alınmadan yapılmış oyunlar
olarak değerlendirdikleri için eğlenemeyeceklerini” ifade etmişlerdir. Oyun reklam
uygulamalarını normal oyunlar gibi değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirtmişlerdir.
Eğlenemeyeceklerini söyleyen bu katılımcılar arasındaki birkaç kişi; bu tür
uygulamaların arkasında ticari kuruluşların olduğu ve bu kuruluşların da video ya da
çevrimiçi oyun oynamayı seven insanların oyunlara yönelik bağlılıklarını kullanarak oyunlar
aracılığıyla ticari hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtmiştir. Oyun reklamların,
oyuncuları eğlendirme düşüncesinin arkasına saklanarak markayı satın aldırmak gibi başka
amaçlara ulaşmaya çalıştıkları öne sürülmüştür. Bu bağlamda katılımcılar oyun reklamları
masum oyun kategorisinde değerlendirmediklerini, reklamverenlerin ne düşünerek oyun
tasarladıklarını bildikleri için eğlenemeyeceklerini söylemişlerdir.
Oyun reklamlar aracılığıyla eğlenemeyeceklerini söyleyen katılımcıların çoğunluğu
ise bunun nedeni olarak bu uygulamaların basit olmasını göstermişlerdir. Daha önceden de
belirtildiği gibi oyunun içerik ve tasarım gibi açılardan normal oyunlarla karşılaştırıldığında
oldukça basit olması nedeniyle beklentilerini karşılamayacağını, bu bakımdan
eğlenemeyeceklerini söylemişlerdir.
Elde edilen bu bulgular, Araştırma Sorusu 1.2’de yer alan “oyuncuların oyun reklama
yönelik algısı, oyunun eğlence değerini nasıl etkilemektedir?” sorusunun cevabını da
vermektedir.
7. TARTIŞMA VE SONUÇ
Başta tüketicilerde olmak üzere, teknoloji ve iletişimde meydana gelen değişimler,
hedef kitlelerine ulaşmak isteyen reklamcıları yeni iletişim uygulamalarına yönlendirmiştir.
İletişim teknolojisinin özellikle internet ortamında yoğunlaşması, tüketicilerin de sanal
ortamlarda hem kendilerine ait bir dünya kurması hem de bir araya gelerek sanal topluluklar
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oluşturması ve paylaşımlarını bu ortamlarda yapmaya yönelmesi, reklamverenleri ve
reklamcıları yeni medya uygulamaları yapmasını zorunlu kılmıştır. Dijital oyun
teknolojisindeki artış ve oyuncuların gösterdiği yoğun talep, eğlenceli reklam uygulamaları
arayışında olan reklamcılık sektörü için yeni ve etkili bir reklam ortamının ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Video oyunlar reklamverenlerin markalarıyla ilgili mesajlarını etkili bir şekilde
hedef kitlelerine ulaştırmak için mükemmel bir ortam sunmaktadır. Bu ortamdan
yararlanılarak ortaya çıkarılan oyun reklamlar, video oyun biçiminde eğlence ve reklamı içine
alan bir karmadır. Bu reklam uygulaması, bir taraftan oyuncuya aktif rol oynayabilecekleri bir
ortam sunarken, bir taraftan da markayla ilgili mesajlar vererek onu tanıtmaktadır.
Reklamverenler ya da reklamcılar için oyuncuların oyun reklamları nasıl
değerlendirdiği ve algıladığı önem kazanmaktadır. Çünkü onları etkilemek adına reklam
planları arasında bu uygulamalara yer vererek yüksek bütçeler ayırmaktadırlar. Ancak
oyuncuların sahip olduğu özellikler nedeniyle oyun reklamlara göstereceği düşünsel ve
davranışsal tepkiler, reklamcılık sektöründe bir takım endişelere yol açmaktadır. Bu araştırma
sonuçları reklamcılık sektörünün sahip olduğu bu endişeleri ortadan kaldıracak niteliktedir.
Tüketiciler kendilerine ulaşmak için yapılan reklam çalışmalarından birisi olarak karşımıza
çıkan oyun reklamları, bir reklam uygulaması olmasına rağmen olumsuz algılamamakta tam
aksine; tüketici-teknoloji-iletişim alanındaki gelişmeler göz önüne alındığında doğru bir
uygulama olarak değerlendirilmektedir.
Başka bir ifadeyle oyun reklamlar “reklam” uygulaması olarak görülüp kabul edilse
de, yani ticari bir amaç için tasarlandığı bilincine sahip olunsa da; bazı koşullara bağlı olmak
şartıyla “oyun” olarak algılanmakta ve oynanmaktadır. Oyuncular arasında genel olarak oyun
reklamların ticari içerik ve amaca sahip bir uygulama olduğu bilincinin hakimiyeti söz
konusudur. Diğer taraftan oyuncular bu uygulamaya yönelik ikna edici bilgiye sahip olsalar
bile, herhangi bir karşı savunmaya, şüpheciliğe ve karşı koymaya yönelik bir tutum içerisine
girmedikleri belirlenmiştir. Oyunla markaların bir araya getirildiği uygulamaları reddetmenin
aksine, günümüz koşullarını değerlendirdiğimizde çok mantıklı, uygun ve güzel bir düşünce
olduğu kanısının hakim olduğu görülmüştür. Çünkü reklamverenler kendisinden kaçan hedef
kitleleri yakalamak için çok sayıda oyuncunun var olduğu ve ilginin maksimum seviyede
olduğu bir ortama dahil olmak istemektedir. Bu sonuç oyun reklam uygulamalarının
kullanımını desteklemekte, reklamverenlere özellikle oyun içerisine marka yerleştirme
uygulamalarına reklam planları içerisinde yer vermelerini önermektedir.
Oyun reklamların reklam olarak algılanmasına neden olan şey, oyun içerisine
markanın yerleştirilmesidir. Oyunun belirli bir marka etrafında şekillenmesi ve oyun sürecinin
bu marka adına yürümesi, uygulamayı reklam boyutuna taşımaktadır. Ancak yapılan
araştırma göstermektedir ki; oyuncular bu durumu tahmin edildiği gibi olumsuz
algılamamaktadır. Yani oyun reklamın bir marka için tasarlanmış olması oyuna yönelik bakış
açısını hiçbir şekilde etkilememektedir. Oyuncular için önemli olan şey, oyunda markanın
olması ya da kaç defa göründüğü değil; oyuncuların beklentilerine cevap verebilecek niteliğe
ve kaliteye sahip olup olmadığıdır. Oyun marka için tasarlanmış olsa da, oyuna yönelik var
olan beklentiler karşılandığı ve marka yerleştirme rahatsız etmediği sürece oyun reklama
yönelik “oyun” algısı devam etmektedir.
Genel olarak marka yerleştirme oyuncuyu rahatsız etmediği sürece, oyuna yönelik
algısında hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Aksine oyuna yönelik olumlu katkılarının
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olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü gerçek dünyada var olan bir markanın, sanal bir ortamda yer
alması oyunun gerçeklik algısını artırmaktadır. Oyun reklamlarda marka yerleştirme
yapılırken gerçek hayattaki kullanım ortamlarına birebir uyum sağlanarak yapılırsa, marka
oyunun doğal bir parçası gibi gözükeceğinden ve gerçek hayattakinin bir yansıması haline
dönüşeceğinden oyuncular rahatsızlık duymayacaktır. Huizinga (2010)’nın da belirttiği gibi
oyunun kurgusu gerçek hayatla ne kadar benzeşirse; oyuncu kendisini o kadar gerçekmiş
duygusuyla oyunun içerisine sokabilmektedir. Zaten normal hayatta karşılaştıkları ortamlar
nedeniyle göz aşinalığı kazandığından ve bunun sonucunda da alışkanlık olduğundan
oyuncular gerçek markanın varlığından rahatsız olmak yerine içlerine sindirecektir. Böylece
oyuncunun oynama esnasındaki içine dalma ve akma sürecinde kopukluklar meydana
gelmeyecektir. Oyuncunun oyunun içine dalma hissine ve gerçeklik algısına sahip olması,
oyundan aldığı keyif ve zevki katlamaktadır. Bu durum da markaya ve oyuna yönelik daha
olumlu düşüncelerin oluşmasına neden olmaktadır.
Yukarıda açıklananların ötesinde oyunun özel bir marka için tasarlanmış olmasının ve
oyunun içinde markayla karşı karşıya gelmelerinin oyuncuların beklentilerini karşıladığı
sürece eğlence deneyimlerini etkilemediğini göstermektedir. Eğlenceli ve kaliteli oyun
niteliklerine sahip oyunlar söz konusu olduğunda, marka oyuna doğru biçimde
yerleştirildiğinde; oyunun hangi markaya ait olduğunun, içinde marka olmasının ya da kim
tarafından yapıldığının bir önemi olmamaktadır. Normal video oyunlardakine benzer
beklentileri tatmin ettiği sürece eğlenmelerine hiçbir şey engel olmamaktadır.
Diğer taraftan araştırma sonucunda oyun reklamlar için paylaşılan çağrışımlar arasında
“eğlence/eğlenceli” kelimelerine rastlanılmamıştır. Bu bağlamda eğlence içerikli bir
uygulama biçimi ve eğlence özelliğinden faydalanarak oyuncuları ikna etme amacı olmasına
rağmen, oyuncuların zihninde eğlenceye dair hiçbir izlenimin oluşmaması oldukça
düşündürücüdür. Bu durum oyun reklamların oyuncuları tatmin edebilecek “eğlenceli oyun
özelliklerine” sahip olmadığı sonucuna götürmektedir. Oyuncuların oyun reklamları
“eğlenceli olma” niteliği bakımından yetersiz bulması, oyun reklamların iletişim hedeflerine
ulaşması açısından bir takım problemlerin ortaya çıkabileceği ihtimalini göstermektedir.
Yukarıda açıklanan sonucu destekler nitelikte bu araştırmada oyuncuların oyun
reklamlar aracılığıyla eğlenemedikleri, bunun en belirgin nedeninin de basit olması olduğu
belirlenmiştir. Gerçekten de oyun sektöründe var olan oyunlarla reklam sektöründe var olan
oyunlara bakıldığında kalite, içerik ve nitelik bakımından büyük farklılıklar olduğu
görülmektedir. Oyun sektöründe teknolojik ve bilişim sistemindeki gelişmeler oyunları artık
çok boyutlu bir yapıya dönüştürerek, neredeyse gerçek yaşam standartlarına
yaklaştırmaktadır. Her bakımdan bu kadar kaliteli oyunlar varken, oyun reklamların oldukça
basit tasarlanması, özellikle genç oyuncuları bu tarz oyunlardan uzaklaştırmakta ve
algılamalarını da olumsuz etkilemektedir. Çünkü oyuncuların beklentilerini tatmin
etmemektedir. Zorlanmadan, heyecan duymadan, ilgi çekmeden, etkileyici niteliklere sahip
olmadan tasarlanan oyunlar ne kadar tatmin edici olabilir ki? Huizinga (2010)’nın da belirttiği
gibi oyunu zevkli kılan şey, oyunun doğasında heyecan, eğlence, keyif ve mutluluk duyguları
temelinde ortaya çıkan tahrik etme gücüdür. Bu nedenle oyunun tahrik etme gücü olmadan
tatmin edici olması da mümkün değildir.
Sonuç olarak reklamverenlerin oyunculara ulaşmak için tasarlattıkları oyunlar,
oyuncular tarafından niteliksiz bulunmaktadır. O kadar basit içerik ve tasarım özelliklerine
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sahip uygulamalar olarak değerlendirilmektedir ki, onlara göre bu tür uygulamalardan ancak
çocuklar etkilenebilmektedir. Oyun sektöründe çok başarılı ve etkileyici oyun tasarımlarının
olması, bu kadar basit nitelikte oyunların genç oyuncular tarafından rağbet görmemesine
neden olmaktadır. Bu durum hedef kitlelerine ulaşmak için reklamverenlerin reklam
planlarına dahil ettiği oyun reklamların daha iletişim hedeflerine ulaşma fırsatı bulamadan
oyuncular tarafından reddedildiğini göstermektedir. Bu nedenle eğer reklamverenler oyun
reklam uygulamasını tercih ederlerse, oyuncuların seslerine kulak vererek bu oyunların
niteliklerini değiştirmeleri gerekmektedir.
Oyuncu-marka arasında olumlu iletişim ve etkileşim sağlayabilecek oyun reklam
tasarımlarının gerçekleşmesi için hedef kitle çok iyi dinlenmeli ve analiz edilmelidir. Çünkü
hedef kitle iyi bilinirse, onları tatmin edecek oyun tasarımı da yapılabilecektir. Her hedef
kitlenin oyunlara yönelik farklı beklentileri bulunmaktadır. Örneğin çocuklara yönelik
hazırlanacak bir oyun reklamla gençler için hazırlanacak bir oyun arasında içerik, tasarım gibi
niteliklerde büyük farklılıklar bulunmaktadır. Eğer oyuncular için oyunda marka olması,
oyuna yönelik algıda etkili olmuyorsa; oyuncuların oyuna yönelik olumlu algıya sahip
olmalarının tek yolu tatmin edici oyun tasarımı yapılmasıdır. Böyle bir oyun tasarımı da iyi
bir hedef kitle analizinden geçmektedir.
Diğer taraftan özellikle odak grup görüşmeleri sonucunda, oyuncuların reklamverene
yönelik şöyle bir tavsiyesi olmuştur: Markaları için bir oyun tasarlatmak yerine, zaten oyun
sektöründe var olan, çok sevilen ve rağbet gören başarılı video oyunların içerisine markalarını
yerleştirmeleri önerilmiştir. Başka bir ifadeyle reklamverenler oyunun tasarımında her ne
kadar profesyonel kişilerden destek alsalar da, normal video oyunların niteliğine sahip başarılı
oyun reklamlarla oyuncuların karşısına çıkamamaktadırlar. Bu durum da, tüketicilerle
markaları arasında olumlu bir ilişki yaşatmayı hedefleyen reklamverenlerin hedeflerine
ulaşamamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle oyunculara göre reklamverenlerin tercihi
oyun reklam değil, oyun içi reklam uygulamaları (in-game advertising) olmalıdır.
Yapılan bu öneri, oyun reklamla karşılaştırıldığında oyun içi reklam uygulamalarının
etkileyiciliği ve ikna ediciliğinin sahip olduğu nitelikli oyun özelliklerinden kaynaklandığı
sonucuna götürmektedir. Çünkü oyun içi reklamlara yönelik olumlu algı, beklentileri
karşılayabilecek özelliklere sahip oyun nitelikleri nedeniyle gelişmektedir. Oyun reklamlara
yönelik olumsuz algının nedeni bir reklam uygulaması olması değil; oyuncular tarafından öne
sürülen niteliksiz ve tatmin edici olmayan oyun özellikleridir.
8. SINIRLILIKLAR VE YENİ ARAŞTIRMA ÖNERİLERİ
Yapılan bu çalışmanın ilk sınırlılığı, evrene ulaşılamayacağı için 27 kişiden oluşan bir
örneklem grubu üzerinde çalışılmasıdır. Sonraki çalışmalarda daha ayrıntılı bilgiler elde
edebilmesi için daha fazla sayıda oyunculara ulaşarak odak grup görüşmelerinin yapılması
önerilmektedir.
Çalışmanın bir diğer sınırlılığı; oyun reklamların internet ortamında oyuncusuyla
buluştuğu için araştırmanın internet ortamında oyun oynayan bireylerle sınırlandırılmış
olması, internet ortamında oyun oynamayan bireylerin uygulama kapsamı dışında
tutulmasıdır. Gelecek çalışmalarda, internet ortamında oyun oynamayan insanların da çalışma
kapsamına dahil edilerek öncelikle neden oynamadıklarının tespit edilmesi, onların da oyun
reklam uygulamalarına yönelik algılamalarının öğrenilmesi önerilmektedir. Böylece
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oynamayan insanların gerekçelerini ortadan kaldırarak oyun reklamlara yönlendirebilecek ve
oynamalarını sağlayabilecek bilgiler elde edilebilecektir.
Bu çalışmada Türkiye’de internet ortamında oyun oynayan insanların oyun reklamlara
yönelik algıları incelenmiştir. Diğer ülkelerdeki oyuncuların oyuna yönelik algılarının da
belirlenerek farklı ülkelerdeki oyuncuların sahip olduğu oyun reklamlara yönelik algıların
kültürel özellikler de dikkate alınarak karşılaştırılması, sonraki çalışmalarda ele alınabilir.
Ayrıca oyuncuların oyun reklamlara yönelik algılarının, marka ve oyuna yönelik
tutum üzerinde herhangi bir etkisinin var olup olmadığı, gelecek çalışmalarda ele alınması
önerilen bir diğer konudur. Çünkü oyun reklama yönelik reklam-oyun ikililiği temelinde sahip
olunan algılar, oyuna ve markaya yönelik tutum üzerinde bir takım etkiler yaratabilir.
Ek olarak gelecekte yapılacak çalışmalara oyuncuların oyun reklamı “oyun” olarak
değerlendirmeleri için onların beklentilerini karşılayacak ve tatmin edebilecek oyun reklam
özelliklerinin neler olduğu konusunda odak grup görüşmeleri aracılığıyla ayrıntılı bilgilere
ulaşmaları önerilmektedir. Böylece başarılı ve tatmin edici oyun reklam özellikleri belirlenmiş
olacaktır.
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ÖĞRENCİLERİN PERFORMANS PUANLARI İLE BAŞARI VE TUTUM
PUANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Yasin AKAY*

Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ**

Öz
Bu araştırmada ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde bir öğretme-öğrenme yöntemi olarak
kullanılan proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla desteklenmiş aile katılımlı performans görevlerinden alınan
puanlar ile başarı ve tutum puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tek gruplu son
test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri uygulama sonunda öğrencilere uygulanan matematik başarı testi,
matematik tutum ölçeği ve performans görevlerini değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmış dereceli
puanlama anahtarı ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İzmir ili Buca ilçesine bağlı bir ilköğretim
okulundaki bir sınıf ve bu sınıftaki 25 öğrenciden oluşmuştur. Verilerin analizinde performans görevi puanları,
matematik başarı ve tutum puanları arasındaki ilişki için korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi
yapılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin performans görevlerinden aldıkları puanlar ile matematik başarı ve
tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Performans görevlerinden alınan puanlar
ile matematik başarıları arasında yüksek düzeyde, tutum puanları arasında ise orta düzeyde ilişki belirlenmiştir.
Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise performans görevi puanlarının öğrencilerin matematik başarılarının
yordayıcısı olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Performans Görevi, Matematik, Başarı, Tutum, Korelasyon
TO DETERMİNE OF THE CORRELATİONS BETWEEN THE SCORES OF STUDENTS’
PERFORMANCE TASKS WİTH THEİR MATHEMATİCS ACHİEVEMENTS AND ATTİTUDES
Abstract
In this research, it is aimed to determine of correlation between the marks of mathematics achievements
and attitudes with performance tasks with parental involvement supported by Project-Based Learning Aproach,
which is used as a teaching and learning method, on the elemantary 5th grade students’ mathematics lesson.
Single group post-test model was used in the research. The data of the research were collected with mathematics
achievement test, the scale of mathematics lesson and the rubric which was prepared for evaluating the
performance tasks applied to the students at the end of the study. The study group of the research was composed
of a class with 25 students at an elementary school in Buca district, İzmir. Correlation analysis and multiple
regression analysis were tested for corelation among scores of performance tasks, mathematics achivement and
mathematics attitudes at analysing the data. At the end of the research, a statistically meaningful difference was
observed between the performance tasks, mathematics achievements and attitudes. A high positive correlation
was determined between the scores obtained from performance tasks and mathematics achievements, on the
other hand a moderate relationship was determined between the scores obtained from performance tasks and
mathematics attitudes. According to the results of multiple regression analysis, on the other hand, it is showed up
that the scores of performans tasks are predictor of the students’ mathematics achievements.
Key Words: Performance Task, Mathematics, Achievement, Attitude, Correlation.

1. GİRİŞ
Günümüzde toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal, teknolojik alanlara ait bilgilerde
hızlı ve önemli değişmeler olmaktadır. Buna bağlı olarak çağın gereklerini yerine getirecek
birey tipini yetiştirmek için dünyada olduğu gibi ülkemizde de öğretim programlarında köklü
değişikliklere gidilmiştir. 2005 yılında yapılan değişikliklerle öğretim programlarının temel
yaklaşımı bilişsel ve bilgiye anlam veren yapılandırmacı yaklaşımdan oluşmuştur. Yeni
*
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programlarda, ölçme ve değerlendirme ise sadece öğrenme sonucunu değil, sürecini de
değerlendirmeye dönük ele alınmıştır. (MEB, 2005; Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve
Değerlendirme Raporu, 2005).
Programın önemli öğelerinden biri olan ölçme-değerlendirme uygulamalarında süreç
değerlendirmeyle birlikte alternatif değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması önerilmiştir.
Bu yaklaşımlardan en sık kullanılan teknikler arasında “performans görevi” yer almaktadır
(Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2008; Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008). Performans
görevleri; öğrencilerin var olan probleme karşı, araştırma yapma, eleştirel düşünme, karar
verme, yaratıcılığını kullanma, problem çözme, uygulama yapma gibi bilişsel, duyuşsal,
psiko-motor alandaki becerilerini ortaya koyarak bir ürün ortaya çıkarması ve elde ettiği
tecrübeyi gerçek yaşam durumlarına aktarmayı gerektiren çalışmalardır.
Yenilenen öğretim programlarında özellikle de ailenin eğitim-öğretim etkinliklerine
katılması önemli bir unsur haline gelmiştir (MEB, 2009). Programların başarıya ulaşabilmesi
ve eğitim sürecinin daha nitelikli olması, çocuğun eğitimdeki başarısı; okul ve ailenin eğitim
sorumluluğunu paylaşması, çocuğun yaşamına yön vermesini gerektirmektedir (Akkök,
2004; Gül, 2007; MEB, 2009; Şahin ve Özbey, 2007). Dolayısıyla ilköğretimin ilk yıllarında
aileler okul etkinliklerine katılmalı ve okul etkinlikleri hakkında öğrenci ile konuşmalı,
gerektiğinde planlı bir şekilde ev ödevlerine yardımcı olmalıdır ( Boult, 2006; Kliman, 2006;
MEB, 2005).
Yukarıda bahsedilen ilköğretim ders programlarındaki değişiklikler matematik dersi
öğretim programına da aynı şekilde yansımıştır. Öğrencilerin öğrenme etkinliklerine bizzat
katılarak, yaparak-yaşayarak, oynayarak bilişsel becerilerinin geliştirilmesine önem
verilmiştir (MEB, 2005; MEB, 2009).
Yeni programlarda yukarıda bahsedilen niteliklere önem verilmesine rağmen birçok
ülkenin katıldığı TIMSS (Trends International Mathematics and Science Study) ve PİSA’nın
(Program for International Student Assessment), ilköğretim okulu öğrencilerine uyguladıkları
testlere göre ülkemizin Avrupa Birliğine üye ülkeler içindeki matematik başarı ortalamasının
istenilen düzeyde olmadığı görülmüştür (PİSA Veri Tabanı 2003, 2009; TIMSS Veri Tabanı
1999, 2007). Aynı durum sadece beceri alanında değil diğer alanlar için de geçerlidir.
Türkiye’de ailelerin eğitime katılımlarının istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir.
Yapılan araştırmalardan ailelerin okul-aile arası iletişiminin ve işbirliğinin zayıf olduğu,
velilerin okul ziyaretlerinin az ve düzensiz olduğu anlaşılmaktadır. (Biber, 2002; Oğan, 2000).
Bu durum öğrencilerin okul başarısını ve gelişimini etkilemektedir.
Tüm bu bilgiler ışığında bu araştırmanın temel amacı, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı
ile desteklenen aile katılımlı performans görevlerinin hem bir öğretme-öğrenme yöntemi hem
de ölçme değerlendirme yaklaşımı olarak kullanılması ile elde edilen performans görevi
puanları ile öğrencilerin matematik dersi başarı ve tutum puanları arasındaki ilişkinin
incelenmesidir.
Performans görevlerinin öğretmenler tarafından ev ödevi gibi verilmemesi, öğrencilerin
ve velilerin yönergelere uyması, sınıf ve okul içi uygulamaların istenilen düzeyde olması,
öğrencilerin performans görevlerini yaparken öğretmenin yönlendirmeleriyle ailelerinden
yardım almaları gibi birçok faktör bir araya geldiğinde öğrenci başarısının artması, öğrenci ve
velilerin hem performans görevlerine hem de okul ve öğrenmeye karşı olumlu tutum
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geliştirmeleri beklenebilecektir. Ayrıca performans görevlerinin aile katılımıyla
gerçekleştirilmesinin, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alandaki başarı ve
becerilerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu da proje tabanlı öğrenme
yaklaşımının aşamalarıyla bütünleştirilmiş performans görevlerinin, öğrenci başarısını ölçme
ve değerlendirmenin yanı sıra proje yapma gibi alternatif bir öğretme-öğrenme yöntemi olarak
kullanılmasına da olanak sağlayacaktır. Araştırma öğretmenlere performans görevlerinin
verilişi, uygulama süreci, ailelerin sürece katılımı ve değerlendirme konusunda fikir verecek,
bu konuda bilinçli hareket etmelerini sağlayacaktır. Bu amaçlar çerçevesinde araştırmanın
problem cümlesi ve alt problemleri aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
Bu çalışmanın problemi “Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile desteklenmiş aile
katılımlı performans görevlerinden alınan puanlar ile ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin
matematik dersi başarı ve tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” şeklinde
belirlenmiştir. Bu probleme cevap bulmak amacıyla aşağıda verilen sorulara cevap aranmıştır.
1. Öğrencilerin matematik dersi performans görevlerinden aldığı puanlar ile başarı puanları
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı mıdır?
2. Öğrencilerin matematik dersi performans görevlerinden aldığı puanlar ile tutum puanları
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı mıdır?
3. Öğrencilerin matematik dersi performans görevlerinden aldığı puanlar ile başarı puanları ve
tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler var mıdır?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
Bu araştırmada deneysel desenlerden tek gruplu son test deney deseni kullanılmıştır.
Çalışma grubu, deneysel işlem sonrasında uygulanan performans görevi puanları, matematik
başarı puanları ve matematik tutum puanları bakımından ölçülmüştür. Elde edilen puanlar
arasındaki ilişki incelenmiştir.
Tek gruplu son test deney deseninde gelişigüzel seçilmiş bir tek gruba bağımsız
değişken uygulanır ve etkinin bağımlı değişken üzerinde ölçümü gerçekleştirilir (Karasar,
2008).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 yılında İzmir ili Buca ilçesine bağlı bir
ilköğretim okulunun beşinci sınıfta öğrenim görmekte olan bir sınıf ve bu sınıfta yer alan 11’i
erkek 14’ü kız olmak üzere 25 öğrenci oluşturmaktadır. Ayrıca çalışma grubunda deney grubu
öğrencilerinin velileri de yer almıştır.
2.3. Veri Toplama Araçları
2.3.1. Matematik Başarı Testi
Araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testinde sırasıyla; ölçmeye konu olacak
kapsamı belirleme, belirtke ve ünite analiz tablolarını hazırlama, testte yer alacak madde tipini
seçme, soruları yazma, yazılan soruları inceleme, soruları test kitapçığı haline getirme, testin
ön denemesini yapma, ön deneme sonuçlarını analiz etme ve nihai testi oluşturma işlemleri
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yapılmıştır. Aşağıda matematik başarı testi ön deneme ve nihai teste ilişkin bazı istatistikler
Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Matematik Dersi Başarı Testi Ön Deneme ve Nihai Testin Madde İstatistikleri
Testler
Ön
Deneme
Testi
Nihai
Test

ss

Testin
ortalama
güçlüğü

Güvenirlik
Katsayısı
KR-20

Madde
güçlük
indeksi
pj

Madde
ayırıcılık
indeksi
rjx

19,146

6,243

0,479

0,788

0,20-0,90

0,00-0,53

12,285

4,789

0,491

0,781

0,20-0,90

0,30-0,53

Madde
sayısı
K

X

40
25

25 madde yer alan matematik başarı nihai testine yapılan analizler sonucunda KR-20
güvenirlik katsayısı 0,781 testin ortalama güçlüğü ise 0,491 olarak belirlenmiştir. Nihai test
sonuçlarına göre madde güçlük indeksleri p<0,20-p>0,90; ayırıcılık indeksleri ise 0,30-0,53
arasında değer almıştır. Testin puanlaması her soru için 4 puan, toplamda 100 puan olarak
hesaplanmıştır.
2.3.2. Matematik Tutum Ölçeği
Baykul’un 1990 yılında geliştirdiği “Matematik Tutum Ölçeği”nde 15’i olumlu ve 15’i
olumsuz olmak üzere toplam 30 madde yer almaktadır. Ölçek 5’li likert tipi derecelendirme
ölçeğidir. Ölçekten bir öğrencinin alabileceği puan 30 ile 150 arasındadır (Baykul,1990: s. 913). Ölçeğin bu araştırma öncesinde yapılan analiz sonuçlarında iç tutarlılık katsayısı 0,96
olarak belirlenmiştir.
2.3.3. Dereceli Puanlama Anahtarları
Dereceli puanlama anahtarları performans görevlerine paralel olarak matematik
dersinde geometrik cisimler, düzlem, hacim ölçme, alan ve doğal sayılarla çarpma işlemi
konularında öğrencilerin ilgili kazanımları öğrenip öğrenmediklerini belirleyebilmek için
hazırlanmıştır. Öğrencilerin öğrenmesinin yanı sıra ayrıca örğencilerin çalışma
alışkanlıklarını, sunu becerilerini ve ürünlerini değerlendirme amaçlı hazırlanan dereceli
puanlama anahtarları “Başlangıç düzeyi”, “Kabul edilebilir” ve “Oldukça iyi” olmak üzere
3’lü derecelendirilmiştir. Bu araçlar her bir ölçütüne ve derecesine farklı puan verilmesinin
yanında toplamda 100 puan üzerinden puanlanmıştır. Araştırmada iki performans görevi
kullanıldığından ve MEB değerlendirme sisteminde de birden fazla performans görevi
verildiğinde bu iki performans görevinin puan ortalamaları alındığından bu araştırmada da
ortalama alınarak istatistiksel analizler yapılmıştır.
2.4. Deneysel İşlem
Araştırma 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı II. döneminde 13 Şubat- 23 Mart tarihleri
arasında İzmir Buca ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar
deney grubu öğrencilerinin matematik derslerinde hafta iki gün ikişer saat gerçekleştirilmiştir.
Altı hafta 24 saat süren asıl uygulama 12 oturum, çalışma öncesinde yapılan iki oturum da
dâhil olmak üzere tüm araştırma toplam 14 oturumda tamamlanmıştır. Uygulama boyunca
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kullanılan strateji, yöntem, teknik
bütünleştirilerek kullanılmıştır.

ve

eğitim

durumları

performans

görevleriyle

Araştırmacı tarafından öğrenme alanları dikkate alınarak hazırlanan tanımlama, görev,
yönerge ve puanlama aşamalarından oluşan “Uzayda Maket Şehir Kuruyoruz” ve “Okul
Bahçemizi Yeşillendirelim” adlı iki performans görevi verilmiştir. Performans görevlerini
puanlama aşamasında, öğrencilerin öğrenmesini, çalışma alışkanlıklarını, sunu becerilerini ve
ürünlerini değerlendirme amaçlı öğretmen ve öğrencilerin kullandıkları dereceli puanlama
anahtarları, öğretmen ve velilerin kullandıkları kontrol listeleri araştırmacı tarafından
hazırlanmıştır. Araştırmada performans görevleriyle birlikte matematik dersi başarı testi ve
tutum ölçeği uygulamalardan sonra deney grubuna uygulanmıştır.
2.5. Verilerin Çözümlenmesi
Verilerin çözümlenmesinde araştırmanın birinci ve ikinci alt probleminde performans
görevleri puanları ile matematik başarı ve tutum puanları arasındaki ilişki inceleneceğinden
korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın son alt probleminde öğrencilerin performans
görevlerinden aldıkları puanlar ile matematik başarı puanları ve tutum puanları arasındaki
ilişki için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz için SPSS 21 paket programı
kullanılmıştır.
Çoklu regresyonun doğru sonuçlar verebilmesi için,
 Değişkenler en az aralık ölçeğinde olmalı ve normal dağılım göstermelidir,
 Yordayıcı değişkenlerin her birinin yordanan değişkenle arasındaki ilişki
doğrusal olmalıdır,
 Yordanan değişimler birbirinden bağımsız olmalıdır,
 Yordama işleminde tahmin edilen değerlerle gözlenen değerler arasındaki
farklar normal dağılım sergilemelidir (Can, 2014).
Çoklu regresyon analizi yapılmadan önce bu koşulların sağlanıp sağlanmadığına
bakılmıştır. Buna göre değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için
merkezi eğilim ölçülerine bakılmıştır. Değişkenlerin ortalama, mod ve medyan değerlerinin
birbirine yakın olduğu, çarpıklık ve basıklık katsayılarının performans puanları için (-,904 ve
-,969), matemaitk başarı puanları için (-,538 ve -,105) olduğu belirlenmiştir. Çarpıklık ve
basıklık katsayılarının +1 ile -1 arasında olması performans puanları ve matematik başarı
puanları için sağlanırken, tutum puanlarında bu değerler (-2,508 ve 8,003) olarak
belirlenmiştir. Yapılan normallik testinde ise Tablo 2’deki veriler elde edilmiştir.
Tablo 2. Normallik Testi Sonuçları
Puanlar
Performans
Matematik
Başarı
Tutum

Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

İstatistik
,136

sd
25

p
,200*

İstatistik
,936

sd
25

p
,121

,138

25

,200*

,935

25

,111

,197

25

,014

,743

25

,000

Tablo 2’den görülebileceği üzere performans puanları (p= ,121 > ,05) ve matematik
başarı puanları (p= ,111 > ,05) normal dağılım göstermektedir. Tutum puanları ise (p= ,000 <
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,05) normal dağılım göstermemektedir. Ancak Şekil 1’de normallik ve doğrusallık
varsayımlarına ilişkin grafikler incelendiğinde dağılımda önemli sapmaların olmadığı
görülmektedir.
Şekil 1. Normallik ve Doğrusallık Varsayımlarının İncelenmesine İlişkin Grafikler

Regresyon analizinin doğru sonuçlar verebilmesi için değişkenler birbirinden bağımsız
olmalıdır. Yapılan analiz sonucunda değişkenler arası en yüksek ilişkinin matematik başarı
puanları ile performans puanları arasında olduğu görülmektedir (r=0,783) ve bunun da
0,8’den küçük olduğundan dolayı koşulun sağlandığı düşünülmektedir.
3. BULGULAR ve YORUMLAR
3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın birinci alt problemi “Öğrencilerin matematik dersi performans
görevlerinden aldığı puanlar ile başarı puanları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
mıdır?” olarak ifade edilmiştir. Puanların karşılaştırılmasında anlamlılık düzeyi 0,01 olarak
kabul edilmiştir. Karşılaştırma sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Deney Grubunun Performans Puanları ile Matematik Dersi Başarı Puanlarının
Karşılaştırılması
Grup
Deney

Ölçümler

n

X

ss

Performans Puanları

25

87,18

9,87

Matematik Başarı
Puanları

25

80,32

13,85

r

p

,783**

,000*

Tablo 3’te de görüldüğü gibi öğrencilerin matematik dersi performans görevlerinden
aldıkları puanlar ile başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (r=
,783; p= ,000). Araştırma bulgularından, performans görevlerinden elde edilen puanlar ile
matematik başarı puanları arasındaki ilişkinin anlamlı ve yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğrencilerin matematik dersi performans
görevlerinden aldığı puanlar ile tutum puanları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
mıdır?” olarak ifade edilmiştir. Puanların karşılaştırılmasında anlamlılık düzeyi 0,05 olarak
kabul edilmiştir. Karşılaştırma sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Deney Grubunun Performans Puanları ile Matematik Tutum Puanlarının
Karşılaştırılması
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Grup
Deney

Ölçümler

n

X

ss

Performans Puanları

25

87,18

9,87

Matematik Tutum
Puanları

25

137,64

14,48

r

p

,417**

,038*

Tablo 3’te görülebileceği gibi öğrencilerin performans puanları ile matematik tutum
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (r= ,417; p= ,038). Buna göre
performans puanları ile matematik tutum puanları arasında orta düzeyde ilişki olduğu
söylenebilir.
3.3. Üçüncü Alt Problem İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğrencilerin matematik dersi performans
görevlerinden aldığı puanlar ile başarı puanları ve tutum puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişkiler var mıdır?” olarak ifade edilmiştir. Puanların karşılaştırılmasında
anlamlılık düzeyi 0,01 olarak kabul edilmiştir. Buna göre;
Öğrencilerin matematik başarısı üzerine etki ettiği düşünülen, matematik performans
puanları ve matematik tutum puanları değişkenlerinin başarıyı ne derece yordadığını ortaya
koymak için yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda tutum puanları ve performans
puanları birlikte, öğrenci başarısı ile anlamlı bir ilişki (R= 0,791, R2= 0,625) ortaya
koymuşlardır (F(2-22)=18,34, p< 0,01). Söz konusu iki değişken birlikte başarı puanlarındaki
değişimin % 62’sini açıklamaktadır. Standartlaştırılmış regresyon katsayılarına göre yordayıcı
değişkenlerin başarı üzerindeki önem sırası performans puanları (β=0,733) ve tutum puanları
(β=0,121) şeklinde olmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlılık testleri göz önüne
alındığında, yordayıcı değişkenlerden sadece performans puanları (p<0,01) değişkeninin
başarı üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu görülmektedir. Yordayıcı değişkenlerle başarı
arasındaki ilişkiye bakıldığında performans puanları ile (r=0,783), tutum puanları ile
(r=0,426) düzeyinde ilişki görülmektedir. Buna göre anlamlılık düzeyleri dikkate alındığında
öğrencilerin matematik başarı puanlarını yordamada matematik performans puanları
istatistiksel olarak anlamlı derecede fark yaratmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin performans
görevlerinden aldıkları puanlar arttıkça matematik başarılarının da artması beklenmektedir.
Tablo 4’te elde edilen regresyon analiz tablosu verilmiştir.
Tablo 4. Regresyon Analiz Tablosu
Değişken
Sabit
Performans P.
Tutum P.
R=0,791
F(2-22)=18,34

B
-25,183
1,028
0,115
R2= 0,625
p= 0,000

Standart
Hata
19,805
0,201
0,137

β
0,733
0,121

t
-1,272
5,104
0,840

p
0,217
0,000
0,410

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Bu araştırmada proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla desteklenmiş aile katılımlı
performans görevlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda dereceli puanlama anahtarlarından,
matematik başarı testinden ve tutum ölçeğinden elde edilen puanlar arasındaki ilişki
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre bu şekilde uygulanan performans görevlerinden elde
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edilen puanlar ile matematik başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek
düzeyde korelasyon bulunmuştur.
Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar Gürel’in (2012) yaptığı çalışmada, performans
görevlerinin öğrenci başarısını anlamlı derecede arttırdığı sonucuyla bağdaşmaktadır. Yine
performans görevlerinin ölçme-değerlendirme aracı olarak kullanıldığı birçok araştırmada
öğrencilerin öğrenmelerinin olumlu etkilediğine ilişkin bulgulara rastlanmıştır (Çetin ve
Çakan, 2010; Öztürk, 2010; Şeker, 2009; Vurkaya, 2010; Yılmaz ve Benli, 2011).
Araştırmanın ikinci alt probleminde korelasyon analizi sonuçlarına göre performans
puanları ile matematik tutum puanları arasında yine anlamlı derecede ve orta düzeyde ilişki
meydana gelmiştir.
Vurkaya’nın (2010) çalışmasındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin tutum
üzerinde olumlu etkisi olduğuna yönelik bulgusu bu araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir.
Coşkun’un (2007) yaptığı çalışmada ise bu sonuçlardan farklı olarak performansa dayalı
durum belirlemenin matematik dersine ilişkin tutum puanları arasında anlamlı fark
bulunmamıştır. Yine Gürel (2012) 7. sınıf öğrencilerinin yaptığı performans görevlerinin
tutum puanlarını anlamlı derecede arttırmadığını belirlemiştir. Ayrıca Öztürk (2010)
çalışmasında performans görevleri puanları ile Türkçe dersine olan tutum arasında zayıf bir
ilişki bulmuştur.
Araştırmanın üçüncü alt probleminde yapılan regresyon analizi sonucunda performans
puanları ve tutum puanlarının birlikte matematik başarı puanlarını anlamlı derecede etkilediği
ortaya çıkmıştır. Değişkenlerin anlamlılık düzeyleri incelendiğinde öğrencilerin matematik
başarı puanlarını sadece performans puanlarının yordadığı tespit edilmiştir.
Bu araştırmadan elde edilen bulgular ışığında araştırmacılara, öğretmenlere ve bu konuda
çalışma yapacak bilim insanlarına şu önerilerde bulunulabilir.

Bu araştırmada kullanılan aile katılımlı performans görevleri proje
tabanlı öğrenme yaklaşımı ile bütünleştirilerek kullanıldığından, öğretme-öğrenme
durumlarında Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer verilen proje
tabanlı öğrenme ile performans görevleri bütünleştirilerek kullanılabilir.

Öğrencilerin özellikle matematik dersine karşı olumsuz tutumlarını
ortadan kaldırmak amacıyla performans görevlerinin öğretme-öğrenme sürecinde
kullanılması sağlanabilir.

Ailelerin eğitim durumu etkinliklerine ve özellikle performans
görevlerinin gerçekleştirilme sürecine katılımı konusunda çalışmalar yapılabilir.

Performans görevleri ile velilerin okul öğrenmelerine katılarak
öğrenmeyi öğrenmeleri ve böylelikle yaşam boyu öğrenmeye devam etmeleri
sağlanabilir.
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PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) PSİKOLOJİK
DANIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DANIŞAN PERSPEKTİFİNDEN
İNCELENMESİ*
Ömer ÖZER1

Murat YIKILMAZ2

Ahmet ALTINOK3

Ferhat BAYOĞLU4

Öz
Çevrimiçi psikolojik danışma uygulamaları giderek artıyor olmasına rağmen, daha işlevsel çevrimiçi
psikolojik yardım hizmetleri sunulabilmesi için psikolojik danışmanların ve danışanların çevrimiçi psikolojik
danışmaya ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi gereklidir. Bu çalışmada psikolojik danışmanların çevrimiçi
psikolojik danışmaya yönelik tutumları, yardım alan perspektifinden değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında
psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumlarının cinsiyet, günlük bilgisayar
kullanımı düzeyleri, toplam bilgisayar kullanım süreleri, bilgisayar kullanımına ilişkin öz yeterliklerine göre
farklılaşıp farklılaşmadığı değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Yüz yüze ve Online Psikolojik
Danışmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumu ölçen maddeleri ve
araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılarak 193 psikolojik danışmana ulaşılmıştır.
Çevrimiçi ortamda toplanan veriler t testi ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) teknikleri
kullanılarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik
tutumlarının cinsiyet, günlük bilgisayar kullanımı düzeyleri, toplam bilgisayar kullanım süreleri, bilgisayar
kullanımına ilişkin öz yeterliklerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Sonuçlar ilgili alan yazın eşliğinde
tartışılmış, ilerleyen dönemde bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: çevrimiçi psikolojik danışma, psikolojik danışman, tutum

THE INVESTIGATION OF COUNSELORS’ ATTITUDES TOWARD ONLINE COUNSELİNG UPON
TAKING CLIENTS’ PERSPECTIVE
Abstract
Although there is an increasing number of online counseling services, studies exploring clients’ and counselors’
attitudes toward online counseling services are needed to provide effective and efficient mental health
counseling services. The purpose of this study is to investigate counselors’ attitudes toward online counseling in
relation to counselors’ genders, their daily usage of computer, their total usage of computer, and their selfefficacy in computer usage. In this study, Personal Information Form, specific items from the Online Counseling
Attitudes Scale, and the Face-to-Face Counseling Attitudes Scale were given to 193 counselors to measure
attitudes toward online counseling. Data were analyzed by using independent samples t-test and one-way
ANOVA. There were no statistically significant differences counselors’ attitudes toward online counseling and
counselors’ gender, their daily usage of computer, their total usage of computer, and their self-efficacy in
computer usage. The implications of these findings have been discussed in the literature review to provide some
suggestions to researchers in the counseling profession.
Keywords: Online Counseling, counselor, attitude
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Giriş
Online ya da çevrimiçi psikolojik danışma başka bir kullanım şekli ile online terapi,
ruh sağlığı çalışanları ve danışanlar arasında internet bağlantısı kullanılarak oluşan tüm
terapötik etkileşimler için kullanılan bir kavramdır (Rochlen ve diğerleri, 2004). Telefon ve
mektuplarla başlayan bu hizmet günümüzde e posta ve anında görüntülü iletişim sağlayan ara
yüzlerle verilmeye başlanmıştır. Çevrimiçi psikolojik danışma kavramı ile akla ilk gelen,
çevrimiçi sesli ve görüntülü iletişim olsa da e posta ya da sadece anlık ileti yazılması yolu ile
gerçekleştirilen çevrimiçi psikolojik danışma uygulamaları da bulunmaktadır.
Çevrimiçi psikolojik danışma birçok avantajı beraberinde getirmiştir. Teh ve diğerleri
(2014), bu avantajları genel olarak danışanların psikolojik danışmanlarına erişilebilirliği,
rahatlık ve kullanılabilirlik, yüz yüze olmamanın vereceği güvenlik ve emniyette olma hissi,
anonimlik duygusu ve ruh sağlığı hizmetlerinden yararlananlara yönelik olarak ortaya çıkan
sosyal damgalanmanın ortadan kalkması şeklinde sıralamaktadır. Rochlen ve diğerleri (2004),
çevrimiçi psikolojik danışmanın faydalarını; ruh sağlığı hizmetlerine erişimde kolaylık,
yazarak iletişim kurmanın daha çok kendini açma ve samimiyet oluşturması, yazmanın başlı
başına terapötik bir süreç haline gelebilmesi ve psikolojik yardım sürecini destekleyebilecek
birçok materyalin psikolojik danışma sürecine dâhil edilerek kullanılabilmesi şeklinde ifade
etmektedir. Ulaşılabilirliği artırması, daha az maliyetle daha çok kişiye hizmet sunulabilmesi,
psikolojik danışmanların özellikle yazılı iletişimde hemen cevap verme zorunluluğunun
olmaması ve bu sayede bilgisi olmadığı konularda daha fazla araştırma yapacak zaman fırsatı
yaratmasının çevrimiçi psikolojik danışmanın avantajları olarak ifade edilmektedir
(Andersson, 2010).
Çevrimiçi psikolojik danışmanın bazı etik sorunlara yol açabileceği ve beraberinde
bazı dezavantajlara sahip olduğu da ifade edilmektedir. Lewis ve diğerleri (2003), psikolojik
danışman ve danışanların çevrimiçi terapi deneyimlerini değerlendirdikleri çalışmalarında
psikolojik danışmanın danışanı gördüğü ve duyduğunu, ancak bir arada olma hissini
deneyimlemediği, ilişkiyi derinlikten yoksun olarak nitelendirdiğini, duygusal ve fiziksel
olarak uzak hissettiğini ifade etmektedir. Söz konusu çalışmada danışanın sözel olmayan
tepkilere odaklanamadığı, psikolojik danışman ile tam bir bağlantı kuramadığını bu
deneyimin sanki biri ile telefonla iletişim kurmaya benzediğini ifade ettiğini vurgulamışlardır.
Yine danışanın ve kayıtların gizliliğinin sağlanması konusundaki zorluklar, herkesin internet
erişimine sahip olamaması, e-postaların asenkron olmasından kaynaklı olarak krize müdahale
konusunda yetersiz kalması gibi dezavantajları barındırdığı ifade edilmektedir. Bütün bunlara
rağmen çevrimiçi psikolojik danışma ile yüz yüze psikolojik danışma hizmeti
karşılaştırıldığında terapötik işbirliği, güven gibi temel öğelerde iki uygulama arasında fark
olmadığını ifade eden çalışmalar da bulunmaktadır (Cook ve Doyle, 2002). Murphy ve
diğerleri (2009), çevrimiçi psikolojik danışma ile yüz yüze psikolojik danışmaya katılan
danışanlardaki memnuniyeti değerlendirdikleri çalışmalarında, çevrimiçi danışmanın yüz
yüze psikolojik danışma kadar etkili olabileceğini ifade etmişlerdir.
Psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik yardım hizmeti sunmaya ilişkin
tutumları, çevrimiçi psikolojik danışma alanında ele alınan diğer bir araştırma konusudur. Teh
ve diğerleri (2014), psikolojik danışma ve klinik psikoloji alanlarında eğitim gören 80 yüksek
lisans öğrencisi ile yürüttükleri çalışmalarında, öğrencilerin çevrimiçi psikolojik danışma ile
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yüz yüze psikolojik danışmaya yönelik tutumlarını karşılaştırmışlardır. Bu kapsamda
çevrimiçi psikolojik danışma ve yüz yüze psikolojik danışma empati, duygusal destek
sağlama, ilişki kurma, gizlilik ve güven hissi, erişilebilirlik, danışan ve psikolojik danışmanın
uygunluğu, sosyal damgalanmayı ortadan kaldırma ve anonimlik başlıkları altında
karşılaştırmış; empati, duygusal destek sağlama, bağlantı kurma ile gizlilik ve güven hissi
oluşturma konularında yüz yüze psikolojik danışmanın, sosyal damgalanma ve anonim
olabilme anlamında ise çevrimiçi psikolojik danışmanın daha olumlu olarak algılandığını
ifade etmişlerdir. Erişilebilirlik ve uygunluk boyutunda ise anlamlı bir fark olmadığını
bildirmişlerdir. Glasheen ve diğerleri (2013), 210 okul psikolojik danışmanı üzerinde
yürüttükleri çalışmalarında psikolojik danışmanların büyük kısmının eğer öğrenciler ihtiyaç
duyarsa çevrimiçi psikolojik danışma hizmeti yürütmeyi kabul edeceklerini ve bu kapsamda
mesleki gelişime hazır olduklarını ifade ettiklerini vurgulamaktadır. Ancak psikolojik
danışmanların bu hizmet alanı ile ilgili gizlilik, yasal izin ve etik sorunlar ile ilgili kaygıları
olduğu da belirtilmiştir. Lazuras ve Dokou (2016), ruh sağlığı çalışanlarının çevrimiçi
psikolojik danışmayı kabulünü değerlendirdikleri çalışmalarında, katılımcıların çevrimiçi
psikolojik danışmaya yönelik tutumlarının olumlu olduğunu ifade etmiş ve çevrimiçi
psikolojik danışmanın işe yararlılığına olan inancın ve çalışma alanı ile ilişkisinin, çevrimiçi
psikolojik danışma hizmetini kullanmayı tercih etmeyi yordadığını belirtmişlerdir. Lewis ve
Coursol (2007), psikolojik danışman eğitimcileri ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında
katılımcıların akademik başarıdan uyku bozukluklarına kadar birçok alanda çevrimiçi
psikolojik danışmanın kullanılabileceği yönünde olumlu tutumlara sahip olduklarını ifade
etmişlerdir.
Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki hizmetlerin internet üzerinden
yürütülmesi ve çevrimiçi psikolojik danışma üzerine çalışmaların görece sınırlı sayıda olduğu
ifade edilebilir. Türkiye’de çevrimiçi psikolojik danışma sürecine ilişkin görüşleri
değerlendiren çalışmalar arasında ilk olarak sayılabilecek bir çalışmada (Tanrıkulu, 2009),
psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik danışmaya ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli
olmadığı; ama buna rağmen yine de çevrimiçi psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu
tutumları olduğunu ancak yine de psikolojik danışmanların öncelikli olarak yüz yüze
psikolojik danışmayı tercih ettiğini ifade etmektedir. Yine çevrimiçi psikolojik danışmanın
Türkiye’de ihmal edilen bir çalışma alanı olduğunu, hiçbir katılımcının çevrimiçi psikolojik
danışmaya yönelik bir eğitim almamış olduğunu belirtmiştir. Dinçyürek ve Uygarer (2012),
psikolojik danışmanların yanı sıra psikolojik danışma ve rehberlik alanında eğitim gören
öğrenciler ve bu alanda çalışan akademisyenleri de dâhil ettikleri araştırmalarında psikolojik
danışmanların rehberlik hizmetlerini çevrimiçi ortamda yürütme konusunda isteksiz
olduklarını ifade etmektedir. Rehberlik hizmetlerinin internet üzerinden yürütülmesine ilişkin
veli, öğrenci ve psikolojik danışman görüşlerini inceleyen Savaş ve Hamamcı (2010) ise,
katılımcıların rehberlik hizmetlerinin internet üzerinden verilmesi konusunda olumlu tutuma
sahip olduğunu ifade etmiştir. Çalışma kapsamında psikolojik danışmanların “sohbet odaları
oluşturup aynı anda benzer sorunları olan öğrencilerle görüşme yapılırsa” maddesine yönelik
olumlu tutum bildirdikleri ifade edilmiştir Diğer bir ifade ile psikolojik danışmanlar
görüşmelerin çevrimiçi ortamda yapılması konusunda olumlu bir tutuma sahiptirler.
Doğrudan çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik olmasa da Owen ve Korkut-Owen (2012),
okul psikolojik danışmanlarının bilgi iletişim teknolojileri kullanımını araştırmış, psikolojik
danışman alanındaki öğrencilerin sıklıkla rapor yazmak, sunu hazırlamak, e-posta göndermek
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amacı ile Bilgi İletişim Teknolojilerini (BİT) kullandıklarını ifade etmiştir. Zeren (2014),
psikolojik danışma ve rehberlik lisans programına devam eden ve ‘Bireyle Psikolojik
Danışma Uygulaması’ dersini alan, tamamı kadın, son sınıf öğrencisi, yedi kişi ile yürütmüş
olduğu nitel çalışmada psikolojik danışman adaylarının, eğitimin bir parçası olarak, BİT
kullanımını kolaylık, hız açısından olumlu gördükleri, bu kapsamda yürüttükleri çevrimiçi
psikolojik danışma sürecinin olumlu ve olumsuz yanlarının olduğuna ilişkin düşüncelere
sahip olduklarını ifade etmiştir. Psikolojik danışman adayları çevrimiçi psikolojik danışmanın
danışana uygun tepki vermek için zaman sağlaması, psikolojik danışma hizmetinden
faydalanamayacak bireyler için kolaylaştırıcı olması, kendini açmakta zorlanan danışanlar
için faydalı olma olasılığı, psikolojik danışman eğitimine katkı sağlaması gibi avantajlarının
yanı sıra, danışanla doğrudan iletişim kurulamaması, güven ilişkisini sağlamanın zorlukları,
zaman yönetimindeki farklılık ve güvenlik konusunda ek önlemlerin gerektirmesi gibi bazı
dezavantajları olduğunu ifade etmektedir.
Psikolojik danışma alanında bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı ile beraber bu
alandaki hizmetlerin internet üzerinden yürütülmesi üzerine araştırmaların sınırlı olduğu ve
genel olarak psikolojik danışma ve rehberlik alanında öğrenim gören öğrenciler üzerinde
yürütüldüğü gözlenmektedir. Çalışmaların psikolojik yardım hizmeti sunan bireylerin bakış
açısından çevrimiçi psikolojik yardım vermeye ilişkin tutumu değerlendirmeye odaklandıkları
gözlenmiştir. Psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik danışma yönelik tutumlarını
yardım alan birey perspektifinden değerlendiren sadece bir çalışmaya rastlanmıştır
(Haberstroh ve diğerleri, 2008). Genel olarak yüz yüze psikolojik danışma ve çevrimiçi
psikolojik danışma süreçlerinin etkililiğinin karşılaştırılmasına odaklanan çalışmalar ve
danışan perspektifinden durumu değerlendiren çalışmalara ek olarak yardım sunan
konumundaki psikolojik danışmanların, yardım alan perspektifinden çevrimiçi psikolojik
yardım almaya yönelik tutumlarının da değerlendirmenin, bu hizmete yönelik tutumları ortaya
koymada daha doğru sonuçlar ortaya koyabileceği, bu bağlamda bu araştırmanın önemli
olduğu ve alan yazına katkı getireceği düşünülmektedir.
YÖNTEM
Çalışma grubu: Araştırmanın çalışma grubu 193 (151 Kadın, 42 Erkek) okul psikolojik
danışmanından oluşmaktadır. Katılımcılar 18-38 yaş aralığındadır, katılımcıların yaş
ortalamaları 22.65’tir. Katılımcıların kişisel bilgi formundan elde edilen bilgisayar kullanım
süreleri, günlük bilgisayar kullanımları, algıladıkları bilgisayar kullanım düzeyleri Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Çalışma Grubu
Değişken
Cinsiyet
Kişisel bilgisayara
sahip olma
Günlük kullanım

Grup
Kadın

N
151

%
78.24

Erkek

42

21.76

Evet

176

91.19

Hayır

17

8.81

3 saatten

131

67.88
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düzeyi

Bilgisayar kullanım
süresi (yıl olarak)

Kullanıcı seviyeniz

az
3-5Saat
5 saat ve
üzeri

53

27.46

9

4.66

0-5 yıl

95

49.22

5-9 yıl

50

25.91

10 yıl ve
üzeri

48

24.87

Temel
Orta
İleri

14
144
35

7.25
74.61
18.13

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan psikolojik danışmanların 176’sı
(%91.19) kendi kişisel bilgisayarına sahiptir. Katılımcıların yarısından fazlası (N=131,
%67.88) günlük 0-3 saat arasında bilgisayar kullandığını ifade etmiştir. Bilgisayara kullanım
düzeylerine ilişkin öz değerlendirme sorusunu 14 katılımcı (7.25) temel düzey kullanıcı, 35
katılımcı (ileri düzey kullanıcı olarak) yanıtlarken, 144 katılımcı (%74.61) ise kendisini orta
düzey kullanıcı olarak tanımlamıştır.
Veri Toplama Araçları: Çalışma kapsamında kişisel bilgi formu ile çevrimiçi ve yüz yüze
psikolojik danışmaya yönelik tutum ölçeğinin çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumu
değerlendiren alt boyutu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu araştırmacı tarafından hazırlanmış
yaş, cinsiyet, kişisel bilgisayara sahip olma süresi, günlük ortalama bilgisayar kullanım süresi,
bireyin bilgisayar kullanma becerisine yönelik öz değerlendirmesi ve kişisel bir bilgisayara
sahip olup olmadığına ilişkin sorulardan oluşan bir formdur.
Online ve Yüz yüze Danışmaya Yönelik Tutum Ölçeği: Rochlen ve diğerleri (2004) tarafından
geliştirilen ve Demirci ve diğerleri (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek bireylerin
çevrimiçi psikolojik danışmaya ve yüz yüze psikolojik danışmaya yönelik tutumlarını
karşılaştırmalı bir şekilde değerlendiren öz değerlendirme esasına dayalı olan bir ölçme
aracıdır. Ölçek 20 maddeden ve dört alt boyuttan oluşmaktadır. Uyarlama çalışmasında
ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı Online danışmanın değeri alt boyutu için .84,
Online danışmanın rahatsızlığı alt boyutu için .80, Yüz yüze danışmanın değeri alt boyutu için
.88 (1-5 madde) ve Yüz yüze danışmanın rahatsızlığı alt boyutu için .78 olarak bulunmuştur.
Ölçek çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutum ve yüz yüze psikolojik danışmaya
yönelik tutum olarak ayrı ayrı da kullanılabilmektedir. Bu kapsamda araştırma da sadece
çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutum maddeleri kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
hesaplanan iç tutarlılık katsayıları online danışmanın değeri alt boyutu için .89 ve online
danışmanın rahatsızlığı alt boyutu için ise .79 olarak bulunmuştur.
Verilerin Toplanması: Kişisel bilgi formu ve Online ve Yüz yüze Danışmaya Yönelik
Tutum Ölçeği’nin çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumu ölçen maddeleri çevrimiçi
ortama aktarılmıştır. Google Drive hizmeti kullanılarak hazırlanan formlar psikolojik
danışmanların bulunduğu sosyal medyadaki meslek grupları ve e posta gruplarına
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gönderilmiştir. Katılımcılara ‘psikolojik danışma hizmeti almak isteyen bir danışan
olduğunuzu düşünerek ölçek maddelerini yanıtlayınız’ şeklinde yönerge verilmiştir. Verilerin
güvenilirliğini artırmak adına kullanılan veri toplama araçlarına ‘Bu maddeyi 4 olarak
işaretleyiniz’ şeklinde kontrol maddesi eklenmiş bu maddeyi yanlış işaretleyen katılımcılar
veri setinden çıkarılmıştır (N=27). Araştırmaya katılımı özendirmek ve rastgele yanıtlamayı
azaltabilmek adına katılımcılardan e posta adresini bildirenler arasından bir kişiye çekilişle
psikolojik danışma alanı ile ilgili kitap hediye edileceği ifade edilmiştir.
Verilerin Analizi: Çalışma kapsamında toplanan veriler araştırma amaçlarına uygun olarak t
testi, tek yönlü varyans) analizi (One Way ANOVA) teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.

BULGULAR
Çalışma kapsamında ilk olarak çevrimiçi psikolojik danışmaya ilişkin tutum
puanlarının, cinsiyet, günlük kullanım düzeyi ve bilgisayar kullanım becerisine göre
farklılaşıp farklılaşmadığı her bir alt boyut bazında, bağımsız gruplar t testi ile
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda analiz için yeterli sayıda gözlem içermeyen 5 saat ve üzeri
bilgisayar kullanıcıları bir diğer alt grupla (3-5 saat kullanım) birleştirilmiştir. Aynı şekilde
temel düzey kullanıcı grubunda gözlem sayısı analiz için yeterli olmadığından (n=14), bu
gruptaki gözlemler orta düzey kullanıcı grubuna dâhil edilerek analize devam edilmiştir.
Gerçekleştirilen t testlerine ait sonuçlar Tablo 2 ‘de gösterilmektedir.

Tablo 2. t Testi Sonuçları
Alt Boyut

Online Psikolojik
Danışmanın Değeri
Online psikolojik
danışmanın Rahatsızlığı
Online Psikolojik
Danışmanın Değeri
Online psikolojik
danışmanın Rahatsızlığı

Online Psikolojik

Değişken
N Xort Ss
t
sd
Günlük
Kullanım
Süresi
0-3 Saat
131 14.83 5.77 191
3 Saat ve Üzeri 62 16.52 6.36 1.83
0-3 Saat
131 15.02 5.83
.65 191
3 Saat ve Üzeri 62 14.44 5.99
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Bilgisayar
Özyeterliği
Orta

151
42
151
42

15.29
15.67
14.74
15.19

5.95
-.36 191
6.25
6.05
-.44 191
5.23

158 15.04 5.89 -.66 191

p

.07
.52

.72
.66

.10
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Danışmanın Değeri
Online psikolojik
danışmanın Rahatsızlığı

İleri
Orta
İleri

35 16.89 6.37
158 14.59 5.43
.65
35 15.91 7.54

191

.52

Tablo 2’de görüldüğü üzere kadınlar ve erkeklerin online psikolojik danışmaya değer
ve rahatsızlık alt boyutlarına ilişkin puan ortalamaları oldukça yakındır. Her iki alt boyutta da
erkek katılımcıların puanlarının küçük bir farkla daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Ancak
cinsiyet anlamında çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumların farklılaşmadığı ifade
edilebilir (p>.05). Günlük bilgisayar kullanımı süresi dikkate alındığında 3 saat üzeri
bilgisayar kullanıcısı olan bireylerin psikolojik danışmanın değeri alt boyutunda günlük
kullanım süresi üç saatten az olan bireylere göre daha yüksek puana sahip oldukları, buna
paralel olarak psikolojik danışmanın rahatsızlığı alt boyutunda daha düşük puan ortalamasına
sahip oldukları görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, günlük kullanım süresi yüksek olan
bireylerin çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutum puanları daha yüksektir. Ancak bu
farklılaşma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Aynı şekilde kişilerin algıladıkları
bilgisayar yeterliklerinin, çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutum puanları üzerinde her
iki alt boyutta da anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı bulunmuştur.
Online Danışmaya Yönelik Turum (ODYT) puanlarının bilgisayar kullanım süresine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile tek yönlü varyans analizi
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda gruplara ait ortalama ve standart
sapma Tablo 3’te, analize ait sonuçlar ise Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Bilgisayar Kullanım Süresine Göre ODYT Ölçeği Puan Ortalamaları ve Standart
Sapma Değerleri
Alt Boyut
Online Psikolojik
Danışmanın Değeri
Online Psikolojik
Danışmanın Rahatsızlığı

Bilgisayar
Kullanım
Süresi
0-5 yıl
5-9 Yıl
10 yıldan
fazla
0-5 yıl
5-9 Yıl
10 yıldan
fazla

N

Xort

Ss

95
50

15.38
15.66

5.89
6.00

48

15.06

6.34

95
50

14.47
13.96

5.42
5.35

48

16.46

6.96

Tablo 3’te görüldüğü üzere online psikolojik danışmanın değeri alt boyutunda en
yüksek puan ortalaması 5-9 yıl arası bilgisayar kullanan gruba ait iken, online psikolojik
danışmanın rahatsızlığına yönelik puan ortalaması, en yüksek 10 yıldan fazla süredir
bilgisayar kullanan bireylere aittir.
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Tablo 4. ANOVA Sonuçları
Alt Boyut

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Kareler
Ortalaması

Sd

8.75

2

4.37

Grup içi

6910.39

190

36.37

Gruplar arası

177.17

2

88.59

Grup içi

6439.52

190

33.89

Online Psikolojik
Danışmanın Değeri

Gruplar arası

Online Psikolojik
Danışmanın
Rahatsızlığı

F

P

.12

.89

2.61

.08

Tablo 4’te görüldüğü üzere psikolojik danışmanların ODYT puanları bilgisayar
kullanma sürelerine göre farklılaşmamaktadır. Başka bir ifadeyle, psikolojik danışmanların
bilgisayar kullandıkları süre çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumu
farklılaştırmamaktadır.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışma kapsamında psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik danışmaya
yönelik tutumları cinsiyet, günlük bilgisayar kullanım süresi, bilgisayar kullanımına ilişkin öz
yeterliği ve bilgisayar kullandığı toplam süre bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırma
kapsamında alanyazındaki diğer araştırmalardan farklı olarak psikolojik danışmanlara yardım
sunan profesyonel olarak değil, bu yardımı alacak bir birey olarak kendilerini düşünmeleri
istenmiştir. Yardım sunan bireye bu yardım şekline ilişkin tutumlarını sormaktansa yardım
alan gözünden değerlendirme yapmalarını istemenin daha net bir çerçeve ortaya koyacağı
düşünüleceğinden araştırma bu şekilde tasarlanmıştır.
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen analizlerde cinsiyet, günlük bilgisayar kullanım
süresi, bilgisayar kullanımına ilişkin öz yeterliği, bireyin bilgisayar kullandığı toplam sürenin
ODYT puanlarında anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı bulunmuştur. Bireylerin yıl
olarak bilgisayar kullanma süreleri ve günlük kullanım süreleri arttıkça, online psikolojik
danışmanın değeri alt boyutuna ilişkin ölçek puan ortalamalarının arttığı, online psikolojik
danışmanın rahatsızlığı alt boyutundaki puan ortalamasının düştüğü gözlense de bu
değişikliğin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Online psikolojik danışmanın
değeri alt boyutu ortalaması (15.37), online psikolojik danışmanın rahatsızlığı alt boyutundaki
puan ortalaması (14.83) birbirine çok yakındır. Psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik
danışmaya yönelik olumlu tutum ya da olumsuz tutum anlamında bir eğilim göstermediğini,
bu tutumun belirginleşmediğini söylemek mümkündür. Bu bulgu alanyazında bazı
araştırmalarla tutarlıdır. Centore ve Milacci (2008), 854 psikolojik danışman üzerinde
gerçekleştirdikleri çalışmalarında psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik danışmanın
birçok avantajı olduğunu; ancak bununla beraber birçok dezavantajı olduğuna ilişkin görüş
bildirdiğini öne çıkan bir örüntü olmadığını ifade etmişlerdir. Aynı bulgu Zeren (2014),
tarafından psikolojik danışma alanında eğitim gören bireylerin tutumlarını değerlendirdiği
çalışma içinde söz konusudur. Haberstroh ve diğerleri (2008), psikolojik danışma alanında
yüksek lisans öğrenimi gören beş öğrenci ile çevrimiçi psikolojik danışma süreci yürütmüşler
ve danışan gözünden çevrimiçi danışmaya yönelik görüşlerini değerlendirmişlerdir. Bu
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çalışma kapsamında da ortaya net bir tema çıkmamıştır. Bazı psikolojik danışman adayları
çevrimiçi danışmayı rahat bir ortam olarak nitelerken, diğer bir katılımcı karşısındaki kişinin
kim olduğunu bilmemenin rahatsızlık yarattığını ifade etmiştir. Bu bağlamda psikolojik
danışman adaylarının tutumlarının diğer danışanlarla benzer özellikler gösterdiğini söylemek
yanlış olmayacaktır. Teh ve diğerleri (2014), psikoloji alanında öğrenim gören bireylerle
gerçekleştirdikleri çalışmalarında hem olumlu hem olumsuz tutumun bir arada görüldüğü,
belirli bir eğilimin olmadığı; ancak yine de yüz yüze danışmanın daha yararlı olacağının
düşünüldüğünü ifade etmektedir. Çalışma kapsamında yüz yüze psikolojik danışmaya yönelik
tutum değerlendirilmediği için bu konuda değerlendirme yapmak zor olsa dahi, çevrimiçi
danışmaya ilişkin görüşlerin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu anlamda danışan
perspektifinden çevrimiçi psikolojik danışmanın öznel değerlendirmelere daha açık bir
yöntem olduğu, bir genellemenin mümkün olmadığı ifade edilebilir.
Araştırma bulgularına değerlendirildiğinde,
çevrimiçi psikolojik danışmanın
ülkemizde yaygın olmaması ve psikolojik danışman eğitiminde çevrimiçi psikolojik
danışmaya yönelik bir ders bulunmamasının, psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik
danışmaya yönelik tutumlarının belirginleşmemesinde etkili olduğu düşünülebilir. Diğer bir
dikkat çekici nokta ise, bireylerin bilgisayar kullanım düzeyi ve yeterliklerinin çevrimiçi
psikolojik danışmaya yönelik tutum üzerinde etkili olmamasıdır. Başka bir ifadeyle, çevrimiçi
psikolojik danışmaya yönelik tutum bilgisayar kullanımı konusunda kendini yeterli görme ya
da bilgisayar kullanım süresi ile ilişkili değildir. Bu durum çevrimiçi psikolojik danışmanın
ruh sağlığı uzmanlarınca ya da psikolojik yardım arayan danışanlarca kullanımında başka
faktörlerin çok daha etkili olacağını düşündürmektedir. Bu kapsamda bireylerin internete
erişimleri ve kullanma sıklıkları artsa dahi hem uzman hem de danışanların çevrimiçi
psikolojik danışmayı tercih etmeme nedenlerinin daha geniş perspektiften değerlendirilmesine
ihtiyaç vardır.
Bütün bunlarla birlikte bu çalışmanın bazı sınırlılıklar barındırdığı ifade edilmelidir.
Özellikle bulguların yorumunda bu sınırlılıkların dikkate alınması gerekir. Bu sınırlılıklardan
ilki, katılımcıların daha önce çevrimiçi psikolojik danışma deneyiminin sorgulanmamış
olmasıdır. Daha önce çevrimiçi psikolojik danışma hizmeti almış ya da bu hizmeti sunmuş
bireyler üzerinde değerlendirme yapılması daha nitelikli sonuçlara ulaşılması için
önerilmektedir. Diğer bir sınırlılık ise, verilerin internet üzerinden toplanmasıdır. Yani tüm
katılımcılar zaten aktif olarak internet kullanmaktadır. İnternet kullanımı görece daha az olan
bireylerin çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi, çevrimiçi
psikolojik danışmanın bilgisayar kullanımı ile ilgili değişkenlerle ilişkisini daha net ortaya
koyabilecektir. Son olarak ifade edilmesi gereken sınırlılık ise, bilgisayar kullanımına ilişkin
öz yeterliğin sadece kişilerin değerlendirmesi ile temel, orta ve ileri şeklinde
sınıflandırılmasıdır. Öz yeterliğe ilişkin geliştirilmiş ölçme araçları kullanılarak daha sağlıklı
sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir.
Konuya ilgi duyan araştırmacılar, çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumları
nitel yöntemler kullanarak araştırabilirler, psikolojik danışmanların farklı özelliklerini dikkate
alarak çevrimiçi danışmaya yönelik tutum üzerine çalışmalar tasarlayabilirler. Özellikle yüz
yüze psikolojik danışma ve çevrimiçi danışmanın karşılaştırılmasına yönelik çalışmaların
Türkiye’de sınırlı olduğu düşünüldüğünde bu alanda uygulamalı çalışmalar
gerçekleştirebilirler.
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Online psikolojik danışma kavramının dilimize yerleştiği düşünülse dahi bu çalışma da
Türk Dil Kurumu tarafından online kelimesi karşılığı olarak önerilen çevrimiçi kelimesinin
kullanımı tercih edilmiştir. Alanyazında çevrimiçi kelimesi kullanılarak gerçekleştirilecek
yayınların Türkçe’nin bilim dili olmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda
tüm çalışma boyunca ölçeğin esas çalışmasındaki ismi ve alt boyut isimleri haricinde
çevrimiçi psikolojik danışma kavramı kullanılmıştır.
İnternetin hayatın her alanına girmesi ve yaygınlaşması ile ruh sağlığı hizmetlerinde de
bir dönüşüm olması kaçınılmazdır. Bu bağlamda psikolojik danışmanların çevrimiçi
psikolojik danışmaya yönelik bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik konuların psikoloji ve
psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki öğretim programlarına dâhil edilmesinin önemli
olduğu düşünülmektedir.
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Y KUŞAĞININ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ BİR MODEL:
MUTLULUK YÖNETİMİ
Pınar GÖKTAŞ*
Öz
Genel olarak yaşamın en temel amacı mutluluktur ve tüm bireyler yaşamları boyunca mutlu olmak istemektedir.
Son yıllarda şirketler mutlu çalışanlar ile başarıya ulaşabileceklerinden hareketle onları motive eden bazı
uygulamalar gerçekleştirmektedirler. Özellikle 1980-1999 arası doğanları kapsayan ve iş hayatında sayıları
gittikçe artan Y kuşağını elde tutmak isteyen kurumlar klasik yapılardan farklı olarak “Mutluluk Yönetimi”
modelini uygulamaktadır. Mutluluk yönetim modeli kapsamında kültür, sanat, spor gibi etkinliklerin yanısıra
farklı organizasyonlar da düzenlenmekte, eğitim fırsatları sunulmakta, mutlu çalışma ortamları yaratılmaktadır.
Böylece mutlu çalışanlar daha üretken, daha başarılı ve şirketlerine daha sadık olabilecektir. Bu çalışmada
şirketlerin Y kuşağını motive etme ve elde tutmak için geliştirdikleri Mutluluk Yönetimi uygulamalarına yer
verilmiştir. En mutlu çalışanlara sahip şirketlerin ortak özelliklerine bakıldığında mutlu çalışanlara odaklanan üst
yöneticilere sahip oldukları ve çalışanlarına değer verdikleri görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Y Kuşağı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mutluluk Yönetimi, Mutluluk Yönetimi Modeli,
Mutluluk Yöneticiliği

A NEW MODEL OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FOR GENERATION Y:
HAPPINESS MANAGEMENT

Abstract
In general, the main purpose of life is happiness and all individuals want to be happy in their lifetime. In recent
years, companies with reference to achieve success with happy employees, they perform some practices for
motivating them. Especially organizations that want to retain Generation Y who was born between 1980-1999
and the growing number of business life, they implement the model of Happiness Management unlike the classic
structure. In the concept of the Happiness Management Model, culture, arts, sports activities as well as different
organizations are arranged, educational opportunities are offered, happy working offices are created. So happy
employees are more productive, more successful and more loyal to the company. In this study, it is mentioned
that practices of Happiness Management for retaining and motivating of generation Y. When examining the
common characteristics of companies with happiest employees, it shows that they have top managers who are
focused on happy employees and they value their employees.
Key Words: Generation Y, Human Resources Management, Happiness Management, Model of Happiness
Management, CHO (Chief Happiness Officer)

1. GİRİŞ
Mutluluk kavramı yönetilmesi gereken bir durum olup, mutluluğun kazanılması ve
sürdürülebilir hale gelmesi için yönetilmesi gerekmektedir. Her insanı mutlu eden yani mutluluk
kaynağı olan güç, başarı, iş, sağlık, sevgi ve para gibi çeşitli değerler vardır ve bu değerlerin ölçüsü
kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bu bağlamda iş hayatında teknoloji, küreselleşme ve
değişen çalışan profilleri neticesinde çalışanları motive etmeye yönelik çalışma ve planlamalar
Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi
Bölümü, pinargoktas@sdu.edu.tr
*
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yapılmaktadır. İş hayatına atılmış olan özgürlüğüne düşkün, teknoloji bağımlısı ve beklentileri
değişiklik gösteren Y kuşağının motivasyonunu artırmak ve elde tutmak isteyen kurumlar klasik
yapılardan farklı olarak insan kaynakları yönetimi açısından yeni bir model olan “Mutluluk Yönetimi
Modeli”ni uygulamaktadır. Özellikle kurumsal işletmelerin organizasyonlarında yer alan bu model ile
çalışanların güçlü özelliklerine odaklanarak performanslarını artırmaları ve böylece motivasyonlarını
ve verimliliklerini yükseltmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çalışanların dert, şikayet ve önerileri
dinlenerek departman yöneticileriyle geliştirici uygulamalar yapılmaktadır.
Türkiye’de de çalışanların motivasyonlarını artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki
iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak amacıyla şirketlerin düzenlediği kültür, sanat ve
spor etkinlikleri her geçen gün çeşitlilik kazanmaktadır. Çalışan mutluluğuna dair pek çok çalışmanın
yer alması da mutlu, bağlı çalışanların daha üretken ve kurumları için daha iyi sonuçlar ortaya koyan
çalışanlar olduğu konusundaki farkındalığın arttığını göstermektedir (Markey, 2012).
Bu çalışmada da; 1980 ile 1999 yılları arasında doğanları kapsayan Y kuşağının insan
kaynakları yönetiminde yeni bir model olarak “Mutluluk Yönetimi Modeli” önerilmiş olup bu modelle
ilgili olarak şirketlerin insan kaynakları yönetimindeki uygulamarına yer verilmiştir. Mutlu
çalışanların daha fazla performans göstererek verimliliğe olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. Y KUŞAĞI
Genel kanı biçiminde Y kuşağı 1980 ile 1999 yılları arasında doğanları kapsamaktadır (Kyles,
2005: 54). Ancak farklı kaynaklarda Y kuşağının doğum yılı en alt limit olarak Senbir (2004)’e göre
1977 yılı olabilirken, en üst limit ise Howe ve Strauss (2007)’a göre 2005 yılına kadar
çıkabilmektedir. Burada vurgulanmak istenen temel husus Y kuşağının teknoloji tüketiminin zirve
noktasındaki temsilidir. Nüfus olarak dünyanın en kalabalık kuşağı olan Y kuşağı tarihteki en fazla
çeşitliliğe sahip ve en eğitimli kuşaktır. Dünyadaki sayıları 2,2 milyara ulaşmakta, Türkiye’de ise
nüfus sayım sonuçları ve TÜİK (2015) verilerine göre sayıları 25 milyonu geçmektedir. “Türkiye’nin
Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı” adlı rapora göre, en fazla genç nüfusa sahip ülkelerden biri olan
Türkiye’de 2030 yılı itibariyle dünyada çalışan nüfus içerisindeki en büyük payı Y kuşağının
oluşturması beklenmektedir (TÜİK, 2015; Ceylan, 2014: 20).
İş hayatında giderek etkin rol almaya ve yönetici kademelerine tırmanmaya başlayan Y
kuşağının kendine özgü karakteristik ortak özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; teknoloji
bağımlısı, narsist, bireyci, girişimci, tatminsiz ve sadakat duyguları az olmasıdır. Çalışmak yerine,
eğlence ve kazanmaktan hoşlanmaktadır. Otoriteye karşı saldırgan davranışlarda bulunmaktadır.
Kitlesel olan yerine kişiye özel olanları tercih etmektedir. Beklentilerinin yüksek olmasına rağmen
bedelini ödemekten kaçınmaktadırlar. Eş zamanlı olarak birkaç işi birden yapabilen Y kuşağının
kariyer yaşamları boyunca 10 kereden fazla iş değiştirecekleri öngörülmektedir (Mengi, 2013). İş
dünyasına farklı bir yaklaşım sergilemeleri ve diğer kuşakların alışkın olmadığı bir çalışma şekline
sahip olmalarından dolayı ötekileştirilmektedir. Özgürlük, sosyallik ve değişimden yana olmaları,
teknoloji ile hayatlarını kolaylaştırmaları ve hayatın odak noktasında işi ele almamaları sebebiyle
tembel olarak da nitelendirilmektedirler. Ülkemizde 10 yıl içerisinde çalışan nüfusun %70’inin Y
kuşağı oluşturması beklenmesi sebebiyle, şirketlerin İnsan kaynakları uzmanları Y kuşağını
araştırmaktadır (Alan, 2014). İnsan kaynakları uzmanlarının sürekli gündeminde olan Y kuşağının
bağımsız olmayı sevmesi, özgürlüklerine düşkün olması, başına buyruk davranması ve teknoloji
bağımlısı olmaları ve iş yaşamlarında da farklı olma özellikleri sebebiyle yönetilmesi zor bir kuşaktır
(Ünal, 2013). Bu kuşağı memnun edebilme ve elde tutabilmek için şirketler tarafından uygulanan
modellerden biri de “Mutluluk Yönetimi Modeli”’dir.
561

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

3. MUTLULUK YÖNETİMİ
Mutluluk kavramı Aristoteles’e göre insan yaşamının ereğidir ve tüm insanlar yaşam boyu
mutluluğu aramaktadır. Dolayısıyla Aristoteles mutluluğu şu şekilde tanımlamaktadır: “Mutluluk ya
da insansal iyi ruhun mükemmel olana uygun biçimde ya da çeşitli mükemmellikler arasında en
iyisine uygun olarak etkinliğidir. Bu etkinlik yaşam boyu sürmek durumundadır” (Büyükdüvenci,
1993: 41).
Aristoteles’e göre mutluluk bir tür çalışmayla ya da eğitimle iyi yaşama yol açacak tüm
erdemleri kazanarak kendini mükemmel zihinsel ve pratik etkinliğe verme durumudur. Cesaret,
ölçülülük, adalet, doğruluk, dostluk, haksızlığa karşı koyma, espri yeteneği, ruh yüceliği burada
bahsedilen erdemlerden birkaçıdır. Mükemmel etkinliğe ulaşabilmenin yolunun eğitimle olacağını
belirtmektedir (Büyükdüvenci, 1993: 43). Ayrıca okuyan araştıran insan birşeyle meşgul olmakta
stresi azalmakta ve böylece mutluluğu artmaktadır. Dolayısıyla stresi mutluluğa dönüştürmenin püf
noktalarından birinin eğitim olduğu söylenebilmektedir (Tarhan, 2005: 181).
Easterlin (1974) tarafından mutluluk ile ilgili literatür çalışmalarına başlanmış olup
mutluluğun gelir, işteki durum, sağlık, aile, sosyal ilişkiler, güvenlik, özgürlük, ahlaki değerler gibi ve
daha pek çok değişkene bağlı olduğu belirtilmiştir (Ahn vd., 2004). Mutluluk ile ilgili yapılan
psikolojik araştırmalara bakıldığında (Altındaş, 2014);

Finlandiyalı araştırmacılar 701 katılımcıdan kızgınlık, korku, iğrenme, mutluluk,
üzgünlük ve sürpiz gibi hisleri vücutlarında nerelerinde hissetiklerini boş vücut çizimlerinde
boyamalarını istemişler ve araştırmanın sonucunda insanlar mutlu hissettiklerinde tüm vücutlarında
aktivite olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla mutluluğun tüm vücudu kapladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Başka insanlara yardımda bulunarak mutlu olan insanların daha etkin çalışan bir
bağışıklık sistemleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu araştırma sonucuna göre mutluluk genetik kodu
değiştirmektedir.

Amerika’da 225 aile ile yapılan araştırmaya göre zor zamanlarda birbirlerine borç
verme, birbirinin çocuklarını kollama gibi destekte bulunan mahallelerin mutluluğu diğerlerine göre
daha yüksektir. Dolayısıyla sadece finansal kapital değil, sosyal kapital de insanları mutlu etmektedir.

Amerika, Venezuela, Filipinler, Çin ve Japonya’da yapılan bir araştırmada, içe dönük
katılımcılar sadece 10 dakika boyunca dışa dönük davransalar bile sonrasında ruh durumlarını daha
pozitif sözcüklerle tanımlamakta dolayısıyla dışa dönük davranmanın daha fazla mutlululuk getireceği
sonucuna ulaşılmıştır.

Facebook’un araştırma sonucuna göre; mutlu içerikler paylaşan arkadaşları fazla olan
kişilerin mutlu içerikler paylaşması ve mutlu hissetme olasılığı daha fazladır.

Materyalist insanlar sürekli sahip olmadıkları bir şeyin onları mutlu edeceğine
inanmaları, ellerindekinin kıymetini bilmemeleri, daha az şükran duymaları sebebiyle yaşamdan daha
az tatmin olmakta ve daha mutsuz olmaktadırlar.

Bir psikolojik araştırma sonucuna göre kendilerine daha somut bir hedef atanan grup
(bir başkasını güldürme), daha soyut bir hedef atanan gruba (bir başkasını mutlu etme) göre, isteneni
gerçekleştirdikten sonra daha mutludur. Dolayısıyla insanlara somut hedefler belirlenmesi neticesinde
hedeflerine ulaştıkları takdirde daha mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Altındaş, 2014).
Mutluluğun elde edilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için “akıl”, “karar” ve “fikir”
üçlüsünün yönetilmesi gerekmekte böylece kişi mutluluk için vazgeçilmez olan mevcut olanı olduğu
gibi sevebilmeyi öğrenmektedir. Dolayısıyla hem kişisel mutluluk için hem de evrensel sevgi ve
barışın tesisi için gerekli olan “var”ı olduğu gibi sevebilme yeteneği akıl yoluyla elde edilmiş
olmaktadır (Dündar, 2013:3). Olumlu ve mutlu olmak başarı için vazgeçilmez bir kriter gibi
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görünmekte ve yaratıcı düşünme yeteneğini, zorluklarla mücadele gücünü ve diğer insanlarla çalışma
uyumunu geliştirmektedir. Olumluluğun daha uzun sürede yararlar getirdiğini belirten sosyal psikolog
ve profesör Barbara Fredrickson’ın ‘Genişlet ve İnşa Et Teorisi’ne göre, olumlu duygular zaman
içinde davranışları daha geniş kapsamda iyileştirebilmekte ve dolayısıyla ne kadar olumlu duygular
beslenirse, o kadar olumlu davranışlarda bulunma eğilimi artmakta; bireyler daha meraklı, öğrenmeye
istekli, yaratıcı, sevecen ve yapıcı olmaktadır. Kısacası mutluluk, yaratıcılığı ve üretkenliği teşvik
etmektedir (Dünya, 2014). Mutluluğun yok edilmesine neden olan üçlü ise “zan şüphe ve önyargı”
olup kişide fanatik bakış açısı huy haline gelerek sonuçta kişinin mutsuz bir yaşantı sürmesine neden
olan bölücülük ve şiddet gelişmektedir (Dündar, 2013:3).
Araştırma şirketi BAREM'in, global ortağı WIN/Gallup International ile birlikte dünya
genelinde 68 ülkede 66 bin kişi ile görüşerek gerçekleştirdikleri "Global Mutluluk Umut ve Refah"
araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde insanların yüzde 66'sı mutlu iken mutsuzların oranı yüzde
10’dur. Dört kişiden biri ne mutlu, ne de mutlu değildir. Dünyanın en mutlu ülkesi Kolombiya, en
mutsuz ülkeleri ise Irak ve Yunanistan’dır. Türkiye’de ise mutluluk oranı %55’tir. Mutsuzların oranı
ise %15 olup, mutsuz oranı en yüksek kesimler işsizler ve emeklilerden oluşmaktadır. 2016 yılının
2015 yılına göre daha iyi olmasını düşünenlerin oranı Türkiye’de %44 olup 68 ülke içinde 23. sırada
yer almaktadır (AA, 2015).
Y kuşağı ve Mutluluk Yönetim Modeli kapsamında yapılan araştırmalardan bazıları şunlardır:

19 ve 79 yaşları arasında 200 kişi ile yapılan bir araştırmaya göre, genç katılımcılar
sıradışı aktivitelerden mutlu olduklarını belirtirken, yaşı ilerlemiş katılımcılar ise parkta yürümek ve
aileleriyle vakit geçirmek gibi kolayca ulaşılabilecek ve para harcamadan yapılabilecek günlük
aktivitelerden daha mutlu olabildiklerini belirtmişlerdir.

Yapılan bir araştırmaya göre çocuk ve ergenler okul başarısı yerine okullarında
kurdukları sağlam ilişkilerden dolayı daha fazla mutlu olmaktadır. Dolayısıyla ebeveynler
çocuklarının hem mutlu hem de başarılı olmaları için akademik yönelim kadar kurduğu sosyal
ilişkilere de önem vermelidir

135 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma sonucuna göre
günlük olayların gençleri ne kadar mutlu edebileceği oldukça azımsanmaktadır (Altındaş, 2014).

Araştırma şirketi BAREM'in, global ortağı WIN/ Gallup International ile birlikte
dünya genelinde 68 ülkede 66 bin kişi ile görüşerek gerçekleştirdikleri "Global Mutluluk, Umut ve
Refah" araştırma sonuçlarına göre 2016 yılının 2015 yılına göre daha kötü olmasını bekleyen yani en
umutsuz yaş grubu 45-64 olarak açıklanmıştır (AA, 2015). Bu da Bebek patlaması ve X kuşağına
tekabül etmektedir.
2020 yılına gelindiğinde Y kuşağının iş hayatının neredeyse yarısını oluşturması
beklenmektedir. Bu bağlamda Y kuşağının mutluluğu iş dünyasının verimliliği açısından oldukça
önem taşımaktadır. Y kuşağının iş hayatında mutluluğunu artırmaya yönelik önerilerden bazıları
şunlardır (Alan, 2014):

Performans bazlı sistemin uygulanmasıyla Y kuşağının motivasyonunun yüksek
tutulması, memnuniyeti ve verimliliğinin artırılması sağlanabilir.

Rehberlik sistemi ile işte verimlilik artırılabilir.

Girişken ruha sahip Y kuşağının fikrinin alınması ve onlara bazı sorumluluklar
verilmesi verimliliği artırmak adına önemlidir.

Sosyal olmayı seven Y kuşağına esnek çalışma saatleri uygulanması, ofiste mesaiye
kalmaktansa işe evde devam etme imkanı sunulması gibi konularda esnek davranılması, bu kuşağın işe
duyduğu bağlılığı artırabilir.

Çalışma ortamını aile ortamına çevirmeye yönelik olarak bazı oyun ya da vakit
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geçirme alanlarında eğlenceli aktivitelerle Y kuşağının kendi aralarında sosyalleşmesi sağlanabilir
(Alan, 2014).
4. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN MUTLULUK YÖNETİM
MODELİ
Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet neticesinde işletmeler rakiplerinden öne geçebilmek
ve hayatta kalabilmek için insana yatırım yapmaktadır. Bu bağlamda yetenek yönetimi kapsamında
insana yatırım yapan, çalışanlarını iyi motive eden, başarılı, sevilen, yaratıcı ve liderlik özellikleri olan
doğru kişileri doğru yerlerde çalıştıran kurumlar rakiplerinin önüne geçmektedir. Bunu başarabilmenin
bir yolu da insan merkezli olan Mutluluk Yönetim Modeli’dir. Böylece insanı merkez alan bu model
ile işletmeler başarılı ve kalıcı olabilmekte, insanı merkeze almayan yöneticiler ve kurumlar ise yok
olup gitmeye mahkum olmaktadır (Aygül, 2013: 18-19). Kurumlarda İnsan Kaynakları departmanının
asıl amacı çalışanların mutlu ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak olmasına rağmen günlük iş
yükü altında bu amacına ulaşabilmek için yeterli zaman ayıramamaktadırlar. Bu sebeple de
çalışanların mutluluğunun sürekli gündemde tutulması ve gereken önemin gösterilmesi için Mutluluk
Yönetim modelinden yararlanılmaktadır (Depar, 2016). Dolayısıyla mutlu çalışanların mutlu
müşteriler yaratmasından hareketle insan kaynakları departmanları mutlu müşteri yaratmak için
öncelikle çalışanları dinlemekte ve verdiği sözleri tutmaktadır. Böylece mutlu çalışanlar kuruma daha
fazla değer katmakta ve daha fazla yaratıcı fikir sunmaktadır. Kurum da bu sayede karlılığını artırarak
sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamakta, mutlu çalışanlar ile güçlü bir işveren markası
yaratmakta ve yetenekli çalışanları elde tutma ve kuruma çekme konusunda sorun yaşamamaktadır.
İnsan kaynakları departmanı kritik iç müşteri grupları bazında örgütlenerek her yıl iç müşteri
memnuniyeti araştırmaları yapmakta ve böylelikle geribildirim almaktadır (Sözer, 2014).
Mutluluk ile verimlilik arasındaki ilişkinin Platon tarafından 2500 yıl öncesinde dile getirilmiş
bir gerçek olmasından hareketle Mutluluk Yönetim Modeli’nde verimliliği artırmak amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda mutsuzlukla verimsizlik arasında da bir ilişki olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Dolayısıyla insanı bir makine olarak görmek yerine onlara fiziksel, duygusal, düşünsel ve ruhlarına
bütünsel olarak hitap ederek doğru CEO, CFO, CMO ve COO’ların yetenek havuzundan doğru
mevkilere yükselebilmesi için mutlu olmalarının sağlanması ve CHO (Chief Happiness Officer)
Mutluluk Yöneticiliği modelinin sürdürülmesi gerekmektedir (Aygül, 2013:19). Dolayısıyla “İşte
mutluluk için sadece para yetmez” akımına Türkiye de katılarak iş dünyasında yeni bir kavram olan
CHO (Chief Happiness Officer) Mutluluk Yöneticiliği arayışına girilmiştir. Mutluluk yöneticisinin
görevi çalışanların mutluluğunu artırmaktır. Böylece mutlu çalışanlar ile verimlilik yükselecek ve
beraberinde başarı gelecektir (Doğu, 2011). Ayrıca Mutluluk Yönetim Modeli kapsamında çalışanları
güdüleyen tüm etmenler göz önüne alınarak çalışanlara her süreçte (İletişim, Motivasyon, Fiziksel
Ortam, Çalışma Saatleri, Sosyalleşme, Ulaşım, Ücret, Yeme-İçme, Gelişim, Ulaşım,
Adalet) iyileştirme yapılacak şekilde aksiyonlar belirlenmekte, çalışanlardan gelen geribildirimler ve
mevcut güncel durum doğrultusunda aylık aksiyon planları güncellenerek uygulanmaktadır (Depar,
2016).
Dünyada “İşte Mutluluk Projesi”(Happy at Work) IBM, Daimler Chrysler, Pfizer, Lego ve
PwC gibi dünya devlerine ‘mutluluk danışmanlığı’ yapan Danimarkalı yazar Alexander Kjerulf
tarafından oluşturulmuştur. Mutluluk yöneticisi olan Kjerulf, yeni kuşak çalışanların yani Y kuşağının
50 yıl öncesine göre daha farklı düşünmesi sebebiyle işyerinde mutluluğun eskiye göre çok daha fazla
gündemde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca eski nesil “Ne iş yaptığım önemli değil, yeter ki iyi para
versinler” anlayışına hakim iken Y kuşağının ise işyerinde hem para hem de huzur istediğini ifade
etmiştir (Doğu, 2011). Dolayısıyla kurumlar promosyon, maaş ve prim artışı yerine mutluluğu
etkileyen asıl iki faktör olan sonuç ve ilişkilere odaklanarak çalışanlarının daha mutlu olmasını
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sağlayabilecektir (Yener ve Kaçmaz, 2015). Alexander Kjerulf’ın başarılı çalışmalar yaptığı şirketler
arasında Microsoft, IKEA, Lego, HP ve Hilton yer almaktadır (POH, 2016).
Mutluluk yönetimi kapsamında olumlu yönetimi hayata geçirebilmek için her çalışan
tarafından bilinen ve kendilerine ilham kaynağı olan şirketin net bir misyon ve vizyonunun olması
önem taşımaktadır. Her çalışanın görevleri, amaçları, beklentileri, ne yaptığı hangi amaca hizmet ettiği
belirlenmelidir. Olumlu bir lider gerekli durumlarda dinlemeli, dertleşmeli, güven oluşturmalı, işleri
delege etmeli, iyi iletişim kurmalı ve çalışanların duygularına önem vermelidir. Böylece çalışanların
birbirlerine güven duyacağı mutlu bir ortam yaratılarak şirkete, markaya ve iş kültürüne duyulan
bağlılık, sevgi ve saygı artmakta ayrıca işler daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmektedir (Dünya,
2014). Çalışanlara daha fazla maaş vererek, daha fazla tatil vererek, ünlü şeflerin yaptığı bedava öğlen
yemekleri sunarak mutlu etmenin yollarından sadece birkaçı şirket için gerçek, sürdürülebilir bir fayda
sağlayacaktır. Gretchen Spreitzer ve Christine Porath’a göre asıl önemli olan memnuniyet değil,
kendiliğinden memnuniyeti gösterebilme oranıdır. Bu bağlamda sadece çalışanları mutlu etmek için
çalışmak yetmemekte, bununla beraber onları mutlu kılmak için harika şeyler yapmalarına imkan
sağlamak gerekmektedir. Kısaca çalışanların müşterilerinin tutkulu birer elçisi haline dönüşmelerine
yardımcı olarak şirketin misyonunu gerçekleştirmesi ve başarılı olması mümkün olabilecektir
(Markey, 2012).
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki mutlu çalışanlar mutlu müşteri yaratmakta ve şirketin
gelirlerine olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu araştırmalardan bazıları şunlardır: Dünyaca ünlü
perakendeci Sears Roebuck’ta gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre, çalışanların
memnuniyet düzeyindeki 5 puanlık artış, müşteri memnuniyetini 1,3 puan artırmakta, bu artış da
şirketin gelirlerini 0,5 puan artırmaktadır. David Vagner’in “Tatmin Evde Başlar” (Satisfaction Begins
at Home) başlıklı makalesinde, Michigan Üniversitesi Amerikan Müşteri Memnuniyeti İndeksi
sonuçlarına göre müşteri memnuniyetine giden yolda çalışanların memnuniyetinin daha önemli
olduğuna dikkat çekilmektedir. ve Dolayısıyla mutlu çalışanların mutlu müşteriler yarattığı sonucuna
ulaşılmıştır. PlusValue Memnuniyet Araştırmaları Grubu Projeler Yöneticisi Galip Uyar “46 bin
çalışan ile yapılan bir çalışmada işinden tamamen memnun olanların memnun olanlara kıyasla firma
gelirlerine 2,6 kat daha yüksek katkıda bulunduğu saptandı” diye açıklamada bulunmuştur (Aydın,
2006).
Mutlu çalışan yaratabilmek için ilk görüşmelerde, insan kaynakları işi açık ve net bir biçimde
tanımlamalı, başarı kriterlerini, ödül ve performans göstergelerini yalın olarak açıklamalı, takımın en
önemli oyuncularından biri olduğunu kendisine hissettirmeli, İnsan kaynakları yönetim yaklaşımında
ve insan kaynakları sistemlerinde ‘yetenek avcısı’ vizyonu benimsenmelidir. Dolayısıyla ne yaptığını
bilerek iyi işin iyi sonuçlar yarattığını gören tüm çalışanlar olağanüstü performansın farkedilip gerek
prim gerek ödüllendirmeyle takdir edildiklerinde, mutlu olmaktadırlar (Sözer, 2014). Ücretin
zamanında yatırılarak, söz verilen prim ve sosyal hakların yerine getirilmesi, açık bir iletişim tarzının
benimsenmesi, eğitim fırsatlarının sunulması, değerlendirme toplantılarının yapılması, vizyonun,
sevindirici gelişmelerin paylaşılması, kişisel kariyerleri doğrultusunda net bir yol haritasının çizilmesi
çalışanları mutlu eden faktörlerdendir (Aydın, 2015). Yenibiris.com tarafından yapılan bir araştırmada
çalışanlara “Sizi en çok ne mutlu eder?” sorusu yöneltilmiş ve şu cevaplar öne çıkmıştır: adalet, takdir
edilmek, sorumluluk yüklenmek, rahat bir çalışma ortamı, uyumlu iş arkadaşları ve ekipler, kişisel
gelişim ve kariyer fırsatları, kendini kurumun bir parçası gibi hissetmek. (Çağ Aydın, 2010). Mutlu
çalışanların olduğu firmalardaki özellikleri inceleyen uzmanlar mutlu çalışan yaratabilmek için 10
öneride bulunmaktadır. Bunlar, çalışanlarının fikirlerinin dinlenmesi, belli bir amaç doğrultusunda
çalışılması, performanslarının objektif olarak değerlendirilmesi, daha fazla yetki verilmesi, özerklik
tanınması, esnek çalışma saatleri uygulanması, ilgi gösterilmesi, açık sözlü davranılması,
bilgilendirmelerin şeffaf yapılması, performansa dayalı prim verilmesidir (Kariyer.net, 2012).
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Mutluluk yönetim modeli aracılığıyla beyaz yakalıların sorunlarının çözümü ve entellektüel
sermayenin korunması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda CHO (Chief Happiness Officer)’lar yetenekli
beyaz yakalıların mutlu olmalarını (iş tatmini) sağlanması, motivasyonlarının yüksek tutulması, kurum
içinde kalmaları için gerekli atmosferin oluşturulması ve yeri geldiğinde mobbing savaşçısı olarak
psikolojik yıldırmalara karşı mücadele ve müdahale edilmesi hususunda görevlerini icra etmektedir.
Böylece oluşturulan pozitif ortamda, potansiyelli çalışanların işe daha fazla odaklanmaları ve daha iyi
iş çıkarmaları, daha yaratıcı olmaları ve kuruma daha fazla bağlanarak, çalıştıkları kurumları geleceğe
taşımaları beklenmektedir (Aygül, 2013: 20-21).

5. MUTLULUK YÖNETİM MODELİ UYGULAMALARI
Mutluluk yönetim modeli kapsamında 2011 yılında Defacto çalışan memnuniyetini artırmak
amacıyla mutluluk müdürü yönetiminde beş kişilik bir ekipten oluşan “Mutluluk Departmanı”nı
kurmuştur. Bu bağlamda insan odaklı bir misyon ve vizyonla yoluna devam eden kurumların başarıya
ulaşacacağı gerçeğinden hareketle çalışanların mutlu olmalarını sağlamak, üst yönetim ile aralarında
elçi olmak ve motivasyonlarını yüksek tutmak için çeşitli çalışmalar ve planlamalar yapmışlardır. Y
kuşağının motivasyonunu artırma ve elde tutmaya yönelik şirkette mutluluk yönetim modeli
kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şunlardır (Sözer, 2011):
 Gerek ağır rekabet ve ekonomik krizlerin olması gerekse de Y kuşağını yönetmenin ve
elde tutmanın zorluğu sebebiyle mutluluk yönetim modeline yönelik uygulamalar önem
kazanmıştır. Bu uygulamalardan biri “Gülen Abla” projesidir. Çalışanların dert, şikayet ve
önerilerini dinleyen bir rol modeli olan Gülen Abla ile çalışanlar paylaşımda bulunmakta ve
sonrasında geri bildirimler değerlendirilerek departman yöneticileriyle geliştirici uygulamalar
planlanmaktadır. İş hayatlarından özel hayatlarındaki konulara kadar geniş bir yelpazede ele alınan
paylaşımların tek bir amacı vardır o da çalışanları daha mutlu ve huzurlu olabilecekleri bir ortam
sağlamaktır.
 Gülen Abla’ya sağlıklı beslenememe ve kilo alma ile ilgili şikayetlerin gelmesi
sebebiyle ve bazı Y kuşağındaki çalışanların kilo vermeyi mutluluk olarak nitelendirmesi
sebebiyle konu ile ilgili eğitimler verilerek şirket genelinde makineler yerleştirilmiştir. Böylece
Sağlıklı Yaşam Projesi hayata geçirilmiştir.
 Y kuşağının teknolojiyi kullanmaktan hoşlanması ve isteklerinin çok kısa zamanda
değişebilmesinden hareketle “Mutluluk Ölçer” ile çalışanların mutluluğu anlık olarak
değerlendirilmekte ve mutsuzluk nedenleri belirlenmektedir.
 “Anlık Vitaminler” olarak adlandırılan spontane uygulamalarla da çalışanların
mutluluğunu artırmak amaçlanmaktadır (Sözer, 2011).
Defacto Mutluluk Yönetimi Modeli ile çalışanlar kendilerini şirket içinde değerli hissetmekte,
fikir, görüş, öneri ve şikâyetlerini paylaşacakları, hiyerarşik açısından bağımsız bir bölüme ve kişiye
başvurabilmekte ve dolayısıyla şirketin onlara güven verdiğini düşünmekte böylece paylaşımcı olma
hususunda daha cesaretli olmaktadırlar (Depar, 2016). Mutluluk yönetimi modeli kapsamında
yukarıda belirtilen uygulamalara ilave olarak mevcut ve planlanan uygulamalardan bazıları şunlardır:
Mutluluk odası, spor salonu, hobi salonu, mini golf ve dans stüdyosu kurulması, fitness eğitmeninin
istihdam edilmesi, ücretsiz masaj ve manikür hizmeti sağlanması, 2 gün gönüllülük izni tanımlanması,
'Sağlıklı Yaşam Programı’ ile DeFacto çalışanlarının 1 ton kilo vermesi, 7/24 hizmet veren ‘Özel
Çalışan Destek Hattı’ oluşturulması, esnek çalışma saatleri uygulanması. açık büfe kahvaltı, 5 çayı
ikramları sunulması, özel günlerde konsept ikramlar hazırlanması, yeni proje olarak saha çalışanları
için “Mutluluk Bize Yakışır” adı verilen içerisinde kutu oyunları, ayak masaj aleti, iPad ve kütüphane
yer alan Mutluluk Odaları oluşturulması ve ‘Mutlu Kadın Hareketi’ ile kadına yönelik pozitif
ayrımcılığın desteklenmesidir. Çalışan bağlılığı anketi sonuçlarına göre gerçekleştirilen tüm bu
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uygulamalar neticesinde çalışan memnuniyetinin yüzde 20 oranında arttığı tespit edilmiştir (Sözer,
2016).
IC İçtaş Enerji şirketi Mutluluk Yönetim Akademisi oluşturarak çalışanlarını mutlu etmeyi
hedeflemektedir. “IC İçtaş Enerji Mutluluk Yönetimi Akademisi” kapsamında kişisel gelişim, mali,
finansal, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, proje yönetimi vb. uzmanlık alanları ile ilişkili mesleki
eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve takım olmayı heveslendiren açık hava eğitimleri
verilmektedir. Böylece profesyonel, sistematik, kurumsal nitelikte yürüttükleri tüm çalışmalarıyla
mutlu İK-mutlu çalışan felsefesini benimsemektedirler. Ayrıca çalışanlarına yatırım yaparak, fark
yaratan çalışanlarını takdir ederek, sürekli öğrenmeyi teşvik ederek, yöneticilerin liderlik becerilerini
geliştirerek, birlikte gelişen ve eğlenen takımlar oluşturarak çalışanların mutlu olacağı görüşündedirler
(IC, 2015).
Mutlu çalışanın mutlu müşteriye eşit olduğunu yani iç müşteri memnuniyetinin dış müşteri
memnuniyetini getireceğini düşünen şirketler genellikle insan kaynakları departmanlarının altında iç
iletişim departmanları kurmaktadır. Bu departmanlarının amacı ise tüm bilgi ve mesajları, şirket
stratejilerini tüm çalışanlara en doğru, en şeffaf biçimde yaymak, çalışanları motive etmek ve bağlılığı
sağlamaktır. Bu bağlamda iç iletişim faaliyetlerine önem veren ve iç iletişim direktörlüğü kuran
Türkiye’deki ilk şirketlerden biri Türk Telekom’dur. Bu kapsamda tasarımdan metin yazımına, insan
kaynakları süreçlerinden organizasyon ve etkinlik yönetimine kadar pek çok etkinlik yapılarak
öncelikle şirket içinde entegrasyon ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi, çapraz fonksiyonlu çalışma
kültürünün güçlendirilmesi, ekipler arası etkin bir iletişim ağı kurulması amaçlanmaktadır. Ayrıca
eğlenceli ve keyifli bir çalışma ortamı yaratarak grup bazlı motivasyonel etkinlikler, özel gün
kutlamaları ve özel sohbet organizasyonları düzenlenmektedir. Böylece çalışanlara farklı alanlarda
yeteneklerini geliştirme ve iş dışında da çalışma arkadaşlarıyla sosyalleşme imkanı sağlanmaktadır.
‘Baharat’ ismini verdikleri bir kulüp platformu aracılığıyla da etkinliklerini sürdürmektedirler. Tüm
bunlar neticesinde çalışanların katılımcı olduğu ortamlar yaratılarak, kendilerini değerli hissetmeleri
sağlanmakta ve iç hizmet memnuniyeti gibi anketler ışığında aksiyonlar belirlenmektedir (Sözer,
2016).
Çalışanların mutluluğunu yükseltmek isteyen şirketler duygusal zekayı geliştirerek yelkenden
masaja kadar pek çok ödüller vermektedir. Bu şirketlerden biri de Microsoft’tur. Microsoft bu
bağlamda çalışanları için duygusal zekâyı geliştirecek sohbet ortamları yaratmakta, yelken, futbol,
fotoğrafçılık ve dalış gibi kulüplerle onları mutlu edecek hobiler kazandırmaya kadar birçok farklı
olanak sunmakta, hatta stresin yaratacağı fiziksel etkilerin azalması için çalışanlarına sırt ve boyun
masajı hediye etmektedir. Her ay bir perşembe günü çalışanların “Mutlu bir saat” (Happy Hour)
geçirmesi için çalışanlarına pizza ve içecek ikram edilerek sohbet ortamı yaratılmaktadır. Dolayısıyla
çalışanların bilgi, yaratıcılık ve öneri potansiyelini hayata geçirecek ortamlar sağlanması
hedeflenmektedir. Etkinlikler tüm üst yönetim tarafından desteklenmektedir. Kurumsal mutluluk
kapsamında da "Çalışanın iş yaşam dengesi prensibi"ni göz önüne alarak bir gönüllüler kadrosu ile
kültür gezilerinden sinema günlerine kadar birçok aktivite organize edilmektedir. Çalışanların mutlu
olması sayesinde de her yıl Microsoft Türkiye’ye 10 bine yakın iş başvurusu alınmaktadır (Güven,
2011). Microsoft’un “Mutlu bir saat” (Happy Hour) etkinliğini gerçekleştiren şirketlerden biri de
BSH’dır. BSH’ın SOKAK adını verdiği SOKAK kulüpleri (takı-tasarım, havacılık, yelken,
fotoğrafçılık, tiyatro, dans, halk oyunları, müzik, su sporları), sosyal ve kültürel etkinlikleri, kurumsal
spor etkinlikleri, ayın çalışanı programı, inovasyon teşvik ödülleri, piknik ve yılbaşı partileri
düzenlenmektedir. BP Türkiye, BP Sosyal Grubu (BPSG) çatısı altında çalışanlarına yönelik sosyal,
kültürel ve sportif aktiviteleri gerçekleştirmektedir. British American Tobacco (BAT) Türkiye
bünyesinde FunCO adı verilen bir etkinlik ekibi ile ufak partiler, fotoğraf kursu ve yoga gibi hobilere
yönelik organizasyonlar düzenlemekte, Dragon Boat, kurumsal oyunlar ve şirketler ligi gibi spor
karşılaşmalarına şirket çalışanları takımlar halinde katılmakta ayrıca şirketin müzik grubu da konserler
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vermektedir. Anadolu Sigorta, çalışanlarına yönelik futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi spor
turnuvalarıyla motivasyon etkinliği gerçekleştirmektedir. Amatör bir ruhla başlayan orkestraları ise
özel gecelerde sahne almaktadır. Garanti Emeklilik, Avivasa Emeklilik, Hayat ve Eureko Sigorta’da
sosyal kulupleri aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Kale Grubu, Kültür Sanat Müzik
Kulübü, Doğa Kulübü, Etkinlik Kulübü, Çocuk Kulübü, Spor Kulübü, Sosyal Sorumluluk Kulübü ve
Kale Club’ı oluşturarak çalışanlar arasındaki paylaşımı arttırmayı, sosyal ve kültürel bütünleşmeyi
sağlamayı amaçlamaktadır. Alarko İstikbal Kulübü (AİK), tüm Alarko Şirketler Grubu’nda çalışan
personele yönelik eğitim, sanat, sosyal ve spor alanlarında etkinlikler, ritm ve perkisyon eğitimi, çeşitli
tiyatro, müzikal organizasyonlar, Avrasya Maratonu’na katılım organizasyonu ve Kapalıçarşı
Oryantiring gibi birçok etkinlik düzenlemektedir. Vestel, her yıl geleneksel olarak bowling ve futbol
turnuvaları kano ve rafting gibi su sporları düzenlemekte, ayrıca farklı aktivite seçenekleriyle Mutfak
Sanatları Akademisi’nde yemek pişirme etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Henkel, her yıl düzenli
olarak spor faaliyetleri, bowling turnuvaları, fotoğrafçılık kulüpleri ile trekking, bisiklet turu ve
fotoğraf çekimi gibi etkinlikler düzenlemektedir. Honda Türkiye A.Ş, çalışanlar arasındaki iletişimi
güçlendirme ve stres atma amacıyla çalışanlarına yönelik parti ve spor turnuvaları düzenlemektedir.
GittiGidiyor’da kutlamalar, yılbaşı ve "yaza merhaba" gibi dönemsel organizasyonlar ve pek çok farklı
etkinlik düzenlenmektedir. Coface Türkiye "fark yaratmak ve farkına vardırmak" sloganıyla
motivasyon amaçlı olarak ast-üst ilişkisi gözetilmeksizin genel müdürden asistana kadar her
kademeden çalışanın rol üstlendiği müzikal oyun sergilemektedir. Sosyal Aktivite Merkezi bulunan
Koçtaş, masa tenisi, bowling gibi spor aktiviteleri, sinema, tiyatro ve sanat gösterileri
gerçekleştirmektedir. Yapı Kredi Spor Kulubü Derneği etkinlikler gerçekleştirmekte, Doğuş Grubu
Şampiyonlar Ligi düzenlemektedir. Vespa Academy, Turkcell, Philip Morris, Medyasoft, IKEA,
Finansbank ve Bovis Lend Lease gibi çok sayıda şirket çalışanlarına farklı seviyelerde sürüş eğitimleri
vermektedir (Milliyet, 2011). Ülker’de “Mutluluk Her Yerde” sloganıyla zamandan, mekandan,
şartlardan bağımsız küçük mutluluklar oluşturmak için çalışmalar yapılmakta, gün içerisindeki anlık
mutluluklara değer verilmekte, sosyal projeler ile gençlere ve çocuklara mutlu deneyimler
yaşatılmakta, herkesin ulaşababildiği ve paylaşabildiği ürünler üretilmekte, “Mutluluk paylaşılır”,
“Mutluluk yayılır”, “Mutluluk kutlanır” sloganlarıyla mutluluğun paylaşılarak çoğalması ve
mutluluğun hayata yayılmasına vurgu yapılmaktadır (Ülker, 2016).
Mutluluk yönetim modeli kapsamında; Borusan çalışanlarının stres atabilecekleri, birbirleriyle
sosyalleşebilecekleri Okay Yelken Kulübü, ayda bir kez bir araya gelerek kültür-sanat etkinliklerine
katıldıkları “Art’a Kalan Zaman Günü” ve Fotoğraf Kulübü gibi sosyal etkinlikler düzenlemektedir.
Halkbank, çalışanlarına kültür, sanat, spor ve gezi gibi pek çok alanda kendilerini geliştirme, hobi
edinme fırsatı bulacakları imkanlar sunmakla beraber Türk Halk Müziği korosu ile çeşitli konserler
vermekte, bağış kampanyaları, bowling ve futbol turnuvası etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.
Finansbank’ta FinClub Yaşam Atölyesi ile çalışanlarının motivasyonlarına katkı sağlamaya yönelik
çeşitli kurum içi iletişim faaliyetleri düzenlenmekte, çalışanlar perküsyon atölyesinden reiki’ye,
konserden tiyatroya, kısa film atölyesinden salsaya, kartingten briçe, uçurtma yapımından fotoğrafçılık
aktiviteleri gibi hobi eğitimlerine kadar birçok etkinliğe katılmakta, Sağlık ve Yaşam Stili Kulübü,
Sanat ve Hobi Kulübü, Gezi Kulubü, Sosyal Etkinlik Kulubü, Fotoğrafçılık Kulubü gibi kulupler
aracılığıyla etkinliklerini sürdürmektedir. Mercedes Benz Türk çalışanlarından oluşan “Grup
Dayımlar" müzik grubu, şirket dışında çeşitli organizasyonlar düzenlerken, sosyal kulüpler bünyesinde
tüm çalışanlara dans, gitar, tenis, pilates, yoga dersleri ve fitness salonu imkanı sunmaktadır. Otokoç
Otomotiv, Uluslararası Formula 1 yarışlarından esinlenerek Anadolu genelinde etaplar halinde
düzenlenen Otokoç Otomotiv Grand Prix’de, beyaz-mavi yaka karmasından oluşan ekipler
tasarlamakta ve bu ekipler ile kendilerine ait araçlarla en uzun mesafeyi kat etmeye çalışmaktadırlar.
Aygaz ve Opet çalışanlarının katılımıyla Aygaz-Opet Türk Müziği Korosu oluşturularak klasik Türk
müziğine ilgi duyan çalışanları buluşturmak, bu hobilerini gerçekleştirmeleri için imkan oluşturmak, iç
iletişimi ve çalışan motivasyonunu artırmaya katkı sağlamak amaçlanmaktadır (Milliyet, 2011). Farkı
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yaratan en önemli faktörün insan kaynağı olduğunu düşünen şirketlerden biri olan Turkcell’de Social
Club (eğlence ve aktivite kulübü) etkinlikleri sayesinde çalışanlara özel eğlenceli yarışmalar, ikramlar,
konserler, turnuvalar, özel indirim anlaşmaları ve tiyatro gibi etkinlikler organize edilmektedir. Ayrıca
çalışanların mutluluğunu artırmak amacıyla ofise girildiğinde yerlere yazılmış dikkat çekici bir
mesajdan, logolu balonlara kadar pek çok renkli aktivite, yurtiçi ve dışı gezilerinden dans, tiyatro ya
da yemek pişirme kursuna, salep ya da yazın dondurma gibi katlarda yapılan ikramlardan, konser
organizasyonlarına kadar per çok faaliyet düzenlenmektedir (Sözer, 2016). Vodafone çalışanlarının
mutluluğu ve kendilerini özel hissetirmek için RED tarifelerinin tüm avantajlarından faydalanma
ayrıcalığı, Vodafone Freezone ile konser ve sponsor olunan festivallerde indirimler, Vodafone
Maratonu, şirket takımları ve bireylerinin katıldığı aktivitelerde sponsorluk ve antrenör desteği
sunmakta, her Salı günü ofislerde kurulan Organik Pazar, Red points ile ödüllendirilen sigarayı
bırakma, sağlıklı kiloya ulaşma kampanyaları bulunmaktadır (Kalay, 2014). Her yıl yaklaşık 365
aktivite gerçekleştiren Turkcell’in "Yaratıcılıkta sınır tanımayan" ekibi, "hiç sesi olmayanlara" şan
dersi, sabun yapım ve karpuz seçme kursları, otoparkta nostaljik sinemalar da düzenlemekte olup
müzik alanında da Turkcell’de çalışanların oluşturduğu "Celloband" adında bir müzik grupları
bulunmaktadır (Milliyet, 2011). Sosyal kulüp faaliyetlerinin yanı sıra şirketler alternatif bir diğer
faaliyet olan sanat yoluyla eğitim kapsamında atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir. Atölye
çalışmalarının özelliği, çalışanın alması gereken eğitimleri sanat yolu ile eğitim atölyeleriyle aldığında
hem eğleniyor hem de öğreniyor olmasıdır. Şirket aktivitelerinin eğlenceli olması sayesinde hem
çalışanların motivasyonları olumlu etkilenmekte hem de yaratıcılıkları artmaktadır (Günsan, 2015).
Foresight International araştırma şirketinin 2005 yılında gerçekleştirdiği araştırma sonucuna
göre Alarko Carrier’ın çalışan memnuniyetinde yaşanan 2003 yılına göre yüzde 8 artışla beraber
müşteri memnuniyetinde yüzde 11’lik bir artış gerçekleşmiştir. Dolayısıyla kurumun en güçlü
yönlerinden birinin müşteri memnuniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde uyguladığı çalışan
memnuniyeti anketini Türkiye’ye uyarlayarak kullanan Axa Oyak çalışan memnuniyetini düzenli
aralıklarla ölçmekte ve yüksek tutmak için hedef koymaktadır. 2003 yılına gör 2005 yılında çalışan
memnuniyetinde %25’lik artış gerçekleşmiştir. Turkcell’in 2005 yılı çalışan memnuniyet oranı yüzde
85-90 aralığında olup çalışan memnuniyeti arttıkça müşteri memnuniyetinin de arttığı belirtilmiştir.
Siemens, Desa, Mc Donalds ve Doğuş Grubu insan kaynakları bölüm yetkilileri çalışan
memnuniyetindeki artışın müşteri memnuniyetine olumlu olarak yansıdığını ifade etmişlerdir.
Investors in People sertifikası ile İngiltere ekonomisine yılda 1,5 milyar dolar tasarruf sağlanmıştır
(Aydın, 2006).
İş arama sitesi GlassDoor.com'un yayımladığı "kültür ve değerlerine göre en iyi şirketler"
anketine ABD merkezli şirketlerde çalışan 600 bin kişi katılmıştır. Bir şirketin kültürü ve değerlerinin
çalışanların işlerinden ne kadar memnun olduklarını etkilemesinin önemli olması açısından yola
çıkarak çalışanlardan şirketlerinin kültür ve değerlerinin oylanması istenmiştir. Çalışmadan elde edilen
bulgulara göre ilk 10 şirket Twitter, Edelman, Google, Riverbed, Facebook, Southwest, Chick-fil-A,
National Instruments, Chevron ve HEB’dir. Bu şirketlerin çoğu özgür düşünceyi teşvik eden ve geniş
avantajları olan teknoloji şirketleridir. Twitter ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği ve ayrıca sınırsız tatil
vermekte, Google hem yemekleri ücretsiz vermekte hem de iş yerinde sağlık hizmetleri, çocuk bakımı
ve daha fazla imkan sunmakta, Chick-fil-A adlı fast-food şirketi de aile odaklı ve dindar kültüre sahip
olup bağışlarıyla kendinden söz ettirmeleri sayesinde şirketlerin çalışanları bu şirketlerde çalışmaktan
memnun olduklarını belirtmektedir. Glassdoor’un araştırma sonucuna göre çalışanların
memnuniyetinde üç önemli faktör bulunmaktadır. İlki çalışma yerinde bir aile ortamının olması,
ikincisi takım çalışması ortamının olması, üçüncü olarak ise şirketin değerlerinin çalışanların şirketi
sahiplenmesini sağlaması gerekmektedir (WSJ, 2014).
Firma eleştirilerini inceleyen CareerBliss tarafından yapılan araştırmaya göre çalışma
ortamı, kültürü ve maaşı gibi farklı konular incelenerek ABD'de çalışılabilecek en "mutlu"
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firmalar ortaya konulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ilk 10 şirket Johnson&Johnson,
Broadcom, Chevron, Texas Instruments, McAfee, Google, Intuit, Adobe, Amgen ve SAP AG'den
oluşmaktadır. Listede genellikle teknoloji firmaları egemen olmakla birlikte şu detaylar dikkat
çekmektedir: Bir önceki yıl 21. Sırada yer alan Google’ın bu yıl 6. Sırada yer alması Google şirketinde
çalışanların çok mutlu olduğunun bir göstergesidir. Bir önceki yıl 18. Sırada yer alan Nokia’nın 38.
Sıraya gerilemesi ve bir önceki yıl 14. Sırada yer alan Apple’ın listenin en dibine 50 sıraya gerilemesi
bu şirketlerde çalışanların zaman içerisinde mutsuz olduğunu göstermektedir (Öztürk, 2014).

6. SONUÇ
İşletmelerin sürdürülebilirliği sağlaması ve rekabette öne geçebilmeleri açısından doğru
insanları, doğru pozisyonlara doğru zamanda yerleştirmesi önem taşımaktadır. İş hayatına atılmış olan
yaratıcı Y kuşağının da elde tutulabilmesi için mutlu olmaları ve yaptıkları işten keyif almaları
gereklidir. Bu bağlamda birçok şirket tekne turları, outdoor aktiviteler, piknik, konser, dans, spor
turnuvaları doğa ve kültür gezileri, grand prix, mutfakta yemek-pasta yapma gibi çeşitli aktivitelerle
“Mutluluk Yönetimi Modeli”ni uygulamaktadır. Kimi şirketler çalışanların fikir, görüş, öneri ve
şikâyetlerini paylaşacakları, hiyerarşik açısından bağımsız bir Mutluluk departmanı kurarak
çalışanlarına kendilerini şirket içinde değerli hissettirmektedirler.
Bu çalışmada Y kuşağının insan kaynakları yönetiminde yeni bir model olan Mutluluk
Yönetimi Modeli uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışanları en mutlu şirketlerin ortak özelliklerine
bakıldığında stratejik bir şekilde mutlu çalışanlara odaklanan üst yöneticilere sahip oldukları dikkat
çekmektedir. Sonuçlara ve ilişkilere odaklanarak çalışanlara değerli olduklarını hissettirmektedirler.
Sonuç olarak özellikle 1980-1999 arası doğanları kapsayan ve iş hayatında sayıları hızla artan
Y kuşağı çalışanları iş hayatında mutlu oldukları takdirde daha fazla enerji dolu, yaratıcı, verimli
olmaları, daha iyi iş çıkarıp, çok daha iyi hizmet vermeleri, daha üretken, hızlı ve verimli çalışmaları,
paylaşmaktan keyif almaları, ekip işlerinde daha iyi çalışmaları, şirkette daha uzun süre kalarak yeni
personelin işe alınması hususunda harcanacak çabalar ortadan kaldırmaları, daha fazla satış yapmaları,
daha az hata yapmaları, başarısızlık karşısında direnç göstermeleri, daha az hastalarak daha düşük işe
devamsızlık oranına sahip olmaları mümkün olabilecektir. İş hayatında mutlu olan Y kuşağının
motivasyonu artmakta, iş stresi azalmakta, bireylerarası iletişimi güçlenmekte ve aidiyet hissi
oluşmaktadır. Dolayısıyla bütün bunlar şirketin performansına doğrudan olumlu bir katkı yaparak
şirketi rakip işletmelerden öne geçirmekte, pazarda daha güçlü ve başarılı bir konuma ulaşmasını
sağlamaktadır. Özetle mutlu çalışanlar, mutlu müşteri yaratmakta ve kurumun imajına ve gelirine
olumlu katkı yaratmaktadır.
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ARNOLD SCHOENBERG’İN “YAYLI ÜÇLÜ”SÜNÜN ANALİZİ
Esra Karaol*
Öz
Bu çalışmanın kapsamı, Arnold Schoenberg’in keman, viyola ve viyolonsel için yazdığı (1946) Op. 45 “Yaylı
Üçlü” yapıtının analizini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, yapıtın bestecinin ‘üçüncü dönem’i olarak da
bilinen 1923-1951 yıllarını kapsayan 12-ton dönemine ait olması nedeniyle, 12-ton sistemi kullanılarak analiz
edilmesidir. Ulaşılan sonuçlarda, Schoenberg’in 1933 yılından itibaren Amerika’da bulunduğu dönemi de
kapsayarak, özellikle bestecinin geçirdiği kalp krizinin de etkilerini taşıdığı düşünülen eserin otobiyografik
ayrıntılarına da yer verilmiştir. Buna ek olarak, 12-ton sisteminin genel özellikleri ve Schoenberg’in
‘serializm’inden de ana hatlarıyla bahsedilerek, hexachordal combinatoriality terimi ve eser içinde kullanılan
yöntemlere değinilmiştir. Ayrıca, eserin bölümleri ayrıntılı olarak analiz edilirken, bu analizler teorik tablo ve
nota örnekleriyle de desteklenmiştir. Son olarak, eserin hazırlanma aşamasındaki taslaklar da sergilenmiştir.
Eser, duraklamadan icra edilen tek bir bölümden oluşur ve bestecinin, ölümünden beş sene önce, 72 yaşında
tamamlanmıştır. Genel hatlarıyla, ses skalası ve nüanslar bakımından zıtlıklar mevcut olup, tremololu
armoniklerin sık kullanımı ve farklı partiler arası üstüste gelen perdeler göze çarpmaktadır.
Anahtar sözcükler: Schoenberg, Yaylı Üçlü, 12-ton.
AN ANALYSIS OF ARNOLD SCHOENBERG’S STRING TRIO
Abstract
In this study, Arnold Schoenberg’s String Trio Op. 45 (1946) for violin, viola and cello that from to
Schoenberg’s Third Period is examined. Because this period is known as his Twelve-Tone Period, the Trio’s
place in the evolution of his twelve-tone method is also discussed, as well as particular stylistic aspects of the socalled “American Period”. Following that, it is given the basic outlines of the twelve-tone harmony and
Schonberg’s serialism. The term Hexachordal Combinatoriality and its usage in the Trio is also related. After
presenting the analytical literature of the work, each part of the Trio are examined in details and the ‘set theory’
analysis are supported by theoretical schemes and musical examples. Thus, it is seen that the way he uses
hexachords was the most important idea that came out during the analysis. At the end, in this article, it is
included the some of his String Trio sketches are also exhibited.
Keywords: Schoenberg, String Trio, Twelve-Tone.

INTRODUCTION
The work which has been analyzed in varying degrees to some extent by very important
scholars such as David Lewin, George Perle, Richard Kurth and many other critics starting
from 1946 up today in order to determine their structural basis for the work that would
conform to twelve-tone theory and methodologies, is a comparison of the literature presents a
picture that is far from unified. What David Lewin emphasizes is semitone relations within
the individual parts and the vertical trichords. George Perle writes about one of the most basic
problems that concerns the question of the existence and the function of “independent sets”
related to the basic row. And while Richard Kurth focuses on the issue of “tonal areas”, he
approaches the primacy of trichords vs. hexachords. This article’s purpose is to give an
overview of the piece and its place within Schonberg’s output and the questions that are
addressed section by section. It also addresses general aspects of Twelve-tone harmony, its
terminology, and Schoenberg’s usage of this technique in the work, with as well as Richard S.
Hill’s suggestion of the presence of reordered sets which do not appear in Schoenberg’s
sketches. It is known that the Trio sketches have not all been made available, but according to
*
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those available, the reader will see a comparison of these with Hill’s reordered sets. It is also
devoted to the analysis of the piece. The approaches come to their order of prominence
measure by measure in the piece exhibiting the pitch class intervals, semitones, dyads,
trichords, tetrachords, hexachords, twelve and, eighteen-note sets, the issue of the reordering
of pitch classes in the hexachords found in the basic row of the piece, and having touched the
‘set theory’ structure in music.
DETAILED ANALYSIS OF THE STRING TRIO
Part 1
Perhaps the most striking initial impression when first hearing the Trio is that the composer
attaches the importance to contrast. The thematic elements of this work are both motivic and
melodic. Motifs are combined with a process of contrast; define as lyric and dramatic modes
of presentation a contrast for conventional, evolutionary types of transition. There is this
generation, degeneration and regeneration. In this way, the Trio is very different from
Schoenberg’s other instrumental works using twelve-tone technique. The convulsive cello
motif later taken by the other instruments splinters the texture with harmonics, pizzicato,
legato and col legno effects at the beginning of the Trio. Chords are resonating at each
repetition and remaining almost statically. Schoenberg takes segments of the twelve-tone row;
introduce new pitches, as well as reordering existing ones:
Integer Notation: 0, 8, 1, 7, 2, 11, 9, 6, 4, 5, 3, 10
Letter Form
: D, A#, D#, A, E, C#, B, G#, F#, G, F, C
For example, the original row contains only one instance of the semitone interval class. The
first six notes become their own complement if they are inverted and transposed five
semitones. The importance of this inversion is noted by Lewin: “At the openings of his
hexachordal pieces, Schoenberg is often careful to establish the basic inversion, at times even
much more powerfully than the basic set itself.” (Lewin, 1968)
Figure 1. The first row (12-tone set)

Starting with the opening two measures of the Trio, the first hexachord of P 1 (D, A#, C#, A,
E, C#) is fully intertwined with I5 (G, B, F#, C, F, G#) and uses all twelve tones with
In twelve-tone system the prime form is usually labeled as P0 (zero) but I prefer not write 0 down. Instead, I use the first note in
parentheses like P (D), I (D), R (C) and RI (E).
1
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semitone intervals. In other words, starting with G in violin, above D in viola emphasizes the
T5 relationship significance global in the context of the Trio: it is the level at which the
inversion of the basic set gives the hexachordal combinatorial properties. The P places notes
1(D) and 3 (Eb) of the row in the viola, 2 (A#) in the cello and then moves on to lines 4 (A) in
the violin, 5 (E) in the cello and 6 (Db) in the viola. Then, all of them mix up with I5 places 1
(G) and 3 (F#) in the violin, 2 (B) in the cello, 4 (C) in the viola, 5 (F) in the cello and 6 (C) in
the violin. These pairs are the basis of the combinatorial inversion. It is undoubtedly
programmatic, from the very beginning, representing mental confusion and anguish. Also the
dyadic couplings of the opening anticipate an inversional balance. The texture, concerned
horizontally with a single interval (minor 2nd) generates much more varied interval content.
The cell consisting of two interlocking minor 2nds, first presented in the viola in measure two
then the first five bars where the unordered minor 2nds yield a full twelve-tone linear statement
in the viola of the set form RI5. There are two pairs of interlocking semitones spanning minor
3rd tones that showed in green colored link. The opening measure of the Trio also shows that
the three horizontal dyads of the individual instruments are organized into vertical trichords
(0, 3, 7). David Lewin sees these contrapuntal inversions a bit forced analytically which is
given the actual texturing of viola and cello parts through measure one in his article and he
also adds the G at the top left of this box map marked “13 retrograde” into the G# at the top
right of this box. The following scheme will show the trichords that were used in measure 1:
Violin: 5
Viola: 0
Cello: 8

4 7 6
1 10 11
9 2 3

These horizontal tetrachords are unordered 0123 chromatic pitch class sets for first two and
the last one is 0167 pitch class set. Following this, the trichordal distribution is introduced as:
P's 1st trichord I5's 1st trichord P's 2nd trichord I5's 2nd trichord
0, 8, 1
5, 9, 4
7, 2, 11
10, 3, 6
Looking at the unordered pitch classes that enter in measure two reveals the second half of P
(B, G#, F#, G, F, C) and I5 (A#, C#, D#, D, E, A). If we complete the repeated pitches B and
C (01) in violin line with Bb and A (01) in cello line to have a tetrachord, we see another 0123
pitch class set with same with the viola pitches (Eb, E, F, F#) shifting with the rest Db, D, G,
G# which are 0167 pitch class set like in measure 1. On the other hand, the trichords are also
giving the 025 (F#, G#, B) and 027 (F, G, C) and hidden ones 013 with 015 and again 025 and
027 in vertical four pitches Bb, B, Db, Eb, and A, C, D, E. Now looking at the integer
notation of measure two:
Violin: 9
Viola: 6
Cello:

10
4 5 3 11 1
8
7

0

2

The third part of measure three through measure four is following similar path that is
organized alternate analysis. The first, third and fourth vertical trichords present 026 set which
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belongs the eighteen-note set and the second is 015. On the other hand, the horizontal
tetrachords present 0145, 0123 and 0156 that keep the chromatics and 015 trichord in it. At
the beginning of measure five the main row, which makes its appearance both in violin line
“odd” notes (1, 3, 5, 7, 9, 11) - and the viola line “even” notes (2, 4, 6, 8, 10, 12)- appears as
D, Eb, E, C, G#, G / Bb, A, C#, G#, G, C. The very first linear expression of the row is the
viola line in the last half of the same measure appearing as G B F# C F Ab / Bb Db Eb D E A
backward of the prime transposed minor 3 down: C = A and calling RI5. The first six pitches
of the violin combine with the first six pitches of the viola as P (D):

↓

M.5
Violin: D Eb E B F# F
Viola: Bb A C# G# G C

↓

Thematic importance is attached to a motif, not available from the horizontal intervals of the
set, in which the inverted Major 3rd and Perfect 4th are preceded in importance by Bb-A
(m2nd), A-C# (M3rd), C#-G# (P4th), G#-G (m2nd) and G-C (P4th) in viola line. A minor 3rd
appears in prime form as notes B to G#. The first hexachord of R (C) we see in cello line
make 8ve doublings in violin line at the same time. The second part of measure five, the viola
statement refers to the row of I5. The basic set is reduced to its symmetrical frame; it can be
found two pairs of semitones spanning a minor 3rd in the last note of P (D) and first note of
RI5 (A) hexachord. So the two inversionally combinatorial hexachords are seen to be
independently ordered, and thus; crucially the interval succession of the opening is not
derived from the other by the classical four groups of operations of the twelve-tone method.
Then, passing to the end of measure five, the counterpoint in the viola is harmonized by
chords in the violin and cello:
E
Eb
Violin:
A
D
Viola: Ab
F C F#
B G
Cello:
A
Bb
C#
Eb
Going on the next measures, the first four notes (D, Bb, Eb, A) of the basic set P and I5 (G, B,
F#, C) present the row in linear wider intervals that first emerges in violin and viola lines in
measure 6 consist of interlocking minor 2nds (also expanded to 7ths + 9ths) and the last two
notes (E, C#) and (G#, F) of these two rows complete the cello line. Measure seven is
carrying on the same way and in the following measure eight, I5 is going on in the violin line
horizontally following backward of P while the other two parts are going vertically mixing in
the first chord and shifting the pitches in the next two chords. Thus, the P and I5’s first
hexachords are completing each other both horizontally and vertically until measure nine.
Measures 10 and 11 are repeating measure nine in viola and cello hearing the first pitch of P
and the third pitch of I5 in violin. Between measures 12 to 17, those notes marked with (o) are
produced through natural or artificial harmonics in the original score. In this respect, the
violin line, from measure 12 to measure 17, is a linear expression of the pairs of semitone
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intervals (like in measures 1 and 76) D C#, B C, E D#, F# F, A Bb, Ab G which are exactly
the pairs expressed the row P and clearly related to the opening. They also, like a Weberian
derived row, split the aggregate into two pairs of 012345 chromatic hexachords. In measure
12, divided two pitches to three instruments vertically, the six tones D, Bb, Eb, A, E, C#, are
the first half of P (D), like in measures 41 and 42. Measure 13 gives a smaller statement of the
six tones B, G#, F#, G, F, C, which are the second half of P. Thus, the entire row P is covered
in the two measures, one half of the row for each measure, while the violin line is a kind of
master frame that completes the aggregate in its own line passing the semitones. The
following measure is heard the third hexachord of eighteen tone cycle which is actually the
reordered set of first hexachord. The violin part linearly informs the two measures 12 and 13’s
(with an unordered pitch class collection (0123) of P as D, C#, B, C with pitch class interval
1 or its complementary dyad per measure. Meanwhile, the first part of measure 12 presents
the first hexachord of P (D, Bb, Eb, A, E, C#) with interval 11 followed by interval 1. Then
the viola and the cello shift the dyads in the second part of same measure. The first dyad (D,
C#) played in measure 12 breaks up the 6/4 measure into two equal duration units and the
second dyad (B, C) breaks up measure 13 in the same manner. Actually, the attack of D and
later C enters following a quarter rest. It frames these two measures as the basic duration
succession. The viola and cello have two different rhythmic sets. One set, which is shown
below, is a diminution by half of the basic duration succession of the violin and cello with a
four-pitch class collection equivalent. Meanwhile, viola and cello in measure 12 is spaced in
register and time as an interval 7 dyad by an interval 5 dyad. The interval connecting the
dyads is the interval 10 by the pitch class C# and B in violin. The viola and cello part
vertically informs pitch class interval 10 with an unordered collection G#, F#, G, F (again
0123) in measure 13 and the other pitch class interval 1 is presented linearly between both
parts.
Figure 2a. The rhythmic set of measures 12 and 13:2

The rhythmic set term is taken from (Peel, 1976) which is told as “duration set”.

2
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Figure 2b. The other rhythmic set of measures 12 and 13

The pizzicato tetrachord (D, C#, B, C) of the violin in measures 12 and 13 with the pizzicato
dyad (E, D#) of the violin in measure 14 creates a new chromatic (012345) hexachord basis
for many lines in later parts of the Trio. Measure 16 presents the same set in the following
complementary manner; pitch class interval 2 (complements of interval 10) dyads within each
instrument, with pitch interval 1 dyads between instruments:
Viola: E 2 D
1
1
Cello: Eb 2 Db
On the other hand, from measures 12 to 17 is an example how Schoenberg used one set
containing three hexachords, which is an important textural and rhythmical change. He
presents P (18)3 in measures 12 to 14 followed by combinatorially related set I5 (18) in
measures 15 to 17. Although the sets are not presented as contrapuntal lines, they are
polyphonically partitioned between the three instruments. The important violin line presents
two notes from each hexachord and the result is a clear twelve-tone hierarchy with each note
in the violin line into chromatic hexachords B, C, C#, D, D#, E and its complement. Finally,
the following figure reduces the violin line from measures 12 to 17, contrapuntally continuing
with the pairs of semitone intervals and outline the ever-present T5 relation between the first
and last notes D and G.

3

(18): Eighteen in parenthesis is referring to 18-tone set.
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Figure 3. Violin line in measures 12 to 17

From measure 24 through measure 33, all three instrumental parts are forming vertical minor
2nds and following three measures are adding the horizontal interlocking minor 2nds to them.
On the other hand, these four measures’ harmonic area is indicated by top voices on the
pitches P moving to I5 (like in measures 12 to 17), and then the downbeat on measure 41
displays a stepwise ascent and frames the D-G in the outer voices.
Figure 4. The harmonic area of measures 37 to 41

The reduction of measure 41 above gives the chromatic movement clearly because we see
here the usage of even and odd notes again in both P (D) and I5 (G) rows which is shown in
the next figure. In measures 41 and 42 the violin line D, Bb, Eb, A, E, C# presents the first six
tones of P while the cello line in the next measure presents the first six tones of I5 G, B, F#,
C, F, Ab. Both lines together present the twelve tones, but, of course, the cello line is an
inversion of the violin line. Schoenberg seems to compress the twelve tones into smaller units
that may be a part of a larger unit. The typical musical unit in the Trio compresses all twelve
tones into smaller units containing six tones derived from the half row. Looking again the
melodic line from the violin in measure 41 to the cello line in measure 42, which completes
the aggregate, the cello line is an inversion of the violin line at the same time. The cello line
and viola tones of measure 41 G, B, F#, C, F, Ab are the same tones as the cello plays in the
next measure. In that way, this measure contains all the twelve tones of the two smaller units
as the six tones of the violin line and the six tones of the cello and viola voices. The same of
measure 42 where the violin and viola play D, Bb, Eb, A, E, C#, the six tones played by the
violin in measure 41. Both two measures show a larger plan beginning with the violin line
followed by the cello line to complete the twelve tones and with this simultaneous plan of
completing the twelve tones separately in each measure. The first forty-four bars of the
opening become a virtual study in disruption and distraction. Yet the fermata over the bar line
between measures 44 and 45, near the end of part 1, arrives after an extending section of
anguished passages, all played fortissimo. It is followed by a dramatic shift of texture, played
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pianissimo, and a new hexachord begins in measures 44, 45 and 46 using I5 (G) and complete
P (D) together to complete that another eighteen tone cycle. If we consider the measure 47 is
the same with measure 46, the last four measures 48, 49, 50 and 51 close part 1 giving the
second hexachord of I5 (G) divided into trichords, followed by just the first trichord of P (D)
in measure 51.
1st Episode
The beginning of the 1st episode is the beginning of calm, with a rising violin phase, slow and
soft. As the episode goes on for more than twice the length of part 1, it remains generally
lyrical, ending with a melody in 6/8 with dotted rhythm. The 1st episode, which begins after
fifty-two measures, announces a new section. This section’s elements also add new set of
tones. In the first five measures (52, 53, 54, 55 and 56), the A-C# pedal with arpeggiation of
D#, A, C#, D#, the D# against the pedal seems to be based on a tonal memory discussed
related to the voice leading implications shown in the earlier sections. The following
measures 57 and 58, which give a trichordal theme, with all twelve tones used, each measure
containing exactly six tones of the row. In terms of contour, this looks related to the zigzag
motive of second measure. Measure 57 has the tones of the first half of P8: Bb, Gb, Cb, F, C,
A. Measure 58 contains the tones of the last half of P8: G, E, D, Eb, C#, G#. This means
Schoenberg presents and develops a new theme or motif with at a new transposition of the
same twelve-tone row. One more section to appreciate this point will be shown when the
measures 78, 79, and 80 are considered. Again the fact he chooses P8 (Bb) as the interval is
significant, since it is the second tone row of the original row.
Figure 5. Measures 57 and 58

Compared with measure 71, the outer voices are playing P8’s first trichord Bb, Gb, B (015)
and I1’s first trichord Eb, G, D (015) and these downbeats are placed at the beginning of
parallel phrases.
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Figure 6. The comparison of measures 57 and 71

Measure 59 exhibits the P8 row in vertical trichordal way below and while Ab holds like a
pedal in the violin line until measure 63, the P8 row is stated contrapuntally:
Violin: Bb A D Ab
Viola: Gb F E Eb
Cello: Cb C C# G
Measure 63 is the beginning of the second phrase of 1st episode with even notes in cello and
odd notes in violin of P8’s first hexachord. Also, the three notes Bb, Cb, C are heard as an
altered harmonic in measure 133 at the beginning of Part 2. Then, the rhythmic variation in
measures 150 and 151 in that part becomes clear.
Figure 7. The comparison of measures 63 and 133

In the following measures 64, 65 and 66 also continue to draw from the first hexachord of P8
-twice- and its last hexachord is given with quasi trills like those heard at the beginning of the
piece. Trills are going on with the harmonics played ponticello and col legno tratto in
measures 67 to 70, according to the directions given in the score, are to be played on the
bridge, not near it. The noise like sound that is produced would be inaudible a short distance
away. Measure 71 and the first half of measure 72 introduces the complete I1 row (Eb, G, D,
G#, C#, E, F#, A, B, A#, C, F) trichordally as:
Viola: G Ab A Gb
D Db B Bb
Cello: Eb E C F
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From the second half of measure 72 through measure 75, goes on to give the complete twelvetone rows of prime form. In measure 76, the violin tones Bb, Gb, B, F, C, A present the first
six tones of P8 while the cello tones Eb, G, D, Ab, C#, E presenting the first six tones of I1
and the continuing six tones G, E, D, D#, C#, G# of violin present the last six tones of P8
while the cello tones F#, A, B, Bb, C, F presenting the last six tones of I1. The P8 row is also
repeated in measure 77 but this time, vertically and in each part. From measure 78 through
measure 80, all twelve tones are used in the viola and violin lines. The cello enters at measure
79 and its motive Bb, A, C#, G# is outlined in the violin simultaneously until measure 80 in a
kind of free canon.
Figure 8. Measures 78 to 80

Starting from the rest of measure 102, I11 (C#) goes on until the recitative measure 105 we
compared with measure 81 before and naturally, measure 106 completes the second
hexachords of P6 (G#) and I11 which starts from the previous one. Then, these twelve tones
finish these rows in measures 107 and 108. The following musical example includes a clear
illustration of ‘disjunct trichordal partitioning’4 in measures 109 and 110. There are no
repeated pitches and a single instrument plays the entire aggregate.
Figure 9. The cello line in measures 109 and 110

P's 1st trichord I5's 1st trichord P's 2nd trichord I5's 2nd trichord
0, 8, 1
5, 9, 4
7, 2, 11
10, 3, 6
Measure 122 introduces P3 (F) quietly, with repeated pitches we hear lots of natural
harmonics and the rhythm slowing down prepare listener to a new part giving the aggregate in
measure 132 with the same descending chromatic figure in the cello.

4

By ‘disjunct trichordal partitioning’ I mean the each four trichords that belongs to different rows are stated separately.
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Part 2
Part 2 begins with the hexachord P10 (C) transposed I5 (G) shifting the pitch successions to
lines and confirms in the transposition in the following measures 135 to 141 with the interval
C-G using six pairs of semitones totally in the viola line, with the outer voice C in cello line
and C in viola line with G in violin line (similar like G-D relation in measures 12 to 17 and/or
37 to 41 discussed in part 1). After hearing the aggregate in measure 142, in measures 143 and
144, it is focused on first the trichordally based section and second the initial tetrachordally
based section. Measure 144, strikingly similar to the opening in its dissonance, marks the end
of the trichordal structures from measure 143, and links to the vertical structure beginning the
first tetrachordally based section. The triple unison on the downbeat of measure 143 is also
quite striking asserting C as temporary center:
Violin: 10

9

Viola:

10 5

6

7

Cello:

10 1

0

4

10 9

7
4
2 3 0
6
8 11 1
5

RI8's 1st trichord R3's 1st trichord R3's 2nd trichord I's 1st trichord
10, 5, 3
1, 6, 8
7, 9, 2
0, 4, 1
The tetrachords with no repeated pitches in measure 144 may be shown as:
Violin: 10 9 4 7
Viola: 2 3 0 6
Cello: 8 11 1 5
In measure 145, there is one downward chromatic tetrachord that is in viola part as 5, 4, 3, 2
accompanied by two separated chromatic dyads 5,4 and 3, 2. The second dyadic/tetrachordal
section will be shown in measures 148 and the third one in measures 162 through 165.
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Figure 10. Measure 145

And the tetrachordal pitches are shown in the box below as:
Violin: 1 0 8
Viola: 5 4 3
Cello: 10 11 6

9
2
7

After hearing a nearly complete P3 (F) hexachord in measures 146 and 147, we hear the
diatonic hexachords of measure 148 with triplet counterpoint and minor 2nds related whole
step pairs. The box below gives the observations about measure 148 as a whole, which is
highly combinatorial and organizes the material of measures 148 to 153. We may note the
contrapuntal inversion of instrumental parts from one measure to the next and the shifting
musical texture during these measures one may follow the serial pitch class motives of the
individual voices to hear the T-relations at work.
Violin:
Viola:
Cello:

F T2 Eb T1 E T2
T2
T5
T2
G T1 Ab T2 F# T4
T3
T4
T4
Bb T2 C T1 B T2

D
T3
B
T2
C#

The following musical example shows the change from a trichordal foundation to a dyadictetrachordal structure, which was shown first in measure 145.
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Figure 11. Measure 148

In measures 154, we hear all twelve pitches in every instrumental part, in measure 155, this is
reduced six pitches in the violin and three pitches in viola and cello, and in measure 156, and
we find tetrachords in each part and repetitions of these in measures 157 and 158, sul
ponticello. Measure 159 introduces P9 (B)’s first hexachord that gives the first two odd notes
in violin (and making m2nds sequence in first two measures) and even notes in viola
interrupted by I2 (E) but completing the rest of it in measure 161. Then, these two rows are
heard together again in following three measures starting from measure 163. Certainly, the
violin melody is the central voice of part 2 with its cantabile theme in measures 159 to 162,
answered by an inversion in the cello at 163 with semitone intervals. The two main features
are overlapping aggregates both in vertical and horizontal ways and very complicated
partitioning of them (shown in figure 4.3.7. in red colors). In terms of complex partitioning,
the major considerations here are those of pitch class repetition and pitch class order. A prime
example of this occurs in viola part. The passage is read 5, 4, 11, 5, 4, 11, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 1, 2,
0, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. The half step, embedded nature of the repeated pitches that Schoenberg
used in the Trio is very consistent throughout the piece. Another example occurs last five
notes in the violin part as two pitches 0, 2, 0, 2, 0:
Violin: 9 10 8 9 10 8
9 10 11 8 6
5 1 1 3 0 2 0 2 0
Viola: 5 4 11 5 4 11 4 5 4 5 4
3 1 2 0 6 7 6 7 6 7 6 7 3 1 2 0
Cello:
2 6 1
7 0
3
5 8
10 9 11 4
The trichordal scheme of these 4 measures can be read like:
P9's 1st trichord P9's 2nd trichord I2's 1st trichord
9, 5, 10
4, 11, 8
2, 6, 1
RI8's 3rd trichord P3's 2nd trichord R3's 4th trichord
9, 6, 1
10, 5, 2
4, 11, 3
I2's 3 trichord
I2's 2nd trichord I8's 2nd trichord
5, 8, 10
7, 0, 3
1, 6, 9

I2's 3rd trichord
7, 0, 3
I8's 1st trichord
8, 0, 7
I8's 3rd trichord
11, 2, 4

R3/P3 to RI8 gives the same relation with P (D) to I5. On the other hand we can see the
hidden m2nds from I2 to P3 or I8 to P9. From measures 162 to 165, a third
dyadic/tetrachordal section is outlined again, but it also will be illustrated in the box below. It
is also obvious that the cello line plays m2nds as 2, 1, 3, 2, 1, 0:
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Violin:
Viola:
Cello:

3 1 2 0
2

6
7

9 5 4 11 8
10
1

3 2 1 0

6 3 1 2 7
6 7
0
8 10 9 11 5 4
5

8 10 9 11

4

Measures 166 and 167 are shifting the same pitches between violin and viola lines while we
hear the I2’s first hexachord in cello line. After hearing I (D)’s first hexachord in violin
together with P7 (A)’s first hexachord in measure 168, following measure introduces P10
(C)’s first hexachord in violin together with I3 (F)’s first hexachord. Then, it is imitating in
the following measure but this time descending and ascending way of using the pitches. By
the simple device of dividing the row in half, two separate and distinct groups of six tones are
each derived. For example, measure 170 is a rearrangement of I3 (F) or in measure 172, the
cello line Eb, F, A, G#, E, D, is a horizontal rearrangement of the first six tones of I2 (E)
while the tones played by the violin and viola make up the remaining six tones. It makes no
difference what the order of the six tones may be, just so long as they all belong to one of the
half rows. This is also true of measures 271 and 272 at the end of the piece. Like the end of
1st episode, part 2 finishes quietly, gradually slowing down and simplifying the rhythmic
structure from 9/8 to 6/8 to 4/4 and preparing us to the 2nd Episode. From measures 174 to
179, the first three measures give hexachordal rows and last three measures give the twelvetone aggregates.
2nd Episode
After this complex development, the 2nd episode appears in measure 180 and introduces the
earlier set from 1st episode but restated in a new order and elaboration with the same
collection of pitch classes but sounding quite different in its new order C, C#, D, D#, G#, A in
the cello line.
Figure 12. The cello line in measure 180

After giving the aggregate again with quasi trills in the following three measures, from
measures 184 through 189, the exact same trichords in the same order exhibit the note
repetitions with two groups of 8, 10, 9 and 11, 5, 1 that is repeated twice:
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I5's 1st trichord
8 9, 4
I1's 4tr trichord
8, 10, 3

P8's 2nd trichord RI1's 4th trichord RI1's 3rd trichord
3, 10, 7
0, 5, 1
2, 11, 6
R5's 2nd trichord R5's 3rd trichord P5's 1st trichord
9, 11, 2
4, 7, 0
5, 1, 6

Bb in the cello line in measure 184 is dependent on the counterpoint between the leader violin
and the follower viola, which together comprise set form T8. When the violin takes one
element, the viola takes one and so forth. The cello line is imitating the trichords of each of
them in this rhythmically free canonic passage.
Violin:
T8: Bb

Gb

Cb

F

C

A

/

D

Db

E

G

Eb

Ab

Viola:
The melodic use of pairs of minor 2nds is again evident in the 2nd episode at a late stage in the
thematic process in bars 189-190 and 194. From measure 188 to measure 190, the viola and
violin lines are in exact unison/8ve canon, each entrance coming one eight note after the
previous. The first six tones group Gb, F, B, Bb, E, G occur only in the first half of I4 (Gb)
and in the first half of R11 (B). The second group of six tones C#, A, D, G#, D#, C that
complete the twelve tones with the first group occur only in the first half of P11 (C#) and in
the first half of RI4 (Ab) but in different order in each case. It is a canon in sixteenth notes
and each instrument is playing the same set but it is not one of the sets of the piece. It has the
same hexachords but in different order and it is not related to any of them as we discussed
before as Perle’s “independent sets”. The third group of six tones is made up of the same
tones as the first group but in a new order. The fourth group of six tones is a similarly
changed order of the tones of second group. Any group of six tones is taken from one of the
half rows. A measure or part of one, or a melodic line can make its connection to the row by
simply using the six tones of such a group. Such juxtaposition of unchanging thematic
intervals to create new motifs, mentioned earlier by occasional reordering of the basic set,
continues through part 2 into the 2nd episode, where simple imitative presentation gives
special clarity to the final stages of the evolutionary process. After following measures 191 to
197 which gives the whole aggregate measure by measure, measures 198 to 200 the twelvetone unison statement reaches its high point with P6 (G#) row and using the interlocking
m2nds, which relates to other twelve tone thematic assertations in bars 5, 41, 81, 124 and
finally 291, yet contains no minor 2nds at all. Measures 201 to 207 the twelve-tone aggregate
displays in first three, next two and last two measures with repeated and shifted pitches. Then,
as in the other transitions, a shift in rhythm prepares us for the last section of the piece.
Part 3
Part 3 may be viewed as a selective recapitulation of the first 170 measures of the work. The
general principle of recapitulation has already been established earlier, notably in the 1st
episode, where the quasi-recitative in measures 81-82 occurs again, albeit transposed in
measures 105-107. There are also clear links between measures 57 and 111. But the
recapitulation occurring at measure 208 repeats the entire first section from its beginning,
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untransposed. Then, some kind of restatement of the opening follows with some more
repetitions and development. We may chart the correspondences to the opening as follows:
208 and 209 1 and 2 (part 1)
210 and 211 4 and 5
212 and 213 8 and 9
214 to 219 12 to 17
221
25
222 to 227 26 to 31
228 to 232 44 to 48
233 to 240 52 to 59 (1st episode)
241 to 243 62 to 64
244 to 250 79 to 85
251 to 256 105 to 110
The next figure and box below show measure 211 that is the same of measure five but now
we see the twelve-tone aggregate’s trichordal distribution:
P's 1st trichord
P's 2nd trichord
P's 3rd trichord
P's 4th trichord
0, 8, 1
7, 2, 11
9, 6, 4
5, 3, 10
RI5's 1st trichord RI5's 2nd trichord RI5's 3rd trichord RI5's 4th trichord
7, 2, 0
1, 11, 8
6, 3, 10
4, 9, 5

These aggregates display relatively conjunct partitioning and here treated as repeated tones.
Significantly, all of the pitch class reordering can be explained by looking at the trichordal
rather than the hexachordal reordered pitch classes. The first trichord of P (D) 0, 8, 1 will be
shown as the initial trichord in all of the various hexachords: then it also appears as the first
trichord in each different set. The majority of hexachords that are found in the piece contain
pitch class orderings that are not found in the matrix of the original set, but they are made up
of smaller units as trichords, which are all members of the set so this goes a long way toward
explaining most of the pitch class reordering in the Trio. The following table shows all of the
hexachords that 0, 8, 1 trichord appears as the first trichord of the hexachord and the measures
that these hexachords appear:5
Measures
1
5
8 and 9
21
41, 42, 43 and 44
101 and 102
106, 107 and 108

P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1

Hexachords
0, 8, 1 - 5, 9, 4
0, 8, 1 - 7, 2, 11
0, 8, 1 - 5, 9, 4
0, 8, 1 - 7, 2, 11
0, 8, 1 - 5, 9, 4
0, 8, 1 - 7, 5, 2
0, 8, 1 - 7, 2, 11

I5 tri 1
P tri 2
I5 tri 1
P tri 2
I5 tri 1
RI11 tri 2
P tri 2

For the following 5 charts in a row, the abbreviation ‘tri’ means trichord and the numbers after that shows which trichord belongs which
order. For example: ‘P tri 1’ refers to the first trichord of prime. These definitions are put for the first trichord of the hexachord to the left
side and for the second trichord of the hexachord to the right side. Same way is also used for the sets.
5
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109 and 110
111, 112 and 113
126 and 127
211
224 and 225
226, 227 and 228
266
267, 268, 269 and 270

P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1

0, 8, 1 - 5, 9, 4
0, 8, 1 - 7, 5, 2
0, 8, 1 - 10, 3, 5
0, 8, 1 - 7, 2, 11
0, 8, 1 - 11, 2, 7
0, 8, 1 - 7, 2, 11
0, 8, 1 - 10, 3, 5
0, 8, 1 - 7, 2, 11

I5 tri 1
RI11 tri 2
R tri 1
P tri 2
R tri 3
P tri 2
R tri 1
P tri 2

The table below shows the concise trichordal pairs, the sets and the number of occurrences:
Set/Position
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1

Trichord - Pairing
0, 8, 1 - 5, 9, 4
0, 8, 1 - 7, 2, 11
0, 8, 1 - 7, 5, 2
0, 8, 1 - 10, 3, 5
0, 8, 1 - 11, 2, 7

Set/Position
I5 tri 1
P tri 2
RI11 tri 2
R tri 1
R tri 3

Frequency
6
4
2
2
1

The following table shows all of the sets in which 0, 8, 1 is used as the initial trichord of the
set:
Measures
1
41
42 and 43
109 and 110
126 and 127
211
224 and 225
226 and 227
267and 268
269 and 270

P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1
P tri 1

0, 8, 1 - 5, 9, 4
0, 8, 1 - 5, 9, 4
0, 8, 1 - 5, 9, 4
0, 8, 1 - 5, 9, 4
0, 8, 1 - 10, 3, 5
0, 8, 1 - 7, 2, 11
0, 8, 1 - 11, 2, 7
0, 8, 1 - 7, 2, 11
0, 8, 1 - 7, 2, 11
0, 8, 1 - 7, 2, 11

Sets
I5 tri 1 / P tri 2
I5 tri 1 / I5 tri 2
I5 tri 1 / P tri 2
I5 tri 1 / P tri 2
R tri 1 / R6 tri 4
P tri 2 / P tri 3
R tri 3 / P tri 3
P tri 2 / P tri 3
P tri 2 / P tri 3
P tri 2 / I5 tri 2

7, 2, 11 - 10, 3, 6
10, 3, 6 - 7, 2, 11
7, 2, 11 - 10, 3, 6
7, 2, 11 - 10, 3, 6
7, 2, 6 - 11, 9, 4
9, 6, 4 - 5, 3, 10
9, 6, 4 - 5, 3, 10
9, 6, 4 - 5, 3, 10
9, 6, 4 - 5, 3, 10
6, 3, 10 - 4, 9, 5

I5 tri 2
P tri 1
I5 tri 2
I5 tri 2
P6 tri 4
P tri 4
P tri 4
P tri 4
P tri 4
I5 tri 4

All these sets show the independent sets and their occurrence of usage is:
Set
0, 8, 1 - 5, 9, 4 - 7, 2, 11 - 10, 3, 6
0, 8, 1 - 5, 9, 4 - 10, 3, 6 - 7, 2, 11
0, 8, 1 - 10, 3, 5 - 7, 2, 6 - 11, 9, 4
0, 8, 1 - 7, 2, 11 - 9, 6, 4 - 5, 3, 10
0, 8, 1 - 11, 2, 7 - 9, 6, 4 - 5, 3, 10
0, 8, 1 - 7, 2, 11 - 6, 3, 10 - 4, 9, 5

Frequency
3
1
1
3
1
1

The last table shows all of the individual hexachords of the above sets broken by trichords and
their position numbers.
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1st Hexachord
1st Trichord
0, 8, 1
P tri 1
0, 8, 1
P tri 1
0, 8, 1
P tri 1
0, 8, 1
P tri 1

1
3
4
5
2nd Hexachord
7, 2, 11 P tri 2 1
10, 3, 6 I5 tri 2 2
7, 2, 6 R6 tri 4 3
9, 6, 4
P tri 3 5
6, 3, 10 RI5 tri 3 6

2nd Trichord
5, 9, 4 I5 tri 1
10, 3, 5 R tri 1
7, 2, 11 P tri 2
11, 2, 7 R tri 3
10, 3, 6 I5 tri 2
7, 2, 11 P tri 2
11, 9, 4 P6 tri 4
5, 3, 10 P tri 4
4, 6, 5 RI5 tri 4

The result of the analysis of set forms beginning with the trichord 0, 8, 1 shows that there are
six different set forms with a total of twelve occurrences in the work. All of the trichords are,
as such tri-hexachordal combinatorial sets. From measures 214 through 219, the violin line,
which is almost a literal repetition of measures 12 to 17, continues contrapuntally with the
pairs of semitone intervals, and reestablishes the T5 relation between the first and last notes D
and G. In addition to the minor 2nds in measures 222 through 227 in the violin line, we see
the continuation of minor 2nds vertically, for example in measures 25 to 31, as well as
horizontal interlocking minor 2nds in viola and cello lines. Since part 3 often repeats the same
notes as part 1, the same hexachords are used with a variation of the material from the 1st
episode starting in measure 233. Between the measures 232 and 237, the common factor of
the two ‘whole tone’ trichords E, D, Bb and D#, C#, A is repressed by the extreme textural
contrast. From measures 233 to 237, we hear a kind of evocation of tonality, with A Major
fragments as the A and C# pitches in each part are sustained, and furthermore doubled at the
unison, repeating the D# in different 8ves and adding to the sense of tonality in this passage
(same with measures 52 to 56 in 1st Episode).
Figure 13. Measures 233 to 237

In the A, C# pedal with arpeggiation of D#, A, C#, D#, the D# against the pedal seems to be
based on a tonal memory discussed where the voice leadings implications are shown in the
earlier sections. In measure 243, the tones D, C#, E, G, Eb, G#, are not to be found anywhere
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in the row in that order. However, these six tones occur, in different order, in the first half of
both I1 (Eb) and R8 (G#). From the measures 246 to 250 resemble the quasi-recitative part in
measures 81 to 85. After a relatively energetic phrase in measures 248 to 250, immediately
following measures 251 to 256 Schoenberg gives the other recitative part sequential answer
corresponding to measures 101 to 110, then with a contrast between a gentler one in measures
263 to 266. In measures 267 to 275 minor seconds in the violin line complete the aggregate,
with other parts in two each measures drawing from first P1 (D#) and P (D), RI5 (A) and P6
(G#), then RI11 (Eb) overlapping with I11 (C#) and shifting the pitches in measure 275. From
measures 276 to 281, the twelve-tone aggregate is cycled through measure by measure or
spread on over two measures with repetitive pitches in different lines and complete the
missing ones with another. But by measure 282 and until the end of the piece, the P (D) and I5
(G) rows, just as seen in the very beginning of the Trio, are stabilized and overlap each other.
It is a kind of recapitulation of the cantabile theme (measures 159-162) in Part 2. The Trio
ends with a twelve-tone statement in the violin echoing the basic motifs in bar 291. The
pitches of the closing measures 291 to 293 identify suitable combinatorial hexachords of P
(D). The last half of I5 (G) in viola and cello lines can also be seen as the first half of P
shifting with the second half of P in violin line and the second half of P in viola and cello
lines shifting with the first half of P in violin line and we notice again the two ‘whole tone’
trichords E, D, Bb, A, C#, D# in the violin (which is also the third row as 2, 8, 0, 7, 11, 1). By
the way, at the downbeat of measure 292 the parts combine to form an A minor triad as A in
cello, E in viola and C in violin lines. Richard Kurth refers to such passages as ‘incipient
tonality’ that only emerges once the real argument is completed. It is not too difficult to
accept that Schoenberg’s String Trio is representing half rows. If the tones are arranged in
ascending order in any one of the half rows, a chromatic scale bounded by a P5 (G) but with
two successive missing pitches, B and C is discovered. However, the notes are still remaining
the ‘balance’ nicely around A. As final, the Trio makes its ‘cadence’ with the presentation of
cantabile material, of course using these combinatorial hexachords:
From P5: A, Bb, C#, D, Eb, E / F, F#, G, G#, B, C
CONCLUSION
What I have done is to shed light how Schoenberg used the inversionally combinatorial rows
according to Richard S. Hill’s reordered sets, and the relationship of these sets called
“independent sets”. George Perle tries to answer the other important questions such as where
these sets come from, whether they really exist on equal level with the original form or their
function and usage is intrinsically different. Another question explored was the relationship of
these sets with Schoenberg’s available sketches and their trichordal implications. The
semitone relations in trichords that Dawid Lewin emphasized were also investigated such
theoretical point of views that are used as explanations of the important sections in this piece,
as well as seeing the exaggerated of the theory which has been taken into a convenient
consideration in many analyses of the piece up to date. Focusing on the trichords vs.
hexachords, the relationship between these chords and the issue of some tonal areas is referred
to the passages according to Richard Kurth’s “incipient tonality”. As a conclusion of this
article I summarize that in terms of trichordal relationships, it has been observed how the
piece was built and played an important role on pitches 0, 8, 1 (015), the emergence of sets
that are not found in the row like 0123 and despite of being the first trichord of the prime
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form, it is the initial trichord in all various hexachords of different sets. Thus, this pitch class
can be explained the reordering of the sets. That is the thing that I really learn about
Schoenberg’s compositional practice. Finally, the article also showed the basic outlines of ‘set
theory’ structure of the piece.
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SOSYAL DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ ANASINIFINA DEVAM EDEN
ÇOCUKLARIN SOSYAL DEĞERLER KAZANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ*
Derya ATABEY1

Esra ÖMEROĞLU2

Özet
Bu araştırma, “Sosyal değerler eğitimi programının anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler
kazanımına etkisinin incelenmesi” amacıyla gerçekleştirilmiştir. “Sosyal değerler eğitimi programının
anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisi” ön test- son test ve kontrol gruplu deneysel
desenle incelenmiştir. Sosyal değerler eğitimi programının, anasınıfına devam eden çocukların sosyal
kazanımlarına etkisi, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen Ulu Önder İlköğretim Okulu’nda
gerçekleştirilmiştir. Ulu Önder İlköğretim Okulu’nda yer alan anasınıflarının sabah grubuna devam eden yirmi
çocuk araştırmanın deney grubunu, öğleden sonra grubuna devam eden yirmi çocuk ise kontrol grubunu
oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; anasınıfına devam eden çocukların sahip olduğu sosyal
değerlerin belirlenmesi amacı ile “Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği”, verilen cevapların
kaydedilmesi için “Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği Cevap Formu” kullanılmıştır. Sosyal değerler
eğitimi programının, anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisini ortaya koymak
amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Sosyal Değerler Eğitimi Programı” kullanılmıştır. “Sosyal
Değerler Eğitimi Programı” resimli çocuk kitapları temel alınarak hazırlanmıştır. “Sosyal Değerler Eğitimi
Programı” yirmi dokuz eğitim durumundan oluşmaktadır. Çocuklara haftada üç gün eğitim verilerek
uygulanmaktadır. Uygulama süresi eğitim durumunda yer alan etkinliklere göre farklılık göstermektedir. “Sosyal
değerler eğitimi programının anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisi”ni belirlemek
için bağımsız gruplarda karşılaştırma yapmak için Mann-Whitney U testi, bağımlı gruplarda karşılaştırma
yapmak için ise Wilcoxen işaret testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 alınmıştır. Elde edilen
bulgular sonucunda; “Sosyal Değerler Eğitimi Programı”nın, çocukların sosyal değerler kazanımında etkili
olduğu ve bu etkisinin kalıcı olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; eğitimcilere, resimli çocuk kitabı
yazar - çizerlerine, yayınevlerine ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Sosyal Değerler Eğitimi, Sosyal Değerler Eğitimi Programı, Okul
Öncesi.
Effect Of The Program Of Socıal Values Educatıon On The Socıal Values Acquısıtıon Of Chıldren
Attendıng To A Kındergarten
Abstract
The current study was carried out to determine effect of the program of social values education on the social
values acquisition of children attending to a kindergarten. As for the “Effect of the program of social values
education on the social values acquisition of children attending to a kindergarten”, it was examined through pretest, post-test and control grouped experimental design. The effect of the program of social values education on
the social values acquisition of children attending to a kindergarten was applied in the Ulu Önder Primary School
determined through purposive sampling method. Twenty children attending the morning session of the Ulu
Önder Primary School comprised the test group, while twenty other students attending to the afternoon session
comprised the control group. As a data collection instrument of the research, “The Scale for Preschool Social
Values Acquisition” was used to determine the social values of the children attending to a kindergarten and
“Answer Form for the Scale for Preschool Social Values Acquisition” was used to register the replies. In order to
*
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determine the effect of the program of social values education on the social values acquisition of children
attending to a kindergarten, “Social Values Education Program” developed by the researcher was used. “Social
Values Education Program” was prepared depending on child books with pictures. “Social Values Education
Program” was made up of twenty-nine educational status. It is applied teaching children three days a week. The
application period varies depending on the activities taking place in the education. So as to determine the effect
of “Social Values Education Program” on the social values acquisition of children, Mann-Whitney U test was
used to compare independent groups and Wilcoxen Signed Rank Test was used to compare dependent groups.
Significance level was taken as 0.05. It was also found that “Social Values Education Program” was effective on
the social values acquisition of children and this effect was permanent. In the light of these results, educators,
child book writers and painters, publishing houses and researchers were given some recommendations.
Keywords: Values Education, Social Values Education, Social Values Education Program, Preschool.

Giriş
Bireylerin öncelikle iyi karaktere sahip olmaları gerekir (Huffman’dan aktaran Glennon,
2006: 17). Değerler ise insan davranışlarının ve tercihlerinin belirleyicisidir (Greer, Ryan’dan
aktaran Evans, 2005: 18; Turan ve Aktan, 2008: 230 - 231) ve bireylerin yaşamına rehberlik
ederler (The American Heritage Dictionary Of The English Language’den aktaran Garton,
2005: 31). Değerler bireylerin kişiliğini ve karakterini oluşturan en temel unsurdur ve değerler
bireylerin davranışlarına yön verirler (Aydın ve Akyol Gürler, 2012: 16 - 17).
Bireyler yaşamlarının büyük bir kısmını eğitim kurumlarında geçirirler ve bu süreçte
karakterleri şekillenir ve kalıplaşır (Bohlin ve Ryan’dan aktaran Webb, 2005: 14). Bireylerin
davranışlarında istendik değişiklikler oluşturma eğitimin amaçları arasındadır (Aydın ve
Akyol Gürler, 2012: 16 - 17). Eğitim sisteminden, çocukların değerlerin öneminin farkına
varmaları ve bu değerleri kazandırması beklenmektedir (Power, Nuzzi, Narvaez, Lapsley,
Hunt’dan aktaran Leinweber, 2011: 9; Belet ve Deveci, 2008: 1 - 2). Dolayısıyla eğitim
kurumları değerleri öğretmeli ve desteklemelidirler (Fine, Hunt ve Mullins’den aktaran
Svirbel, 2007: 22; Lickona’dan aktaran O'Connell, 2012: 29).
Çocuklar toplumların geleceğini oluştururlar. Toplumların geleceklerinin sağlam olması
ise çocukların sağlıklı kişilik özelliklerine sahip olmalarıyla mümkün olacaktır. Dolayısıyla
kişilik gelişiminde edinilen ilk birikimler son derece önemlidir (Erdal, 2009: 1). Okul öncesi
eğitim ise çocukların değerleri kazanma süreçlerinde ilk basamağı oluşturur (Balat Uyanık ve
Dağal Balaban, 2006: 7).
Okul öncesi dönem, gelişimin farklı yönlerinin birbirleriyle ilişkisinin yoğun olduğu bir
dönemdir ve değerlere ilişkin ilk bilgiler okul öncesi dönemde kazanılır. Değerler, sosyal
duygusal gelişimin bir parçasıdır ve kaliteli bir okul öncesi eğitim programında mutlaka
değerlere yer verilmelidir. İyi bir değerler eğitimi akademik başarıyı etkiler. Okul başarısı için
doğrudan gerekli olmadığı düşünülen değerler ise çocukların diğer çocuklarla olan
ilişkilerinde son derece önemlidir (Balat Uyanık ve Dağal Balaban, 2006: 11 - 12).
Anne baba ve eğitimciler çocuklarına, değerler eğitimi adı altında olmasa da temel
değerlere ilişkin eğitim vermektedir; fakat bu eğitim; sistemli bir program dahilinde
verilmediği için çocukların hangi değerlerinin nasıl geliştiğini anlamak ve olumsuz
davranışlarını değiştirebilmek, çocuğun hatalar yapmasını beklemeyi gerektirmektedir.
Çocukların olumsuz davranışlarını değiştirmek olumlu bir davranışı geliştirmeye çalışmaktan
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çok daha zordur. Bu nedenle gerek aileler gerekse eğitimciler tarafından çocuğun kişiliğini
oluşturan değerlerin yanlış gelişmesine fırsat verilmemelidir (Balat Uyanık ve Dağal Balaban,
2006: 15). Dolayısıyla insanların her alanda iyi yetişmiş bireyler olabilmeleri için karakter
eğitimi bir müfredat kapsamında yer almalıdır (Huitt’ den aktaran Lewis, 2006: 74).
Yurtdışında “Kişilik eğitimi” adı altında değerleri öğretmek için anasınıfından
başlanarak, sistemli bir program dahilinde devam edecek şekilde geliştirilmiş pek çok
program uygulanmaktadır. “Yaşayan Değerler Eğitimi Programı (Living Values Education
Program)”, “Bireysel Gelişim İçin Ahlaki Değerler Rehberi (AEGIS)”, “Kişilik Eğitim
Müfredatı (Character Education Institute, 1996)”, “Çocuk Gelişimi Projesi (Developmental
Studies Center, 1996- Hewlett Foundation)”, “İlgi Toplumu (Community of Caring, 1996)”,
“Temel Proje (Project Essential, Teel Institute, 1996)”, “Çocuklar İçin Ahlaki Müfredat
(Heartwood Institude, 1992)”, “Zürafa Programı (Giraffe Program, Medlock, Graham,
1996)”, “Kişilik Dersleri (Jefferson Center for Character Education, 1987)”, “Lions - Quest
Programı”, “Duyarlı Sınıf” bu programlardan bazılarıdır (Balat, 2004: 20; Balat Uyanık ve
Dağal Balaban, 2006: 20 - 25).
Değerler eğitiminin önemli bir parçasını sosyal değerler eğitimi oluşturmaktadır. Sosyal
değerler eğitimi ile çocuklar kendisini, başkalarını, doğa ve hayvanları sevmeyi, hoşgörülü
olmayı, kendisine, başkalarına ve yaşadığı çevreye saygı duymayı, sorumluluk alabilmeyi ve
aldığı sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi, yardımsever olmayı ve işbirliği içinde
çalışabilmeyi, nezaket kurallarına uymayı öğrenirler. Çocukların elde ettikleri bu kazanımlar
ise yaşamın her alanında bireysel ve toplumsal başarının artması, kendilerine ve topluma
faydalı bireyler olmaları, insan ilişkilerindeki etkililiğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin
korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması, barış dolu bir dünya gibi pozitif sonuçları
getirecektir.
Sosyal değerler kazanımı sürecini; çocukların, bir toplum tarafından benimsenen iyi kötü, doğru - yanlış gibi kavramları içselleştirilerek zamanla davranışlara dönüştürmeleri
oluşturmaktadır.
Çocuklar doğru ya da yanlış olanı kavramaları, hangi davranışların kabul edilebilir
olduğunu öğrenmeleri için yardıma gereksinim duyarlar (Balat Uyanık ve Dağal Balaban,
2006: 7). Dolayısıyla davranışların temelini oluşturan değerler, örtük programdan ayrılarak,
bireylerin psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak hazırlanmış sistemli
programlar dahilinde öğretilebilir (Aydın ve Akyol Gürler, 2012: 16). Okul öncesi dönemde
çocuklar doğrular ve yanlışlar arasındaki farkı tam olarak ayırt edemezler. Bu yüzden değerler
çocuklara ayakkabılarını yan yana koymalarını öğretmek gibi somut bir şekilde öğretilmelidir
(Balat Uyanık ve Dağal Balaban, 2006: 12). Okul öncesi dönem çocuklarına, “Sevgi/
Hoşgörü”, “Saygı”, “Sorumluluk”, “İşbirliği/ Yardımlaşma” ve “Nezaket” değerleri
öğretilmesi gereken değerler arasındadır.
Literatür incelendiğinde; okul öncesi dönemde, bir program dahilinde sistemli ve planlı
olarak uygulanan sosyal değerler eğitim programına rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma
“Sosyal Değerler Eğitim Programı”nın hazırlanması açısından oldukça önemlidir.
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Bu hususlardan yola çıkarak; bu araştırma, “Sosyal değerler eğitimi programının
anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisinin incelenmesi”
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla;
“Sosyal Değerler Eğitim Programı” ile eğitim verilen anasınıfı çocuklarının sosyal
değerleri kazanımlarında, eğitim verilmeyen çocuklara göre anlamlı fark var mıdır?
“Sosyal Değerler Eğitim Programı” ile eğitim verilen anasınıfı çocuklarının aldıkları
puanlar kalıcı mıdır? sorularına cevap aranmıştır.
Okul öncesi dönemde sosyal değerler kazanımına ilişkin bir çalışmanın daha önce
yapılmamış olması, bu araştırmanın okul öncesi eğitim kurumunda görev alan yönetici ve
eğitimcilere, çocuğu okul öncesi eğitim alan anne babalara, resimli çocuk kitabı yazar
çizerlerine ve yayınevlerine yararlı olacağı, konu ile ilgili yapılacak araştırmalara ise yol
göstereceği düşünülmektedir. Ayrıca “Sosyal Değerler Eğitimi Programı”nda kullanılan
resimli çocuk kitaplarının gerek aileler gerekse eğitimciler için örnek olacağı
düşünülmektedir.
Yöntem
Araştırma, deneysel nitelik taşımaktadır. Araştırma modeli; ön test- son test ve kontrol
gruplu deneysel desenle yapılmıştır. Ön test- son test ve kontrol gruplu deneysel desen;
yaygın kullanılan karışık bir desendir. Katılımcıların, deneysel işlemden önce ve sonra
bağımlı değişkenle ilgili olarak ölçülmelerinden dolayı ilişkili bir desendir. Farklı deneklerden
oluşan deney ve kontrol gruplarının karşılaştırılmasından dolayı ise ilişkisiz bir desendir
(Howitt’den aktaran Büyüköztürk, 2007: 19).
Desende, bağımlı değişkeni; anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler
kazanımı, bağımsız değişkeni ise “Sosyal Değerler Eğitim Programı” oluşturmaktadır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunun oluşturulması için öncelikle Ankara ili merkez ilçelerinde yer alan ve
bünyesinde iki ve daha fazla anasınıfı bulunduran ilköğretim okulları belirlenmiştir.
Belirlenen okullar arasından, deney ve kontrol grubundaki çocukların benzer fiziksel ve çevre
koşullarında olmalarına ve daha önce sosyal değerler eğitimi almamış olmalarına dikkat
edilerek amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen Ulu Önder İlköğretim Okulu araştırmanın
çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Ulu Önder İlköğretim Okulu anasınıfının sabah grubuna
devam eden yirmi çocuk araştırmanın deney grubunu, öğleden sonra grubuna devam eden
yirmi çocuk ise kontrol grubunu oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, anasınıfına devam eden çocukların sahip olduğu
sosyal değerleri belirlemek amacı ile “Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği”
kullanılmıştır. Verilen cevapların kaydedilmesi ise “Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı
Ölçeği Cevap Formu” ile gerçekleştirilmiştir. Sosyal değerler eğitimi programının anasınıfına
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devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisini ortaya koymak amacıyla
araştırmacılar tarafından geliştirilen “Sosyal Değerler Eğitimi Programı” kullanılmıştır.
Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği
“Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği”; Atabey ve Ömeroğlu (2014)
tarafından okul öncesi dönem çocuklarının sahip olduğu sosyal değerleri ölçmek amacıyla
geliştirilmiştir.
“Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği”; “ Sevgi- Hoşgörü” alt boyutu dört
madde, “Saygı” alt boyutu dört madde, “Sorumluluk” alt boyutu beş madde, “İşbirliğiYardımlaşma” alt boyutu üç madde, “Nezaket” alt boyutu üç madde olmak üzere toplam beş
alt boyut, 19 maddeden oluşmaktadır.
“Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği”, çocuklara bireysel olarak
uygulanmakta ve ortalama 15 - 25 dakika sürmektedir. Çocuklar, ilgilerinin dağılmaması ve
çevresel faktörlerden etkilenmemeleri için sessiz sakin bir ortama tek tek alınmaktadırlar.
Ölçek bir masa başında, oturur konumda uygulanmaktadır. Ölçeği uygulayan kişi öncelikle
çocukla selamlaşıp tanışmakta, çocuğa çalışmanın amacı ile ilgili bilgi vermekte ve ölçeği
nasıl uygulayacağını anlatmaktadır. Ölçeği uygulayan kişi “Şimdi sana bazı resimler
göstereceğim ve bazı sorular soracağım. Ben hangi resmi gösterirsem o resme bakmanı ve
sana yönelttiğim soruyu cevaplamanı istiyorum. Senin verdiğin cevabı da bu forma
işaretleyeceğim. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Anlamadığın bir şey olursa bana sorabilirsin.
Hazır mısın” diye sormakta ve ölçeği uygulamaya başlamaktadır. Çocukların verdikleri
cevaplar “Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği Cevaplayıcı Formu”na
kaydedilmektedir.
Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği Cevaplayıcı Formu
“Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği Cevaplayıcı Formu”nda, ölçekte yer
alan resimlerin anlatımına ilişkin yönergeler yer almaktadır. Ayrıca çocukların isimlerinin ve
devam etmekte olduğu ilköğretim okulunun adını belirtmek için boşluklar ve çocukların
verdikleri cevapları kaydetmek için kutucuklar bulunmaktadır.
Sosyal Değerler Eğitimi Programı
“Sosyal Değerler Eğitimi Programı”, anasınıfına devam eden çocukların sosyal
değerleri kazanmalarını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu süreçte öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında 36 - 72 aylık
çocuklara yönelik olarak belirlenen amaç ve kazanımlar arasından, sosyal değerlerin
kazandırılmasına yönelik amaç ve kazanımlar belirlenmiştir. Belirlenen amaç ve kazanımlar,
sosyal değerleri temsil etme durumlarının değerlendirilmesi için uzman görüşlerine
sunulmuştur. Uzmanlar, belirlenen amaç ve kazanımların, sosyal değerleri temsil ettiklerini
belirtmişlerdir.
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Sosyal değerleri kazandırmak için resimli çocuk kitapları temel alınmıştır. Dolayısıyla
resimli çocuk kitapları ile ilgili alan araştırması yapılmıştır. Eğitim programında kullanılacak
resimli çocuk kitaplarının belirlenmesi için öncelikle çocuk kitapları yayınlayan yayın
evlerinin internet siteleri incelenerek, sosyal değerleri kazandırmaya yönelik resimli çocuk
kitapları taranmıştır. Uygun olduğu düşünülen kitaplara ulaşılarak, kitapların tamamı, içerik
ve biçimsel özellikleri açısından detaylı olarak incelenmiştir.
Eğitim programında yer alan amaç ve kazanımlara göre yirmi dört resimli çocuk kitabı
belirlenmiştir. Belirlenen bu kitaplar, uzman değerlendirme formu aracılığı ile uzman
görüşlerine sunulmuştur. Uzmanlardan, belirlenen resimli çocuk kitaplarını içerik ve biçimsel
bakımdan amaca uygun olup olmadığını değerlendirmeleri istenmiştir. Uzman görüşleri
doğrultusunda on dokuz resimli çocuk kitabının eğitim programında kullanılmasına karar
verilmiştir. Ayrıca belirlenen resimli çocuk kitaplarındaki bazı ifadeler uzmanlar tarafından
düzeltilmiştir.
Belirlenen amaç ve kazanımlar doğrultusunda, resimli çocuk kitapları temel alınarak
eğitim durumları planlanmıştır. Eğitim durumları resimli çocuk kitaplarının temel olarak
alındığı Türkçe etkinliklerinin yanı sıra serbest zaman, oyun ve hareket, müzik, okuma
yazmaya hazırlık, fen ve matematik, drama ve sanat etkinlikleriyle desteklenmiştir. Etkinlikler
arasında geçişlerin olmasına ve kaynaştırılmış, bütünleştirilmiş etkinlikler olmasına,
çocukların yaparak - yaşayarak öğrenmelerine dikkat edilmiştir.
Eğitim durumları, çocukların kahvaltı saatinden sonra ilgilerini çekecek bir sorunun
sorulması, bir materyalin gösterilmesi ya da bir yönergenin verilmesi ile başlamakta
etkinliklerin uygulanması ile devam etmekte ve değerlendirme aşaması ile son bulmaktadır.
Hazırlanan eğitim durumları iki alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan
eğitim durumlarını, amaç ve kazanımlara ulaşılabilirliği ve uygulanabilirliği açısından
değerlendirmeleri istenmiştir. Uzmanların görüşleri doğrultusunda eğitim programında gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
Uzman görüşleri doğrultusunda son şekli verilen “Sosyal Değerler Eğitim Programı”,
yirmi dokuz eğitim durumundan oluşmaktadır. Çocuklara, haftada üç gün eğitim verilerek
uygulanmaktadır. Haftanın ilk iki günü uygulanan eğitim durumlarında yer alan amaç ve
kazanımlar, haftanın üçüncü günü uygulanacak eğitim durumunda tekrar alınmıştır ve bu
eğitim durumlarında resimli çocuk kitaplarına yer verilmemiştir. Eğitim durumlarının
uygulama süresi, eğitim durumlarında yer alan etkinliklere göre değişmektedir.
Veri Toplama Süreci
Amaçlı örnekleme yöntemi ile “Sosyal Değerler Eğitimi Programı”nın Ulu Önder
İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki
çocukların benzer fiziksel ve çevre koşullarında olması ve daha önce sosyal değerler eğitimi
almamış olmamalarına dikkat edilerek, Ulu Önder İlköğretim Okulu anasınıflarından sabah
grubuna devam eden çocukların araştırmanın deney grubunu, öğleden sonra grubuna devam
eden çocukların ise kontrol grubunu oluşturması planlanmıştır.
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“Sosyal Değerler Eğitimi Programı”nın Ulu Önder İlköğretim Okulu’nda uygulanması
için öncelikle gerekli izinler alınmıştır. Ulu Önder İlköğretim Okulu müdürü ve çalışmanın
deney ve kontrol grubunu oluşturan anasınıflarının öğretmenleri ile görüşülerek araştırmanın
amacı ile ilgili bilgi verilmiştir.
Araştırmacılar öncelikle deney ve kontrol gruplarını oluşturan çocukların sahip olduğu
sosyal değerleri ölçmek amacıyla “Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği”ni
uygulamıştır.
Uygulama sonucunda, toplanan verilerin analizleri yapılarak, deney ve kontrol
gruplarına uygulanan ön testler arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda; çocukların “Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı
Ölçeği” ile ölçülen sosyal değerleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.
Böylece; Ulu Önder İlköğretim Okulu’ nda bulunan anasınıflarının sabah grubuna devam
eden çocukların araştırmanın deney grubunu, öğleden sonra grubuna devam eden çocukların
ise kontrol grubunu oluşturmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
Araştırmacı deney grubunun öğretmenini programın amacı, içeriği ve eğitim süreci ile
ilgili bilgilendirmiştir.
Araştırmacılar belirli gün ve haftaları, tatil günlerini dikkate alarak bir çalışma takvimi
hazırlamıştır. Araştırmacı çalışma takvimi, eğitim programı ve eğitim programında
kullanılacak olan resimli çocuk kitabı örneklerini deney grubu öğretmeni ile paylaşmıştır.
Yirmi dokuz eğitim durumundan oluşan “Sosyal Değerler Eğitim Programı”, haftanın
üç günü uygulanmıştır. Uygulama süresi eğitim durumunda yer alan etkinliklere göre saat
09.15 ve 12.00 arasında farklılık göstermiştir.
Eğitim durumları uygulanmadan önce materyal ve araç gereç listesi gözden geçirilerek
gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Materyallerin güvenlik ve sağlık açısından çocuklara zarar
vermeyecek özelliklerde olmasına, sağlam ve rahat kullanılabilir olmasına, çocukların
ilgilerini çekecek estetik özelliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Yaşanabilecek olumsuz
durumlar göz önünde bulundurularak, çocuk sayısından daha fazla materyal hazırlanmıştır.
Araştırmacı uygulama süreci başlamadan en az 15 dakika önce Ulu Önder İlköğretim
Okulu’na giderek eğitim ortamını hazırlamıştır. Araştırmacı eğitim ortamından (Sınıf,
koridor, okul bahçesi vb.) güvenlik ve sağlık açısından çocuklara zarar verebileceği düşünülen
araç gereç ve materyalleri kaldırmıştır. Eğitim ortamını her çocuğun rahatça etkinliklere
katılabileceği, kendisini ait hissedebileceği, özgürce çalışabileceği şekilde düzenlemiştir.
Örneğin;
“Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme” amacına ulaşmak
için hazırlanan “Çiçeklere basmadan yürü ve yolu tamamla” isimli eğitim durumunda,
eğitimci tarafından, eğitim alanında yer alan sandalye ve masalar kenara çekilerek çocukların
rahatça hareket edebilecekleri geniş bir alan oluşturulur. A4 boyutundaki kağıtlar bant ile
yapıştırılarak birbirine eklenir. Hazırlanan bu kağıtlar yol şeklinde sınıfa yerleştirir. Bu
kağıtların üzerine yapay çiçekler konulur. Canlılar ile ilgili belgesel cd si, resimli çocuk
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kitabı, çiçek toprağı, saksılar, çiçek fideleri, canlılarla ilgili resimler, boyalar, makaslar,
yapıştırıcılar eğitimci tarafından kendisine ait bir yere yerleştirilir ve etkinlik zamanında
çıkarılır. Daha sonra uygulama süreci başlar.
“Sosyal Değerler Eğitimi Programı”, uygulama aşaması tamamlandıktan sonra
araştırmacı eğitim programının etkililiğini değerlendirmek amacıyla “Okul Öncesi Sosyal
Değerler Kazanımı Ölçeği”ni kontrol ve deney grubuna tekrar uygulamıştır. Araştırmacı
deney grubundaki çocukların verdikleri cevapların kalıcılığını test etmek amacıyla 21 gün
sonra ölçeği deney grubunu oluşturan çocuklara yeniden uygulamıştır. Toplanan veriler
bilgisayar ortamına aktarılarak istatistiksel analizleri yapılmıştır.
Verilerin Analizi
Sosyal değerler eğitim programının, anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler
kazanımına etkisini belirlemek amacıyla; deney ve kontrol grubu ön test ve son test
puanlarına ilişkin bulgular, deney grubu ön test ve son test puanlarına ilişkin bulgular, kontrol
grubu ön test ve son test puanlarına ilişkin bulgular, deney grubu son test ve kalıcılık testi
puanlarına ilişkin bulgular incelenmiştir. Deneysel çalışmanın etkililiğinin, kontrol grubu ile
karşılaştırılmasında kullanılacak olan istatistiksel yöntemlerin seçimi için verilere normallik
testi yapılmıştır. Normallik testi sonucunda alt faktör puanlarının normal dağılıma sahip
olmadıkları tespit edilmiştir. Dağılımın normal olmaması nedeniyle, bağımsız gruplarda
karşılaştırma yapmak için Mann-Whitney U Testi, bağımlı gruplarda karşılaştırma yapmak
için ise Wilcoxen İşaret Testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 alınmıştır.
Bulgular
Sosyal değerler eğitim programının, anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler
kazanımına etkisini belirlemek amacıyla; deney ve kontrol grubu ön test ve son test
puanlarına ilişkin bulgular, deney grubu ön test ve son test puanlarına ilişkin bulgular, kontrol
grubu ön test ve son test puanlarına ilişkin bulgular, deney grubu son test ve kalıcılık testi
puanlarına ilişkin bulgular incelenmiştir.
Tablo 1’de deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların ölçekten aldıkları ön test
puanlarına ilişkin Mann - Whitney U Testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarında Yer Alan Çocukların Ölçekten Aldıkları Ön
Test Puanlarına ilişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Mann-Whitney U
Testi
Alt Boyutlar

Grup

n

Ortalama Medyan

Enk.

Enb.

ss

Sıra Ort.

Deney Grubu

20

1,50

1,50

1

2

0,51

18,5

Kontrol Grubu

20

1,70

2,00

1

2

0,47

22,5

Sevgi - Hoşgörü

U

p

160

0,202
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Deney Grubu

20

1,75

2,00

1

2

0,44

22,5

Kontrol Grubu

20

1,55

2,00

1

2

0,51

18,5

Deney Grubu

20

1,85

2,00

1

2

0,37

19,5

Kontrol Grubu

20

1,95

2,00

1

2

0,22

21,5

Deney Grubu

20

1,05

1,00

1

2

0,22

20,5

Kontrol Grubu

20

1,05

1,00

1

2

0,22

20,5

Deney Grubu

20

1,10

1,00

0

2

0,45

20,55

Kontrol Grubu

20

1,10

1,00

1

2

0,31

20,45

Deney Grubu

20

7,25

7,00

5

9

1,16

20,375

Saygı

Sorumluluk

İşbirliği - Yardımlaşma

Nezaket

Toplam

160

0,191

180

0,298

200

1

199

0,965

197,5 0,943
p> 0.05

Kontrol Grubu

20

7,35

7,00

6

9

0,93

20,625

Tablo 1’de, deney ve kontrol grubunda bulunan çocukların ölçekten aldıkları ön test
ortalama puan karşılaştırmaları için Mann - Whitney U Testi sonuçları incelendiğinde;
“Sevgi/ Hoşgörü” alt boyutu, deney grubu ön test ortalama puanın 1,50, kontrol grubu
ön test ortalama puanın 1,70 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu ön test “Sevgi/
Hoşgörü” alt boyutu ortalama puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
“Saygı” alt boyutu, deney grubu ön test ortalama puanın 1,75, kontrol grubu ön test
ortalama puanın 1,55 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu ön test “Saygı” alt
boyutu ortalama puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı
görülmüştür (p>0.05).
“Sorumluluk” alt boyutu, deney grubu ön test ortalama puanın 1,85, kontrol grubu ön
test ortalama puanın 1,95 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu ön test
“Sorumluluk” alt boyutu ortalama puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
“İşbirliği/ Yardımlaşma” alt boyutu, deney grubu ön test ortalama puanın 1,05, kontrol
grubu ön test ortalama puanın 1,05 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu ön test
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“İşbirliği/ Yardımlaşma” alt boyutu ortalama puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).
“Nezaket” alt boyutu, deney grubu ön test ortalama puanın 1,10, kontrol grubu ön test
ortalama puanın 1,10 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu ön test “Nezaket” alt
boyutu ortalama puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı
görülmüştür (p>0.05).
“Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği” deney grubu ön test ortalama puanın
7,25 kontrol grubu ön test ortalama puanın 7,35 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol
grubu ön test ortalama puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
Şekil 1’de deney ve kontrol grubunda yer alan çocukların, ölçek alt boyutlarından
aldıkları ön test ortalama puanları yer almaktadır.
Şekil 1. Deney – Kontrol Grupları Ön Test Ortalama Puanları
Deney – Kontrol Grupları Ön Test Ortalama Puanları
Deney Grubu

1.50

1.70

1.75

1.55

1.85 1.95
1.05 1.05

Sevgi Hoşgörü

Saygı

Kontrol Grubu

Sorumluluk

İşbirliği Yardımlaşma

1.10 1.10

Nezaket

Tablo 1 ve şekil 1’de görüldüğü gibi; deney ve kontrol grubu ön test ortalama puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlar
doğrultusunda; deney grubuna eğitim programı uygulanmadan önce, deney ve kontrol
grubuna devam eden çocukların benzer sosyal değerlere sahip oldukları ve böylece; Ulu
Önder İlköğretim Okulu’nda bulunan anasınıflarından sabah grubunun deney grubunu,
öğleden sonra grubunun ise kontrol grubunu oluşturmasının uygun olduğu sonucuna
varılmıştır.
Tablo 2’de deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların ölçekten aldıkları son test
puanlarına ilişkin Mann-Whitney U Testi sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarında Yer Alan Çocukların Ölçekten Aldıkları Son
Test Puanlarına ilişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Mann-Whitney U Testi
Alt Boyutlar

Sevgi - Hoşgörü

Saygı

Sorumluluk

İşbirliği - Yardımlaşma

Nezaket

Toplam

Grup

n

Ortalama

Medyan

Enk. Enb.

ss

Sıra Ort.

Deney Grubu

20

4,00

4,00

4

4

0,00

30,50

Kontrol Grubu

20

1,85

2,00

1

2

0,37

10,50

Deney Grubu

20

4,00

4,00

4

4

0,00

30,50

Kontrol Grubu

20

1,75

2,00

1

2

0,44

10,50

Deney Grubu

20

5,00

5,00

5

5

0,00

30,50

Kontrol Grubu

20

2,15

2,00

1

3

0,49

10,50

Deney Grubu

20

3,00

3,00

3

3

0,00

30,50

Kontrol Grubu

20

1,15

1,00

1

2

0,37

10,50

Deney Grubu

20

3,00

3,00

3

3

0,00

30,00

Kontrol Grubu

20

1,35

1,00

1

3

0,59

11,00

Deney Grubu

20

19,00

19,00

19

19

0,00

30,50

Kontrol Grubu

20

8,25

8,00

6

10

0,97

10,50

U

p

0

0,0001*

0

0,0001*

0

0,0001*

0

0,0001*

10

0,0001*

0

0,0001*

p< 0.05

Tablo 2’de, deney ve kontrol grubunda bulunan çocukların ölçekten aldıkları son test
ortalama puan karşılaştırmaları için Mann-Whitney U Testi sonuçları incelendiğinde;
“Sevgi/ Hoşgörü” alt boyutu, deney grubu son test ortalama puanın 4,00, kontrol grubu
son test ortalama puanın 1,85 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu son test “Sevgi/
Hoşgörü” alt boyutu ortalama puanları karşılaştırıldığında; deney grubu ortalama puanın
anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).
“Saygı” alt boyutu, deney grubu son test ortalama puanın 4,00, kontrol grubu son test
ortalama puanın 1,75 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu son test “Saygı” alt
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boyutu ortalama puanları karşılaştırıldığında; deney grubu ortalama puanının anlamlı
derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
“Sorumluluk” alt boyutu, deney grubu son test ortalama puanın 5,00, kontrol grubu son
test ortalama puanın 2,15 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu son test
“Sorumluluk” alt boyutu ortalama puanları karşılaştırıldığında; deney grubu ortalama puanın
anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
“İşbirliği/ Yardımlaşma” alt boyutu, deney grubu son test ortalama puanın 3,00, kontrol
grubu son test ortalama puanın 1,15 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu son test
“İşbirliği/ Yardımlaşma” alt boyutu ortalama puanları karşılaştırıldığında; deney grubu
ortalama puanın anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).
“Nezaket” alt boyutu, deney grubu son test ortalama puanın 3,00, kontrol grubu ön test
ortalama puanın 1,35 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubu son test “Nezaket” alt
boyutu ortalama puanları karşılaştırıldığında; deney grubu ortalama puanın anlamlı derecede
yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
“Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği” deney grubu son test ortalama puanın
19,00, kontrol grubu son test ortalama puanın 8,25 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol
grubu son test ortalama puanları karşılaştırıldığında; deney grubu ortalama puanın anlamlı
derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Şekil 2’de deney ve kontrol grubunda yer alan çocukların ölçekten aldıkları son test
ortalama puanları yer almaktadır.
Şekil 2. Deney – Kontrol Grupları Son Test Ortalama Puanları

Tablo 2 ve şekil 2’ de görüldüğü gibi; deney ve kontrol grubu son test ortalama puanları
karşılaştırıldığında; ölçek ortalama puanı ve “Sevgi/ Hoşgörü”, “Saygı”, “Sorumluluk”,
“İşbirliği/ Yardımlaşma”, “Nezaket” alt boyutları ortalama puanlarının deney grubu lehine
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anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bu sonucun, deney grubuna
uygulanan eğitim programından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çocukların “Sevgi/ Hoşgörü” değerini kazanmaları ve içselleştirmelerini sağlamak için
“Sosyal Değerler Eğitim Programı”nda yer alan eğitim durumları ile çocukların, hata
yapabileceklerini kabul etmeleri, diğer insanların davranışlarına/ konuşmalarına hoşgörülü
davranmaları, başkalarının duygularını anlamaya çalışmaları, canlıların yaşama hakkına özen
göstermeleri desteklenmiştir.
Çocukların “Saygı” değerini kazanmaları ve içselleştirmelerini sağlamak için “Sosyal
Değerler Eğitim Programı”nda yer alan eğitim durumları ile çocukların kendilerini olduğu
gibi kabul etmeleri, başkaları onunla konuşurken onları dinlemeleri, başkalarının eşyalarını
izin alarak kullanmaları, kendisinin ve başkalarının haklarına saygı göstermeleri
desteklenmiştir.
Çocukların “Sorumluluk” değerini kazanmaları ve içselleştirmelerini sağlamak için
“Sosyal Değerler Eğitim Programı”nda yer alan eğitim durumları ile çocukların kendilerine
verilen sorumluluğu yerine getirmeleri, yaptığı işi sonuna kadar sürdürmeleri, yaptığı
davranışın sorumluluğunu üstlenmeleri, grupta sorumluluk almaları, yaşamın
sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanmaları desteklenmiştir.
Çocukların “İşbirliği/ Yardımlaşma” değerini kazanmaları ve içselleştirmelerini
sağlamak için “Sosyal Değerler Eğitim Programı”nda yer alan eğitim durumları ile işbirliği
yapmaları, gerektiğinde lideri izlemeleri, yardıma ihtiyacı olan birisini gördüklerinde ona
yardım etmek için çaba göstermeleri desteklenmiştir.
Çocukların “Nezaket” değerini kazanmaları ve içselleştirmelerini sağlamak için “Sosyal
Değerler Eğitim Programı”nda yer alan eğitim durumları ile nezaket ifadelerini kullanmaları,
yemek sırasında sofra kurallarına uymaları, sırasını bekleme, söz almadan konuşmama gibi
toplumsal kurallara uymaları desteklenmiştir.
Estetik, kullanışlı, çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun, araç- gereç ve
materyaller kullanılarak zengin uyarıcılı eğitim ortamları hazırlanmıştır. Koridor, bahçe gibi
farklı alanlar eğitim ortamı olarak kullanılmıştır. Türkçe etkinliği, müzik, serbest zaman,
oyun, fen ve matematik, okuma yazmaya hazırlık, drama ve sanat etkinlikleri ile
kaynaştırılarak, bütünleşmiş etkinlikler uygulanmıştır. Drama, rol oynama, doğaçlama
teknikleri ile çocukların kendini ifade etmeleri, bakış açısı almaları, problem çözmeleri
desteklenmiştir. Farklı günlerde uygulanan eğitim durumları ilişkilendirilerek çocukların
neden sonuç ilişkisi kurmaları sağlanmıştır. Pekiştirilmesi amacıyla sosyal değerleri
kazandırmaya yönelik amaç ve kazanımlara tekrar tekrar yer verilmiştir. Yaparak - yaşayarak
öğrenmeleri, soru sormaları, sorulan sorulara cevap vermeleri, tartışmaları, olaylar arasında
ilişki kurmaları, alternatif düşünebilmeleri, beyin fırtınası yapmaları sağlanmıştır. Çocukların
yakın çevresinden örneklerin alınmasına dikkat edilmiştir. Soyut kavramlar somutlaştırılarak
kazandırılmaya çalışılmıştır. Çocukların hem bireysel hem de grup olarak çalışmaları
sağlanmıştır. Bitki yetiştirmek, hayvan beslemek gibi uzun süreçli etkinliklere yer verilmiştir.
Çocukların özgün ürünler oluşturmalarına fırsat verilmiştir. Tüm bu hususlardan yola çıkarak,
çocukların sosyal değerler kazanımında büyük oranda gelişme olması beklenmektedir.
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Dolayısıyla ölçek alt boyut ortalama puanlarının ve ölçek toplam ortalama puanının deney
grubu lehine yüksek çıktığı düşünülmektedir.
Gökçek (2007) tarafından gerçekleştirilen “5–6 yaş çocukları için hazırlanan karakter
eğitimi programının etkisinin incelenmesi” konulu araştırmada, okul öncesi eğitimi alan 5–6
yaş çocukları için hazırlanan karakter eğitimi programının etkisi incelenmiştir. Eğitim
programı “Saygı, sorumluluk, özgüven, liderlik, yardımseverlik, nezaket, sabır” olmak üzere
yedi değerin temel alındığı etkinliklerden oluşmuştur. Uygulanan eğitim programının
sonuçlarına bakıldığında programda yer alan tüm değerlerde olumlu davranış değişikliği
görülmüştür.
Aladağ (2009) tarafından gerçekleştirilen “İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer
eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini kazanma düzeyine etkisi” konulu
araştırmada, ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde uygulanacak olan değer öğretim
programının, öğrencilerin “Sorumluluk” değerini kazanma ve gösterme düzeyine etkisi
incelenmiştir. Araştırma, ön test – son test kontrol gruplu deneme modelindedir. Araştırma
sonucunda; deney grubu lehine anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi; gerek okul öncesi dönem çocuklarının gerekse
ilköğretime devam eden çocukların değerler kazanımı, deney grubuna uygulanan eğitim
programından olumlu yönde etkilenmekte ve bu bulgular deney ve kontrol grubu son test
ortalama puanları karşılaştırıldığında; deney grubu ortalama puanın anlamlı derecede yüksek
olduğunu gösteren araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir.
Tablo 3’de deney grubunda yer alan çocukların ölçekten aldıkları ön test ve son test
puanlarına ilişkin Wilcoxen İşaret Testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 3. Deney Grubunda Yer Alan Çocukların Ölçekten Aldıkları Ön Test ve Son Test
Puanlarına ilişkin Wilcoxen İşaret Testi Sonuçları
Deney Grubu

Wilcoxen İşaret Testi

Alt Boyutlar

n

Ortalama

Medyan

Enk. Enb.

ss

Sevgi- Hoşgörü Ön Test Puanı

20

1,50

1,50

1

2

0,51

Sevgi- Hoşgörü Son Test Puanı

20

4,00

4,00

4

4

0,00

Saygı Ön Test Puanı

20

1,75

2,00

1

2

0,44

Saygı Son Test Puanı

20

4,00

4,00

4

4

0,00

Sorumluluk Ön Test Puanı

20

1,85

2,00

1

2

0,37

Sorumluluk Son Test Puanı

20

5,00

5,00

5

5

0,00

z

p

-4,03

0,0001*

-4,13

0,0001*

-4,23

0,0001*
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20

1,05

1,00

1

2

0,22

İşbirliği- Yardımlaşma Son Test Puanı 20

3,00

3,00

3

3

0,00

20

1,10

1,00

0

2

0,45

İşbirliği- Yardımlaşma Ön Test Puanı

Nezaket Ön Test Puanı
Nezaket Son Test Puanı

20

3,00

3,00

3

3

0,00

Toplam Ön Test Puan

20

7,25

7,00

5

9

1,16

Toplam Son Test Puan

20

19,00

19,00

19

19

-4,37

0,0001*

-4,18

0,0001*

-3,95

0,0001*

0,00

p<0.05

Tablo 3’de deney grubunda yer alan çocukların ölçekten aldıkları ön test ve son test
ortalama puanlarına ilişkin Wilcoxen İşaret Testi sonuçları incelendiğinde;
“Sevgi/ Hoşgörü” alt boyutu, ön test ortalama puanın 1,50, son test ortalama puanın
4,00 olduğu görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları karşılaştırıldığında; son test
ortalama puanın anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).
“Saygı” alt boyutu, ön test ortalama puanın 1,75, son test ortalama puanın 4,00
olduğu görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları karşılaştırıldığında; son test
ortalama puanın anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
“Sorumluluk” alt boyutu ön test ortalama puanın 1,85, son test ortalama puanın 5,00
olduğu görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları karşılaştırıldığında; son test
ortalama puanın anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
“İşbirliği/ Yardımlaşma” alt boyutu ön test ortalama puanın 1,05, son test ortalama
puanın 3,00 olduğu görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları karşılaştırıldığında;
son test ortalama puanın anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).
“Nezaket” alt boyutu ön test ortalama puanın 1,10, son test ortalama puanın 3,00 olduğu
görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları karşılaştırıldığında son test ortalama
puanın anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
“Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği” ön test ortalama puanın 7,25, son test
ortalama puanın 19,00 olduğu görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları
karşılaştırıldığında son test ortalama puanın anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir
(p<0.05).
Şekil 3’de deney grubunda yer alan çocukların ölçek alt boyutlarından aldıkları ön test
ve son test ortalama puanları yer almaktadır.
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Şekil 3. Deney Grubu Ön Test- Son Test Ortalama Puanları
Deney Grubu Ön Test- Son Test Ortalama Puanları

Ön Test

Son Test

5.00
4.00

4.00
3.00

1.50

Sevgi Hoşgörü

1.75

1.85
1.05

Saygı

3.00

Sorumluluk

İşbirliği Yardımlaşma

1.10

Nezaket

Tablo 3 ve şekil 3’de görüldüğü gibi; deney grubu ön test- son test ortalama puanları
karşılaştırıldığında; ölçek ortalama puanı ve “Sevgi/ Hoşgörü”, “Saygı”, “Sorumluluk”,
“İşbirliği/ Yardımlaşma”, “Nezaket” alt boyutları son test ortalama puanlarının anlamlı
derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bu sonucun, uygulanan eğitim
programının, çocukların sosyal değerler kazanımında etkili olduğunu açıkladığı söylenebilir.
Çocukların “Sevgi/ Hoşgörü” değerini kazanmaları ve içselleştirmelerini sağlamak için
etkinliklerin birbirleriyle ilişkilendirildiği ve rol oynama, dramatizasyon, soru cevap, sohbet,
beyin fırtınası gibi yöntem ve tekniklerin kullanıldığı eğitim durumları yer almaktadır.
Örneğin; “Çocukların hoşgörü gösterebilmeleri ve hata yapabileceklerini kabul etmeleri” için
“Kukla Efe”, bir eğitim durumunda çocuklardan yardım isteyen bir karakter iken, başka bir
eğitim durumunda, çocukların “Başkalarının duygularını fark edebilmelerini ve başkalarının
duygularını paylaşmalarını” sağlamak için, yaptığı hataları düzeltmesinde yardım
etmelerinden dolayı çocuklara teşekkür eden bir karakter olarak yer almıştır. Çocukların,
“Canlıların yaşama hakkına özen göstermelerini” desteklemek için bitki yetiştirilmesi ve
yetiştirilen bitkinin bakımında sorumluluk almalarının sağlanması gibi etkinlikler aracılığıyla,
çocukların gözlem yapmaları sağlanmıştır. “Canlıların yaşama hakkına özen göstermelerini”
desteklemek için denizaltı ile ilgili bir belgeselin izletilmesi ile çocukların uzak çevreleri
hakkında bilgi sahibi olmaları ve böylece daha kolay neden sonuç ilişkisi kurmaları
desteklenmiştir. Rol oynama tekniği ile empati kurmaları sağlanmıştır.
Çocukların “Saygı” değerini kazanmaları ve içselleştirmelerini sağlamak için çocukların
kendilerinden ve yakın çevrelerinden oluşan örneklerin olduğu, değerlerin somutlaştırılarak
çocuklara kazandırılmaya çalışıldığı eğitim durumları yer almaktadır. Örneğin; “Çocukların
kendilerini olduğu gibi kabul etmeleri” için çeşitli boy ve özelliklerde aynalar kullanılması ile
çocukların kendilerinin ve başkalarının fiziksel özelliklerine saygı duymaları sağlanmıştır.
“Başkaları onunla konuşurken onları dinlemelerini” sağlamak için, çeşitli resimler ve örnek
durumlar aracılığıyla beyin fırtınası yapmaları, problem çözmeleri, soru sormaları, sorulan
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sorulara cevap vermeleri desteklenmiştir. “Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanmalarını”
desteklemek için Türkçe etkinliği, oyun ve sanat etkinliği ile kaynaştırılarak bütünleştirilmiş
etkinlikler uygulanmış ve çocukların gelişimlerinin çok yönlü olarak desteklenmesi
sağlanmıştır. “Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı duymalarını” sağlamak için
kartondan büyük boy çocuk parkı oluşturulması ve bu parkın kurallarının çocuklarla birlikte
belirlenmesi gibi etkinliklerle, çocukların yakın çevrelerinden örnekler alınmış ve böylece
çocukların daha kolay neden sonuç ilişkisi kurmaları, alternatif çözüm önerilerinde
bulunmaları desteklenmiştir.
Çocukların “Sorumluluk” değerini kazanmaları ve içselleştirmelerini sağlamak için
çocukların gelişimlerinin çok yönlü desteklendiği, çocukların gerek bireysel gerekse grup
çalışmalarında yer aldığı eğitim durumları yer almaktadır. Örneğin; “Çocukların kendisine
verilen sorumluluğu yerine getirmeleri ve grup içinde sorumluluk almalarını” desteklemek
için yapboz tamamlamak, pirinç, mercimek ve nohutları birbirinden ayırmak, örnek durumlara
ilişkin resim, şiir, şarkı vb. ürünler oluşturmak, hayvan beslemek, çamaşır yıkamak, çamaşır
asmak gibi etkinlikler aracılığıyla çocukların hem bireysel hem de grup olarak çalışmaları
sağlanmıştır. “Yaptığı işi sonuna kadar sürdürmeleri” için yarışmalı oyunlar ve eğitici
oyuncaklar aracılığıyla, sosyal duygusal gelişimlerinin yanı sıra bilişsel, psikomotor, dil
gelişimlerinin desteklenmesi sağlanmıştır. “Yaptığı davranışın sorumluluğunu üstlenmeleri”
için örnek durumlarla ilgili sohbet edilmesi, tüm duvarların boyanması, doğaçlama, rol
oynama, dramatizasyon gibi etkinlikler aracılığıyla çocukların bakış açısı almaları, kendilerini
ifade etmeleri, tartışmaları sağlanmıştır. “Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan
kaynakları verimli kullanmaları” için artık materyallerin değerlendirilerek sanat
çalışmalarının yapılması, geri dönüşüm ile ilgili belgesel izlenmesi, geri dönüşüm kutularının
hazırlanarak okulun farklı yerlerine yerleştirilmesi, drama, oyun ve hareket çalışmalarıyla
gereksiz yere yanan ışıkların söndürülmesi, izlenmeyen televizyonun kapatılması gibi
etkinlikler aracılığıyla çocukların bilmedikleri konular hakkında bilgi sahibi olmaları,
öğrendikleri bilgileri yaşamda kullanmaları sağlanmıştır.
Çocukların “İşbirliği/Yardımlaşma” değerini kazanmaları ve içselleştirmelerini
sağlamak için çocukların yaparak - yaşayarak öğrendikleri, gelişimlerinin çok yönlü olarak
desteklendiği etkinliklerin olduğu eğitim durumları yer almaktadır. Örneğin; “İşbirliği
yapmaları ve yardıma ihtiyacı olan birisini gördüklerinde ona yardım etmek için çaba
göstermelerini” desteklemek için ihtiyacı olan bir okula kitap hediye edilmesi, hediye
paketlerinin içine sevgi mesajları içeren çocukların yaptığı resimlerin ve notların
yerleştirilmesi, kargo görevlisinin sınıfa davet edilmesi, çocuklarla tanıştırılması ve hediye
paketlerinin, kargo görevlisiyle birlikte kutulara yerleştirilerek ihtiyacı olan okula
gönderilmesi gibi etkinlikler aracılığıyla çocukların yaparak - yaşayarak öğrenmeleri
sağlanmıştır. “Gerektiğinde lideri izlemelerini” desteklemek için oyun, Türkçe vb.
etkinliklerle çocukların çok yönlü gelişimleri desteklenmiştir.
Çocukların “Nezaket” değerini kazanmaları ve içselleştirmelerini sağlamak için eğitim
ortamlarının zengin uyarıcı materyallerle desteklendiği eğitim durumları yer almaktadır.
Örneğin; “Nezaket ifadelerini kullanmaları” için doğaçlama yöntemi kullanılarak çocukların
öğrendiklerini aktarmaları sağlanmıştır. “Yemek sırasında sofra kurallarına uymaları, nezaket
sözcüklerini kullanmaları, yiyecekleri yerken görgü kurallarına özen göstermelerini”
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desteklemek için sınıfta bir restoran ortamının hazırlanması, pasta vb. yiyecek ve içeceklerin
tüketilmesi ile çocukların zengin uyarıcı materyallerle desteklenmiş bir eğitim ortamında
yaparak - yaşayarak öğrenmeleri ve öğrendiklerini uygulamaları desteklenmiştir. “Sırasını
bekleme, söz almadan konuşmama gibi” toplumsal kurallara uymalarını desteklemek için
sıramatik oluşturulması ve gün boyu uygulanan bütün etkinliklerin sıramatik ile
ilişkilendirilmesi ile oluşturulmuş kaynaştırılmış, bütünleştirilmiş etkinlikler aracılığıyla
çocukların çok yönlü gelişimleri desteklenmiştir.
“Sosyal Değerler Eğitim Programı”; çocukların yaparak - yaşayarak öğrenmelerini
sağlayan, zengin uyarıcılı materyallerle desteklenmiş eğitim durumlarından oluşmuş ve
sistemli ve planlı bir şekilde uygulanmıştır. Sosyal değerler, resimli çocuk kitaplarının temel
olarak alındığı Türkçe etkinliklerinin yanı sıra serbest zaman, oyun ve hareket, müzik, okuma
yazmaya hazırlık, fen ve matematik, drama ve sanat etkinlikleriyle desteklenmiştir. Etkinlikler
arasında geçişlerin olması ve kaynaştırılmış, bütünleştirilmiş etkinlikler olması sağlanmıştır.
Değerlerin somutlaştırılarak kazandırılması için, eğitim durumları sonucunda çocuk maketi,
tamamlanmış yapbozlar, çorap kuklalar, geri dönüşüm kutuları gibi görsel ürünlerin
oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Bir eğitim durumu ile birden çok değeri kazanmaları
sağlanmıştır. Gerçek meyve- sebzelerin kullanılması, kıyafetlerin gerçekten sınıf ortamında
yıkanarak sınıfa yerleştirilen ipe asılması vb. etkinliklerle çocukların yaparak - yaşayarak
öğrenmeleri desteklenmiştir. Haber mektupları ile ailelerden çocuklarına ilişkin
fotoğraflarının istenmesi ve bu fotoğrafların eğitim durumlarında kullanılması ile çocukların
yakın çevrelerinden örnekler eğitim durumlarında yer almıştır. Geri dönüşüm, canlıların
yaşam süreçleri vb. ile ilgili belgesellerin izletilmesiyle, çocukların uzak çevreleri ile ilgili
konularda bilgi sahibi olmaları ve böylece daha kolay neden- sonuç ilişkisi kurmaları
sağlanmıştır. Haftanın ilk iki günü uygulanan eğitim durumlarında yer alan amaç ve
kazanımlar, haftanın üçüncü günü uygulanan eğitim durumunda tekrar alınmıştır. Dolayısıyla
çocukların sevmeyi, hoşgörülü olmayı, saygı duymayı, sorumluluk almayı, aldığı
sorumluluğu yerine getirmeyi, işbirliği içinde çalışmayı, yardımlaşabilmeyi, nezaket
kurallarını benimsemeyi öğrenmeleri ve böylece değerleri içselleştirmeleri desteklenmiştir.
Tüm bu hususlardan yola çıkarak çocukların sosyal değerler kazanımında büyük oranda
gelişme olması beklenmektedir.
Öztürk Samur (2011) tarafından gerçekleştirilen “Değerler eğitimi programının altı yaş
çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisi” konulu araştırmada; değerler eğitimi
programının anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal duygusal gelişimlerine etkisi
incelenmiştir. Araştırma sonucunda, değerler eğitimi programının çocukların sosyal duygusal
gelişimlerini olumlu yönde desteklediği tespit edilmiştir.
Demirtaş (2009) tarafından gerçekleştirilen “Çocuk yuvasında kalan korunmaya muhtaç
çocukların değer eğitiminde yaratıcı dramanın etkililiği” konulu araştırmada; çocuk yuvasında
kalan korunmaya muhtaç çocukların değer eğitiminde yaratıcı dramaya dayalı olarak
hazırlanmış olan değer eğitimi programının etkililiği incelenmiştir. Araştırma verilerinden
elde edilen bulgular ışığında uygulanan değer eğitimi programının etkili olduğu saptanmıştır.
Germaine (2001) tarafından gerçekleştirilen “Değerler eğitiminin ilkokul öğrencilerinin
öz saygılarına olan etkisi” konulu araştırmada; çocuklara özel değerler, bir programın parçası
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olarak kazandırılmaya çalışılmıştır. Programın uygulandığı deney grubunu oluşturan çocuklar
ile bu eğitimi almayan kontrol grubunu oluşturan çocukların özsaygı ölçümleri arasında
anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda; deney grubu lehine
anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.
Bu sonuçların, bir program dahilinde gerçekleştirilen değerler eğitiminin önemini ve
gerekliliğini ortaya koyduğu, deney grubu ön test - son test ortalama puanları
karşılaştırıldığında; son test ortalama puanın anlamlı derecede yüksek olduğunu gösteren
araştırma bulgularını destekler nitelikte olduğu görülmektedir.
Tablo 4’de, kontrol grubunda yer alan çocukların ölçekten aldıkları ön test ve son test
puanlarına ilişkin Wilcoxen İşaret Testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 4’de kontrol grubunda yer alan çocukların ölçekten aldıkları ön test ve son test
ortalama puanlarına ilişkin Wilcoxen İşaret Testi sonuçları incelendiğinde;
“Sevgi/ Hoşgörü” alt boyutu, ön test ortalama puanın 1,70, son test ortalama puanın
1,85 olduğu görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları karşılaştırıldığında, son test
ortalama puanın yüksek olmasına rağmen, bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
görülmüştür (p>0.05).
“Saygı” alt boyutu, ön test ortalama puanın 1,55, son test ortalama puanın 1,75, olduğu
görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları karşılaştırıldığında, son test ortalama
puanın yüksek olmasına rağmen bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır
(p>0.05).
“Sorumluluk” alt boyutu, ön test ortalama puanın 1,95, son test ortalama puanın 2,15,
olduğu görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları karşılaştırıldığında, son test
ortalama puanın yüksek olmasına rağmen bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
tespit edilmiştir (p>0.05).
“İşbirliği/ Yardımlaşma” alt boyutu ön test ortalama puanın 1,05, son test ortalama
puanın 1,15, olduğu görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları karşılaştırıldığında,
son test ortalama puanın yüksek olmasına rağmen bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı görülmüştür (p>0.05).
“Nezaket” alt boyutu, ön test ortalama puanın 1,10, son test ortalama puanın 1,35,
olduğu görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları karşılaştırıldığında, son test
ortalama puanın yüksek olmasına rağmen bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
saptanmıştır (p>0.05).
“Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği” ön test ortalama puanın 7,35, son
test ortalama puanın 8,25, olduğu görülmektedir. Ön test - son test ortalama puanları
karşılaştırıldığında, son test ortalama puanın yüksek olmasına rağmen bu sonucun istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
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Tablo 4. Kontrol Grubunda Yer Alan Çocukların Ölçekten Aldıkları Ön Test ve Son
Test Puanlarına ilişkin Wilcoxen İşaret Testi Sonuçları
Kontrol Grubu
Alt Boyutlar

n Ortalama

Sevgi- Hoşgörü Ön Test Puanı

20

1,70

2,00

1

2

0,47

Sevgi- Hoşgörü Son Test Puanı

20

1,85

2,00

1

2

0,37

Saygı Ön Test Puanı

20

1,55

2,00

1

2

0,51

Saygı Son Test Puanı

20

1,75

2,00

1

2

0,44

Sorumluluk Ön Test Puanı

20

1,95

2,00

1

2

0,22

Sorumluluk Son Test Puanı

20

2,15

2,00

1

3

0,49

İşbirliği- Yardımlaşma Ön Test Puanı

20

1,05

1,00

1

2

0,22

İşbirliği- Yardımlaşma Son Test Puanı 20

1,15

1,00

1

2

0,37

Nezaket Ön Test Puanı

20

1,10

1,00

1

2

0,31

Nezaket Son Test Puanı

20

1,35

1,00

1

3

0,59

Toplam Ön Test Puan

20

7,35

7,00

6

9

0,93

Toplam Son Test Puan

20

8,25

Medyan

Wilcoxen İşaret Testi

8,00

Enk. Enb.

6

10

ss

z

p

-1,73

0,083

-2

0,055

-1,63

0,102

-1,41

0,157

-1,66

0,09

-2,94

0,053

0,97

p> 0.05

Şekil 4’de kontrol grubunda yer alan çocukların ölçek alt boyutlarından aldıkları ön testson test ortalama puanları yer almaktadır.
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Şekil 4. Kontrol Grubu Ön Test – Son Test Ortalama Puanları
Kontrol Grubu Ön Test – Son Test Ortalama Puanları
Ön Test

1,70

1.85
1.55

1.75

1.95

2.15

1.05 1.15

Sevgi Hoşgörü

Saygı

Son Test

Sorumluluk

İşbirliği Yardımlaşma

1.35
1,1O

Nezaket

Tablo 4 ve şekil 4’de görüldüğü gibi; kontrol grubu ön test- son test ortalama puanları
karşılaştırıldığında; ölçek ortalama puanı ve “Sevgi/ Hoşgörü”, “Saygı”, “Sorumluluk”,
“İşbirliği/ Yardımlaşma”, “Nezaket” alt boyutları son test ortalama puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
Kontrol grubunda yer alan çocukların ölçekten aldıkları son test puanlarının
yükselmesinin, çocukların gelişim sürecinde olmalarından ve “Milli Eğitim Bakanlığı Okul
Öncesi Eğitim Programı”nda, değerler eğitimine yönelik amaç ve kazanımların yer
almasından kaynaklandığı söylenebilir.
Tablo 5’de deney grubunda yer alan çocukların ölçekten aldıkları son test ve kalıcılık
test puanlarına ilişkin Wilcoxen İşaret Testi sonuçları verilmiştir.
Tablo 5’de deney grubunda yer alan çocukların ölçekten aldıkları son test ve kalıcılık
testi ortalama puanlarına ilişkin Wilcoxen İşaret Testi sonuçları incelendiğinde;
“Sevgi/ Hoşgörü” alt boyutu, son test ortalama puanın 4,00, kalıcılık testi ortalama
puanın 4,00 olduğu görülmektedir. Son test - kalıcılık testi ortalama puanları
karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (p>0.05).
“Saygı” alt boyutu, son test ortalama puanın 4,00, kalıcılık testi ortalama puanın 4,00
olduğu görülmektedir. Son test - kalıcılık testi ortalama puanları karşılaştırıldığında,
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
“Sorumluluk” alt boyutu, son test ortalama puanın 5,00, kalıcılık testi ortalama puanın
5,00 olduğu görülmektedir. Son test - kalıcılık testi ortalama puanları karşılaştırıldığında,
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05).
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“İşbirliği/ Yardımlaşma” alt boyutu, son test ortalama puanın 3,00 kalıcılık testi
ortalama puanın 3,00 olduğu görülmektedir. Son test - kalıcılık testi ortalama puanları
karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (p>0.05).
“Nezaket” alt boyutu, son test ortalama puanın 3,00, kalıcılık testi ortalama puanın 3,00
olduğu görülmektedir. Son test - kalıcılık testi ortalama puanları karşılaştırıldığında,
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
“Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği” son test ortalama puanın 19,00,
kalıcılık testi ortalama puanın 19,00 olduğu görülmektedir. Son test - kalıcılık testi ortalama
puanları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür
(p>0.05).
Tablo 5’de görüldüğü gibi; deney grubu son test puanları ve kalıcılık testi puanları
karşılaştırıldığında ölçek ortalama puanı ve “Sevgi/ Hoşgörü”, “Saygı”, “Sorumluluk”,
“İşbirliği/ Yardımlaşma”, “Nezaket” alt boyutları son test ve kalıcılık testi puanları arasında
fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05).
Bu sonuçlar, aradan geçen zaman farkına rağmen eğitim programının etkisinin devam
ettiğini göstermektedir. Bu husustan yola çıkarak deney grubu çocuklarına uygulanan “Sosyal
Değerler Eğitim Programı”nın etkisinin kalıcı olduğu söylenebilir.
Tablo 5. Deney Grubunda Yer Alan Çocukların Ölçekten Aldıkları Son Test ve Kalıcılık
Test Puanlarına ilişkin Wilcoxen İşaret Testi Sonuçları
Alt Boyutlar

n

Ortalama

Medyan

Enk.

Enb.

ss

Sevgi-Hoşgörü Son Test Puanı

20

4,00

4,00

4

4

0,00

Sevgi- Hoşgörü Kalıcılık Testi Puanı

20

4,00

4,00

4

4

0,00

Saygı Son Test Puanı

20

4,00

4,00

4

4

0,00

Saygı Kalıcılık Testi Puanı

20

4,00

4,00

4

4

0,00

Sorumluluk Son Test Puanı

20

5,00

5,00

5

5

0,00

Sorumluluk Kalıcılık Testi Puanı

20

5,00

5,00

5

5

0,00

İşbirliği- Yardımlaşma Son Test Puanı

20

3,00

3,00

3

3

0,00

İşbirliği- Yardımlaşma Kalıcılık Testi Puanı

20

3,00

3,00

3

3

0,00

z

p

0

1

0

1

0

1

0

1
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Nezaket Son Test Puanı

20

3,00

3,00

3

3

0,00

Nezaket Kalıcılık Testi Puanı

20

3,00

3,00

3

3

0,00

Toplam Son Test Puanı

20

19,00

19,00

19

19

0,00

Toplam Kalıcılık Testi Puanı
p>0.05

20

19,00

19,00

19

19

0,00

0

1

0

1

Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, “Sosyal Değerler Eğitimi Programı”nın, çocukların sosyal değerler
kazanımında etkili olduğu ve bu etkisinin kalıcı olduğu saptanmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında; üniversitelerde görevli öğretim
elemanlarına yönelik olarak; lisans dersleri arasında değerler eğitimi dersine yer vermeleri,
değerler eğitimi ve sosyal değerler eğitimi ile ilgili kongreler, seminerler, konferanslar,
paneller düzenlemeleri önerilebilir. MEB tarafından, eğitimcilere yönelik olarak değerler ve
sosyal değerler eğitimi konulu hizmet içi eğitim seminerleri, konferanslar, paneller
düzenlenmesi önerilebilir. MEB tarafından anne babalara yönelik olarak değerler ve sosyal
değerler eğitimi konulu seminerler, konferanslar, paneller düzenlenmesi önerilebilir. Okul
öncesi eğitim kurumlarında görev alan eğitimcilere, değerler eğitimi - sosyal değerler eğitimi
ile ilgili yapılan hizmet içi eğitim programlarına, seminerlere, kongrelere, konferanslara ve
panellere katılmaları, ilgili yayınları takip etmeleri önerilebilir. Resimli çocuk kitabı yazar,
çizer ve yayınevlerinin üniversitelerde görevli, alan uzmanlarıyla işbirliği yapmaları ve
böylece değerler eğitimine ve sosyal değerler eğitimine yönelik okul öncesi dönem
yayınlarının nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi önerilebilir. Yaş, cinsiyet, sosyo
ekonomik düzey, kardeş sayısı, anne babanın mesleği, anne babanın eğitim durumu, anne
babanın gelir durumu gibi değişkenlerin çocukların sosyal değerler kazanımında etkisi olup
olmadığı araştırılabilir. Farklı illerde “Sosyal Değerler Eğitim Programı”nın okul öncesi
dönem çocuklarının sosyal değerler kazanımına etkisi araştırılabilir.
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LAVR KORNİLOV: DARBECİ BİR GENERALİN PORTRESİ
Ramin SADIGOV*

Öz
Rusya askeri tarihinin en mühim komutanlarından biri olan General Lavr Kornilov, hayatı boyunca aldığı
kararlar ve yaptığı faaliyetler ile üzerinde en fazla tartışma yapılan kişilerden biri olmuştur. Sıradan bir Kazak
ailesinde doğmuş olmasına rağmen general rütbesine kadar yükselebilmiş Kornilov, özellikle 1917 yılındaki iki
devrim arasındaki dönemde Geçici Hükumet’e karşı askeri darbe girişiminde bulunmakla kendi istediği yönetim
tarzını oluşturmak istemiş, lakin başarılı olamamıştı. Darbe girişimi akamete uğrayınca tutuklanarak hapse
atılmış, kısa bir süre sonra ise hapisten kaçarak Don vilayetine gitmiş ve hayatının sonuna kadar orada Bolşevik
yönetimine karşı savaşmıştır.
Bu çalışmada, ömrünün sonuna kadar inandığı gerçekler uğrunda yaşayan General Kornilov’un hayatı ve
faaliyetleri araştırılmıştır. Çalışmanın hazırlanması sırasında dönemin arşiv vesikaları ve tanıklarının hatıraları
büyük bir titizlikle incelenmiştir. Konuyla ilgili Türkiye’de daha önce kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Bu
nedenle çalışmanın mezkûr alandaki boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kornilov Olayı, Rus Ordusu, I. Dünya Savaşı, Beyaz Ordular, Bolşevikler, Rusya Geçici
Hükumeti.

LAVR KORNILOV: PORTRAIT OF A REBELLIOUS GENERAL

Summary
Lavr Kornilov, who has been one of the most prominent commanders of the Russian military history, has been
one of the most discussed person due to the his activities and decisions taken throughout his life. Born in an
ordinary Kazakh family and being able to rise to the rank of general, Kornilov intended to form the regime by
attempting the coup against Interim Government especially between two revolutions in 1917, but he failed.
Being arrested and put in jail after the coup attemption, the general managed to escape from the jail to Don
provision and struggles against Bolshevik rule until the end of his life.
In this study it is investigated his life and activities of General Kornilov who lived for the sake of truth he
believed till the end of his life life and activities. The archive documents and recollections of witnesses was
examined with great care during the preparation process of the study. There has not been a comprehensive study
before on the subject in Turkey. For this reason, it is believed that the study will fill gap in the field.
Key Words: Kornilov Affair, Russian Army, World War I, White Armed Forces, Bolsheviks, Russian
Provisional Government

Giriş
Çarlık Rusyası 20. Yüzyıla büyük sıkıntılarla başlamıştı. Zira serflik sisteminin
lağvedilmesi ekonomide büyük bir duraklamaya neden olmuş, bu durum ise ülkedeki istikrara
ciddi darbe indirmişti. Büyüyen ekonomik sıkıntıların ortaya çıkardığı sosyal huzursuzluğun
*

Yrd. Doç. Dr., İzzet Baysal Üniversitesi, ramin_sadygov@hotmail.com
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yanı sıra, halkı Çarlık yönetimi aleyhine harekete geçirmek üzere kurulan bazı örgüt, teşkilat
ve partiler ülkedeki sıkıntıların daha da artmasına neden olmuşlardı. Nitekim geneli sol
görüşlü bu örgüt yahut partiler, kötü gidişat nedeniyle doğruca Çarlık yönetimini suçlamış,
şehirlerde fabrika işçilerini genel grevlere çağırmış, bunun sonucunda da Rusya şehirlerinde
büyük mitingler, köylerinde ise zenginlerin mülklerine baskınlar, toprak ağalarını yaralama ve
öldürme olayları yaşanmıştır.
Kuşkusuz hayatın bütün alanlarında görülen bu problemler Rus ordu teşkilatından da yan
geçmemiştir. Esasında Rus ordusundaki sıkıntının büyüklüğü 1904-1905 yılları arasında
meydana gelen Rus- Japon savaşında açıkça görülmüştü. Dahası savaşı kaybeden ve moral
bozukluğu yaşayan Rus ordusu içinde bulunduğu sıkıntıları çözüme kavuşturmadan yeni bir
savaşa, I. Dünya Savaşı’na girmişti. Bu durum ise hem asker, hem komuta kademesinde
büyük bir hayal kırıklığına, hatta savaş isteksizliğine kadar getirip çıkarmıştır.
Nitekim çok kısa bir süre içinde savaş cephelerinden art arda asker ölümleri ve toprak
kayıpları haberleri gelmiş, halk büyük bir hayal kırıklığı içinde Japonya yenilgisi sonrası Rus
vatanının çok daha büyük kayıplar yaşayacağını düşünmeğe başlamıştır. Fakat buna rağmen
Rus ordusundaki vatansever generallerin varlığı halkı sakinleştiren küçük bir sebep olmuştur.
İşte bu generallerden biri de Lavr Georgiyeviç Kornilov’du. Kendisi sıradan bir Kazak
ailesinde dünyaya gelmesine rağmen bilgi, yetenek, azim ve gayretleriyle Rus ordusu
başkomutanlığına kadar yükselmiş ender generallerden biri olmuştur. Üstelik hem Çarlık
ordusunda, hem de daha sonra Geçici Hükumet döneminde başkomutanlık yaptığı dönemde
Rusya’da adından en çok söz ettiren kişi olarak ünlenmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında
Avusturya ordusunca esir götürülmesi ve kaçarak Rusya’ya geri dönmesi Kornilov’un ününe
ün katmıştı. Dolayısıyla bu özgüvenle 1917 yılı yazında Geçici Hükumet’e karşı bir darbe
girişiminde bulunmuş, fakat hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başarısızlığa
uğramıştı. Darbe girişimi akamete uğrayınca tutuklanmış, Bıhov hapishanesinde yaklaşık 2 ay
hapis yatmış, ardından ise serbest bırakılınca hayatının geri kalan kısmını Bolşeviklere karşı
mücadele içinde geçirmiştir.
Bu çalışmamız Rus ordusunun mühim generallerinden biri olmuş Lavr Kornilov’un hayatı
ve faaliyetleriyle ilgilidir. Onun bütün askeri hayatı, özellikle de hükumete karşı darbe
girişimi büyük ehemmiyete haizdir. Nitekim çalışmamızı altı ana başlıkta toplayarak hayat ve
faaliyetlerini ele aldık. İlk başlıkta ailesi ve askeri eğitimi hakkında bilgi verdik. Ardından
içinde hayatının bilimsel çalışmalarının da yer aldığı Doğu görevi sırasında yaşadıklarını
anlattık. Üçüncü başlıkta I. Dünya Savaşı’ndaki faaliyetleri ve esaret hayatını inceledik.
Dördüncü başlıkta Şubat Devrimi’nden sonra Petrograd Askeri Bölge komutanlığı görevinde
bulunduğu sırada yaptıklarını irdeleyerek, çalışmamızın esas kısmı olan beşinci başlığının
altında hükumete karşı darbe girişimini ve başarısızlığını geniş bir şekilde anlatmaya çalıştık.
Altıncı ve son başlık altında ise Bolşevik iktidarına karşı yaptığı mücadeleyi, bu mücadele ile
de hayatının son bulmasını aktardık.

1. Ailesi ve Askeri Eğitimi
Lavr Kornilov’un ailesi hakkında yapılan çalışmalarda bir biriyle zıt ve çelişkili bilgilerin
olduğu dikkat çekmektedir. Nitekim Rus tarihçileri genel olarak generalin ailesinin bir Sibirya
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Kazak’ı olduğunu söylerken, Kazak tarihçileri bunu kabul etmez, annenin yahut babanın Türk
kökenli olduğunu ispat etmeğe çalışmaktadırlar. Özellikle annenin bir Kazak Türkü, (Erik
Aubakirov “Lavr Kornilov: General İz Roda Argın”, Ekspress Kazakistana, 24 Temmuz
2009) yahut babanın Kalmık (Svetkov 2006: 56) olduğu iddiaları Kazak tarihçilerinin ısrarla
bahsettikleri en mühim ayrıntılardır. Dolayısıyla bugün hala daha generalin anne ve babasının
kökeniyle ilgili hangi iddianın tam doğru olduğu bilinmemektedir.
Lavr Kornilov 18 Ağustos 1870’de doğu Kazakistan’da, Semipalatinsk vilayetine bağlı
Öskemen1 şehrinde dünyaya göz açtı. Babası emekliye ayrılmış bir Kazak2 subayıydı.
Kaynaklarda babasının ismi genellikle Georgi Nikolayeviç olarak geçmekte, fakat Rus
araştırmacı Vasili Svetkov’a göre Kornilov’un babası Kalmık asıllı Hilcir Deldinov’du.
(Svetkov 2006: 56) Annesiyle ilgili verilen bilgilerde ise kadının Kazak Türkü olmasından
belirtilmektedir. Hatta Kazak tarihçisi Murat Abdirov, annenin gerçek adının Meryem
olduğunu ve 14 yaşından itibaren Hıristiyanlığı kabul ederek Marya adını aldığını iddia eder.
(Murat Abdirov “Ya General Kornilov”, www. centrasia.ru, 21.07.2004: Erişim tarihi
21.05.2016) Rus kaynakları da annenin bir Kazak Türkü olduğunu kabul eder, ama Murat
Abdirov’un iddiasını doğrulayacak bir bilgiyi de yer vermez.
Ailenin kökeni üzerinde yapılan tartışmaların temelinde, generalin yüz hatlarının Orta
Asyalı bir kökten gelmiş olması ihtimalinin uyandırdığı kuşkular yatmaktadır. Bu düşünceyi
Kornilov’la birlikte tutsak hayatı yaşayan General Yevgeni Martınov da teyit etmektedir.
Nitekim Sovyetler döneminde Kornilov’la ilgili yazdığı ilk çalışmasında Martınov, onun
Sibiryada yaşayan göçmen bir aileden geldiğini söylemektedir. (Martınov 1927: 6)
Dolayısıyla hem Martınov’un söyledikleri hem de generalin yüz hatları, onun Orta Asyalı
halklardan gelmiş olduğu iddialarını bugün hala geçerli kılmaktadır.
Her ne kadar babası oğlunun mühendis olmasını istese bile, kendisinin askeri geçmişi,
oğlunun da askeri eğitim almasında en mühim etkenlerden biri oldu. Nitekim 1882’de ilk
eğitimini evde tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Zaysan şehrine giderek I. Aleksandr
adına Sibirya Askeri Subay okuluna kaydoldu. Dahası okuldaki başarısı o kadar yüksekti ki,
öğretmenlerinin de teşvikiyle 1889’da Petersburg’a giderek Mihaylovski Topçu Lisesinde
eğitime başladı. 4 yıl sonra liseden subay rütbesiyle mezun oldu ve derhal Beşinci Türkistan
Topçu Tugayına gönderildi. Orada hizmetteyken boş vakitlerini doğu dillerini öğrenmeğe
sarfetti. Ancak yüksek düzeyde askeri eğitim alma isteği onu yeniden Petersburg’a götürdü.
Nitekim 1895 yılında Genel Karargaha bağlı Nikolayev Akademisinin sınavlarına katıldı ve
herkesten yüksek puan toplayarak okula başladı. İki yıl sonra yüzbaşı rütbesiyle mezun
olduğunda, yeniden kendi isteğiyle uzak Türkistan’a hizmet için gönderildi.
2. Doğu Görevinde Bulunması.
Kornilov’un Uzakdoğu’da ilk görev alanı Afganistan oldu. Termez şehrine yerleşerek
bölgede askeri istihbarat bilgileri toplamaya başladı. Buradaki görevi sırasında Rusça dışında
Almanca, Moğolca ve Kazakçayı da tam olarak öğrendi. Hatta Çin, Fars ve Urdu dillerine de
vakıf oldu. Asıl görevi bölgedeki askeri istihbaratla ilgili bilgiler toplamaktı. Bu nedenle o
Doğu Kazakistan’da merkezi bir şehirdir.
Çarlık Rusyasında sınır bölgelerinin korumasını üstlenen Ukrayna ve Güney Rusya yerli halklarının karışımı
olan Slav kökenli askeri birliklerdir. Kazak Türkleri ile karıştırılmamalıdır.
1
2
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dönemde özellikle Çin ordusunun mevcut durumu ve bunun Rusya menfaatleri açısından
tehlikesi hakkında bilgiler edinerek bunları yönetime raporlar halinde sundu. Bu raporlar o
kadar önemliydi ki, daha sonralar 1903 yılında Taşkent’te, Doğu Türkistan: Askeri-istihbari
tasvir adlı kapsamlı bir kitap halinde yayınlandı. (Svetkov 2006: 64)
Görevi bittiğinde Afganistan’dan Taşkent’e geri döndüğünde ilk madalyasını alarak
yarbay rütbesine terfi etti. Üstelik derhal yeni bir emirle “bazı bilimsel araştırmalar yapmak”
gerekçesiyle bu sefer Doğu İran’a gönderildi. Orada da bir yandan bölgedeki halkların dil ve
kültürlerini öğrenirken, bir yandan da istihbarı bilgiler toplamaya devam etti. Bu hizmetine
karşılık olarak Ekim 1902’de Türskistan’daki en büyük süvari birliğinde kurmay subayı
görevine getirildi.
1903’te Belucistan’a gönderilen Kornilov’un yeni görevi Hindistan’daki İngiliz askeri
varlığı hakkında bilgiler toplamaktı. Fakat kendisi sadece bununla yetinmeyerek İran ve
Hindistan’da yaşayan yerel halkların dillerini, kültürlerini öğrenme fırsatını da yakaladı.
Ardından topladığı bilgileri raporlar halinde yönetime sundu. Bu raporlar da bir kitaba
dönüştü ve 1905 yılında Petersburg’ta Hindistan Seyahati Raporu adıyla yayınlandı. (Uşakov
vd. 2012: 36)
Görüldüğü gibi Kornilov devlet hizmetinde bulunurken sadece askeri raporlar sunmakla
yetinmiyor, bulunduğu bölgedeki yerel halkların dil, kültür ve hayat tarzlarını da öğrenerek
hem kendisini yetiştiriyor, hem de bir etnograf gibi çalışıyordu. Kuşkusuz kendisinin yüz
hatları itibariyle bölge insanına fazlasıyla benzerliği, sürekli üzerine bir Türkmen kıyafeti
giymesi bölgede rahat bir şekilde gezip dolaşmasına ve şüphe uyandırmamasına vesile
oluyordu.
Kornilov 1904 yılı başlarında Petersburg’a geri dönünce Genel Karargah’ta bir daire
başkanlığı görevine atandı. Ama bu görevdeyken Rus- Japon Savaşı başladı. Aslında kendisi
daha Uzakdoğu görevindeyken bölgedeki Japon askeri hareketliliğini sezmiş ve bunu raporlar
halinde yönetime bildirmişti. Dolayısıyla raporların üzerinde fazla bir zaman geçmeden
savaşın başlaması, onun raporlarının ne kadar isabetli olduğunu göstermişti.
Japonların Ocak 1904’te Port Artur’daki Rus donanmasına ani saldırı yapması savaşın
nedeni olmuştu. Üstelik Nisan ayından itibaren çatışmalar kuruya da sıçramış, böylece Rus
ordusu seferber olarak bölgeye sevkedilmişti. Kuşkusuz dönemin en mühim askeri uzmanları
bölgeye gönderilirken kader Kornilov’dan da yan geçmedi. Kendisi bölgeyi çok iyi bildiği ve
daha önce Japonların savaş hazırlıkları yaptığını tespit ettiği için askeri bir uzman olarak 30
Eylül 1904’te Mançurya’ya savaş bölgesine gönderildi.
Bu savaş aynı zamanda Kornilov için ilk tecrübeydi. Ama buna rağmen yaptığı cesur
faaliyetler kısa bir sürede herkes tarafından tanınmasına vesile oldu. Özellikle askerleriyle
birlikte Japonlar tarafından kuşatılmış Vaziye köyünden kurtulmayı başararak büyük bir
takdir topladı. Dolayısıyla birliğinin Japonlar tarafından mahvedilmesine müsaade etmedi. Bu
başarısı nedeniyle kendisine Eylül 1905’te dördüncü dereceden kutsal Georgi nişanı verildi.
(Şişov 2004: 55) Savaşı sona erdiren Portsmouth Anlaşması sonrası Mançurya’dan
döndüğünde ise artık albay rütbesine terfi etmiş ünlü bir askerdi.
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Başkente döndükten sonra Genel Karargâhta çalışmaya devam eden Kornilov, özellikle
askeri çevre ve Çar sarayı tarafından iyice tanınmaya başladı. Fakat bu sefer de başkentte
kalış süresi çok uzun sürmedi, zira Pekin’e askeri ataşe olarak gönderildi. Böylece dört yıl
boyunca Çin’de hizmette bulundu. Yine bu hizmetteyken gönderdiği raporlar dikkatle takip
edildiği için devlet Uzakdoğu’da belli tedbirler almak zorunda kaldı. Tabii bu hizmeti
dolayısıyla kendisi yeniden ödüllendirildi. Bu kez İkinci dereceden kutsal Anna nişanı aldı.
(Şişov 2004: 59)

3. I. Dünya Savaşı ve Esaret Hayatı.
28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliaht prensi Franz Ferdinand ve eşi
Sofya’nın Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi I. Dünya Savaşı’nın
görünen sebebi oldu. Ferdinand Avusturya’nın son Habsburg Hanedanı üyesi olduğundan
Avrupa’da işler çok karıştı. Dolayısıyla Avusturya’nın Sırp suikastçı dolayısıyla Sırbistan’ı
cezalandırması pek gecikmedi. Nitekim 28 Temmuz 1914’te Sırbistan’ın başkenti Belgrat
Avusturya ordusu tarafından bombalandı. Bu olay ise Rus kamuoyunun tepkisini çekti.
Sırbistan’la hayli yakın ilişkiler içinde bulunan Çarlık Rusya’sı bu bombardımana ülkede
seferberlik ilan ederek karşılık verdi. Rusya’nın seferberlik ilan etmesi ise Almanya’yı
harekete geçirdi. Çünkü Almanya daha önceden Rusya’nın olası bir seferberlik ilanını savaş
sebebi sayacağını açıklamıştı. Böylece 1 Ağustos’ta Rusya’ya savaş ilan etti. 6 Ağustos’ta ise
Almanya’nın baskıları sonucu Avusturya-Macaristan Rusya’ya savaş açtı. Dolayısıyla çok
kısa bir sürede Avrupa’da başlayan savaş tamtamları, 38 devletin katıldığı I. Dünya Savaşı’na
dönüştü.
I. Dünya Savaşı Kornilov’un hayatında yeni ve mühim değişikliklerin başlangıcı oldu.
Zira savaş süresince attığı cesaretli adımlara göre hızlı bir şekilde askeri kademelerde
yükselerek en yüksek makam olan başkomutanlık görevine kadar yükseldi. Fakat bu yükseliş
aynı zamanda onun toplum, askeri ve siyasi çevreler tarafından iyi tanınmasına sebep olurken,
sevenleri ve düşmanları da çoğaldı. Fakat bulunduğu bütün makamlarda daim Rusya için bir
şeyler yapmaya çalıştı. Gerçi çoğu zaman tek başına kararlar alarak çevresinde kuşku da
uyandırdı ama yine de inandığı yoldan ve Rusya’ya faydalı olmaya çalışmaktan asla
vazgeçmedi. Bu nedenle bir yandan yeni dostlar kazanırken, bir yandan da tehlikeli düşmanlar
edindi.
Kornilov 19 Ağustos 1914’te, 48. Piyade tümenine komutan atanarak I. Dünya Savaşına
katıldı. Onun tümeni 8. Güney- Batı cephesi orduları komutanı General Aleksey Brusilov’un
emri altında faaliyet yürütüyordu. Brusilov daha önceden onu cesaretli ve kararlı bir kişi
olarak tanıyordu. Bu nedenle kendisini doğruca tümen komutanlığı görevine getirdi. (Brusilov
1963: 282)
Kornilov’un tümeni Galiçya ve Karpat dağlarında savaşıyordu. Üstelik düşmana karşı
yaptığı hamleler ve cesaretli savunmasıyla Brusilov ordusu içinde açıkça farkını ortaya
koyuyordu. Ama kimi zamanlar komutanın çarpışmalar esnasında verdiği cesur emirler onun
başını ağrıtacak gibi oluyordu. Bu konuda General Brusilov hatıratında düşüncelerini şöyle
açıklamaktadır: “General Kornilov birliğine asla acımazdı. Başında olduğu bütün
çatışmalarda ağır kayıplar veriyordu ama buna rağmen subay ve askerleri ona hep inanıyor,
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onu çok seviyorlardı.” (Brusilov 1963: 282) Hatta ağır kayıplar dolayısıyla onu mahkemeye
göndermek istediğini ancak 24. Alay komutanı Afanasiy Tsurikov’un ricasıyla bundan
vazgeçtiğini de eklemektedir. (Brusilov 1963: 283)
Fakat bütün eleştirilere rağmen Kornilov kendi kararlarına göre savaşmaya devam etti.
Hatta Galiçya’yı ele geçirmek için iyice bastırdı. Bunda başarılı da oldu. Bu nedenle Üçüncü
dereceden kutsal Vladimir nişanıyla ödüllendirildi. (Uşakov vd. 2012: 51) Ama yine
yetinmedi, Avusturya-Macaristan ordusuna karşı bütün gücüyle saldırıya geçti. Aslında o
dönemde Rus ordusunun genel durumu pek kötü olduğu için Kornilov’un saldırıları ve
zaferleri çok da dikkat çekmiyordu.
Galiçya’nın kaybı Avusturya-Macaristan için kabul edilemez bir olaydı. Bu nedenle 1915
Nisan’ında büyük bir karşı saldırı başlattılar. O sırada Karpat dağlarındaki Kornilov tümeni
savunma pozisyonunda, dahası saldırıya uzun bir süre direndi ama kuşatma altına alınmaktan
kurtulamadı. Bu arada kendisi yaralandı, lakin askerlerinin yanından hiç ayrılmadı. 29
Nisan’da ise üç bin askeriyle birlikte Avusturya ordusuna esir düştü. Brusilov bu konuda da,
Makzen yakınlarındaki çarpışmalarda kendisine risk almamasını ve geri çekilmesini
emrettiğini, ama dinlemediğini ve sonuçta tümeniyle beraber esir düştüğünü belirtmektedir.
(Brusilov 1963: 283) Böylece 1915 yılının ilkbaharında Kornilov’un cephedeki askeri
başarıları esir alınmasıyla sona ermiş oldu.
Yaralı Kornilov esir alındıktan sonra, öncelikle Viyana yakınlarında tutsak generallerin
bulunduğu bir askeri kampa götürüldü. Fakat oradan kaçma girişiminde bulunduğu için
Kasım ayında Viyana’nın güney batısına, Lek köyündeki askeri kampa nakledildi. Bu kampta
ise savaşın daha başlarında esir alınmış Rus generali Yevgeni Martınov bulunuyordu. İki
general birlikte 1916 yılının ilkbaharında kaçmaya çalıştılar. Fakat bütün çabalarına rağmen
kampın güvenlik sorumlusunu ikna edemediler, o ise amirlerine haber vererek generallerin
kaçışına engel oldu.
Kornilov iki kez kaçma girişiminde başarısızlığa uğramıştı ama yine de bundan
vazgeçmemişti. Bulunduğu kamptan kaçmasının mümkün olamayacağını da kesin biliyordu.
Bu nedenle bir şeyler yaparak başka bir kampa naklini sağlayabileceğini düşündü. Derhal
planını uygulamaya koydu, yeme içmeyi bıraktı ve hastalandı. Böylece kamp yönetimi halsiz
generalin Viyana yakınlarında yerleşen bir askeri hastane kampına gönderilmesine karar
verdi. Bu kampın eczanesinde Çek asıllı Frantişek Mrnyak adlı biri çalışıyordu. Savaş
sırasında genel olarak Çeklerden bir çok kişi Rus ordusunu dikkatle takip ediyor, onların
başarılarıyla övünüyorlardı. Frantişek de böyle biriydi. Kornilov’un yüzünü hiç görmemişti
ama başarılarından dolayı ona içinde derin bir saygı vardı. Hatta çalıştığı kampa getirilmesi
halinde onun kaçmasına yardım edeceğini kendisine söz vermişti. (Uşakov vd. 2012: 65)
Kornilov askeri hastane kampına nakledildikten sonra kaçma planını Frantişek Mrnyak’la
bölüştü. Ondan yardım talep etti. Mrnyak da kaçış için sahte evrak hazırlama ve para bulma
işlerini tamamladı. Böylece 11 Ağustos’ta harekete geçtiler. Mrnyak yolda kuşku uyandırarak
iki Avusturya askeri tarafından gözaltına alındı. Kornilov ise ormanlık alanda saklanarak
kurtulabildi. Sonunda 1 yıl 3 ay 19 günlük tutsak hayatından sonra ülkesine kaçmayı başardı.
Kamptan kaçmayı başaran tek Rus komutanı olduğu için ülke gündemi onun hakkında geniş
haberlere yer verdi. Bu başarısı dolayısıyla Çar II. Nikola tarafından kabul edilen Kornilov,
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Üçüncü dereceden kutsal Georgi nişanıyla ödüllendirildi. Ardından derhal 25. Ordu
komutanlığına getirildi. (Vlçek 2014: 159)
Kornilov çok zor olanı başarmıştı. Zira Avusturya-Macaristan ordusu tarafından esir
alınmış en büyük Rus generallerinden biri olarak sıkı gözetim altında tutulmasına rağmen
kaçmıştı. Bu kaçış Rusya için büyük bir zafer, Avusturya için utanılacak bir işti. Ama
Kornilov genel tutsak hayatı boyunca bir gün bile kaçmaktan vazgeçmemişti. Hatta tek başına
kalsa bile bunu yapabileceğine inanmıştı. Dolayısıyla inandığını sonunda gerçekleştirebilmiş,
bu nedenle Rus kamuoyu tarafından büyük bir kahraman ilan edilmişti.

4. Şubat Devrimi ve Petrograt Askeri Bölge Komutanlığı.
Rusya 1917 yılına ağır problemlerle başlamıştı. Uzayıp giden I. Dünya Savaşı’nın ülke
ekonomisine zararları hayatın her bir alanında açıkça görülüyordu. Gerek askeri, gerek sosyal
olarak ülkede bir çöküş yaşanıyordu ve herkes bundan dolayı Çarlık yönetimini suçluyordu.
Her tarafta huzursuzluk vardı, ama bu huzursuzluğa ne Çar Nikola, ne de hükümet yetkilileri
bir çare bulabiliyorlardı.
Böyle bir ortamda başkent ve diğer büyük şehirlerde önce gösteriler, ardından da sokak
çatışmaları başladı. Üstelik Şubat sonlarına doğru bu çatışmalar daha da şiddetlendi ve
ordunun bir kısmı isyancılar tarafında yer aldı. Bu durum hükümeti hayli zor durumda bıraktı.
Sonuçta 23 Şubat günü devrim gerçekleşti. (Russkaya Vedomosti, 2 Mart 1917) Bu arada Çar
Nikola yalnız bırakıldığını anladı ve baskılar sonucu 2 Mart tarihinde günlüğüne “çevremde
korkaklık, ihanet ve yalancılıktan başka bir şey yok!“ diyerek tahttan çekildiğine dair karara
imza attı. (GARF, Fond 601, Opıt 1, Delo 265, List 66-67)
Devrim sonrası Kornilov’un ismi yeniden Rusya gündemine girdi. Bu kez ondan çar
yönetiminin devrilmesine rağmen başkentte anarşiye devam eden grupları etkisiz hale
getirmesi isteniyordu. Aslında 2 Mart tarihinden itibaren Petrograd’ın siyasi çevrelerinde
Kornilov’un ismi dolaşıyordu. (İoffe 1989: 37) Zira onun Bolşeviklerden ne denli nefret ettiği
bilinmekteydi. Anarşiye yalnız güçlü bir iradenin son verebileceği düşünüldüğü için onun
ismi Petrograt Askeri Bölge komutanlığı için geçiyordu.
Halbuki Geçici Hükumet başkanı Mihail Rodzyanko ve Genel Karargah başkomutanı
General Mihail Alekseyev 2 Mart tarihinden önce Kornilov ismi üzerinde anlaşmaya
varmışlardı. Böylece 2 Mart’ta generalin atanması emrini imzalaması için gerekli belgeler
hazırlanarak Çar Nikola’ya gönderildi. Evrakın Nikola’ya gönderilmesinden sonra Rodzyanko
Kornilov’a da bir telegraf yollayarak ondan “Vatana olan değerli hizmetini sunmasını”
beklediklerini bildirdi. (RGİA, Fond 1278, Opıt 10, Delo 8, List 3) Ünlü komutan bu telegrafa
yanıt olarak vatanı savunmak için elinden geleni yapacağını söyledi. İşin ilginç tarafı Çar
Nikola’nın tahttan indirilmeden önce imzaladığı son belge Kornilov’un atanması belgesi oldu.
Böylece Kornilov, Petrograd Askeri Bölge komutanlığı görevine atandı. (RGİA, Fond 1278,
Opıt 10, Delo8, List 9)
Nikola’nın son emriyle Lavr Kornilov’un hayatında yeni bir dönem başladı. Nitekim bir
zamanlar öğrenci iken bulunduğu, kısa bir dönem de çalıştığı başkente şimdi askeri bölge
komutanı olarak geri dönüyordu. Yapmak istediği çok şey vardı, fakat işinin hayli zor
olduğunun da farkındaydı. Öncelikle başkentteki anarşiye son vermesi gerekirdi. Çünkü yeni
başarıları bu işin üstesinden gelip gelmeyeceğine bağlıydı.
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Böylece ataması gerçekleştikten sonra Kornilov 5 Mart tarihinde yeni görevine başladı.
Derhal başkente gelerek Geçici Hükumet başkanı Rodzyanko ve diğer hükumet üyeleriyle
görüştü. Ümitli konuşmaya, güven vermeğe devam ederek gazetecilere: “Eski rejimden
kurtulmayı başaran özgür Rusya, dünya savaşından da zaferle ayrılabilir” diyordu.
(Puçenkov 2004: 8) Kuşkusuz bu sözleri samimi olarak söylüyordu. Çünkü eski rejimin artık
çalışamadığına ve Rusya için hiçbir faydası olmadığına bütün kalbiyle inanıyordu. Üstelik bu
inançla işine öylesine bir hızla başladı ki, 3 gün sonra Çar Köyü’ne giderek Nikola’nın eşi
Aleksandra Fedorovna’yı ve beş çocuğunu gözaltına aldırdı. (İoffe 1989: 38) Gerçi daha
sonralar çarın ailesini gözaltına aldırdığı için kendisini hiç affetmediğini de söylemişti ama
yine de bu konuda eleştirilmekten de kurtulamamıştı. (Puçenkov 2004: 8)
Kornilov’un Petrograt’ta yapmak istediği en önemli iş şehirdeki askerleri cepheye
yollayarak cephedekilerin bir kısmını şehre getirmekti. Çünkü başkentteki askerlerin çoğu
Sovyet’in, dolayısıyla Bolşeviklerin etkisi altındaydı. Fakat bu fikre Petrograt Asker ve İşçi
Sovyeti şiddetle karşı çıkıyordu. Sovyet bununla da yetinmeyerek komutanın “askerlerin
silahlıyken şehirde dolaşmasının yasaklanması” kararına bile itiraz ediyordu. Nitekim Sovyet
gazetesi Pravda’da çıkan yazılarda devrimin daha sona ermediği, silahların toplatılması
yerine devrimin muhafazası için bütün halka silah dağıtılması gerektiği söyleniyordu.
(Pravda, 7 ve 15 Nisan 1917) Kornilov Sovyet’in bu tutumuna karşın onlarla müzakereler
yapmayı deniyordu ama bir türlü ortak bir dil bulamıyordu. Bu durum ise onun başını ağrıtan
en mühim sıkıntılardan biri oluyordu.
Bu arada hükumetin Nisan ayında toplanarak savaşa devam kararı alması sonrası
başkentte yeniden gösteriler ve taşkınlıklar meydana geldi. Özelikle Sovyet yönetim
kurulunun askerlerin kışlalardan çıkmaması gerektiğine dair yaptığı müracaat asker üzerinde
hayli etkili oldu. Kornilov göstericilere engel olmaya ve düzeni sağlamaya çalışsa da başarılı
olamadı. Dahası bir yandan sokaklar karışık iken bir yandan da hükumet krizi patlak verdi.
Dolayısıyla askere söz geçiremeyen Kornilov’un görevde kalması artık bir anlam ifade
etmiyordu. Kendisi de bunun farkındaydı. Zaten harbiye bakanı Aleksandr Guçkov’un istifa
etmesinden hemen sonra kendisi de istifasını sunarak görevinden ayrıldığını açıkladı.
(Denikin, cilt 1, 2002: 405)
Görüldüğü gibi bütün çabasına rağmen ünlü komutan Petrograt’ta düzeni bir türlü
sağlayamadı. Zira hem Sovyet üyeleriyle anlaşamadı, hem de Bolşevik propagandası sonucu
kafası karışmış askerlere söz dinletemedi. Diğer yandan Bolşevik propagandası sonucu Rus
ordusunun mahvolduğunu da açıkça görüyordu. Ama kendi eliyle bunun bir parçası olmak
istemiyordu. Zaten Geçici Hükumet içindeki sıkıntılar ve siyasi çekişmelerden de rahatsızlık
duyuyordu. Kısacası, en doğru kararın başkentten uzaklaşarak yeniden cepheye dönmek
olduğuna inandığı için istifa ederek Petrograt’tan ayrıldı.
5. Hükumete Karşı Darbe Girişimi ve Başarısızlığı.
Her ne kadar Petrograt Askeri Bölge Komutanlığından ayrılsa bile 1917 yılı yazında
Rusya’da meydana gelen bir dizi iç ve dış olaylar Lavr Kornilov isminin yeniden başkent
gündemine girmesine neden oldu. Üstelik ünlü general bu kez Rusya orduları
başkomutanlığına kadar yükseldi. Fakat Ağustos sonlarında Geçici Hükumet başkanı
Aleksandr Kerenski’yle anlaşmazlığa düştü, ona karşı darbe girişiminde bulundu. Tabii bu
darbe girişiminde başarılı olamadı. Dahası gözaltına alınarak tutuklandı. Dolayısıyla bir
askerin ulaşabileceği en yüksek makamı elde etmiş olmasına rağmen, hızlı bir düşüş yaşadı.
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Darbenin ardından Bıhov hapishanesine gönderildi. Lakin Ekim Devrimi sonrası serbest
bırakıldı ve Don vilayetine kaçarak Bolşeviklere karşı savaşan Beyaz ordulara katıldı.
Kornilov Petrograt Askeri Bölge komutanlığından istifa ettikten sonra 8. Ordu
komutanlığına atanarak yeniden cepheye yollandı. (Şişov 2004: 115) Bu görevdeyken
sorumlu bulunduğu ordusunda büyük disiplin sağladı, ayrıca Rusya tarihinde ilk kez güvenilir
asker ve subaylardan ibaret Gönüllü Birlikler adlı bir ordu kurdu. Kısa bir sürede birliğin
asker sayısı üç bine ulaştı. Birlik 11 Ağustos’tan itibaren Kornilov Muharip alayı ismini aldı.
Bu dönemde savaş cephelerinde durum Rusya açısından çok kötüydü. Geçici Hükumet
savaşı devam ettireceğini beyan ettikten sonra 16 Haziran’da bütün cephe boyu saldırı emri
verdi. Fakat bu taarruz savunma bakanı Kerenski için adeta siyasi bir intihar oldu. Zira Rus
ordusu Galiçya’dan atıldığı gibi asker kaybı da 60 bini geçti. (Berhin 1979: 28) Ülke yine ölü
ve yaralı askerlerle, işgal edilen toprakları konuşur oldu. Bozgunun sorumlusu olarak da tüm
oklar Kerenski’ye çevrildi.
Bütün bu kötü gidişata rağmen cepheden gelen tek sevindirici haber Kornilov ordularının
başarılarıydı. Nitekim onun ordusu 6 Haziran’da Avusturya cephesini yararak düşmanın
yaklaşık 10 bin askeri ve 150 subayını esir aldı. Kuşkusuz bu başarıda generalin çok kısa bir
süre önce ordusunda kurduğu sert disiplin ve kuralların büyük etkisi oldu. Dahası bu başarı
sonrasında ülke gündeminde yine onun ismi zikredilmeğe başlandı.
Bu arada büyük kayıplar sonrası Rus halkı sokaklara döküldü. Şüphesiz bu durumu kendi
çıkarlarına kullanmak isteyen başkentteki sol parti ve örgütler 18 Haziran’da yaklaşık 500 bin
işçi ve askerin katıldığı büyük bir gösteri düzenlediler. Hükumetin derhal istifa etmesi ve
bütün iktidarın Sovyetlere bırakılması talebiyle başlayan gösteriler ülkenin birçok şehrine
yayıldı. Artan huzursuzluğa hükumetin her hangi bir çözüm bulamaması nedeniyle
Temmuz’da daha büyük gösteriler ve taşkınlıklar meydana geldi. Nitekim Taurida Sarayı’nın
göstericiler tarafından işgal edilmesi ve aralarında siyasilerin de bulunduğu bazı kişilerin
rehin alınması, hükumeti acil önlemler almak zorunda bıraktı. Bu nedenle 5 Temmuz’da
Pravda gazetesi susturuldu, bazı birlikler cepheden alınarak başkente getirildi ve şehirde
olağanüstü hal ilan edildi. Hükumetin attığı diğer bir adım ise bütün bu gösterilerin sorumlusu
olarak gösterilen üç Bolşevik önder, Lenin, Zinovyev ve Kamenev’in tutuklanmasına karar
vermesi oldu.
Hükumet güç kullanarak gösterilere engel olabildi ama her an yeniden başlama endişesi
geçmedi. Bu arada hükumette değişiklik yapıldı ve yeni kurulan hükumette başbakanlık
görevini üstlenmiş olan Aleksandr Kerenski’nin ilk işi, askerle konuşarak ülkede ciddi bir
disiplin uygulaması başlatmak istemesi oldu. Ama öncelikle güçlü bir askerin Rus Orduları
başkomutanlığına getirilmesi gerekirdi. Zira cephede Haziran saldırısı sonrası alınan ağır
kayıpların faturası General Aleksey Brusilov’a kesilmişti. Dolayısıyla hükumet hem ülkede
sükuneti sağlayabilecek, hem de Rus ordusunu yeniden kalkındırabilecek kişinin belirlenmesi
nedeniyle Mogilev’de3 bir toplantı düzenleme kararı aldı. 16 Temmuz’da yapılması öngörülen
toplantıya Mihail Alekseyev, Aleksey Brusilov, Aleksandr Lukomski, Anton Denikin,
Vladislav Klembovski, Lavr Kornilov gibi dönemin ünlü generalleri davet edildi. Lakin
Kornilov cephedeki durumun ciddiyeti nedeniyle kendisi katılmayarak komiseri Boris
Savinkov’u gönderdi.

1915 yılının Ağustos ayından itibaren Rus orduları Genel Karargahı, Beyaz Rusya’nın doğusundaki Mogilev
şehrinde yerleşiyordu.
3

626

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Toplantı gece yarısına kadar sürdü. Aslında Kerenski epeydir başkomutan Brusilov’u
görevden almak istiyordu. Ama onun yerine aday bulmakta zorlanıyordu. Kendisi Anton
Denikin’e özel bir sempati duyuyordu. Hatta bu yüzden defalarca Denikin’in komutan olduğu
Batı cephesini ziyaret bile etmişti. Lakin onun başkomutan olarak atanması orduda
huzursuzluk yaratabilirdi. Çünkü çok gençti.
Toplantı bittikten sonra Kerenski Mogilev’den ayrıldı, Petersburg’a dönmek üzere trene
bindi. Kornilov’un komiseri Savinkov da yanındaydı. İkili yol boyunca konuştular,
dertleştiler. İşte tam o sırada Savinkov sadece Kornilov’un orduyu yeniden ayağa
kaldırabileceğine inandığını belirterek onun başkomutanlık görevine getirilmesini
Kerenski’ye önerdi. (Savinkov 1919: 5) Kerenski generali pek tanımıyordu ama cephede
ölüm cezasının tatbik edilmesi ısrarından dolayı ona kuşkuyla bakıyordu. Fakat başka
seçeneği de yoktu, zira o dönem ülkede ismi en çok duyulan komutan General Kornilov’du.
Bu nedenle Savinkov’un teklifine olumlu yaklaştı.
Böylece 19 Temmuz’da Kerenski’nin emriyle başkomutan Brusilov görevden alınarak
yerine Lavr Kornilov Rus orduları başkomutanı olarak atandı. (Şişov 2004: 170) Brusilov
hatıratında görevden alınmasına göre Savinkov’la Kornilov’u eleştirmekte ve onları
arkasından iş çevirmekle itham etmektedir. (Brusilov 1963: 284) Oysa bu konuda haksızlık
yaptığı anlaşılıyor. Çünkü Kornilov görevi derhal kabul etmemiş ve birkaç gün boyunca
hükumete sunmuş olduğu taleplerin yerine getirilmesini beklemişti.
General Kornilov gerçekten de taleplerinin kabul edilmesi halinde göreve başlayacağını
açıklamıştı. Talepleri şunlardı: hükumet ordudaki atamalara karışmamalı, cephede ölüm
cezası tatbik etmeli ve bütün ülkede mitingler yasaklanmalıydı. Kornilov kendisini Rusya’nın
geleceğinde kilit öneme sahip bir kişi olarak görüyordu ve görevi kabul etmesinin bu
taleplerin karşılanmasına bağlı olduğunu düşünüyordu. Çünkü ona göre ülkenin krizden
çıkarması gerekirdi. Bunun için de kesinlikle bir diktatöre ihtiyaç vardı. Aslında kendisi
monarşi aşığı değildi ama yönetimde sert ve iş bilen bir idarecinin olmasının toplum
tarafından da makul karşılanacağını biliyordu. (Vlçek 2014: 161)
Hükumet başkanı Kerenski’ye gelince, prensip olarak generalin taleplerini kabul etmek
taraftarıydı ama açık bir şekilde Petrograt Asker ve İşçi Sovyeti ile ters düşmekten
çekiniyordu. (Lukomski cilt 1, 1922: 220) Bu nedenle münasip bir dille tüm taleplerin
zamanla yerine getirileceğini belirterek göreve hemen başlamasını, zira beklemenin vakit
kaybından başka bir işe yaramadığını ve duruma göre yeniliklerin yapılacağını belirtti.
Halbuki yıllar sonra generalin taleplerini kendisine karşı hakaret olarak kabul ettiği gerçeği
ortaya çıkmıştı. Nitekim sonralar siyasetteyken yaptığı hataları itiraf ederken, taleplerin öne
sürüldüğü esnada Kornilov’u görevden almadığı için üzüldüğünü belirtmişti. Ama o günkü
şartlarda görevi ona vermekten başka yolunun kalmadığını da itiraf etmişti. (Uşakov vd. 2012:
146)
General Kornilov başkomutanlık görevini kabul etmesiyle başbakandan sonra ülkenin en
etkili figürü oldu. Derhal işe başlayarak hem orduda hem de cephede büyük değişimler yaptı.
Bu nedenle halkın gözünde bir kahramana çevrildi. Hatta halk Kerenski’den çok ona
güvenmeye başladı. Bu arada zamanla zihninde ülke yönetimi ile ilgili belli bir sistem gelişti.
Buna göre, ülkeyi anarşistlerin ve sol örgütlerin taşkınlıklarından kurtarmak için kesinlikle
askeri diktatörlük kurulması gerekirdi. Nitekim Bolşeviklerin faaliyetleri onu çok rahatsız
ediyordu. Zaten kendisi Rusya’nın sosyalist bir devlet haline gelmesini hiç istemiyordu.
Kornilov görevi devraldıktan sonra 3 Ağustos’ta başkente gelerek ilk kez başbakanla
görüştü. İlk görüşmede taleplerinin uygulanması halinde Rusya’nın içine düştüğü durumdan
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kurtulacağına inandığını söyledi. Ardından Harbiye bakanlığına yeni atanmış Boris
Savinkov’la buluştu. Onunla görüşmesinde de taleplerinin yerine getirilmesini beklediğini
belirtti. Aslında başkente sadece bir günlüğe gelmişti, ama pek olumlu karşılanmadığının da
açıkça farkına vardı.
Savinkov hatıratında başkent yönetiminin yeni başkomutana bakışı konusunda ilginç
bilgiler aktarmaktadır. Nitekim: “İlk günden beri Kerenski’yle Karargah arasında görüş
ayrılığı vardı. Zira hemen hemen her gün Kornilov’u görevden alarak kendisinin
başkomutanlık görevini üstleneceğini söylüyordu. Halbuki ben ona Rusya’da orduyu savaşa
hazır duruma getire bilecek tek kişinin General Kornilov olduğunu hatırlatıyordum.”
(Savinkov 1919: 14) diyerek aslında başkomutanla ilgili başbakanın kuşkularını dile
getiriyordu. Görüldüğü gibi Kerenski her ne kadar çaresiz kalarak Kornilov’u başkomutanlık
görevine atamış olsa dahi ilk günden itibaren ona karşı bir duruş sergilemiş, taleplerini daima
erteleyerek mevcut durumu kendi lehine değiştirmeğe çalışmıştır.
Kornilov ikinci kez Ağustos’un 10’da başkente gitti ve Kerenski ile Kışlık Sarayı’nda
görüştü. Fakat ikili arasında tartışma çıktı, bir birlerini Rusya’yı felakete sürüklemekle
suçladılar. (Vlçek 2014: 163) Kornilov taleplerinin kabul edilmediği takdirde orduyu
hükumete karşı harekete geçireceği tehdidinde bulundu. Böylece iki tarafın anlaşmazlığı
açıkça ortaya çıkmış oldu.
Bu arada başbakan Kerenski hem kendisine destek bulmak, hem de ülkedeki sağ ve sol
örgütler arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla 13-15 Ağustos tarihlerinde Moskova’da üst
düzey bir devlet toplantısı yapmaya karar verdi. Fakat daha toplantı başlamadan önce
ortalıkta, Kornilov’a sadık birliklerin Moskova’ya geleceğine dair söylentiler dolaşmaya
başladı. Bu söylenti Bolşevikleri endişeye soktu. Bu yüzden Moskova Sovyet’i, hükumeti ve
kendilerini savunmak için Geçici Devrim komitesi adlı bir kurum oluşturdu. (Rabinoviç 1989:
137) Bolşeviklerin açıkça hükumet yanlısı siyaset izlemelerinin temel sebebi Kornilov’a karşı
duruş noktasında Kerenski ile aynı çizgide olmalarıydı.
Kerenski toplantıya Kornilov’un katılmasını istemiyordu ama başkomutanın katılmakla
kalmadı bir de heyecanlı bir konuşma yaptı. Salonda bulunan herkesin alkışladığı
konuşmasında ülkedeki ve cephedeki genel durum hakkında geniş bilgi veren Kornilov, bütün
problemlerin sorumlusu olarak Bolşevikleri ve anarşist grupları işaret etti. Onun sol örgütleri
bertaraf etme isteği yabancı ülkeler için olumlu bir sinyaldi. Zira yabancı ülkeler Rusya’da
sosyalist bir devrimin gerçekleşmesinden yana değildiler. Dolayısıyla başkomutana bu
yaklaşımında destek veriyorlardı. Hatta Stalin bu konuya dikkat çekerek Times gazetesini
açıkça başkomutanın propagandasını yapmakla suçluyordu. (Stalin 1947: 325)
Dolayısıyla büyük bir coşkuyla karşılanan konuşma sonrası Kerenski Sovyetlerin de
desteğiyle başkomutanın üzerine ciddi bir şekilde gitmeğe karar verdi. Çünkü onun sadece
Sovyetleri değil, kendisini de bertaraf ederek diktatörlüğünü ilan edeceğini düşünüyordu.
Aslında başbakanın kuşkuları hiç yersiz de değildi. Zira Moskova toplantısı sonrası Kornilov,
bazı birlikleri cepheden çekerek Petrograt çevresine toplamaya başlamadı. İşte Kerenski’yi en
fazla rahatsız eden husus da buydu.
Bu arada toplantıdan birkaç gün sonra Petrograt’ta başkomutanın görevden alınacağına
dair söylentiler dolaşmaya başladı. Bu söylentiler öylesine hızla yayıldı ki, 22 Ağustos’ta
Kazak birlikleri adına bir heyet başbakana giderek bunun resmen yalanlanmasını istedi.
Kerenski de onlara söylentilerin nereden kaynaklandığını bilemediğini, başkomutanın
görevden alınmasının söz konusu olmadığını bildirdi. (Lukomski cilt 1, 1922: 226)
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Başkentte iki lider arasındaki gerginlik söylentileri hızla yayılırken, 24 Ağustos’ta
Harbiye bakanı Boris Savinkov, Kornilov’la görüşmek üzere Genel Karargaha gitti. Yukarıda
da değinildiği gibi, Boris Savinkov daha önce kendisiyle beraber çalışmıştı ve onun Rus
orduları genel komutanı olarak atanmasında aracı olmuştu. Fakat şimdi başbakan
Kerenski’nin yanındaydı ve bakanlık görevinde bulunuyordu. Dahası Mogilev’e giderken,
ikili arasındaki anlaşmazlığı çözebileceğini de düşünüyordu.
Savinkov ve Kornilov görüşmesinde hükümetin bütün taleplere olumlu yanıt vereceği,
fakat Petrograt’ta durumun epey sıkıntılı olmasından dolayı bazı askeri birliklerin acilen
başkente kaydırılması hususunda mutabakata varıldı. (Lukomski cilt 1, 1922: 237) Bunun
üzerine başkomutanın emriyle General Aleksandr Krımov’a “Bolşeviklerin taşkınlıklarına
engel olmak” için askeri birlikleriyle beraber başkente hareket etmesi emri verildi. (Rabinoviç
1989: 145) Çok ilginçtir ki, Savinkov’la görüşme boyunca Kornilov, ülkenin kurtuluşu için
başbakanla beraber çalışmaya hazır olduğunu da açıkça belirtti. (Şişov 2004: 194)
Savinkov’un ayrılmasından sonra başkomutanla görüşmek üzere bu kez Mogilev’e Prens
Vladimir Lvov gitti. Savinkov’un iddiasına göre Kerenski, Lvov vasıtasıyla da Kornilov’la
iletişim kurmak istemişti. (Savinkov 1919: 25) Her ne kadar Kerenski sonradan bunu inkar
etse bile Lvov, başbakanın talimatı üzerine gittiğini belirtiyordu. Görüşme sırasında Kornilov,
ülkede durumun sıkıntılı olduğunu, aldığı duyuma göre Bolşeviklerin başkentte büyük bir
ayaklanma çıkarmaya hazırlandıklarını bu nedenle yönetimde kim olursa olsun onun
talimatlarına uyacağını, siyasi iradeyle ordunun arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesini
istediğini ve tüm anlaşmazlıkların giderilmesi için başbakanı Genel Karargaha beklediğini
ifade etti. Lvov ertesi gün Mogilev’den başkente döndü ve başkomutanın söylediklerini
başbakana aktardı.
Fakat başbakanın kafası çok karışıktı. Nitekim Kornilov’la beraber yürüyerek Sovyete
karşı mı, yoksa Sovyetlerle beraber olarak başkomutana karşı mı durması gerektiğine bir türlü
karar veremiyordu. (Denikin cilt2, 2002: 50) Lakin 26 Ağustos akşamı oldukça ilginç bir
şekilde davranarak Lvov’u, Kornilov’un sözcüsü olmakla suçladı ve tutuklattı. Çünkü kendi
geleceği açısından Kornilov birliklerinin başkente gelmesini asla istemiyordu. Dahası
başkomutanla yapılan müzakereleri bir kenara bırakarak Petrograd Asker ve İşçi Sovyetleri ile
görüşmeye başladı. 26 Ağustos akşamı ise Boris Savinkov’u odasına davet ederek
Kornilov’un azlinin imzalandığı belgeyi ona gösterdi. Oldukça şaşıran Savinkov hükumetle
Karargah arasındaki mutabakata rağmen olan bitene bir anlam veremediğini ve gerekirse
yeniden başkomutanla görüşebileceğini söyledi. Savinkov hatıratında bu konuyu
değerlendirirken, başbakanın “Ayın 17’de razı olduğu meseleyi ayın 26’da niye geri
çevirdi”ğine bir anlam veremediğini, üstelik böyle davranarak “ordu karargahını isyana
teşvik” ettiğini vurgulamaktadır. (Savinkov 1919: 23) Dolayısıyla Kerenski’yi bu kararından
vazgeçirmeye çalıştığını, lakin başbakanın ona artık çok geç olduğunu ve Karargâha da aynı
belgenin gönderildiğini söylemektedir. (Savinkov 1919: 27)
Böylece hükumetle Karargah arasındaki ipler 26 Ağustos akşamı koptu.
27 Ağustos sabahı Kornilov, görevden alındığını ve yerine geçici olarak General
Aleksandr Lukomski’nin atandığını bildiren belgeyi aldığında çok şaşırdı, inanmadı. Bunun
bir Alman provokasyonu olduğunu sandı. Fakat hükumet tarafından ihanetle suçlandığına dair
haberlerin gazetelerde yer aldığını duyunca aldatıldığını düşünerek emre itaat etmeyeceğini
açıkladı.
Bu arada General Lukomski de Kerenski’nin emrine itiraz ederek görevi kabul
etmeyeceğini söyledi. Ardından başkomutan Kornilov’la beraber hareket ettiğine dair
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başkente bir telgraf çekti. (Rabinoviç 1989: 151) Bu telegraftan sonra Savinkov başkomutanı
telefonla arayarak hükumetin emrine uymasını tavsiye etti, fakat olumsuz yanıt aldı. Kornilov
ona ülkenin ağır durumda olduğu bir sırada görevden ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
(Lukomski cilt 1, 1922: 244) Hatta General Krımov’un komutası altındaki birliklerin 28
Ağustos akşamı başkent yakınlarında buluşacaklarını, bu nedenle 29 Ağustos’tan itibaren
bölgede olağanüstü hal ilan edilmesinin doğru olacağını bildirdi. (Yakovlev cilt 1, 2003: 190)
Kornilov bu görüşme sonrasında 24 Ağustos’ta Petrograt orduları komutanı olarak atadığı
General Krımov’a talimat vererek kendisine bağlı tümenleri hızla başkente götürmesini
emretti.
Bu arada Savinkov’un davranışları hayli ilginçti. Zira kendisi başından beri Kornilov’a
destek verir gibi görünse de, son anda Kerenski’den yana tavır takındı. Denikin hatıratında
onun çok güvenilmez biri olduğunu, duruma göre hem Kerenski’yi hem de Kornilov’u
satabileceğini söylüyordu. (Denikin cilt 2, 2002: 47)
Kornilov general Krimov’a talimatını vermişti ama tümenlerin beklenilen hızla başkente
ulaşmaları imkansız gibiydi. Çünkü o sırada Birinci Don Kazak tümeninin büyük bir kısmı
Pskov’da, Tuzemni tümeni ise Pskov’a yakın Dno istasyonu çevresindeydi. Bunların başkente
ulaşmaları için yaklaşık 250 kilometre yol kat etmeleri gerekirdi. Ussuriyski Atlı Tümeni ise
Pskov’un daha güney doğusunda, başkente yaklaşık 600 kilometre uzaktaydı. Ayrıca birlikler
arasında iletişim kopukluğu vardı. Bu arada General Krımov kendisi hükümetle Karargah
arasında neler yaşandığını tam olarak bilmiyordu. Hatta kimi zamanlar her ikisinin anlaştığını
bile düşünüyordu.
Bu sırada başkentte Kornilov’la mücadele etmek için hazırlıklar yapılıyordu. Özellikle
Bolşevik Partisinin öncülüğünde Devrim Karşıtlığıyla Mücadele komitesi kurularak 40 bin
kişi seferber edilmişti. Sovyetlerin yardımıyla cesaretlenen Başbakan Kerenski ise Krımov
birliklerinin başkente ulaşmaması için 27 Ağustos’ta bütün demiryolu çalışanlarına, Genel
Karargahın hiçbir emrine uymamaları gerektiğine dair bir telgraf gönderdi. (GARF, Fond
1780, Opıt 1, Delo 15, List 27) Buna karşılık Genel Karargah tarafından 29 Ağustos’ta
Kornilov’un Rus halkına müracaatını yayınlandı. (Lukomski cilt 1, 1922: 245-246)
Müracaatta Rusya’nın içinde bulunduğu ağır durum dolayısıyla “Alman ajanı olan” Geçici
Hükumet’in kararına uyulmayacağı ve ülkenin kurtarılması için çalışılacağı söylendi. (BSE
1953: 26) Ardından Mogilev’de olağanüstü hal ilan etti. Başkomutan daha sonra askerlerinin
yanına giderek kendisinin sorunu barışçıl yollarla çözmek istediğini, fakat Kerenski’nin
“Alman casuslarıyla” anlaşarak ülkeyi felakete sürüklediğini, bu durum karşısında ise sessiz
kalamayacağını vurguladı. (İoffe 1995: 135)
Kornilov ile Kerenski arasında anlaşmazlık ortaya çıkınca Rus ordusunun bazı generalleri
Genel Karargahtan yana tavır takındılar. Bu destek sonrası, kalkışmasında başarıya
ulaşacağından kesin emin olan başkomutan hükumeti şiddetle eleştirmeye devam etti.
“Hainler! Bizim içimizde değil, Petrograt’tadır. Alman parasıyla yasadışı olarak hükumeti ele
geçirmiş ve Rusya’yı satmakla meşguller” (İoffe 1989: 130) diyerek sert açıklamalarıyla
toplum tarafından da karşılık bulmasını bekliyordu.
Kornilov kendinden emin açıklamalar yapıyordu fakat birliklerin başkente ulaşmasının
artık imkânsız olduğundan ise habersizdi. Zira özellikle hükumetin 27 Ağustos’taki
açıklaması sonrası birliklerin geçmesi ihtimali olan yollarda demiryolu çalışanları rayları
tahrip ederek harekete engel olmuşlardı. Öte yandan başkentten gönderilen Bolşevik
propagandacılar askerler arasında konuşmalar yaparak hükumetin kararına uyulmasını ve
komutanlarının emirlerine itiraz etmelerini söylüyorlardı.
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Dolayısıyla bu gibi olaylara şahit olan General Krımov başkentte olağanüstü bir şeylerin
yaşandığını, hatta Kerenski’nin iktidarda olmadığını düşünmeğe başladı. Zaten demiryolları
tahrip edildiği için ordusunun hareket edemediğini açıkça görüyor, Genel Karargahla ve hatta
diğer birlikleriyle de irtibat kuramıyordu. Nasıl hareket edeceği üzerine düşünüp dururken 30
Ağustos’ta hükumet adına yanına gelenler, başbakan Kerenski’nin kendisini görüşmeler
yapmak için başkente beklediği haberini verdiler. Bunun üzerine Krımov kurmaylarıyla bir
toplantı yaptı. Toplantı sonrası başkente gitmeğe karar verdi. Fakat onun bu kararından
general Kornilov’un haberi yoktu. (İoffe 1989: 139)
Şüphesiz General Krımov’un başbakanla görüşmek üzere başkente gidişi Kornilov
isyanına büyük bir darbe indirdi. Çünkü Genel Karargaha tabi olan bir komutan gibi ona
verilen talimat ordusunu başkente götürmesiydi. Fakat gerek hem Genel Karargahla iletişim
sıkıntısı, hem Bolşevik propagandaları sonucu hükümete isyan etmekten vazgeçen birliklerin
durumu, hem de başkentte olup bitenleri yerinde öğrenme arzusu generalin Petrograd’a
gitmesindeki en mühim nedenlerden oldu.
Krımov’un başkente vardığı sırada başbakanın emriyle Kornilov darbesini aydınlatmak
için Olağanüstü bir Soruşturma Komisyonu kuruldu. General Krımov ise başbakanla 31
Ağustos sabahı Kışlık Sarayında görüştü. Görüşme hayli gergin geçti. Çünkü başbakan
yüzüne karşı ihanet içinde olduğunu söyledi. Krımov ise tüm iddiaları reddederek iktidarı
savunmaya çalıştığını ifade etti. Bu arada görüşme esnasında içeri giren Soruşturma
Komisyonu başkanı İosif Şablovski o günün akşamı generali ifade vermek üzere yanına
beklediğini söyledi. Fakat Krımov hem görüşme sırasında başbakanın tavrını, hem de
Soruşturma Komisyonu başkanının ifadeye davetini içine sindirmedi. Akşam olunca misafir
kaldığı dairede intihar ederek hayata veda etti. (Rabinoviç 1989: 175)
Krımov’un intiharı Kornilov’un darbe girişiminin sonu oldu. Böylece Kerenski bu büyük
problemi atlatmayı başardı. Çok sevinçliydi ama sevinci pek de uzun sürmedi. Zira darbeci
generale karşı yanına çektiği Bolşevikler tarafından devrilerek Ekim’de iktidardan
uzaklaştırıldı. Kornilov’a gelince, aslında Bolşeviklerin iktidar yürüyüşüne engel olmaya
çalıştı ama yaptığı darbe girişimiyle onların zafere ulaşmasının temelini hazırladı.
6. Son Savaşı ve Ölümü.
Kornilov yapmak istediği darbe girişiminde başarılı olamadan Geçici Hükumet tarafından
1 Eylül’de tutuklandı. (Denikin cilt 1, 2002: 438) Ülkeyi hem Bolşeviklerden, hem de sağlam
iradeye sahip olmayan Geçici Hükümet’ten kurtarmayı düşünmüştü ama gerek askeri birlikler
arasındaki iletişimsizlik, gerekse de başkentten yeterli destek bulamamasından dolayı başarıya
ulaşamadı. Denikin hatıratında bu konuda: “Aslında onun etrafında kimseler yoktu. Yanında
duruyormuş gibi görünen siyasiler ve farklı grup üyeleri ise gölgede kalmaya, olayların
gidişatına göre tavır takınmaya çalışıyorlardı.” (Denikin cilt 2, 2002: 47) diyerek askeriye
dışında Kornilov’a pek destek verilmediğini vurguluyordu.
Kornilov’un gözaltına alınmasından sonra başkomutanlık görevine birtakım
tereddütlerinden sonra General Mihail Alekseyev getirildi. Fakat o da bir hafta sonra kendi
isteğiyle görevinden istifa etti. Ondan sonra ise başkomutanlık görevini pek de tanınmayan
General Nikolay Duhonin üstlendi. (Şişov 2004: 262)
Mağlup Kornilov komutanlarının önünde askerlerinden özür diledi. Bazıları bu manzara
karşısında gözyaşlarını tutamadı. (Bugayev 2010: 61) Kornilov ile birlikte ona destek veren
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generaller Anton Denikin, İvan Erdeli, Yevgeni Elsner, Aleksandr Lukomski, İvan
Romanovski ve Sergey Markov da gözaltına alındı. Generallerin sorgulanması 9 Eylül’de
bitti. Kornilov, Lukomski ve Romanovski Mogilev’den 50 kilometre uzakta yerleşen Bıhov
hapishanesine, Denikin, Markov, Erdeli, Elsner ise Berdiçev hapishaneye gönderildiler.
Görüldüğü gibi Kerenski büyük bir rakibini mağlup etmeyi başardı, fakat bu sırada kendi
iktidarının temelini de sarsan adımlar attı. Özellikle askerin gücünü zayıflatılarak birçok
generali hapse atması onu sol örgütler karşısında zayıf konuma getirdi. Nitekim generallerin
hapse atılması sonrasında Bolşevikler hızla ülkenin bütün bölgelerinde organize olmaya ve
açıkça Geçici Hükümete karşı mücadele etmeye başladılar. Zaten artık ülkede iç huzur da
kalmamıştı. Dolayısıyla bu müsait durumdan faydalanmaya çalışan Bolşevik önder Lenin,
bütün arkadaşlarına hükumetin silahlı yolla devrilmesinin talimatını verdi.
Bu talimat sonrası harekete geçen Bolşevikler 25 Ekim’de başarılı oldular. Gerçi
hükumet yaklaşan isyan dalgasına engel olmaya çalıştı, ama bu kez pek bir şey yapamadı.
Başbakan Kerenski korkusundan kıyafetini değiştirerek kaçmaktan başka çare bulamadı.
Böylece 26 Ekim’den itibaren ülkede Bolşevik Hükümeti kuruldu. (RGASPİ, Fond 2, Opıt 1,
Delo 4634, List 1)
Kuşkusuz iktidara gelen yeni hükumet Kornilov ve ona destek veren generallerle
hesaplaşmak istiyordu. Zira onların hayatta olmalarını kendisi için en büyük tehdit olarak
görüyordu. Zaten bu generallerin hiçbirisi de Bolşevikleri sevmiyordu. Bu nedenle yeni
hükümet göreve başlayınca ilk icraatlarından birisi Rus ordusu Karargahını eski Çar
generallerinden temizlemek, üstelik hapse atılmış generaller konusunu ele almak oldu.
Bundan haberdar olan Kornilov Rus orduları başkomutanı General Duhonin’e bir mektup
yazarak karargahın korunması gerektiğini, gerekirse bu konuda kendisine yardım sağlamak
istediğini bildirdi.
Fakat Bolşevikler planlarını uygulamak için derhal Nikolay Krılenko komutası altındaki
askeri bir birliği 19 Kasım’da Mogilev’e gönderdiler. Bunun üzerine Kornilov, Bıhov
hapishanesi başkanıyla görüşerek salıverilmelerini beklediğini söyledi. Bu arada General
Duhonin, Bolşevik birliklerin Mogilev’e doğru yaklaşması üzerine 18 Kasım’da
kurmaylarıyla bir toplantı yaparak generallerin serbest bırakılmasından yana tavrını bildirdi.
Aslında kendisi Kornilov ve yanındakı arkadaşlara sempati duyuyordu. Dolayısıyla onların
Bolşevikler eline geçmesine gönlü razı değildi. Bu arada bir iddiaya göre de Kornilov serbest
kalmaları için General Duhonin’e mektup yazmıştı. (Kruçinin 2006: 47)
Böylece General Duhonin’in son talimatıyla hapishanede bulunan generaller Kornilov,
Denikin, Romanovski, Lukomski ve Markov özgür kaldılar. Üstelik hapishaneden çıktıktan
sonra biran önce Don vilayetine gitmek için hazırlık yaptılar. Bolşevikler iktidara geldikten
sonra Don vilayetinde General Aleksey Kaledin, onları tanımayacağını söyleyerek kendi
hükumetini kurmuştu. Özgür generaller de Kaledin’le birlikte çalışmak için Don’a gitmeğe
karar verdiler. Ancak toplu halde değil, kim nasıl başarırsa öyle gidecekti. Bunun üzerine
General Kornilov kendine sadık Tekinski alayı ile birlikte yola koyuldu. Onun ayrılmasından
sonra Bolşevik hükumeti bütün bölgelere telegraflar çekerek generalin yakalanması için
halktan yardım talep etti. (Bugayev 2010: 135)
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Tekinski alayı yolda birkaç kez Bolşeviklerle çatışmaya girdi, ölenler ve yaralananlar
oldu. Üstelik kışın soğuğu ve yiyecek sıkıntısını bahane eden daha fazla devam etmek
istemediklerini söylediler. Böyle olunca general yolun geri kalan kısmını tek başına gitti.
Nihayet 25 Aralık’ta Don vilayeti merkezi Novoçerkassk’a vardı ve Bolşevik Hükumetine
karşı çıkan Gönüllüler Ordusuna katıldı. Onun Novoçerkassk’a varışıyla Bolşevik iktidarına
karşı bölgede savaşan ordular büyük bir güç kazandılar. Bu nedenle bazı araştırmacılar
tarafından 25 Aralık tarihi, Beyaz Hareketin doğum günü olarak kabul edilmektedir. (Pavloviç
1996: 42)
Böylece Don vilayetinde eski Çarlık ordusunun en büyük generalleri bir araya gelerek
görev dağılımı yaptılar. Kornilov orduların genel komutanlığı görevini üstlendi. Çünkü diğer
komutanlar Alekseyev’in askeri işlere karışmasını istemiyorlardı. (Volkov 2001: 130) Bu
nedenle ona mali ve dış işlerden sorumlu görevi verildi. Zaten bazı generaller arasında eskiye
dayanan sıkıntılar vardı ve bunu herkes biliyordu. Özellikle Kornilov ve Alekseyev hiç bir
birileriyle uzlaşmıyorlardı. (Kruçinin 2006: 49) Hatta selamlaşmadıkları bile söyleniyordu.
Öte yandan Alekseyev’in General Kaledin ile de arası iyi değildi. (Rodionov 2007: 152) Fakat
herşeye rağmen birlikte çalışmaları gerekirdi. Nitekim yabancı ülkeler tarafından destek
alıyorlardı. Örneğin, yabancı ülkeler tam o sırada Gönüllü Ordulara destek amacıyla 100
milyon ruble para vermişlerdi. (Korneyev 2011: 68) Dolayısıyla bu desteğin sürmesi için
generallerin bir birileriyle zorunlu da olsa birlikte çalışmaları lazımdı.
Bolşevik Hükumeti ilk günlerden itibaren General Kaledini “azılı düşman” diye
nitelediğinden Don vilayetini “büyük savaş alanı” olarak açıklamıştı. Dolayısıyla isyancı
generalle savaşmak için Kızıl güçler toplanarak oraya gönderiliyordu. Bunu duyan Gönüllü
Ordu askerlerinin endişesi ise her geçen gün artıyordu. Ama yine de Kornilov’un komutan
olması onları memnun etmişti. Çünkü asker onu çok seviyordu ve generalin varlığı onlarda
ölüme hazır olma duygusu uyandırıyordu. (Gul 1921: 59)
Ocak başlarında Kaledine karşı savaşan Bolşevik güçlerin sayısı 10 bine ulaştı. Oysa
Kaledin birlikleri giderek zayıflıyordu. Durumun vahameti ve sıkıntılı duruma çözüm
bulabilmek amacıyla General Kaledin 29 Ocak’ta hükumetini toplantıya çağırdı. Bolşeviklere
karşı savaşmak için ellerinde pek cephane ve asker kalmadığını açıkça itiraf etti. Ardından
Kazak birlikleri başkanlığından ayrıldığını söyledi. Daha sonra ise çalışma odasına çekilerek
intihar etti. (Donskaya Armiya v Borbe s Bolşevikami 2004: 24)
Kaledin’in intiharı sonrasında General Kornilov Novoçerkass’ta pek duramayacaklarını
düşünerek Gönüllü Orduyu Kuban vilayeti merkezi Yekaterinodar’a4 götürmeğe karar verdi.
Zira Kuban vilayetinde Gönüllü Ordular büyük hazırlık yapabilirlerdi. Hem Yekaterinodar ele
geçirilirse vilayet genelinde Bolşevikler aleyhine büyük isyan çıkabilirdi. (Volkov 2001: 763)
Halbuki General Alekseyev, Kornilov’un bu kararına karşı çıkıyordu. Nitekim ona göre
mevsim kıştı ve bu yolculukta ordu boşuna heba olabilirdi. Lakin ordunun genel komutanı
Kornilov olduğundan onun endişeleri ve itirazları rağmen pek bir işe yaramadı. Böylece 9
Şubat’ta ordu Rostov na Donu şehrini terkederek Kuban vilayeti merkezine doğru yürüşe
başladı.

4

Sovyet dönemi sonrası şehrin adı Krasnodar diye değiştirilmiştir.
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Kornilov’un komutası altında gerçekleşen bu ilk Kuban yürüşü genel olarak tarih
literatüründe Buzlu Yürüş diye adlandırılmıştır. Bunun nedeni ordunun harekete başlayacağı
gün havanın yağışlı ve şiddetli soğuk olmasındandı. Gerçekten de o gün önce yağmur
ardından kar yağışı başlayarak rüzgarın da etkisiyle askerlerin ıslanmış kıyafetlerinde buz
sarkıtları oluştu. Üstelik toprağın çamurlu, kaygan olması, gözlerin, kulakların, burunların
donması askerin hareketini kısıtladı. Dahası bütün bu zorluklara rağmen yol boyunca
Bolşeviklerle çatışmalar da yaşandı. Ama yine de Kornilov yaklaşık 4 bin kadar askeri
Yekaterinodar civarına sağ salim ulaştırabildi.
Gönüllü Ordu Yekaterinodar civarında mevzi aldıktan sonra 27 Mart’ta Kornilov’un
emriyle şehre saldırı başladı. O sırada tahminlere göre şehirdeki Bolşevik güçlerin sayısı 2540 bin civarındaydı. (Gul 1921: 73) Fakat ilk dörd günkü saldırılardan hiçbir sonuç elde
edilmedi. Bu durum askerin moralini kötü etkiledi. Ayrıca cephaneliğin tükenmesi ve
şehirden gelen top atışları sonucu asker arasındaki kaybın artması ümitlerin tükenmesine
neden oldu. General Kornilov da çaresizdi. Çıkış yolu arıyor, bulamıyordu. Bunun üzerine
bütün askeri liderlerle bir toplantı yaptı. Toplantıda 31 Mart günü bütün cephe boyunca büyük
saldırı başlatmak istediğini söyledi. Lakin başta General Alekseyev olmakla diğer askeri
sorumlular da ordunun yorgun ve moralsiz olduğunu belirterek saldırının bir gün
ertelenmesini teklif ettiler. Kornilov bu teklife sıcak baktı ve saldırının 1 Nisan tarihine
ertelendiğini duyurdu. (Denikin cilt 2, 2002: 342)
Bu arada ordunun Yekaterinodar civarında konuşlandığı günden beri Kornilov’un
karargahı açık bir tarlada, top atışları mesafesinde yerleşiyordu. Gerçi yanındakiler birkaç kez
generali uyararak karargahın yerinin değiştirilmesini söylemiş, fakat o her defasında “daha
sonra” diyerek karşılık vermişti. Bolşevikler ise 31 Mart sabahından itibaren tam karargaha
yakın mevzilere top atışlarına başlamışlardı. Işte o sabah top mermilerinden biri Kornilov’un
bulunduğu karargaha isabet etti. O sırada karargahtaki odasında tek başına olan general ağır
yaralandı ve derhal çevredekiler tarafından Kuban nehri kıyısına götürüldü. Fakat hiçbir çaba
sonuç vermedi ve general ebediyen hayata gözlerini kapadı. (Gul 1921: 121) Kornilov’un
ölümü sonrasında karargahın keçeden yapıldığı ve komutanın güvenliği için pek de dikkatli
davranılmadığı iddiaları dile getirildi.(Bogayevski 1963: 117-118)
Generalin öldüğünü askerden saklamaya çalıştılar ama bu mümkün olmadı. Nitekim kısa
zamanda haberi bütün ordu duydu. Askerler ağladı, generalsiz herhangi bir başarının
gelmeyeceği söylentileri ortalıkta dolaşmaya başladı. Açıkçası onun yokluğunda kimse
savaşmak da istemiyordu artık. Fakat askeri öyle başsız bırakmak da mümkün değildi. Bu
nedenle General Alekseyev derhal bir toplantı yaparak General Anton Denikin’i Gönüllü
Ordulara komutan olarak atadı. (Şişov 2004: 405) General Denikin’in komutan seçilince ilk
kararı ise Yekaterinodar üzerine saldırıdan vazgeçmesi oldu.
Görüldüğü gibi Kuban yürüşü general Kornilov’un son savaşı oldu. Nitekim yürüş
oldukça kıt olanaklara rağmen onun ölümüne kadar devam etti. Fakat ölümü sonrası
komutanlığı devralan Anton Denikin, askerin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak
Yekaterinodar’ı savunan Bolşevikleri mağlup edemeyecekleri anladı ve Gönüllü Orduların
daha kuzeye çekilmeleri emrini verdi.

634

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Sonuç.
Şüphesiz Rus ordusunun 20-ci yüzyılın başında yetiştirdiği en büyük generallerden
birisi Lavr Kornilov’du. Kendisi sade bir aileye mensup olmasına rağmen bilgisi, çalışkanlığı,
cesareti ve kararlı duruşuyla Rus ordusunun en yüksek makamına kadar yükselebilen ender
askerlerden biriydi. Onun inandığı, kabul ettiği tek bir gerçek vardı; Rusya için hayatının
sonuna kadar çalışmak. Nitekim bunu da yaptı, hayatının sonuna kadar Rusya’nın varlığı için
gayret sarfetti.
Fakat kaderin bir cilvesidir ki, yükseldiği makamlarda istediklerini pek
gerçekleştiremedi. Bunun en mühim sebeplerinden birisi karşısındakilere göre, siyasi
oyunlarda başarısız olmasıydı. O iyi bir askerdi, ama bir siyasetçi değildi. Bütün isteği vahit
ve bölünmez Rusya’yı korumaya çalışmaktı. Fakat onu göreve getirenler ve ondan
faydalanmak isteyenler farklı siyasi hesaplar içindeydiler. Bu nedenle siyasi çekişmelerin
sürdüğü bir ortamda kaybeden taraf General Kornilov oluyordu. Görüldüğü gibi, 1917 yılının
Ağustos’unda Bolşevikleri durdurmak için Geçici Hükumet’le birlikte harekete geçmeğe
çalışmıştı. Ancak siyasi hesapların kurbanına çevrilerek hem görevinden uzaklaştırılmış, hem
de tutuklanarak hapishaneye gönderilmişti.
Kornilov cesareti ve gözüpekliği ile askerleri arasında büyük bir sevgi kazanmış ender
generallerdendi. Gerçekten de o dönemde onun kadar asker sevgisini kazanmış general sayısı
oldukça azdı. Çünkü orduda büyük bir çöküş yaşanıyordu. Cephelerde alınan yenilgiler
herkesi hayal kırıklığına uğratıyor, komutanlar da çare bulamıyorlardı. Lakin sadece onun
birlikleri cephede zaferler kazanıyordu. Bu durum ise toplum tarafından büyük sevinçle
karşılanıyor, onun askerleri kazandıkça generalin ismi bütün ülkede popülerleşiyordu.
Sonuç olarak, parlak bir askeri geçmişe sahip olan Lavr Kornilov, darbe girişiminin
akamete uğraması sonrasında Genel Karargahın şatafatlı odalarından, keçeden bir duvarı olan
sade bir karargah odasına kadar hızlı bir düşüş yaşadı. Dahası ömrü boyunca engel olmaya
çalıştığı Bolşeviklere karşı mağlup olmaktan kurtulamadı. Dolayısıyla genellikle büyük
savaşlardan zaferle ayrılan ünlü general, son savaşını kaybetti.
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General Lavr Kornilov- 1916
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Kornilov isyanı hakkında dönemin İzvestiya gazetesinin ikinci baskısı. 28 Ağustos 1917.
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General Kornilov’un Moskova’da Aleksandr istasyonunda karşılanması

General Kornilov’un Yekaterinodar’daki (şimdiki Krasnodar) mezarı.
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Kornilov’un hiçbir emrine itaat edilmemesi hususunda Geçici Hükumet’in kararı.
(Gosudarstvennıy Arhiv Rossiyskoy Federatsiy, Fond 1780, Opıt 1, Delo 15, List 27)
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General Kornilov ve General Duhonin Karargahta- 1917.
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BEBEK ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİNE
YÖNELİK ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK: MEMEDEKİ ÇOCUK NASIL
BESLENİR?
Müesser ÖZCAN*

Hatice DEMİR KÜRECİ**

Fehime ESRA ÖZER***

“……Çocuk ölümlerini engelleyecek bir nüfus siyasetini benimseyen; sosyal teşkilatlanmasını
bütün Anadolu’ya yayarak çocuk yetiştirme bilgisini bütün annelere öğretip, gebe veya yeni
doğan kadının ekonomik, sosyal, sıhhi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye olmak..”
Amaç: Bu çalışmayla Cumhuriyetin ilk yıllarında bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar arasında
yer alan çocuk sağlığını koruma ve geliştirmek için halk eğitimlerine yönelik örnek niteliğindeki eserde çocuk
beslenmesine ilişkin verilen bilgiler günümüz Türkçesine çevrilip sadeleştirilerek, güncel bilimsel bilgiler
ışığında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile Türk Tıp Tarihi yeni bir kaynak belge daha
kazanmış olacaktır.
Yöntem: Araştırmaya konu olan eser, öncelikle araştırmacılar tarafından gözden geçirilmiştir, yapılan ilk
değerlendirmeden sonra Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzman olan akademisyen ile tekrar okunarak kolay
anlaşılmasını sağlamak için sadeleştirme işlemi yapılmıştır. Bu işlemin ardından elde edilen veriler güncel
bilimsel bilgiler ışığında yorumlanmıştır.
Bulgular:
İncelenen eser; çocuk ölümleri, çocukların beslenmesi, çocuğun gelişimsel özelliklerinin
değerlendirilmesinden, anne sağlığına kadar pek çok bilgiyi annelerin anlayabileceği bir dille topluma
sunmaktadır. Uzun süren savaşlardan çıkmış, yetişmiş insan gücünün, ekonomik kaynakların sınırlı olduğu bir
dönemde Dr. Ali Vahid’ in günümüzde de çoğu geçerliliğini ve bilimselliğini koruyan bilgiler ışığında toplum
sağlığının önemli bir unsuru olan bebek sağlığı konusundaki bu kitabı dönemin çocuk sağlığı konularına ışık
tutan önemli bir belge niteliğindedir
Sonuç: Yaklaşık bir asır önce bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan
çalışmaların güncel bilimsel yaklaşımlara uygunluk gösterdiği, bilimsel bir metodolojinin izlendiği
görülmektedir. Özellikle anneler özelinde, toplumun sağlık konusunda bilinç ve eğitim düzeyine önem veren
çalışmalar bir devlet politikası olarak yapılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmaya konu olan “Memedeki çocuk nasıl
beslenir?” kitabı içeriği, halkın anlayacağı bir dilde yazılması ve sık karşılaşılan sorulara pratik yanıtlar sunması
açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk; Beslenme; Eğitim; Tıp; Tarih
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An Example of the Studies Aimed at Preventing Infant Mortality During the First Years of the Republic:
Memedeki Çocuk Nasıl Beslenir?
Aim: The aim of this study is to evaluate the information in the book regarding child nutrition in the light of the
current scientific knowledge by translating it into current Turkish language and abbreviating it. The book was
among the studies done for preventing infant mortality during the first years of the Republic and an example to
the public education for protecting and improving child health. This study will also provide a new source
document to the Turkish Medical History.
Method: First the book was reviewed by the researchers. After the first evaluation, it was read with an
academician, who is an expert of Turkish Language and Literature, and abbreviated in order to make it more
articulate. After the abbreviation, the obtained information was interpreted in the light of current scientific
knowledge.
Findings: The reviewed book offers information about infant mortality, child nutrition, evaluation of the child’s
developmental characteristics, maternal health and more by using a plain language. It was written by Dr. Ali
Vahid during a period of long wars, limited economic resources and also limited qualified man power. The book
is about child health issues of the time, which is an important part of public health. Most of the information in
the book is currently still valid and scientific and the book is considered as an important document.
Conclusion: It can be seen that the studies to prevent and diminish the infant mortality, which were carried on
approximately a century ago, are in accordance with the current scientific approaches and a scientific
methodology was followed. Studies that put emphasis on society’s and especially mother’s awareness and
education about health were carried on as government policy. Thus the content of the book “Memedeki çocuk
nasıl beslenir? (How to Feed the Breastfed Infant?)” is important in terms of its plain language and providing
practical answers to common questions.
Keywords: Children; Nutrition; Training; Medicine; History

Giriş
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan savaşlar, salgın hastalıklar, sosyoekonomik
yetersizliklerin izlerini silme çabasına ek olarak ülkenin en büyük uğraşısı büyük boyutlardaki
çocuk ölümlerini önlemekti. Çünkü bu ölümler, genç nüfusunun artırılması ile ilgili devlet
politikasını tehdit edecek orandaydı. Bu nedenle cumhuriyetin ilanından sonraki ilk on yıl
çocuk sağlığına ilişkin tüm sorunlar hükümetin gündeminde öncelikli olarak yer almıştır
(Sarıkaya, 2009:151-164, Sarıkaya, 2012:201-224).
O dönemde yapılan nüfus araştırmaları sonuçlarında, çocuk ölümlerinin çoğunlukla 01 yaş aralığında meydana geldiğinin belirlenmesinden sonra çeşitli politikalar geliştirilmiştir
(Baytal, 2009:117-137). İlk başta doğumların sağlıksız koşullarda yapılması, doğumdan
sonra bebeğe iyi bakılamaması gibi basit ölüm nedenlerini ortadan kaldırmak için tedbirler
alınmaya başlanmıştır. Çocuk sağlığı alanında uzmanlaşma veya tıp alanındaki gelişmeleri
takip etmek amacıyla yurt dışına hekimler gönderilmiştir. Anne ve çocuğun takibini sağlamak
amacıyla İçtimaı Hıfzıssıhha Numune Dispanseri ile Süt Çocukları Muayene ve Tedavi Evleri
kurulmuştur. Anne sütünün çocuklara düzenli olarak verilmesini sağlamak için; süt damlaları,
ana kucağı, gündüz bakım evleri (kreşler) açılırken çalışan kadınlar için işyerlerinde emzirme
sığınakları, emzirme odaları oluşturulmuştur. Ayrıca annelerin bebeklerini sağlıklı ve bilinçli
büyütmelerini sağlayıcı eğitimler verilmiştir. (Baytal, 2009:117-137)
Özellikle bu
eğitimlerde, annelere toplumda genel kabul gören bazı yanlış anlayışların yerine bilimsel
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ilkelere dayanan uygulamaları benimsetmek en temel amaçtır (Sarıkaya,2012:201-224). Bu
çalışmalar dışında özellikle dezavantajlı çocuklar ve aileleri için çeşitli sosyoekonomik
yardım ve destek çalışmaları da sürdürülmüştür. Hiç kuşkusuz bu sürece en büyük destek,
Haziran 1921’de kurulan Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin yürüttüğü çalışmalarla
sağlanmıştır. Kuruluşun amacına paralel yürüttüğü çalışmaların yanı sıra özellikle anneleri
bilinçlendirmek için eğitim materyalleri sağlamaya yönelik hazırlattığı kitap ve makaleler
hayranlık uyandıracak niteliktedir.
Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyetinin süreli yayınlarından en çok bilinen ve ses getiren
çalışması Gürbüz Çocuk Dergisidir. (Sarıkaya,2009:151-164) Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi,
Harf İnkılâbından sonra bir süre daha eski harflerle aynı isimle yayınlanır ve sonrasında dergi
“Çocuk Dergisi” adını alır ve 1947 yılına kadar 427 sayı yayımlanır (Okay, 1999: 206).
Gürbüz Çocuk Dergisi’nin Müdür-i Mesulü olan Doktor Ali Vahid, aynı zamanda “Türkiye
Himâye-i Etfâl Cemiyeti Çocuk Külliyatı” adıyla yayımlanan kitapların önemli bir kısmının
da yazarıdır. Hıfzıssıhha uzmanı olan Doktor Ali Vahid; Gürbüz Çocuk Dergisi Mesul
müdürlüğünün yanı sıra özellikle kimsesiz çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiğine ilişkin
çalışmalar yaparak (Konar,2003) “Öksüz Çocuk ve Darüleytam Teşkilatı Hakkında Layiha”
adlı bir rapor da hazırlamıştır. Doktor Ali Vahid (Yaşat) aynı zamanda Çocuk Esirgeme
Kurumunun çocuk sağlığına yönelik hazırlanan çok sayıda kitabının da yazarıdır. Bu
kitaplarında daha çok sağlığı korumaya ilişkin bilgiler vermeye çalıştığı görülmektedir (Tablo
1). Bu kitaplardan bazıları tıp tarihi araştırmacılarının çalışmalarına konu olmuştur
(Acıduman ve diğerleri, 2008:252-258, Ekmekçi ve diğerleri, 2012:57-69).
Bu çalışmayla Cumhuriyetin ilk yıllarında bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik
çalışmalar arasında yer alan çocuk sağlığını koruma ve geliştirmek için halk eğitimlerine
yönelik örnek niteliğindeki eserden birisi olan ve çocuk beslenmesine ilişkin bilgiler veren
Memedeki çocuk nasıl beslenir? İsimli yayının, günümüz Türkçesine çevrilip sadeleştirilerek,
güncel bilimsel bilgiler ışığında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile Türk
Tıp Tarihi yeni bir kaynak belge daha kazanmış olacaktır.
Tablo 1. Ali Vahid ’in Çocuk Sağlığı Konusundaki Kitaplarından Bazıları
Annelere Nasihat: İstanbul:
Hasta Çocuğa Bakım ve
Türkiya Himaye-i Etfal
Bulaşıcı Hastalıklar: Ankara :
Cemiyeti Hıfzıssıhha ve
Türkiya Himaye-i Etfal
Neşriyat Şubesi [Resimli Ay
Cemiyeti Hıfzıssıhha Şubesi
Matbaası - Türk Limited
[Ankara Vilayet Matbaası],
Şirketi], 1927
1340 R/1924
Çocuklarda Kemik Hastalığı:
Esbabı, Fenalığı, Tedabiri
:Ankara : Türkiya Himaye-i
Etfal Cemiyeti Hıfzıssıhha
Şubesi [Yenigün Matbaası],
1341 R/1925

Çocuk Büyütme İlmihali:
İstanbul : Türkiye Himaye-i
Etfal Cemiyeti Hıfzıssıhha
Şubesi [Vatan Matbaası ], 1340
R/1924
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Memedeki çocuk nasıl
beslenir? İstanbul : [Vatan
Matbaası], 1340 R/1924

Çocukluğun İçtimaî
Hıfzıssıhhası: Ankara : Türkiya
Himaye-i Etfal Cemiyeti
Hıfzıssıhha Şubesi [Ankara
Vilayet Matbaası ], 1340
R/1924

Annelere Çocuklarda İshâl ve
İnkıbaz 1924 Matbaa: Vatan
Matbaası Yayınevi: Türkiye
Himaye-i Etfal Cemiyeti
Hıfzussıhha ve Neşriyat Şubesi

Annelere Nasihat:Ankara :
Türkiye Cumhuriyeti Sıhhiye ve
Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti
Şubesi [Sıhhiye ve Muavenet-i
İçtimaiye Vekâleti Matbaası],
1926

Dişlerimizi Niçin Temizleriz?
İstanbul: Resimli Ay MatbaasıTürk Limited Şirketi, 1927

Büyük Çocukların beslenmesi
nasıl olmalı? Himaye-i Etfal
Cemiyeti Hıfzussıhha ve
Neşriyat Şubesi,1927

YÖNTEM
Çalışmaya konu olan kitap önce tıp tarihi uzmanı olan araştırmacılar tarafından gözden
geçirilerek günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Bu ilk değerlendirmenin ardından kitap bir kez
daha Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzman olan bir akademisyen ile okunarak anlaşılırlığını
kolaylaştırmak için sadeleştirme çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda
eserde yer alan önsöz, içerik ve fotoğraflardan örnekler makale kapsamında okuyucu ile
paylaşılmıştır. Son olarak çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı için olduğu kadar tıp tarihi için de
önemli bir belge niteliği taşıyan bu bilgiler Yenidoğan uzmanı olan diğer araştırmacı
tarafından günümüz literatür bilgisi ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
BULGULAR
Memedeki Çocuk Nasıl Beslenir Kitabı: Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyetinin çocuk
sağlığına yönelik yayınlanan kitapları arasında yer alan bu eser 1924 yılında yazılmıştır. Harf
İnkılâbından önce basılan kitap otuz sekiz sayfadan oluşmaktadır ve 20 x13 cm
boyutlarındadır. Kitabın incelenen nüshası F. K. Gökay Kitapları 304 numarası ile İstanbul
Atatürk Kitaplığına kayıtlıdır. Kitabın dış kapağı bordo ekoseli bez bir ciltle kaplıdır, iç
kapakta ise sağlıklı bir bebek fotoğrafının altında kitabın hangi kuruma ait olduğu, kitabın adı
ve yazarına ilişkin bilgiler yer almaktadır (Resim 1). Kitabın son iki sayfasında ise kuruma
yardım eden kişilerin isimleri ve yaptıkları yardım miktarları tablo halinde verilmiştir.
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Türkiye Himaye-İ Etfal
Cemiyeti
Hıfz-I Sıhha Şubesi
Aded 1
Annelere, Memedeki Çocuk
Nasıl Beslenir
Muharriri: Doktor Ali Vahit

Resim 1. Kitabın İç Kapağı
İç kapaktan sonra yer alan giriş bölümünde “Memedeki Çocuk Nasıl Beslenir” başlığı ile
annelere hitaben yazılmış bir açıklama yer almaktadır. Bu açıklama da, kitabın yazılış
amacının çocuk ölümlerini önlemek olduğu belirtilmekte ve annelerin bilgisizliğinin
çocukların ölümüne neden olabileceğine dikkat çekilmektedir. Annelere sesleniş niteliğindeki
bu bölümden sonra ise “Birkaç Söz” başlığında bir sayfalık önsöz yer almaktadır. Ali Vahid,
bu önsözde de çocuk ölümlerinin bebeklik döneminde daha çok gerçekleştiğinden, bunun
ülkenin en önemli sorunu olduğundan, bebeklerin yüzde yetmişinin bu dönemde öldüğünden
söz etmiş ve bu döneme ilişkin eksik ve yanlış bilginin düzeltilmesi ile ölümlerin tamamen
engellenebileceği vurgulamıştır. Kitabın zengin içeriği sistematik bir yaklaşım ile
sunulmuştur. (Tablo 2). Metnin içinde tablo, resim ve grafikler de yer almaktadır.
Tablo 2. Kitap İçeriği
Memedeki çocuk nasıl beslenir
En çok ölüm hangi hastalıktan ileri geliyor?
Bebek nasıl beslenir?
Birinci devrede yani süt zamanında nasıl beslenir?
Hangi nev’i emzirme iyidir?
Süt nene ile beslemek
Anne sütüyle nasıl emzirmelidir?
Bebek: 3 aylık oluncaya kadar; 3. aydan 6. aya kadar; 6. aydan 8. ayın nihayetine kadar.
Emzik ile beslemek-erza sanayi
Hangi süt muvaffaktır? Binaenaleyh valideler erza sanayiden şununla uzak durmalı
Nasıl emzirilir? Hangi zaman ilk süt verilmelidir? Süt nasıl taksim olunacaktır?
Emzik nasıl verilecek? Emzik ve şişeler nasıl temizlenecektir?
Karışık emzirme-erza-ı muhtelat
İkinci devrede yani dokuz aylıktan sonra nasıl beslenir?(12 aylıktan 20 aylık çocuğa kadar)
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Et suyu nasıl yapılır? Sebzeler nasıl yeşil olunur?
Çocuk ne zaman memeden kesilir?
Bebek hakkındaki bilgilerin tamamlanması
Bebeğin vezni
Annelerin neşur-u nüması:
Bebeğin gözleri; kulakları; konuşması; dişler; uykusu; nefes alması; cildi: büyük abdesti;
banyosu:
Bebeğin temiz havaya ihtiyacı:
Annenin sağlığının korunması
Bebeğin hastalığına delalet eden şeyler
En çok ölüm hangi hastalıktan ileri geliyor: Doktor Ali Vahid (Yaşat) bu bölümde ülkede
yapılan istatistiklerin sonucunda en çok bebeklik döneminde ölümlerin olduğunu, bunların da
en fazla bağırsak hastalıkları sonucu meydana geldiğini dile getirmiştir. Bağırsak hastalığının
iki temel nedeni olarak da, çocuğa verilen sütü henüz hazmetmeden diğer öğün sütün
verilmesi ve bebeğin yaşı için erken olan bir besin maddesinin çocuğa verilmesi olduğunu
açıklamıştır.
Bebek nasıl beslenir: Bebek beslenmesini iki ana döneme ayrıldığından söz edilmiş ve bu
iki döneme açıklık getirilmiştir. Birinci dönem, sekizinci aya kadar devam eden ve sadece
anne sütüyle beslenmenin yapıldığı dönem olarak tanımlanmıştır. İkinci dönem ise sekizinci
aydan sonraki dönemi kapsayan ve anne sütünün yanı sıra bebeğe başlangıçta unlu gıdaların
ardından da yavaş yavaş diğer gıdalara geçildiği dönem olarak belirtilmiştir.
Birinci devrede yani süt zamanında nasıl beslenir: Bu bölümde anne sütü ile beslenmenin
nasıl yapılacağından söz edilmektedir. Anne sütünün en önemli besin olduğu ve yerini hiçbir
şeyin tutamayacağı tekrar vurgulanarak anne sütünün yararından/üstünlüğünden söz
edilmektedir (Tablo 3).
Tablo 3. Anne Sütünün Yararları
1. Anne sütü ile beslenen çocuklarda ölüm tehlikesi azdır.
2. Anne sütü ile beslenen çocuklarda kemik hastalığı olmaz.
3. Anne sütü ile beslenen çocuklar cılız olmazlar.
4. Anne sütü ile beslenen çocuklar vaktinde diş çıkarırlar.
5. Anne sütü ile beslenen çocuklar vaktinde büyürler.
6. Anne sütü ile beslenen çocuklarda verem azdır.
7. Anne sütü ile beslenen çocukların sinirleri gayet sağlam olur
Ayrıca bu bölümde anne sütü ile beslemenin anne içinde büyük yararı olduğu; emzirmeyen
kadınlarda sinir hastalıkları, baş ağrısı gibi çeşitli hastalıkları görülürken, bebeğini emziren
kadınlarda hastalıklar ve özellikle meme kanseri nadiren görüldüğü; emziren kadınlar genç,
dinç oldukları gibi daha da güzelleştikleri ifade edilmektedir.
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Sütanne/nine ile beslemek: Bebek kendi annesinin sütü ile beslenemeyince anne sütünü
alabilmesi için dışarıdan tutulan bir sütanne ile beslenmenin yapılabileceği açıklanmaktadır.
Sütanne de; verem, frengi, kalp, böbrek ve sinir hastalıkları gibi hastalıkların olmaması
gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Emzireceği bebek ile kendi bebeğinin yaşlarının birbirine
yakın olmasının önemli olduğu, sütannenin sütünün yeterli miktarda olması, memelerinin
pörsük olmaması ve meme başında çatlaklar bulunmaması da ayrıca belirtilmektedir.
Anne sütü ile beslenme nasıl yapılır: Bebeğe doğduktan sonra sekiz ile on saat kadar meme
verilmeyeceğini bu nedenle genellikle üç ezan vakti beklendiğini bu süreçte sadece kaynamış
şekerli su verilebileceği belirtmiştir. Anne sütü ile beslemede bebeğe ilk hafta belli bir kuralla
bağlı kalmadan meme verilebileceği, ancak ilk haftadan sonra son derece düzenli ve kurallı
olarak anne sütü vermek gerektiği açıklanmıştır. Bu kuralın; bebek 3 aylık oluncaya kadar
sabah saat altıdan akşam dokuza kadar gündüz yedi kez ve gece yarısı bir kez olmak üzere 24
saatte toplam sekiz kez meme verilerek sağlanacağı ve her emzirmenin arası iki buçuk saat
olması gerektiği bildirilmiştir. Üçüncü aydan altıncı aya kadar, gündüz altı kez ve gece de bir
kez olmak üzere 24 saatte yedi kez meme verilmesini ve her iki emzirme arasının 3 saat
olması önerilmiştir. Altıncı aydan sekizinci ayın sonuna kadar ise 24 saatte altı kez meme
verilmesi ve emzirme arasının 3 saat olması gerektiğini belirtilmiştir.
Biberon (Emzik ) ile besleme (erza sanayi) : Annenin verem, frengi, kalp, böbrek ve bazı
diğer hastalıklar nedeniyle bebeğini emziremediği durumda bebeğin biberonla beslemenin
zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ancak bu zorunluluk kesinlikle sadece bir doktorun önerisiyle
olabileceği, ebeveynin kendi kendilerine biberonla beslemeye karar vermelerinin büyük bir
günah olduğu dile getirilmiştir.
Hangi süt muvaffaktır: Bu bölümde anne sütüne alternatif olabilecek en uygun süt çeşidinin
ne olabileceği sorusunun yanıtı aranmıştır. Anne sütüne en yakın olan sütün eşek sütü olduğu
ancak bu sütü bulmanın çok güç olduğu belirtilerek bebek beslenmesinde en çok inek ve keçi
sütlerinin kullanıldığı belirtilmiştir. İnek sütünün keçi sütüne oranla anne sütüne daha yakın
olduğu bilgisine de yer verilmiştir. Yazar Kırım ve Romanya gibi yabancı ülkelerden gelen
ineklerin sütünün çocuklara verilmemesi gerektiğini, çünkü bu ineklerin çoğunluğunun
veremli olduğunu, yerli ineklerin sağlıklı olduğunu ancak barınma yerleri ve sağma
işlemlerinde halkın bilinçsiz davranışları nedeniyle hijyen kurallarına uyulmadığını, bu
nedenle de aslında hiç bir çocuğun inek sütü ile beslenmeye muhtaç olacak hale gelmemesinin
önemini vurgulamaktadır.
Biberon Nasıl verilir: Bu bölümde bebeklerin saf inek sütünü hazmedemeyeceği için
bebeğin yaşına göre inek sütünü anne sütüne yakın hale getirmek için yüzde on oranında
şeker konmuş su ile sulandırılması gerektiği söylenmektedir. Burada bir tablo ile su ve süt
oranları ve çocuğun günlük alacağı süt miktarı da gösterilmiştir.
Bebek doğduğunda biberonla ilk süt nasıl verilmelidir: Bebek doğduktan sonra kendi
haline bırakılması ve hiçbir şey verilmemesi, eğer çok ağlarsa da yalnız kaynamış su
verilmesi önerilmektedir. Birinci günün sonunda bir kahve kaşığı kaynamış süte iki kahve
kaşığı kaynamış şekersiz su karıştırılarak verileceği ve dört saat sonrada bunun tekrar
edileceği belirtilmektedir. İkinci gün aynı miktarda hazırlanan sütün her dört saatte bir
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verilmesi ve üçüncü gününden itibaren belirtilen cetveldeki tarzda devam edilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır.
Süt nasıl hazırlanacak: Bu bölümde biberonların hazırlığından söz edilmektedir. Bebek için
gerekli olan 24 saatlik süt ve şekerli su karışımının; biberonlara kaynatılmadan taksim
edilmesi, şişelerin her birinin ağzına pamuk tıkanması ve bir kap içerisinde kaynar suda 45
dakika kaynatılması gerektiği belirtilmektedir. Kaynayan şişelerin serin bir yere çıkarılarak
soğutulması, beslenme zamanı geldiğinde kullanılacak şişenin kaynar su içinde bekletilerek
ılıklaştırılması, şişelerin pamuklarının bebeğe verileceği zaman açılması, bir defa açılan sütün
bekletilmeden kullanılması özellikle vurgulanmaktadır. Besleme zamanı geldiğinde de
kullanılacak şişenin önce sıcak suya konarak ılıştırıldıktan sonra ağzındaki pamuk çıkarılarak
takılan emikle çocuğa verileceği ifade edilmektedir. Bu bölümde ayrıca sukasle cihazından
söz edilmektedir (Resim 2). Sukasle cihazı tenekeden yapılan, şişelerin ağızlarının pamuk
yerine özel lastik tıpa konulduktan sonra içine yerleştirilerek daha önce sözü edilen işlemin
süt kaynatma işleminin yapıldığı sistemdir. Bu bölümde ayrıca bebeğin beslenme esnasında
dik pozisyonda tutulduğunsa hava yutmasının önleneceği elle çizilmiş resim ile gösterilmiştir.

Resim 2. Sukasle Cihazı
Biberon ve Emzik nasıl temizlenecektir: Bebek sütü emdikten sonra emzik ve şişenin
karbonatlı sıcak su ile yıkandıktan/fırçalandıktan sonra kaynatılması önerilmekte ve şişeleri
temizlemek için kurşun saçmalar kullanılmaması gerektiği özellikle vurgulanmaktadır.
Karışık emzirme (erza-ı muhtelat): Bu bölümde anne sütünün yetersiz olduğu zamanlarda
çocuğun beslenmesini tamamlamak için inek sütü verilebileceği belirtilmektedir. Böyle bir
durumda da; bir öğün meme diğer öğün biberon verilebileceği, ancak bunun kararının sadece
hekim tarafından verileceği, ailelerin bu konuda kendi kendine hareket etmeye kesinlikle
yetkili olmadıkları belirtilmektedir.
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Bebeğin Büyümesi (vezni): Bu bölümde çocukların yaşlarına göre normal kilolarının
gösterildiği büyüme eğrisi verilmiş (Resim 3) ve bebeklerin en az ayda bir defa tartılması
tavsiye edilmiştir.

Resim 3. Büyüme eğrisi
Annelerin neşur-u nüması başlığı altında annelere bebeğin gelişim özellikleri ile ilgili
bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere özetle aşağıda yer verilmiştir:








Bir bebek iki aylık olunca başını tutabilir. Altıncı ayda oturabilir. Bir yaşında da
ayakta istinatsız durur. Bebeği yürümeye sevk etmemelidir. Kemikleri yumuşaktır,
şekli bozulur.
İlk aylarda bebek gözleri ışığa karşı pek hassastır. İlk haftalarda loşça bir oda
gereklidir. Güneş hiçbir vakit doğrudan doğruya gözlere gelmemelidir.
Bebek doğduktan birkaç gün sonra bebekte işitme hissi hassasiyet gösterir ve gürültülerden çok
etkilenir.
Bebek birinci senenin sonunda konuşmaya yeltenir. İkinci senenin sonunda belirli
kelimeleri öğrenir. Konuşması bazen geç kalır. Fakat ikinci sene sonunda çocuk hiçbir
şey söylemezse bir doktora müracaat edilmelidir.
Bebeğin ön ve alttaki dişleri beşinci ay ile sekizinci ay arasında çıkar. Daha sonra üste
gelir ve tedricen diğerleri görünür. Dişlerin çıkması çocuğu huzursuz eder. Diş etlerini
kızartır. Bazen ateş yaptığı da görülür. Diş çıkması çocuğu fazlaca rahatsız ediyorsa
diş şurubuyla ve temiz bir pamuk ile diş etlerini ovmak iyi gelir.
Bebeğin el ve ayakları gevşek hareketsiz olarak sükûnetle uyumak veya sıçrayarak
uyumak normal değildir. Çocuk ilk haftalarında günde 20-22 saat, altıncı aya kadar
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16-18, altı aylıktan bir seneye kadar 14-15 saat uyku uyur. Çocuğun uykusu hafiftir
çabuk uyanır.
Çocuk burnundan kolay nefes almalıdır.
Bebeğin cildi yumuşak, hafif nemli, pembe bir renkte ve el ile ayakları sıcak olmalıdır.
Bebeğin birinci ayda günde üç dört defa, altıncı aya kadar günde 2-3 defa, bir-iki
yaşına kadar 1-2 defa dışkılar. Kakası yumuşak, suluca, rengi açık sarıdır. İçinde
peynir parçaları gibi hazım olmamış aksam yoktur. Rengi yeşil değildir.
Çocuk doğar doğmaz gözleri temizlenir. Annesi daha önce bel soğukluğu geçirmiş ise
gümüş nitrat mahlûlünden gözlerine birer damla konur. Göbeği bağlanıp kesildikten
sonra banyosu yapılır. Banyo ılık olmalıdır. Göbeğe dermatol tozu ekilir. Banyonun
her gün veya iki günde bir yapılması muvafıktır. Kullanılacak sabuna çok itina
etmelidir. Avrupa sabunları kullanmamalı, kireçsiz ve mevad-ı mezradan arı yerli iyi
sabunları istimal etmelidir. Banyoda sabunu tülbent ile hafifçe köpürterek çocuğu
silmelidir. Fazla sabun çocuğun cildini tahriş eder. Banyo müddeti beş dakikadır.
Sabahları yapılır. Uykusuz olan çocuk için akşam yapılan ılık banyo uygundur.
Çocuğun cildinde egzama gibi şeyler varsa banyodan vazgeçilir. Çocuğun başındaki
konak denilen kabuklar banyoda sabunlu suyla çıkarılmalıdır. Çıkmıyorsa vazelin ile
çıkarmalıdır. Yazın çocukları serin su ile ve süngerle silmek lazımdır. Banyodan sonra
bebek yumuşak havlu ile kurulanır.
Temiz hava çocuk için en gerekli şeydir. Teneffüs ettiği hava ne kadar temiz ise
vücudu o nispette iyi büyür. Bunun için ev içinde çocuğa en iyi ve büyük bir oda
tahsis etmelidir.
Çocuk bizde kırk gün dışarıya çıkarılmaz. Bu pek güzel bir adettir. İlk defa çıkarıldığı
vakit iyi bir hava intihap etmelidir. Baş ve gözleri rüzgârdan ve güneşten muhafaza
edilmelidir. Büyük çocukların bütün zamanını dışarıda geçirmesi çok iyidir.
Memleketimizde istimal olunan kundak muvafıktır. Üç ay sonra yarım kundak
yapmalıdır. Yalnız kundaklar sıkı olmamalıdır. Çocuğu bezleri sık sık değiştirilmeli ve
altı kirli bırakılmamalıdır. Aksi takdirde bacak aralarında ve kalçalarında kırmızı
kabarcıklar ve yaralar husule gelir. Çocuklar fazla giydirilmemelidir. Fazla giydirilen
çocuklar vücutları sıcaktan bunalır. Kansızlık ve iştahsızlık baş gösterir. Bu hal en
ziyade zengin ailelerde görülür. Çocuk edilen birçok ihtimallere karşı renksizdir.
İştahsızdır. Çırılçıplak fakir çocukları ise kıpkırmızıdır. Bir çocuk ne kadar hafif
giydirilirse yediği gıdayı vücudu sarf eder ve iştahı yerinde olur.
İfadeleriyle bebek bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı bir biçimde
verildikten sonra bebeğin hastalığına işaret eden belirti/bulgular maddeler sıralanmıştır
(Resim 4).
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Resim 4. Bebeğin Hastalık Belirtileri

Bebeğin hastalığına delalet eden şeyler
1: Ateş varsa
2: Kusuyorsa
3: Büyük abdesti çok ediyorsa yani amelleri
çok ise
3: Yeşil renkte amel ediyorsa
4: Amelinde peynir parçaları ve sümük gibi
şeyler varsa
5: İnkıbazı (kabızlık) varsa
6: Huysuzluk gösteriyor ve ıkınma hali varsa
7: Meme emmiyorsa
8: Öksürüyorsa
9: Bu gibi halette ihmal etmeyerek tedaviye
başlamalıdır.

Annenin sağlığının korunması: Bu bölümde emziren annede süt gelmesini etkileyen
durumlardan (beslenme, duygusal durum, meme başı çatlakları) söz edilmiştir. Özellikle
meme başı çatlaklarının oluşmamasına çok dikkat edilmesi, bunun için doğurmadan bir hafta
evvel meme başını yarı yarıya sulandırılmış ispirto ile ovulması ve bu işleme emzirme
zamanına kadar devam edilmesi, her emzirmeden öncesinde ve sonrasında meme başının
suyla yıkanması ve temiz bir tülbentle örtülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Meme başında
çatlak oluşması durumunda da doktora müracaat edilmesi, bu bölgede enfeksiyon kapılması
durumunda da meme de şişlik ve ağrı olabileceği, hatta bu aşamada cerrahi işlem
gerektirebileceği belirtilmektedir.
TARTIŞMA
Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesi olan bebek ve çocuk ölüm
oranlarıdır. Kurulmakta olan genç cumhuriyetimizde de bu konu erken dönemde ele alınan
sağlık sorunlarından birisi olmuştur. Bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi ve azaltılmasına
yönelik yapılan tüm çalışmaların güncel bilimsel yaklaşımlara da uygunluk gösterdiği,
bilimsel bir metodolojinin izlendiği görülmektedir. Bu çalışmalar içinde önemli bir nokta da
başta Dr. Ali Vahid olmak üzere, anneler özelinde toplumun sağlık konusunda bilinç ve
eğitim düzeyine önem veren çalışmanın da yapılmış olmasıdır. “Memedeki çocuk nasıl
beslenir?” kitabı içeriği, halkın anlayacağı bir dilde yazılması ve sık karşılaşılan sorulara
pratik yanıtlar sunması açısından önemlidir.
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Kitabın ilk bölümünde yer alan bebeklerde en sık ölüm nedeninin barsak hastalıkları
olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bebek beslenmesinin önemi üzerinde durulmuş ve
devamında bebek beslenmesi ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Günümüzde
ülkemizde sağlık istatistikleri değerlendirildiğinde enfeksiyon hastalıklarından ölümlerin,
aşılama programının geliştirilmesi, sağlık hizmetlerine ulaşımın artırılması gibi çalışmalar
neticesinde azaldığı görülmektedir (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması,2013).
Kitapta üzerinde önemle durulan konulardan biri anne sütü ile beslenmedir. Anne
sütü ile beslenmenin hem bebek hem de anne sağlığına etkileri anlaşılır biçimde ifade edilmiş
olmanın yanı sıra, güncel bilimsel verilerle de karşılaştırıldığında bilimselliğini koruduğu
görülmektedir (Breastfeeding and The Use of Human Milk. Section on
Breastfeeding,2012:827-841; Victora ve diğerleri, 2016:475-490).
Günümüzde anne sütü ile emzirmede başarılı bir emzirme sağlanabilmesi için bebeğin
doğar doğmaz ilk saat içinde memeye tutulması, anne sütü dışında hiçbir şey verilmemesi,
bebeğin yenidoğan döneminde her istedikçe emzirilmek kaydıyla günde en az 8-10 defa
emzirilmesi gerektiği konusunda fikir birliği vardır (The Global Criteria for the
WHO/UNICEF Baby Friendly Hosptial Initiative,1992). Ülkemizde anne sütü ile emzirme
konusunda uygulamada en sık karşılaşılan sorunlardan olan emzirmeye geç başlanılması ve
yenidoğan döneminde anne sütü dışında bebeğe su, şekerli su, vb. verilme alışkanlığının o
dönem kitaplarındaki tavsiyeler arasında yer aldığı ve günümüze kadar geldiği
anlaşılmaktadır.
Anne sütünün olmadığı durumlardaki alternatifler ve biberon kullanımına ait bilgiler
de güncel bilimsel bilgilerimize yakındır. Özellikle biberonların temizliği konusunda verilen
öğütler ve titiz yaklaşım, dönem koşulları göz önüne alındığında son derece önemlidir. Anne
sütünün sekizinci aydan sonra uygun ek gıdalara başlanılarak devam ettirilmesi, ek gıdaların
hazırlanması konusundaki ayrıntılı açıklamalar da Dr. Ali Vahid’in çocuk beslenmesi
konusunda bilimsel bilgileri ön planda tutan ve beslenmenin önemini çok iyi değerlendirmiş
bir hekim olduğunu göstermektedir. Kitapta yer alan büyüme eğrisinin kendi çalışmalarıyla
mı ortaya konduğu, yoksa bir kaynaktan alınarak mı eklendiği açık değildir. Buna karşılık
çocukların büyümesinin izleminde günümüzde kullandığımız persentil cetvelleri prototipi
kabul edilebilir. Çocuklarda büyümenin izleminde standardize yöntemlerin kullanıldığını
göstermesi açısından da önemli bilimsel anlamı bulunmaktadır.
Dr. Ali Vahid’in kitabında bebeklerin nörogelişimsel izlemi konusu da güncel bilimsel
doğrulara uygun olarak, annelerin anlayabileceği nitelikte sunulmuştur. Ayrıca bebeklerin
bakımına ilişkin öneriler (kundak yapılmasını önerdiği bölümler dışında) son derece yararlı
bilgiler içermektedir. Ayrıca kitabın yazıldığı yıllarda tüm dünyada yaygın ve körlüğün
önemli bir nedeni olan gonokokkal oftalminin tedavisinde 1880’li yılların sonlarında başlanan
gümüş nitrat proflaksisinin, ülkemizde de uygulandığını göstermektedir (Matejcek ve
diğerleri,2013). Göbek bakımında önerilen tozun günümüzde kullanımı olmamakla birlikte,
Dr. Ali Vahid’in yenidoğan bebeğin önemli enfeksiyon odaklarından olan göbek bakımı
konusunda da anneleri uyardığı sonucuna varılmaktadır.
Erken dönemde bebeğin bağışıklık sisteminin yetersiz olması nedeniyle yenidoğan
bebeklerin enfeksiyonlardan korunmasını telkin eden uyarılar da önemlidir. Bebeklerin erken
dönemde ayrı odalarda tutulması, ev dışına gerekli olmadıkça çıkartılmaması öğütlerinin
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toplum kökenli enfeksiyonlarda bulaş riskini azaltmaya dair öneriler olarak düşünülebilir.
Kitapta ayrıca annelerin sağlığının koruması konusuna da ayrıca yer verildiği, anne ve bebek
sağlığına bütüncül yaklaşımda bulunulduğu görülmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER:
Uzun süren savaşlardan çıkmış, yetişmiş insan gücünün, ekonomik kaynakların sınırlı olduğu
bir dönemde Dr. Ali Vahid’ in günümüzde de çoğu geçerliliğini ve bilimselliğini koruyan
bilgiler ışığında toplum sağlığının önemli bir unsuru olan bebek sağlığı konusundaki bu kitabı
ve diğer eserleri Türk Tıp tarihi için önemli bir kaynaktır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları
biliminin ülkemizdeki kurucularından olan Dr. Ali Vahid’ in bilimselliğe önem veren, eğitimi
ön planda tutan bir hekim olduğu, ülkemizde çocuk sağlığı ve hastalıkları biliminin gelişimi
konusunda tarihimizde gurur verici bir noktada yerini almıştır.
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İSTANBUL’A GELEN TURİST SAYISI VE YABANCILARIN KARIŞTIĞI SUÇ
İSTATİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Oğuz TÜRKAY*

Yunus MENCİK**

Öz
Bir bölgede turizm gelişimi ile suç oranlarının artması arasında bir ilişkinin olduğu konusunda güçlü bir anlayış
vardır. Turizmle suç ilişkisi de daha çok turistlerin mağdur oldukları suçlar üzerinden incelenmektedir. Ancak
turistin fail olarak karıştığı suçlar konusunda yeterli bir anlayış ve bilgi üretilememiştir. Konunun Türkiye
turizmi açısından ele alınmasında yine bir sınırlılık söz konusudur. Bu çalışmada İstanbul’a yönelik turist
varışları ile yabancıların şüpheli olarak kayıt edildikleri suç oranları karşılaştırılmaktadır. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nden elde edilen 2014 yılında yabancıların karıştığı vaka istatistikleri ile İstanbul
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2014 ziyaretçi varış istatistikleri üzerinden karşılaştırmalı
tablolar üretilmiş ve veri çıkarımsal olarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Suç oranları, turist varışları, güvenlik, İstanbul.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FOREIGN TOURIST ARRIVALS TO ISTANBUL AND THE
PERPETRATOR FOREIGNERS IN RECORDED CRIME STATISTICS
Abstract
There is a strong sense that it was a relationship between the increase in the crime rate and tourism development
in the region. Tourism-crime relationship was discussed usually by focusing on the crimes that tourists were
victims. However, it is not produced an adequate understanding and knowledge about crimes involving tourists
as perpetrators. There is still a limitation in Turkish tourism in addressing the issue. In this study, the tourist
arrivals to Istanbul and crime rates that have been recorded foreigners as suspicious were compared. Crime
statistics on foreigners in 2014, obtained from the Foreigners Branch of Istanbul Security Directorate and visitor
arrival statistics issued by the Istanbul Culture and Tourism Provincial Directorate for 2014 were analyzed
mutually. Data generated through comparative tables were interpreted as inferential.
Keywords: Crime rates, tourist arrival, security, Istanbul.

GİRİŞ
Turizm, birçok ülke ve bölge açısından gelişimin en önemli alternatif alanlarından ve
desteklenen en kritik sektörlerden birdir. Buna karşın, turizm gelişiminin olmazsa olmazları
söz konusudur. Güvenlik, turizmde diğer birçok sektör için olduğundan daha fazla bir öneme
sahiptir. Zira insanların yaşadıkları yer dışına yönelen seyahatleri onları bilmedikleri,
tanımadıkları çevrelere taşırken gittikleri yerde kendilerini güvende hissetmeleri onlar için en
önemli gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Turizm ile güvenlik arasındaki karşılıklı ilişkiye
dikkat çeken Pizam ve Mansfeld (2006) turizm bölgeleri için suç, terör ve güvenlik
vakalarının oldukça zarar verici etkileri karşısında turizmin geliştiği bölgelerde göze çarpan
oranda artan güvenlik sorunlarının yaşandığını vurgulamaktadır. Terörizmin küreselleşmesi
ve (ancak) bunun belli coğrafyalarla daha fazla ilişkilendirilmesi turizm hareketlerine de
yansımakta, turizm eğilimleri, akış rotaları ve destinasyonda turist davranışlarına yansıma
Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, turkay@sakarya.edu.tr.
** Yüksek Lisans Öğrencisi, Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı,
mencikyunus@hotmail.com.
*
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kapasitesi ortaya çıkarmaktadır (Bianchi, 2006). Turizmin güvenlik meselelerinden
etkilenmesi ve bunun yanında bizzat kendisinin güvenlik meseleleri üretmesi şeklinde ortaya
çıkan iki boyutlu ilişki, turizm destinasyonlarının güvenlik ve özellikle de suç ile etkileşimini
incelemeyi gerekli kılmaktadır. Turizmin süre giden gelişimi içerisinde ortaya çıkan suç
etkileşimlerini öngörmek destinasyonlar için faydalı bilgiler üretmeyi sağlayabilecektir.
Türkiye, dünya seyahat ve turizm pazarının etkili bir aktörüdür. 2014 yılında 39,8
milyon uluslararası ziyaretçi sayısı ile Türkiye dünya genelinde en yüksek ziyaretçi oranına
sahip destinasyonlar arasında 6. Sırada yer almıştır (UNWTO, 2015). Turizmin gelişmesi için
çok geniş olanaklara sahip olduğu için uluslararası turizmden aldığı payın zaman içinde ve
krizlere rağmen devam edeceği de öngörülebilir. Bu gelişim, başta İstanbul ve Antalya olmak
üzere Türkiye’nin en bilinen turizm destinasyonlarını belli dönemlerde yabancı ziyaretçilerle
doldurmaktadır. Buna bağlı olarak da bu şehirlerde turist-bölge etkileşiminin bütün sosyal
yansımaları en çarpıcı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu yansımalar içinde güvenlikle ilgili
olanların, turizmin ve bölge refahının geleceğini tehdit etmesine de bağlı olarak ele alınıp
incelenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu zorunluluk karşısında, turizm
literatüründe güvenlik konusunu işleyen çok sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu
çalışmaların da önemli bir kısmının turist algısına odaklandığı, suç istatistikleri, adli
kovuşturma ve/veya yargıya intikal eden olaylar ile kesinleşmiş suç verileri gibi
gerçekleşmelere dayalı değerlendirmelerin ise çok daha az olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada suç ile turizm etkileşimi İstanbul üzerinden incelenmektedir. İstanbul’da
yabancıların karıştıkları (şüpheli olarak yer aldıkları) suç vakalarının türü ve sayıları aynı yıl
belli dönemler itibariyle gelen yabancı sayıları ile karılaştırılmaktadır. Karşılaştırmada
sırasıyla en fazla suça iştirak eden milliyetler ve İstanbul’a ziyarette en üst sırada yer alan
milliyetler itibariyle kıyaslamalar yapılmaktadır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Suç Kavramı
Suç kavramı çok değişik yönleri olan bir kavramdır ve sosyolojik, psikolojik, hukuksal
vb. birçok tanımlarına rastlanılmaktadır. Türk Ceza Kanununda sadece hangi fiillerin suç
oluşturduğunun gösterilmiş olduğuna ve bir tanım yapılmamış olduğuna dikkat çeken
Hakeri’ye (2012:101) göre suç, “kanunun bir ceza hukuku yaptırımı ile karşıladığı fiildir”.
Hukukun toplum için zararlı görerek yasakladığı ve cezai yaptırım ile önlem aldığı fiil, ya da
hukuk düzeninin sonucunu cezaya bağladığı eylemler suç kapsamına girmektedir (Ayhan ve
Çubukçu, 2007). Jhering'e göre, toplum halinde yaşama şartlarına yönelmiş her türlü
saldırılar; Durkheim’e göre, kolektif bilincin kuvvetli ve belirmiş tutumlarını ihlal eden fiiller;
Stanciu'ya göre ise sosyal toplumun çoğunluğu tarafından tehlikeli sayılan ihmal ya da icra
niteliğinde hareketler (Dönmezer, 1984) suçu ifade etmektedir. Hançerlioğlu (2001:357) ise
kavramı; “Töreye ya da yasaya aykırı davranış… tarihin belli döneminde gerçekleşen
koşulların zorunluluğuyla ortaya çıkan ve bir süre sonra ortadan kalkacak olan tarihsel ve
toplumsal olgu” şeklinde tanımlamaktadır. Araştırmacının suç olarak görülen davranışların
zamanla değişebileceğine yönelik vurgusu dikkat çekicidir. Bu bakımdan suç yasal bir etiket
olduğu ve belirli bir zaman diliminde toplumun değer sistemiyle tanımlandığı açıktır. Belli bir
zamanda suç sayılan ayni eylem başka bir zaman diliminde suç sayılmayabilir. Bunu suçun
koşullara göre tanımlanması şeklinde yorumlamak mümkündür. Zira, örneğin adam öldürmek
suç iken, savaş halinde öldürmek suç sayılmamaktadır (Bozkurt, 2006). Yani eylemlerin
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neticesindeki olumlu ya da olumsuz dönütler şartlara, durum ve zaman göre değişmektedir.
Suç tanımı aynı zamanda toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Örneğin; homoseksüellik
İngiltere’de bir kusur olarak görülmezken, bundan birkaç yıl önce Hindistan'da kusur olarak
görülmekteydi. Başka bir örnek olarak çok evlilik Hindistan Müslümanları için yasalken
Hindular için yasal değildir (Rao, 1988). Toplumsal yapı ve kuralların suç tanımını
belirlemesi yanında suçun ortaya çıkmasına da etkisi söz konusudur. Yapısal değişim ve
dönüşümler suç oranlarını artırıp azaltabilmektedir (Yıldırım, 2014). Günşen İçli’ye (1993)
göre de suç, göreceli oluşu ve zamanla değişmesi yanında evrensel bir olgudur ve tarihin tüm
evrelerine baktığımızda suç unsuruna rastlamaktayız.
Kriminologlar suçu bir patolojik vaka olarak değerlendirirken Durkheim,
suçun/suçluluğun tüm toplumlarda her türden görüneceğine işaret etmekte ve her yerde, her
zaman suç oluşturacak insan potansiyelinin söz konusu olduğuna dikkat çekmektedir
(Korkmaz ve Kocadaş 2006). Hatta Dönmezer (1984)’e göre Durkheim suçu normal, zorunlu
ve yararlı olarak tanımlamaktadır. Eğer suç olmasaydı, toplum mutlak bir durgunluk içinde
kalacaktır. Siyasal suç sosyal gelişme için yararlıdır. Yine bazı yazarlar, kişilerin rutin dışı
eylemlerde bulunmadıkları toplumları yerinde sayan ilerleyemeyen toplum olarak
değerlendirmektedir (Dönmezer, 1984).
Suçu dönemsellik ve koşula bağlılık ile kültürel tanımlarından sıyrılarak
değerlendirecek olursak; topluma zarar verdiği ya da topluma karşı tehlikeli olduğu, kanun
koyucu tarafından kabul edilen ve belirtilen eylem, davranış, tavır ve hareket olarak
tanımlamak mümkündür (Dönmezer, 1984). Bu kapsam, suçun hangi davranışları
kapsayacağı konusunda somut tanımlamaların önünü açmaktadır. Türk Ceza Kanununda, özel
hükümler kitabında suçun farklı türleri itibariyle ele alındığı ve sınıflandırıldığı
görülmektedir. Kanuna göre suç (a) uluslararası suçlar, (b) kişilere karşı suçlar, (c) topluma
karşı suçlar, (d) millete ve devlete karşı suçlar olarak ayrımlanmakta ve her bir tür içinde de
belli kategorilerde tasnif edilmektedir (TCK, 2004). Turizmle ilişkilendirildiğinde belirtilen
suç kategorilerinin içerisinden en fazla oranda kişiye ve topluma karşı işlenen suçların ortaya
çıkması muhtemeldir.
Suç ediminin, bir suçu işleyen ve bu suçtan olumsuz yönde etkilenerek mağdur olan
kişi, toplum ve kurumlar ile genel asayişi sağlama konusunda sorumluluğu olan devleti
doğrudan ilgilendirdiği görülmektedir. Bununla birlikte bir suçun hem suç olarak
tanımlanması dolayısıyla bundan zarar gören tarafların net bir şekilde belirlenmesi ve hem de
suçlusunun tanımlanması için bir yargı süreci işletilmelidir. Yargı süreci sonuçlanmadan
kimseyi suçlu olarak tanımlamak mümkün değildir. Suçu işlediği düşünülen kişiye
şüpheli/sanık olarak bakmak gerekir. Yargı süreci sonunda suçu kesinleşirse suçlu/fail olarak
isimlendirilebilir.
Turizm ve Suç
Turizm, gelişmesine paralel olarak özellikle resort bölgelerde suç eğilimlerinin
artmasına yol açabilmektedir (Kahraman ve Türkay, 2012). Bunun yanında turizmin de dâhil
olduğu hizmetler sektöründen müşteri memnuniyetinin ön koşullarından birisi güvenliktir
(Parasuraman vd. 1988). Diğer yandan güvenlik konusu turizmi farklı açılardan
etkilemektedir. Örneğin; Seçilmiş (2011) için Eskişehir’in bir turist destinasyonu olarak
gelişememesinin nedenlerinden birisi güvenlik sorunlarıdır. Yeşiltaş vd. (2008) terörle bilinen
bölgelerin turizmden aldıkları payı daha güvenli bölgelere kaptırdıklarını vurgulamaktadır.
Tütüncü vd. (2011) ise turizmde güvenliğin kalite ve niteliğin en önemli göstergelerinden biri
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olduğuna dikkat çekmektedir. Araştırmacılara göre tesiste güvenlik, sokakta güvenlik, yol
güvenliği, hava alanlarında ve sınır kapılarında güvenlik, gıda güvenliği ve turistik
mekânların güvenliği göz önünde bulundurulmalıdır.
Bir bölgede suç eğilimleri güçlü ve çeşitli ise bu durum bölgeye yönelik turizmi
olumsuz etkileyecektir. Zira bölgenin güvenli olarak algılanması o bölgeye yönelik talep
oluşumunun en önemli şartlarından biridir (Seçilmiş ve Ünlüönen, 2009). Bölgenin güvenlikle
ilgili sorunlarının çözümü konusunda özellikle terörizmin etkilerine karşı Pizam (2002: 1–3)
tarafından önerilen eylemler şu şekilde revize edilebilir:
• Bütün turizm çalışanları güvenlik önlemleri ve acil durumlara karşı eğitilmelidir.
Buradaki amaç her turizm personelinin güvenlik personeli haline dönüştürülmesi
olmalıdır.
• Turistler suç eylemlerine karşı eğitilmelidir. Burada suça yönelik çeşitli bilgiler
sağlanmalıdır.
• Turizm bölgelerinde bölgesel ve ulusal güvenlik komisyonları kurulmalı ve turizm
işletmelerinin minimum düzeyde güvenlik önlemleri aldığı beyan edilmelidir.
• Turizm işletmeleri muhtemel bir kriz planı oluşturmalı ve bu planda suç sonucunda
ortaya çıkan olumsuz yayınların önlenmesi için pazarlama ve planlama önlemleri
ortaya koymalıdır.
• Ulaşım ağları ve bağlı terminallerde güvenlik ve teminatı artırmalıdır.
• Ulusal ve bölgesel yetkililer kendi vatandaşlarına, kendi toplumlarına yönelik
olabilecek potansiyel suç eylemlerine karşın uyanık olmaları ve farkındalığın
sağlanması için eğitim programları başlatmalıdır. Buradaki amaç kendi komşularını
izleyen toplumlar yaratmaktır.
• Mümkün olabildiği kadar geniş turizm alanlarında turizm polis biriminin
oluşturulması sağlanmalıdır. Böyle bir birim sadece suç eylemleri içinde bulunan
turistlerle ilgilenmemeli aynı zamanda genel olarak halkın suça yönelik olarak
eğitilmesine yardımcı olmalıdır.
Aktaş Polat vd. (2014), turizm amaçlı seyahat edenlerin suçla ilişkisini de iki kapsamda
değerlendirmektedir. Turist doğrudan suç işlemek amacıyla seyahate katılmış olabilir. Bu
niyetle ziyaret ettiği destinasyonda hırsızlık, soygun, fuhuş vb. eylemlerde bulunacaktır. Diğer
yandan, tamamen turizm amaçlı bir seyahat sırasında isteyerek veya istemeyerek de suça
bulaşması söz konusu olabilir. Karıştığı bir trafik kazası, kavga, taciz vb. eylemler bir turisti
suç ve suça ilişkin kısıtlamalar ve yaptırımlarla yüz yüze getirebilir. Turistin ziyaret ettiği
bölgede ortaya çıkan suç olaylarından etkilenmesi konusuna sıklıkla dikkat çekilmektedir.
Bunun yanında doğrudan turisti hedef alan suç vakaları da az değildir. Bu tür vakalarda suçu
işleyen kişilerin özellikleri, örneğin yalnız gezen kadın turistleri hedef almak gibi belli planlı
davranışlar sergileyip sergilemedikleri, mağdur olan turistlerin özellikleri gibi konularda
değişik araştırmalar yapılmıştır (Harper, 2006). Yine, örneğin turistin seyahat amacıyla ve
eğilimleriyle mağdur olarak suça karışması arasında bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur
(Boakye, 2010). Makro bazı eğilimler de araştırılmıştır, örneğin işsizlik, enflasyon ve turist
varışları ile suç oranları arasında pozitif bir ilişki olduğu Malezya örneği üzerinden ortaya
koyulmaktadır (Tang, 2011). Ancak, turistin iştirak ettiği suçlara odaklı literatürün daha
dağınık olduğu görülmektedir. Bu kapsamda turist; seks turizmi kapsamında fuhuş suçuna
iştirak eden bir fail (Ryan ve Kinder, 1996), yasalara aykırı şekilde organ satın almak adına
uluslararası ziyaret gerçekleştiren bir sağlık turisti (McHale, 2013) ya da otelde kullanımı
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yasak maddeler kullanan, diğer turistlere veya bazen de otele zarar veren bir otel müşterisi
(Jones ve Groenenboom, 2002) olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye ölçeğinde bir
çalışmaya rastlanmamakla birlikte; İstanbul’a gelen turistlerin karıştıkları suç olaylarını suçun
işlendiği ilçe özelinde inceleyen Aktaş Polat vd.’nden (2014) en yoğun şekilde sahtecilik,
kaçakçılık, yasa dışı giriş ve hırsızlık vakalarına rastlandığı anlaşılmaktadır.
YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı İstanbul’da 2014 yılında yabancıların karıştığı suç eylemlerinin
yine aynı yıl giriş yapan turist sayıları ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir. Bu amaçla
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nce tutulan suç istatistiklerinden istifade
edilmiş, turizmle ilgili veriler ise İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden elde
edilmiştir.
İstanbul’a gelen turistlerin karıştığı suç istatistiklerinin elde edilmesinde ciddi bir engel
söz konusudur. Zira Emniyet Müdürlüğü bünyesinde turistlerle ilgili bir tanımlama esas
alınmamakta, sadece suça karışan yabancılarla ilgili istatistikler elde edilebilmektedir. Diğer
yandan bu istatistiklerin de farklı şubelerce tutulduğu görülmektedir. Örneğin, Turizm Polisi
yabancıların karıştığı suçlara ilişkin veriye sahipken bu açıdan en kapsamlı istatistik
Yabancılar Şubesi tarafından üretilmektedir. Yabancı denildiğinde ne anlaşılması gerektiği
hususunda birçok tanımlama yapılmış olmakla birlikte, Devletler Hukuku Enstitüsünün 1982
Cenevre Toplantısında yapılan tanımlamaya göre yabancı, bir devletin ülkesinde bulunan ve o
devletin vatandaşlığını iddia hakkı olmayan kimsedir (Çelikel, 1997: 16). Bu tanımlamadan
hareketle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından yabancı, bir başka devletin vatandaşı
olabileceği gibi, mülteci, özel statülü yabancı veya vatansız da olması mümkündür. Türk
Vatandaşlığı Kanunu’nun 3/d maddesine göre ise yabancı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile
vatandaşlık bağı bulunmayan kişidir (TVK, 2009). Gerek Devletler Hukuku Enstitüsü,
gerekse de Türk Vatandaşlığı Kanunu ile yapılan tanımlamada uyrukluk esası ön planda
tutularak, kişinin bulunduğu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmadığı durumlarda yabancı
olarak kabul edildiği görülmektedir (Ökmen, 2010: 33). Bu bakımdan elde edilen istatistiğin
sadece turistleri kapsamadığı anlaşılmalıdır. Ancak, bu istatistiklerde yer alan kişilerin
İstanbul’u ziyaret eden turist sayıları içinde yer alması da o oranda muhtemeldir.
Turist istatistikleri konusunda da belirtilmesi gereken, bu istatistiklerin İstanbul’a varış
istatistikleri olduğudur. Bu sayıların İstanbul’da konaklaması konusu net değildir. Buna bağlı
olarak değerlendirmelerde ziyaretçi ve turist kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır.
Diğer yandan, bu istatistikler kapsamında İstanbul’a 2014 varışları itibariyle en yüksek on
milliyet arasında Suriye ve Irak da bulunmaktadır. Ancak, her iki ülkeden de Türkiye’ye
yönelik zorunlu göç bu ülke vatandaşlarına dair istatistikleri turizm amaçlı kullanmayı
imkansız kılmaktadır. Bu nedenle bu iki ülkeden girişlere ait veriler değerlendirme dışı
tutulmuştur.
BULGULAR
Elde edilen veri itibariyle 2014 yılı içinde İstanbul’da yabancıların şüpheli olarak kayıt
edildiği vakaların tür ve sayıları Tablo 1’de verilmektedir. Buna göre toplam 11.307 vaka
içerisinde en sık karşılaşılan suç türü resmi belgede sahteciliktir. Bunu hırsızlık, vize ihlali,
illegal giriş ve izinsiz çalışma izlemektedir. Resmi belgede sahteciliğin diğer vakalar
karşısında oldukça sık tekrar eden bir suç türü olduğu da anlaşılmaktadır.
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Suç türlerinin sıklıkları dikkate alındığında yabancıların en fazla oranda devlete,
devletin işlettiği prosedür ve kurumsal düzenlemelere karşı işlenen suçlara karıştıkları
anlaşılmaktadır. Kişilere karşı suçların ise bunlar karşısında oldukça az bir oranda ortaya
çıktığı görülmektedir.
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tablo 1: 2014 Yılında Kaydedilen Suçların Türleri İtibariyle Sayıları.
Suç Türü
Resmi Belgede Sahtecilik
Hırsızlık
Vize İhlali
İllegal Giriş
İzinsiz Çalışma
Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma
Fuhuş
Başkasına Ait Pasaport Kullanma
Giriş Yasağını İhlal
Konsomatris
Yaralama
Dolandırıcılık
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet
Hastalık
Yağma
Görevli Memura Mukavemet
Tehdit
Göçmen Kaçakçılığı
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a
Muhalefet
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma
Adam Öldürme
Pasaport. Kan. Muhalefet
Diğer
TOPLAM

2014
1684
1416
1395
1084
1080
596
585
450
406
194
230
188
150
100
90
52
46
42
42
26
23
30
10
1.388
11.307

2014 yılında kayıt altına alınan suçların aylar itibariyle dağılımı, yine aynı aylarda
İstanbul’u ziyaret eden ziyaretçi sayıları ve bu iki istatistiğin oranlanması Tablo 2’de
verilmektedir. 2014 yılında kaydedilen 11.307 adet vaka sayısına karşın aynı yıl İstanbul’u
11,8 milyon ziyaretçi ziyaret etmiştir. En fazla suç kaydı sırasıyla Aralık, Eylül ve Ocak
aylarında gerçekleşmiştir. Aynı aylarda İstanbul’u ziyaret edenlerin sayısında ise gözle
görülür bir artışa rastlanmamaktadır. Bu anlamda, aylar bazında suç/vaka sayısının varış
yapan ziyaretçi sayısına oranı itibariyle de ciddi bir farklılık gözlenmemektedir. Hatta en
yüksek turist varışının gerçekleştiği ay olan Ağustos en düşük kıyas oranının elde edildiği
aydır. Bu durum ay ve aylar itibariyle gözlenen turist varışındaki artışın suçla
ilişkilendirilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Demek ki, yabancıların suça karışma eğilimi
aylar itibariyle turist varışında gözlenen sayısal değişimden bağımsızdır.
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Tablo 2: 2014 Yılında Kaydedilen Suçların Aylar İtibariyle Sayıları ve Turist Varışlarına Oranları.
Suç Sayısı/Gelen
Ay/Yıl
Gelen Yabancı
Ay/Yıl
Aylar
Suç Sayısı
Yabancı Oranı
Oranı (%)
Sayısı
Oranı (%)
(%)
1066
9,4
635.283
0,0536421
0,0016780
Ocak
973
8,6
696.054
0,0587735
0,0013979
Şubat
974
8,6
866.985
0,0732066
0,0011234
Mart
891
7,9
1.014.662
0,0856762
0,0008781
Nisan
910
8
1.079.598
0,0911593
0,0008429
Mayıs
755
6,7
1.090.284
0,0920616
0,0006925
Haziran
746
6,6
1.155.407
0,0975605
0,0006457
Temmuz
789
7
1.290.218
0,1089437
0,0006115
Ağustos
1092
9,7
1.181.742
0,0997842
0,0009241
Eylül
984
8,7
1.132.655
0,0956393
0,0008688
Ekim
932
8,2
844.289
0,0712902
0,0011039
Kasım
1195
10,6
855.806
0,0722627
0,0013963
Aralık
11307
100
11.842.983
100
0,0009547
Toplam

Elde edilen istatistiğin milliyetler itibariyle karşılaştırmalı analizinde iki farklı açıdan
bakmak gerekmiştir. İlk olarak, en yüksek turist varışı gerçekleştiren milliyetler açısından
konuya bakılmıştır. Bu kapsamda üretilen Tablo 3’te 1 yılın 4 döneminde gerçekleşen ilgili
milletlerden yabancıların karıştığı suç oranları, ilgili milliyetten turist sayılarıyla
karşılaştırılmaktadır. İkinci olarak da yabancıların suç istatistikleri itibariyle en fazla vakaya
adı karışan milliyetler itibariyle suç/turist varışı oranları analiz edilmiştir (Tablo 4).
2014 yılında, yıl genelinde varış rakamları itibariyle İstanbul’a en yüksek oranda ziyaret
sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu, İran, Libya, İngiltere, ABD, İtalya, Fransa, Suudi
Arabistan, Ukrayna, Güney Kore, Azerbaycan, Hollanda ve İspanya’dan olmuştur (Yukarıda
belirtildiği gibi Suriye ve Irak vatandaşları değerlendirme dışı tutulmuştur). Tablo 3’ten de
anlaşıldığı üzere turist giriş oranları yüksek olan ülkelerin vatandaşlarının daha yüksek oranda
suç vakası üretmesi söz konusu değildir. En yoğun turist varışına konu olan Alman
pazarından gelen yabancıların suç işleme oranı neredeyse en düşüklerden birisidir. Benzer
şekilde İngiltere, ABD, İtalya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Batı ülkelerinden
yabancıların bu ülkelerden gelen ziyaretçi sayılarının yüksekliğine rağmen suç işleme oranları
oldukça düşüktür. Batı ülkeleri dışında kalan Suudi Arabistan ve Güney Kore’den gelenlerin
de suça eğiliminin düşük olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, İran, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna
uyrukluların suça iştiraki ile ilgili rakamlar bariz bir şekilde daha yüksektir. Bu durum, gelen
ziyaretçi sayısının yüksekliğinden ziyade ziyaretçinin geldiği ülkeye bağlı bir suç eğiliminin
tartışılması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Yani, bir destinasyonda ortaya çıkan ve
yabancıların karıştığı suç vakalarının artması, ziyaretçi sayısındaki artıştan ziyade
ziyaretçilerin hangi ülkeden geldikleriyle ilgili bir durumdur.
Bütün ilgili milliyetler açısından suç oranlarının dağılımı 4 çeyrekte de birbirine yakın
rakamlar ortaya koymaktadır. Yani, hangi milliyetten olursa olsun yabancıların suça iştiraki
yıl içinde aynı sıklıkla devam ede gelmektedir. Bu durum, belki bazı kişilerin yılın her
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döneminde suç sayılan eylemleri ortaya koymak adına destinasyonu ziyaret ediyor olma
olasılığını akla getirmektedir.
Tablo 3: 2014 Yılında Kaydedilen Suçların En Yüksek Turist Varışı Üreten Milliyetler İtibariyle
Sayıları ve Turist Varışları.
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Turist
Turist
Turist
2014
Suç S.
S.
Suç S.
S.
Suç S.
S.
Suç S. Turist S.
6
199021
5
332657
7
374609
5 299689
Almanya
72 134940
47 166604
45 158416
58 129990
Rusya Fed.
207 115341
153 119662
177 203813
202 152104
İran
10
68177
19
74314
6
51288
19
71336
Libya
5
85705
19 136020
6 165688
10 110148
İngiltere
1
79229
4 166928
9 168997
8 118288
A.B.D.
0
71704
2 126629
1 152442
6 115255
İtalya
4
80660
5 140714
7 156940
18 116001
Fransa
5
54334
4
80214
3 139027
4
48933
Suudi Arabistan
52
64269
58
68921
36
59819
96
64551
Ukrayna
1
54406
0
56660
1
61410
0
53117
Güney Kore
111
52233
98
54936
109
74367
124
58897
Azerbaycan
3
57186
4
80760
7
89078
8
71935
Hollanda
2
31330
2
63292
2
89241
2
51971
İspanya

En fazla oranda suça karışan yabancıların milliyetleri üzerinden yapılan değerlendirme
Tablo 4’te verilmektedir. 2014 yılında İstanbul’da kayıtlı vakalar itibariyle en fazla suça
iştirak edenler sırasıyla Türkmenistan, Gürcistan, Afganistan, Özbekistan, İran, Pakistan,
Azerbaycan, Kırgızistan, Fas, Moldova, Filistin, Ukrayna ve Rusya Federasyonu uyrukludur.
Bu tablo Türkiye’nin hemen doğusunda yer alan ve özellikle Orta Asya, Orta Doğu ve
Kafkaslar ülkelerinden gelen ziyaretçiler arasından suç addedilen vakalara karışma isteklisi
kişilerin çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Burada da turist varışları
ile suç oranları arasında bir ilişki olduğunu söylemek çok zor, belki de imkânsızdır.
Afganistan ve Özbekistan ile Filistin ve Ukrayna arasında birer karşılaştırma yapıldığında bu
durum daha net anlaşılmaktadır. Özbekistan’dan gelen turist sayısı Afganistan’ın yaklaşık 9
katı iken suç oranları bu ülkeler için neredeyse aynıdır. Yine Ukrayna’dan varışlar Filistin
kaynaklı varışların neredeyse 20 katı iken bu iki ülkeden gelenlerin suça iştirak oranları
birbirine çok yakındır. Bu durum da turist sayısındaki artışın değil, turistin orijin ülkesine
bağlı sorunların destinasyondaki suç oranlarını artırdığını ortaya koymaktadır.
Tablo 4: 2014 Yılında Kaydedilen Suçların En Yüksek Suç Üreten Milliyetler İtibariyle Sayıları ve
Turist Varışları.
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
2014
Türkmenistan
Gürcistan

Suç S. Turist S. Suç S. Turist S.
333
34008
336
41643
226
17262
276
18441

Suç S. Turist S. Suç S. Turist S.
316
55660
367
42922
244
17693
276
17532
663
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Afganistan
Özbekistan
İran
Pakistan
Azerbaycan
Kırgızistan
Fas
Moldova
Filistin
Ukrayna
Rusya Fed.

134
210
207
122
111
105
109
66
55
52
72

3776
30913
115341
7549
52233
17621
16050
10473
1382
64269
134940

162
194
153
71
98
56
61
76
76
58
47

3786
32370
119662
14242
54936
21159
21392
11047
2455
68921
166604

245
166
177
144
109
46
45
65
53
36
45

5570
33792
203813
12657
74367
17182
25103
12110
3375
59819
158416

291
240
202
131
124
89
68
45
62
96
58

4249
30461
152104
11355
58897
16866
19282
9452
2545
64551
129990

Diğer dikkat çekici konu, en fazla suça karışan yabancının Gürcistan, İran, Azerbaycan
gibi Türkiye’nin doğu sınırını oluşturan ülkelerden gelmesidir. Bu ülkelerle Türkiye arasında
sınır ticareti de dâhil olmak üzere çok yönlü ve geniş kapsamlı ilişkilerin olduğu muhakkaktır.
Ancak, bu ülke vatandaşlarının ziyaret ettikleri İstanbul’dan beklentilerinin de değişik olma
olasılığı yüksek görünmektedir. Bu anlamda coğrafî yakınlığın da suça iştirakle -kısmen de
olsa- ilişkili olduğu görülmektedir.
İstanbul’da suça iştirak oranının yüksek olduğu milliyetler, suç eğiliminin ülkenin ve
hedef destinasyonun gelişmişlik farkıyla ilgili olduğunu açık şekilde göstermektedir. Suça
iştirak oranı yüksek olan kişilerin ülkeleri Türkiye ile karşılaştırınca daha düşük gelişmişlik
seviyesinde, daha geç liberalleşmiş, demokrasinin kurumsal gelişimini tamamlayamadığı
ülkeler oldukları görülmektedir. Sosyal yapının ve bu yapıdaki değişimlerin suç oranlarını
etkilediği (Yıldırım, 2014) düşünüldüğünde, bu ülkelerin hem daha karmaşık ve kurumlar
itibariyle yenilenememiş sosyal yapıları hem de bu yapıların günümüz küresel eğilimleri
karşısında işlevsizleşmesi, ancak yeni kurumsal dönüşümlerin de sağlanamaması, bahsedilen
ülke toplumlarını daha fazla oranda suça eğilimli kılıyor olabilir. Bu nedenle destinasyonda
turistlerin suça karışmasının gerisinde orijin ülke-destinasyon gelişmişlik farkının rol
oynaması oldukça muhtemeldir.
SONUÇ
İstanbul’u ziyaret eden yabancıların 2014 yılında şüpheli olarak kaydedildiği suç sayısı
11.307 iken bu sayının içinde sahtecilik, vize ihlali, illegal giriş gibi devlete karşı işlenen
suçların oldukça yoğun olduğu görülmektedir. Suç sayıları aylara göre farklılaşmamakta, yılın
farklı dönemlerinde devam eden bir denge ortaya koymaktadır. Suçların turizm varışlarıyla
kıyaslanması neticesinde;
a) Aylar bazında turizm varışlarındaki artışın suç oranlarına yansımadığı,
b) Milliyetler bazında turist varışlarındaki artışın suç oranlarına yansımadığı,
c) Suç oranlarının ziyaretçinin orijin ülkesine bağlı bir eğilim ortaya koyduğu,
d) Orta Asya, Orta Doğu ve Kafkas ülkelerinden gelen ziyaretçiler arasında suça karışma
olasılığı yüksek olanların daha çok olduğu,
e) Coğrafî yakınlığın suça iştirak oranlarını artırmasının söz konusu edilebileceği,
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f) Orijin ülke-destinasyon arasındaki gelişmişlik farkının turistlerin suça iştirakinde bir
etken olabileceği görülmektedir.
Sözü edilen çerçeveden bakıldığında araştırmanın, teorik olarak, turizm
destinasyonunun güvenliği ve turistin ürettiği güvenlik sorunları kapsamında orijin ülke
özellikleri ve coğrafî yakınlık gibi daha önce ele alınmamış konuların önemine dikkat çekmek
suretiyle katkı ürettiği görülmektedir. Yine İstanbul’da işlenen suçlara şüpheli olarak katılan
yabancı sayılarının analizi, bunların aylar, çeyrek dönemler ve milliyetler itibariyle
karşılaştırılması suretiyle turizm ve güvenlik kapsamlı sorgulama ve çalışmalara veri, bakış ve
yeni tartışma zemini sunulmuş olmaktadır.
İstanbul’un turizminin yönetilmesi, İstanbul’un güvenliğinin yönetilmesi ve genel
olarak da Türkiye’de kamu hizmetlerinin yönetilmesi ile ilgili kurum, kuruluş, kişi ve
inisiyatifler için de turizm-suça iştirak ilişkisinin İstanbul özelinde detayları ortaya koyulmak
suretiyle karar desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda da ilgili otoritelerden suçun milliyetle
ilişkisi üzerinden gitmeleri, belli ülkelerden turist girişlerinde daha detaylı önlemlerin
gündeme alınması, yabancı ziyaretçilerde yıl boyunca dengeli bir suça iştirak eğiliminin var
olduğunun bilinmesi ve düşük sezonlarda da suçla mücadelenin etkin kılınması konusuna
önem verilmesi beklenmelidir.
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN
GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEME ÇALIŞMASI -Siirt İli Örneği –
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ÖZ
Eğitim sistemlerinin vazgeçilmez bir öğesi olan anadili öğretimi, ülkemiz eğitim sisteminde son derece önemli
bir yer teşkil etmektedir. Yapılan birçok çalışmada Türkçe öğretiminin, bireyin günlük yaşamındaki kaliteyi ve
diğer derslerdeki başarısını etkilediği ortaya konmuştur. Türkçe öğretiminin hem ders başarısını hem de yaşam
becerilerini etkilediği göz önüne alındığında, Türkçe öğretimine verilmesi gereken önem daha iyi
anlaşılmaktadır. Türkçe öğretiminde niteliğin artırılması, hedef - kazanımların gerçekleştirilmesi; öğrenci,
öğretmen ve ders kitaplarının işlevselliği ve birbirine uyumu ile yakından ilgilidir. Bu çalışma Türkçe
öğretmenlerinin, Türkçe ders kitaplarına yönelik görüşlerini belirleme amacıyla yapılmış ve Siirt ilinde görev
yapan öğretmenlere, önceden yapılandırılmış anket formu sunulmuştur. Ankete katılan öğretmenlerin
demografik durumları tespit edilmiş, anket sorularına verdikleri cevaplar, SPSS 21 paket programı kullanılarak
analiz edilmiştir. Sonuçlar tablolaştırılarak değerlendirilmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe
öğretmenlerinin, ders kitaplarının içeriğini ve sunumunu beğenmedikleri, kitapları dilbilgisi konularında eksik
gördükleri, bunun yanında ders kitaplarını merkezi sınavlara hazırlama konusunda yetersiz buldukları için, ders
kitaplarının kullanımıyla birlikte ek kaynaklara yönelmek zorunda kaldıkları ortaya konmuştur.
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WORK TO DETERMINE THE VIEWS OF TURKISH TEACHERS FOR TURKISH TEXTBOOKS
-A Sample Of Siirt Province ABSTRACT
Teaching mother tongue, which is an inevitable component of systems of education, is so important in our
country’s educational system. Many studies that are conducted in this field have shown that teaching Turkish
affects the quality of individual’s daily life and his/her achievement in other courses. In considering that teaching
Turkish affects both course achievement and life skills, the importance that should be given to it is more
understandable. Increasing quality in teaching Turkish is strongly related to the realization of objective and
outcomes; student, teacher and functionality of course books and the harmony among them. This study was
conducted to determine Turkish teachers’ opinions related to Turkish course books and a pre-configured
questionnaire was distributed to the teachers who work in Siirt. Demographic conditions of teachers who
attended the questionnaire were determined and their answers to the questionnaire were analyzed by using SPSS,
21. version. The results were tabulated and evaluations were done. The result of the study have revealed that
Turkish teachers do not like the content and presentation of course books and they think that the books are
deficient in terms of grammar. In addition, the teachers find the course books inadequate as they are not proper
for exams and that is why the teachers have to apply extra sources together with the usage of course books.
Key words: Turkish, education, course books, teacher, opinion
Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, mehmetgedik@siirt.edu.tr
Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, atapesen@siirt.edu.tr
***
Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, bilal_tekinn@outlook.com
*

**

667

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

1. GİRİŞ
Çağımız, her yeni günde yeni değişim ve yeniliklerle karşılaşmaktadır. Bu değişimler,
bütün alanları etkilemekte, toplumlar da bu değişimlere adapte olabilme çabası
göstermektedir. Bilim, teknoloji ve toplumsal alandaki gelişme ve değişimler, bütün alanlarda
olduğu gibi eğitim sisteminin de değişime uğramasını kaçınılmaz kılmış ve bunun sonucunda
2005 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemimizde yapılandırmacılık
anlayışının uygulanmasını kararlaştırmıştır. Buna bağlı olarak da ilköğretim programlarında,
köklü değişikliklere gidilmiştir. Yaşanan gelişmelere uygun olarak yenilenen,
yapılandırmacılığa dayalı ilköğretim programları, öğrencilere bilgiye nasıl ulaşmaları
gerektiğini göstermekle birlikte bilgiyi yapılandırma ve bilgi üretebilme rolünü üstlenmelerini
amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak gerek öğrenci, gerekse öğretmenlerin rollerinde değişimler
olmuş ve öğrenme işi farklı bir yapı kazanmıştır (Arslan ve Özpınar, 2009). 2004-2005
senesinden itibaren yapılandırmacılık anlayışına göre tasarlanan öğretim programları bilgiyi
olduğu gibi alıp ezberleyen öğrenme sürecini sonlandırmıştır. Yeni sistem ile bilgiyi
yapılandıran, deneyimlerinden yararlanarak problemlere çözümler üreten ve eleştiri
yapabilme yeteneği kazanan kişileri geliştirecek bir sistem oluşturmak hedeflenmiştir.
Bilgi çağının yaşandığı günümüzde, eğitimin önemini kavramış, ne yaptığının farkında
olan, kendini objektif olarak değerlendirebilen öğrencilerin, bilgiye ulaşma yollarını
keşfetmeleri, karşılaştıkları problemler karşısında alternatif çözümler üretebilmeleri ve üst
düzey zihinsel süreç becerilerini geliştirebilmeleri verilen eğitimin nitelikli olmasıyla ilgilidir.
Bu da öğrencilerin ezberci bir eğitim anlayışını terk ederek öğrenme sürecinde gerekli bilgi ve
kavramları, karşılaştıkları yeni ve sıra dışı durumları, problem çözme becerisini kullanarak,
bilimsel yöntemi kullanabilme becerilerini edinmesi, onları kullanabilmesi yapılandırmacı
eğitimin gereklerindendir (Kaptan, 1999).
Yapılandırmacı eğitime göre dizayn edilen bir sistemde bireyleri bir şeyler öğrenmek
için zorlayamazsın. Yani öğretmen, öğrenciye birtakım bilgileri ezberletme, öğrenci de
kullanmayacağı bilgileri ezberleme yoluna gitmez. Eğitim-öğretim çalışmalarının temel
hedefi, öğrenmek isteyene daha kısa sürede, daha az çabayla nitelikli öğrenme ürünleri ortaya
koymaktır. Eğitim ve öğretim sürecinin niteliği ve verimliliği, öğrenenleri edilgenlikten
kurtararak, harekete geçirebildiği ve öğrendikleri ile etkileşim sürecine katılımı sağlayabildiği
ölçüde artacaktır (Tezbaşaran, 1997). Eğitim-öğretim faaliyetleri öğrenci, öğretmen, eğitim
materyalleri, öğrenme süreci ve velilerden meydana gelen birbiriyle ilişkili sistemdir. Eğitimöğretim programından beklenen hedefleri yakalayabilmek, öğrenme sürecindeki unsurların
olumlu etkileşimiyle mümkündür. Öğrenme sürecinde yer alan unsurların en önemlilerinden
biri olan ders kitapları, hem öğreten hem de öğrenen için temel kaynak niteliğindedir. Çünkü
öğrenciler için neyi ne kadar öğreneceklerini gösterdiğinden, öğretmenlere ders işlenişinde
rehber olabilecek kitaplar, eğitim-öğretim materyalleri içinde en önemli unsurlardan biridir.
Bu nedenle ders kitaplarının öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun, öğretmenlerin de yıl
boyunca faydalanabilecekleri şekilde düzenlenmesi gerekir.
Ülkemizde ders kitapları, Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği ve Tebliğler Dergisi
aracılığıyla açıkladığı standartlara uygun olarak hazırlanır ve kitapların öğrenciye uygunluğu,
hedefleri gerçekleştirme yönünden yeterliliği, bu standartlara göre kontrol edilir. Bir ders için
kullanıma uygun bulunan kitaplardan hangisinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılacağını
668

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

aynı dalın branş öğretmenleri, mevcut kitapları inceleyerek karar verir (Altun, Arslan ve
Yazgan, 2004). İncelemeyi yapan kişilerin, kitaplarla en çok zaman geçiren kişilerin
düşüncelerini almaları son derece önemlidir. Çünkü, eğitim-öğretimde esas yükü taşıyan
öğretmenlerin kendilerinden beklenen hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kendilerine
sunulan malzemenin iyi seçilmiş olması gerekir. Eğitim-öğretim sürecinin en önemli
materyallerinden biri olan ders kitaplarının okunmasında, öğretmenin tavrı çok önemlidir.
Öğretmen, öğrencisini teşvik etmiyorsa, ders kitaplarının onu geliştireceğini, işe yarar
olduğunu içtenlikle aktaramıyorsa, o kitapların öğrenciler tarafından okunması veya
kullanılması pek mümkün olmayacaktır. Kitapların öğrenciler tarafından benimsenmesi ve
kullanılması, aslında öğretmenin kitabı beğenmesi ve benimsemesi ile mümkündür.
Yapılan çalışmalar, 2005 öğretim programı ışığında hazırlanan ve MEB tarafından
okullara dağıtılan yeni ders kitaplarının etkili bir ders kitabında olması gereken nitelikleri
taşımadığını ortaya koymaktadır. Oysa uygulanmakta olan öğretim programının başarısını
belirleyecek olan en önemli faktörlerden biri öğretmen ise diğeri de ders kitabıdır. Bu nedenle
öğretim programları çok iyi hazırlanmış olsalar dahi, ders kitapları programın genel
yaklaşımına uygun değilse veya bir ders kitabının taşıması gereken özellikleri göz ardı
ediyorsa programın uygulanmasını olumsuz yönde etkileyecek ve etkililiğine gölge
düşürecektir (Arslan ve Özpınar, 2009). Öğretmen ve öğrencilerinden çağı yakalamalarını,
çağdaş eserler ortaya koymalarını, gelişmiş toplumlardan aldığını, onlardan daha fazla
geliştirerek tekrar insanlığın hizmetine sunmalarını, böylece dünyaya ve insanlığa faydalı
olmalarını bekleyen bir eğitim sisteminin, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını ve
beklentilerini dikkate alması son derece önemlidir.
İlgi ve ihtiyaçlar göz önüne alındığında görülecektir ki bir toplumun eğitim
sistemindeki en temel nokta dildir. Çünkü insanların bir toplumda yer edinebilmesini ve
isteklerini yerine getirebilmesini sağlayan en önemli yapı taşı dildir. Dil, bir iletişim aracıdır.
Çeşitli işaret ve seslerden oluşan, bir duygu ya da düşüncenin bir zihinden diğer zihinlere
aktarılmasında kullanılan bir sistemdir. İnsanın içinde doğup büyüdüğü topluma özgü olan bu
işaret ve seslerden oluşan dil, insanlar arası ilişkilerde iletişimi sağlayan doğal bir araçtır.
İnsanlar duygu ve düşüncelerini dil aracılığı ile paylaşır, öğrenme ve öğretme süreçlerinde, dil
becerilerini kullanarak amaçlarını yerine getirmeye çalışırlar (Kılıç, 2008). Dil, bir insanın
kendisi dışındaki tüm varlıklarla iletişim kurabilmesinin yoludur. İnsanlar, içinde bulunduğu
sosyal yapıda, sürekli olarak başkalarıyla etkileşim halindedir. Bu etkileşim, kişilerde birçok
yönlü değişimler ortaya çıkarabilir.
Kişilerin, sosyal özelliğinden dolayı, öğrenme çevrelerine dahil olup kendini
geliştirmesi sahip olduğu iletişim becerileriyle yakından ilgilidir. Etkili iletişim becerilerini
kazanabilme ise dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak sınıflandırılan dört temel beceri
alanı aracılığıyla gerçekleşir. Dinleme ve okuma, anadilin anlama gücüne yönelik, konuşma
ve yazma ise anlatım gücüne yönelik becerilerdir. Türkçe öğretimin temel amaçlarından biri
de öğrencileri anadillerinin bu beceri alanlarında yetkinliğe ulaştırmaktır (Topbaş, Demirel,
Koç, Odabaşı, Namlu, Yangın ve Müftüoğlu, 1998). Kılıç’a (2008) göre de Türkçe Öğretim
Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma,
görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları; bu becerileri kullanarak kendilerini
bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmeleri; dış dünyayla olumlu bağlantılar kurarak;
Türkçeyi istek duyarak öğrenmeleri ve öğrenme sürecinde faydalanabilecekleri dil becerilerini
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edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin, kazanımlar ve etkinlikler yoluyla
dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkân ve
zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları aldıkları eğitimin
niteliğiyle yakından ilgilidir. Öğrenciler, dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde
daha verimli, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edinme şansına sahiptir
(MEB, 2006). Türkçe dersi bir bilgi dersi değil; bir beceri ve alışkanlık dersi olduğundan
beceri kazandırmanın temelinde gösterme ve yaptırma bulunmaktadır. Beceri kazandırmada
ve becerilerin alışkanlığa dönüştürülmesinde tekrarlar önemli bir yere sahiptir (Yangın, 2002).
Öğrenci, dil becerilerini edinirken, kendini ifade edebileceği, etkileşim kurabileceği bir ortam
ve öğrenme süreciyle karşılaşırsa dil becerilerinin niteliği de anlamı da öğrenci için çok farklı
olacaktır. Dile karşı olumlu tepkileri geliştirebilmek de öğrenciye verilen Türkçe dersinin
özelliklerine bağlıdır.
Alanyazında yapılan ilgili çalışmalar incelendiğinde ders kitaplarının yeterliliği ile
ilgili birkaç çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Genç (2002), öğretmenlerin ders kitaplarını
seçerken hangi noktalara dikkat ettiğini belirlerken; Altun, Arslan ve Yazgan (2004), liselerde
matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığını, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine
başvurarak incelemiş; Güzel, Oral ve Yıldırım (2009), fizik kitaplarının yeterliliğini; Arslan
ve Özpınar (2009), 6.sınıf matematik kitaplarının taşıması gereken özellikleri öğretmen
görüşlerine göre belirlemiş; Güven (2010), ilköğretim Hayat Bilgisi kitaplarının öğretmen
görüşlerine göre değerlendirilmesini yapmıştır.
Bu çalışmalar incelendiğinde Türkçe dersiyle ilgili herhangi bir çalışmanın
yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle, Türkçe ders kitaplarının, içerik, özellik, yeterlilik ve
öğrenciye göreliği gibi unsurların belirlenebilmesi için bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu
ihtiyacı karşılamak amacıyla, MEB tarafından okullarda kullanıma sunulan Türkçe ders,
çalışma ve kılavuz kitaplarının bütünüyle ilgili anket hazırlanmış, öğretmen görüşlerine göre
sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır.
1.1. Amaç
Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, Siirt ilinde görev yapan Türkçe
öğretmenlerinin, Türkçe ders kitaplarına yönelik görüşlerini betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu
kapsamda 154 Türkçe öğretmenine, araştırmacılar tarafından düzenlenmiş anket metni
sunulmuş ve ankete verilen yanıtlar çerçevesinde, öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi
yapılmıştır.
1.2. Sınırlılıklar
Bu çalışma, Siirt ilinde görev yapan Türkçe öğretmenleriyle ve Türkçe ders, çalışma
ve kılavuz kitapları ile sınırlıdır.
2. YÖNTEM
Bu araştırmada; Siirt ili, ortaokul seviyesinde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin
ders kitaplarına ilişkin görüşleri ele alınarak, görüşlerin ankete katılan öğretmenlerin betimsel
özellikler, cinsiyet, kıdem, görev yaptıkları okul ve mezuniyet durumlarına göre
değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma, betimsel nitelikte olup tarama (survey) modeliyle
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yapılmış bir araştırmadır. Mevcut durumu tespit etmek için yürütülen bir araştırma türüdür.
Çalışmada elde edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenmiş, daha sonra
yapılan betimlemeler yorumlanarak bazı sonuçlara ulaşılmıştır.
2.1. Veri Toplama Aracı
Öğretmenlere sunulan anket, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, öğretmenlerin
demografik özellikleri alınmış, ikinci bölümdeki 10 soruda ise öğretmenlerin Türkçe ders
kitaplarına yönelik görüşleri alınmıştır. Hazırlanan anketin geçerliliği için uzman görüşlerine
başvurulmuş ve güvenirlik için ön uygulama yapılmıştır. Öneriler doğrultusunda gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
2.2. Verilerin Analizi
Bu çalışmada, Siirt ilinde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin anket sorularına
verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. Ankete katılan öğretmenler ile ilgili bilgiler ve anket
sorularına verilen cevaplar, SPSS 21 paket programında betimsel ve çapraz tablolar şeklinde
incelenmiştir. Çalışma 5 tablodan oluşmaktadır. Tablo 1’de ankete katılan öğretmenlerin
betimsel özellikleri, Tablo 2’de anket sorularına verilen cevapların cinsiyete göre dağılımı,
Tablo 3’te anket sorularına verilen cevapların kıdeme göre dağılımı, Tablo 4’te anket
sorularına verilen cevapların görev yapılan okula göre dağılımı, Tablo 5’te anket sorularına
verilen cevapların mezuniyet durumuna göre dağılımı incelenmiş ve veriler
değerlendirilmiştir.
2.3. Çalışma Grubu
Bu çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Siirt ilinde görev yapan Türkçe
Öğretmenleriyle ilgilidir. Araştırmanın evrenini, Siirt ilinde görev yapan Türkçe öğretmenleri
oluştururken örneklemini ise, adı geçen ildeki 154 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Ankete
katılan Türkçe öğretmenlerinin betimsel özellikleri Tablo 1’ de yer almaktadır.
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Tablo 1.Ankete katılan öğretmenlerin betimsel nitelikleri
Katılımcı özellikleri

F

(%)

Cinsiyet

Kadın
Erkek

64
90

41.6
58.4

Kıdem

0-5 yıl

118

76.6

6-10 yıl

25

16.2

11-15 yıl
16-20 yıl

7

4.5

0

0

20 ve üstü

4

2.6

145

94.2

9

5.8

Türkçe Eğitimi mezunu

147

95.5

Fen Edebiyat veya başka fakülte mezunu
Lisans
Lisansüstü

7
100
0

4.5
100
0

Görev yapılan okul

Milli Eğitime bağlı ortaokul
İmam hatip ortaokulu

Mezuniyet durumu

Eğitim durumu

Ankete katılan öğretmenlerin çoğunluğu (% 58.4) erkek ve büyük çoğunluğu (% 76.6),
0-5 yıl arası görev yapan, yani genç sayılabilecek öğretmenlerdir. Katılımcıların büyük
çoğunluğu yeni atanan ve genç öğretmenlerdir. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin, tecrübe
eksikliği nedeniyle ders kitaplarından faydalanma oranında etkilenme görülmüş olabilir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 94.2), MEB’e bağlı ortaokullarda görev yapmaktadır.
İmam hatip ortaokullarından katılımcıların düşük oranda olması, ders kitaplarına yönelik
görüşleri etkilemiş olabilir. Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 95.5), Türkçe
Eğitimi mezunudur, yani yaptığı işin eğitimini almıştır. Türkçe Eğitimi Bölümünde, ders
kitaplarının değerlendirilmesi ile ilgili bir dersin varlığı, öğretmenlerin kitapları
değerlendirirken tecrübelerinden faydalanmalarını sağlamış olabilir. Ankete katılan
öğretmenlerin tamamı lisans mezunudur. Lisansüstü eğitim alan katılımcı bulunmamaktadır.
Bu nedenle, katılımcıların eğitim durumuyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.
3. BULGULAR
Bu bölümde öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplarda, her soru için en çok tercih
edilen ve bu tercihe yakın oranlı tercihler, tablonun niteliğine göre değerlendirilmiştir. Bu
metodun seçilme amacı da öğretmenlerin çoğunlukla ders kitaplarında hangi noktalara önem
verdiklerini tespit etmektir.
Anket sorularına verilen cevapların cinsiyete göre dağılımı, tablo 2’ de yer almaktadır.
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Tablo 2. Anket sorularına verilen cevapların cinsiyete göre dağılımı
Sorular

Görüşler

Yanıtların
dağılımı
f

S1. Ders kitabını ne ölçüde
tanıyorsunuz?

%

Kadın
f

Erkek

%

f

%

a) Tanımıyorum. Kabını açtım denemez.

0

0

0

0

0

0

b) Tanıyorum denemez. Zaman zaman
kullanırım.

7

4.5

4

57.1

3

42.9

c) Tanıyorum diyebilirim. Bir şeyler baktığım
oluyor.

53

34.4

26

49.1

27

50.9

d) İyi tanıyorum. İhtiyaç duyduğumda ilgili
bilgiye anında ulaşırım.

83

53.9

32

38.6

51

61.4

e) Çok iyi tanırım. Kitap hakkında rapor bile
yazabilirim.

11

7.1

2

18.2

9

81.8

a) Kullanmam; öğrencilerime de önermem.

5

3.2

1

20.0

4

80.0

b) Kendim kullanmam ama öğrencilerime
öneririm.

2

1.3

1

50.0

1

50.0

c) Derste kendim kullanırım.

26

16.9

10

38.5

16

61.5

d) Hem kendim kullanırım, hem de
öğrencilerime öneririm.

33

21.4

16

48.5

17

51.5

e) Kullanırım ama yanında ek kaynaklardan da
yararlanırım.

88

57.1

37

42.0

51

58.0

a) %0

1

0.6

0

0

1

100

b) %25

40

26.0

19

47.5

21

52.5

c) %50

74

48.1

32

43.2

42

56.8

d) %75

37

24.0

13

35.1

24

64.9

e) %100

2

1.3

0

0

2

100

a) %0

1

0.6

0

0

1

100

b) %25

34

22.1

13

38.2

21

61.8

c) %50

89

57.8

40

44.9

49

55.1

d) %75

30

19.5

11

36.7

19

63.3

e) %100

0

0

0

0

0

0

S5. Eski yıllarla
kıyaslandığında Türkçe ders
kitaplarının derste kullanılma
düzeyi ile ilgili olarak hangi
seçenek doğrudur?

a) Eski yıllarda daha fazlaydı.

57

37.0

26

45.6

31

54.4

b) Son yıllarda daha fazla.

56

36.4

21

37.5

35

62.5

c) Değişen bir şey yok

41

26.6

17

41.5

24

58.5

S6. Ders kitabının konuları ele
alış şekli size göre nasıldır ?

a) Hiç iyi değil.

14

9.1

5

35.7

9

64.3

b) İyi değil.

44

28.6

14

31.8

30

68.2

c) Orta.

65

42.2

31

47.7

34

52.3

d) İyi.

30

19.5

13

43.3

17

56.7

e) Çok iyi.

1

0.6

1

100

0

0

a) Konularla ilgili çokça teste yer vermesi.

30

19.5

10

33.3

20

66.7

S2. Bu dersi okuturken ders
kitabını kullanma şekliniz
seçeneklerden hangisine
uymaktadır?

S3. Ders kitabını kullanma
sıklığınız bütün derse ayrılan
zamanla kıyaslanırsa, bu yüzde
olarak ne ölçüdedir?

S4. Ders kitabını kullanma
sizce diğer Türkçe
öğretmenleri arasında ne
düzeydedir?

S7. Eğer bir ders kitabı
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hazırlama görevi size verilse

b) Konuların uygulamalı çalışmaları içermesi.

45

29.2

19

42.2

26

57.8

c) Konunun anlaşılması ve kalıcılığın
sağlanması

40

26.0

20

50.0

20

50.0

d) Kavramların anlatımında farklı teknikler
kullanımı.

39

25.3

15

38.5

24

61.5

S8. Bir öğretmenin derse
hazırlığı hangisini kullanma
halinde daha fazla zaman alır?

a) Ders kitaplarını

113

73.4

45

39.5

68

60.5

b) Test kitaplarını

41

26.6

20

47.5

21

52.5

S9. Ders kitaplarının dili
hakkında ne düşünüyorsunuz?

a) Öğrencinin anlayabileceği şekildedir.

62

40.3

27

43.5

35

56.5

b) Ancak öğretmenin anlayabileceği şekildedir.

14

9.1

7

50.0

7

50.0

c) Öğretmen bile anlamakta zorlanmaktadır.

5

3.2

5

100

0

0

d) Konu ile alıştırmalar öğrenci seviyesine
göre ağırdır.

35

22.7

7

20.0

28

80.0

e) Ders kitaplarındaki örnekler belirli ve tek
tiptir. Çeşitlilik göstermemektedir.

38

24.7

18

47.4

20

52.6

a) Ders kitaplarını daha çok

50

32.5

15

30.0

35

70.0

b) Test kitaplarını daha çok

9

5.8

5

55.6

4

44.4

c) Yarı yarıya

89

57.8

41

46.1

45

53.9

d) Kitap kullanmam, çünkü buna ihtiyaç
duymam

6

3.9

3

50.0

3

50.0

Kitabı hangi yönüyle
önemserdiniz ?

için grafik bulmaca gibi etkinliklerin olması.

S10. TEOG sınavı olmasaydı
ders işlerken çoğunlukla
hangisini kullanırdınız?

Tablo 2 incelendiğinde “Ders kitabını ne ölçüde tanıyorsunuz?” sorusuna ankete
katılanların büyük çoğunluğu (% 53.9) kitabı iyi tanıdığını, ihtiyaç duyduğu bilgiye anında
ulaşabileceğini ifade etmiştir. Öğretmenlerin, çoğunlukla ders kitabını tanıdıkları ve
kullandıkları görülmektedir. Kitabı iyi tanıdığını ve ihtiyaç duyduğu bilgiye anında
ulaşabileceğini belirten öğretmenlerin % 61.4’ü erkek öğretmenlerdir. Erkek öğretmenlerin
ders kitabını daha sık kullandığı ve kitabı daha iyi tanıdığı tespit edilmiştir.
“Bu dersi okuturken ders kitabını kullanma şekliniz, seçeneklerden hangisine
uymaktadır?” sorusuna ankete katılan öğretmenlerin % 57.1’i dersi okuturken ders kitabını
kullandığını ama, yanında ek kaynaklardan yararlandığını ifade etmiştir. Öğretmenlerin, dersi
okuturken ek kaynaklardan yararlanması, kitapları eksik ya da kazanımlara ulaştıracak
düzeyde bulmadıkları şeklinde değerlendirilebilir. Erkek öğretmenlerin dersi okuturken ek
kaynaklardan daha fazla (% 58) yararlandıkları görülmektedir.
“Ders kitabını kullanma sıklığınız bütün derse ayrılan zamanla kıyaslanırsa, bu yüzde
olarak ne ölçüdedir?” sorusuna, ankete katılan öğretmenler, % 48.1 oranında ders kitabını
kullanma sıklığının dersin yarısıyla sınırlı olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin, ders
kitaplarını ders saatinin tümünde kullanmaması, kitapları yeterli ya da uygun bulmadığı, ders
esnasında başka materyallere de ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Ders kitabını, dersin %
50’sinde kullanırım, diyen öğretmenlerin daha çok erkek (% 56.8) oldukları görülmektedir.
Bu durum, erkek öğretmenlerin, ders esnasında başka kaynaklardan daha sık yararlandıklarını
ya da farklı aktiviteler gerçekleştirdiklerini ortaya koymaktadır.
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“Ders kitabını kullanma sizce diğer Türkçe öğretmenleri arasında ne düzeydedir?”
sorusuna öğretmenlerin büyük bölümü (% 57.8), % 50 cevabını vermişlerdir. Bu durum,
Türkçe öğretmenlerinin başka etkinliklerden ya da kaynaklardan yararlandığını gösterir
boyuttadır. Türkçe öğretmenlerinin ders kitabından % 50 oranında faydalandığını söyleyen
öğretmenlerin büyük bölümü erkek (% 55.1) öğretmenlerdir. Soru 3 ve soru 4’te öğretmenler,
ders kitabından faydalanma seviyelerinin dersin yarısıyla sınırlı olduğunu belirtmişlerdir. Bu
durum, öğretmenlerin ders kitabını tek başına kullanım için yeterli bulmadıklarını
göstermektedir. Aynı şekilde, ders kitabını % 50 oranında kullandığını söyleyen öğretmenler
de genel olarak erkek öğretmenlerdir. Erkek öğretmenlerin, dersi, ders kitabının yanında farklı
kaynakları kullanarak işledikleri görülmektedir.
“Eski yıllarla kıyaslandığında Türkçe ders kitaplarının derste kullanılma düzeyi ile
ilgili olarak hangi seçenek doğrudur?” sorusunda katılımcıların çoğu (% 37.0), önceki
yıllarda ders kitaplarının daha sık kullanıldığını belirtmişlerdir. Ders kitaplarının önceki
yıllarda daha fazla kullanıldığını düşünen öğretmenlerin % 54.4’ü erkek öğretmenlerdir.
Erkek öğretmenlerin, kitapların önceki yıllarda daha sık kullanıldığını düşünmeleri, kitapların
son zamanlarda ikinci plana atılarak, eğitimde başka materyallere önem verildiğini gösterir.
“Ders kitabının konuları ele alış şekli size göre nasıldır ?” sorusuna katılımcılar %
42.2 oranında orta, şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bu durum, öğretmenlerin, kitaplardaki
sunumu beğenmediklerini gösterir. Ders kitaplarını orta düzeyde bulan öğretmenlerin % 52.3
‘ ü erkek öğretmenlerdir.
“Eğer bir ders kitabı hazırlama görevi size verilse, kitabı hangi yönüyle
önemserdiniz?” şeklindeki soruya, verilen yanıtların oranı birbirine çok yakındır.
Öğretmenlerin kitaplarda önem verdikleri unsurların başında, % 29.2 ile uygulamalı
çalışmalar gelmiştir. Öğretmenlerin öğrenmede ve bilgilerin kalıcılığında, uygulama
yapmanın önemine inandıkları görülmektedir. Ders kitaplarında uygulamalı çalışmaların yer
almasını önemseyen öğretmenlerin çoğunluğu erkek öğretmenlerdir. Erkek öğretmenlerin
uygulamalı çalışmaları önemsemesi, öğretme sürecinde ve süreç sonunda aktivitelerin
başarıda etkili olduğuna inandıklarını gösterir.
“Bir öğretmenin derse hazırlığı hangisini kullanma halinde daha fazla zaman alır
?”sorusuna, katılımcıların büyük çoğunluğu(%73.4), ders kitabı seçeneğini tercih etmişlerdir.
Öğretmenlerin, ders kitaplarını zaman alıcı ve uğraştırıcı buldukları görülmektedir. Bu
görüşteki öğretmenlerin % 60.5’i erkek öğretmenlerden oluşmaktadır.
“Ders kitaplarının dili hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna katılımcıların çoğu (%
40.3) öğrencilerin anlayabileceği seviyededir, seçeneğini tercih etmişlerdir. Öğretmenlerin,
ders kitaplarını öğrenci seviyesinde bulması önemlidir; çünkü öğrenci seviyesinin üzerindeki
kitaplardan verim beklemek mümkün olmayacaktır. Kitapların öğrenci seviyesinde olduğunu
ifade eden öğretmenlerin çoğu (%56.5), erkek öğretmenlerdir. Erkek öğretmenlerin, kitapların
dilini öğrenci seviyesinde bulması, kitapları öğrenci kullanımına uygun bulduklarını gösterir.
“TEOG sınavı olmasaydı ders işlerken çoğunlukla hangisini kullanırdınız?“ sorusuna,
katılımcıların çoğu (%57.8), yarı yarıya seçeneğini tercih etmiştir. Bu durum, ders
kitaplarının, öğretmenler tarafından yeterli bulunmadığını gösterir. Çünkü, öğretmenler
merkezi sınavlar olmasa bile, ders kitaplarını tamamen kullanıma uygun bulmamaktadır. Bu
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düşüncedeki öğretmenlerin çoğu (%53.9), erkek öğretmenlerdir. Katılımcıların, anket
sorularına verdikleri cevapların kıdeme göre dağılımı tablo 3’te yer almaktadır.

f
Sorular
S1. Ders
kitabını ne
ölçüde
tanıyorsunuz?

S2. Bu dersi
okuturken ders
kitabını
kullanma
şekliniz
seçeneklerden
hangisine
uymaktadır?

S3. Ders kitabını
kullanma
sıklığınız bütün
derse ayrılan
zamanla
kıyaslanırsa, bu

%

f

%

f

%

f

%

f

20+ yıl

16-20 yıl

11-15 yıl

6-10 yıl

0-5 yıl

Yanıtların
dağılımı

Tablo 3. Anket sorularına verilen cevapların kıdeme göre dağılımı

%

f

%

Görüşler
a) Tanımıyorum.
Kabını açtım
denemez.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Tanıyorum
denemez. Zaman
zaman kullanırım.

7

4.5

5

71.4

1

14.3

0

0

0

0

1

14.3

c) Tanıyorum
diyebilirim. Bir
şeyler baktığım
oluyor.

53

34.
4

44

83.0

7

13.2

2

3.8

0

0

0

0

d) İyi tanıyorum.
İhtiyaç
duyduğumda
ilgili bilgiye
anında ulaşırım.

83

53.
9

63

75.9

13

15.7

4

4.8

0

0

3

3.6

e) Çok iyi
tanırım. Kitap
hakkında rapor
bile yazabilirim.

11

7.1

8

76.6

1

16.2

1

4.5

0

0

1

2.6

a) Kullanmam;
öğrencilerime de
önermem.

5

3.2

4

80.0

1

20.0

0

0

0

0

0

0

b) Kendim
kullanmam ama
öğrencilerime
öneririm.

2

1.3

1

50.0

1

50.0

0

0

0

0

0

0

c) Derste kendim
kullanırım.

26

16.
9

22

84.6

4

15.4

0

0

0

0

0

0

d) Hem kendim
kullanırım, hem
de öğrencilerime
öneririm.

33

21.
4

22

66.7

8

24.2

1

3.0

0

0

2

6.1

e) Kullanırım
ama yanında ek
kaynaklardan da
yararlanırım.

88

57.
1

69

78.4

12

13.6

5

5.7

0

0

2

2.3

a) %0

1

0.6

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

b) %25

40

26.
0

32

80.0

4

10.0

3

7.5

0

0

1

2.5

c) %50

74

48.
1

56

75.7

13

17.6

3

4.1

0

0

2

2.7
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yüzde olarak ne
ölçüdedir?

d) %75

37

24.
0

28

75.7

8

21.6

0

0

0

0

1

2.7

e) %100

2

1.3

1

50.0

0

0

1

50.0

0

0

0

0

a) %0

1

0.6

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

b) %25

34

22.
1

25

73.5

6

17.6

2

5.9

0

0

1

2.9

c) %50

89

57.
8

70

78.7

13

14.6

4

4.5

0

0

2

2.2

d) %75

30

19.
5

22

73.4

6

20.0

1

3.3

0

0

1

3.3

e) %100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S5. Eski yıllarla
kıyaslandığında
Türkçe ders
kitaplarının
derste
kullanılma
düzeyi ile ilgili
olarak hangi
seçenek
doğrudur?

a) Eski yıllarda
daha fazlaydı.

57

37.
0

46

80.7

7

12.3

3

5.3

0

0

1

1.8

b) Son yıllarda
daha fazla.

56

36.
4

38

67.9

14

25.0

2

3.6

0

0

2

3.6

c) Değişen bir şey
yok

41

26.
6

34

82.9

4

9.8

2

4.9

0

0

1

2.4

S6. Ders
kitabının
konuları ele alış
şekli size göre
nasıldır ?

a) Hiç iyi değil.

14

9.1

0

71.4

3

21.4

1

7.1

0

0

0

0

b) İyi değil.

44

28.
6

32

72.7

7

15.9

3

6.8

0

0

2

4.5

c) Orta.

65

42.
2

56

86.2

7

10.8

2

3.1

0

0

0

0

d) İyi.

30

19.
5

19

63.3

8

26.7

1

3.3

0

0

2

6.7

e) Çok iyi.

1

0.6

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

a) Konularla ilgili
çokça teste yer
vermesi.

30

19.
5

24

80.0

4

13.3

2

6.7

0

0

0

0

b) Konuların
uygulamalı
çalışmaları
içermesi.

45

29.
2

34

75.6

8

17.8

1

2.2

0

0

2

4.4

c) Konunun
anlaşılması ve
kalıcılığın
sağlanması

40

26.
0

29

72.5

8

20.0

1

2.5

0

0

2

5.0

d) Kavramların
anlatımında farklı
teknikler
kullanımı.

39

25.
3

31

79.5

5

12.8

3

7.7

0

0

0

0

a) Ders kitaplarını

11
3

73.
4

87

77.2

18

15.8

5

4.4

0

0

3

2.6

b) Test kitaplarını

41

26.
6

31

75.0

7

17.5

2

5.0

0

0

1

2.5

S4. Ders kitabını
kullanma sizce
diğer Türkçe
öğretmenleri
arasında ne
düzeydedir?

S7. Eğer bir ders
kitabı hazırlama
görevi size
verilse
Kitabı hangi
yönüyle
önemserdiniz ?

için grafik
bulmaca gibi
etkinliklerin
olması.

S8. Bir
öğretmenin
derse hazırlığı
hangisini
kullanma
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halinde daha
fazla zaman alır?
S9. Ders
kitaplarının dili
hakkında ne
düşünüyorsunuz
?

S10. TEOG
sınavı
olmasaydı ders
işlerken
çoğunlukla
hangisini
kullanırdınız?

a)Öğrencinin
anlayabileceği
şekildedir.

62

40.
3

50

80.6

9

14.5

1

1.6

0

0

2

3.2

b) Ancak
öğretmenin
anlayabileceği
şekildedir.

14

9.1

14

100

0

0

0

0

0

0

0

0

c) Öğretmen bile
anlamakta
zorlanmaktadır.

5

3.2

5

100

0

0

0

0

0

0

0

0

d) Konu ile
alıştırmalar
öğrenci
seviyesine göre
ağırdır.

35

22.
7

23

65.7

8

22.9

3

8.6

0

0

1

2.9

e) Ders
kitaplarındaki
örnekler belirli ve
tek tiptir.
Çeşitlilik
göstermemektedir
.

38

24.
7

26

68.4

8

21.1

3

7.9

0

0

1

2.6

a) Ders kitaplarını
daha çok

50

32.
5

33

66.0

11

22.0

4

8.0

0

0

2

4.0

b) Test kitaplarını
daha çok

9

5.8

7

77.8

1

11.1

1

11.1

0

0

0

0

c) Yarı yarıya

89

57.
8

74

83.1

12

13.5

1

1.1

0

0

2

2.3

d) Kitap
kullanmam,
çünkü buna
ihtiyaç duymam

6

3.9

4

66.6

1

16.7

1

16.7

0

0

0

0

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcılara yöneltilen, “Ders kitabını ne ölçüde
tanıyorsunuz ?” sorusuna, öğretmenlerin % 53.9’u “İyi tanıyorum. İhtiyaç duyduğumda ilgili
bilgiye anında ulaşırım.” şeklinde cevap verdikleri görülmektedir. Bu görüşü belirten
öğretmenlerin % 75.9’u, 0-5 yıllık öğretmenlerdir. Göreve yeni başlamış ve işinde tecrübesiz
kabul edilebilecek öğretmenlerin, bu şekilde bir görüş belirtmesi, kitapları kullandıklarını,
tanıdıklarını ve faydalandıklarını gösterir. “Bu dersi okuturken ders kitabını kullanma şekliniz
seçeneklerden hangisine uymaktadır? sorusuna, öğretmenlerin çoğunluğu (% 57.1),
“Kullanırım ama yanında ek kaynaklardan da yararlanırım.” seçeneğini tercih etmiştir. Bu
görüşteki öğretmenlerin % 78.4’ü, 0-5 yıllık öğretmenlerdir.
“Ders kitabını kullanma sıklığınız bütün derse ayrılan zamanla kıyaslanırsa, bu yüzde
olarak ne ölçüdedir?” sorusuna, öğretmenlerin %48.1’i % 50 cevabını vermiştir. Yani,
öğretmenler, ders kitabını ders saatinin yarısında kullanmaktadır. Bu görüşteki öğretmenlerin
% 75.7'si, 0-5 yıllık öğretmenlerdir. Genç öğretmenlerin, ders kitabından bütünsel şekilde
faydalanamadıkları veya yardımcı kaynaklara ihtiyaç duydukları görülmektedir. Katılımcılar,
diğer Türkçe öğretmenlerinin ders içinde ders kitabından yararlanma seviyesini, % 57.8
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oranında % 50 yani dersin yarısı olarak belirtmişlerdir. Bu görüşü dile getiren öğretmelerin %
78.7 oranında 0-5 yıllık öğretmenler olduğu görülmektedir.
“Eski yıllarla kıyaslandığında Türkçe ders kitaplarının derste kullanılma düzeyi ile
ilgili olarak hangi seçenek doğrudur?” sorusunda öğretmenlerin, eski yıllarda ders
kitaplarının daha sık kullanıldığını (% 37) düşündükleri görülmektedir. Bu görüşteki
öğretmenlerin % 80.7 oranında 0-5 yıllık öğretmenler oldukları görülmektedir. Katılımcıların
% 42.2’si ders kitaplarının konuları ele alış şeklini orta seviyede görmektedir. Bu görüşteki
öğretmenlerin % 86.2’si, 0-5 yıllık öğretmenlerdir.
“Eğer bir ders kitabı hazırlama görevi size verilse, kitabı hangi yönüyle
önemserdiniz?” sorusuna, katılımcıların % 29.2’si uygulamalı çalışmaları içermesine önem
verirdim, demiştir. Uygulamalı çalışmaları önemseyen öğretmenlerin % 75.6 oranında 0-5
yıllık öğretmenler olduğu görülmektedir. Genç öğretmenlerin öğrenci katılımına ve
etkinliğine önem verdikleri görülmektedir. Katılımcıların % 73.4’ü, ders kitaplarının, derse
hazırlıkta daha fazla zaman aldığını düşünmektedir. Bu durum, ders kitaplarının öğretmenler
tarafından pratik görülmediğini gösterir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 77.2’si 0-5 yıllık
öğretmenlerdir. Ders kitaplarının dilini, öğretmenlerin % 40.3’ü öğrencinin anlayabileceği
şekilde görmektedir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 80.6’sı 0-5 yıllık öğretmenlerdir.
Katılımcıların % 57.8’i TEOG sınavı olmasaydı, ders kitapları ve yardımcı kitapları yarı
yarıya kullanacağını ifade etmiştir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 83.1’i, 0-5 yıllık
öğretmenlerdir. Katılımcıların sorulara verdikleri cevapların kuruma göre dağılımı tablo 4’te
yer almaktadır.
Tablo 4. Sorulara Verilen Cevapların Kuruma Göre Dağılımı
Sorular

S1. Ders kitabını ne ölçüde
tanıyorsunuz?

S2. Bu dersi okuturken ders
kitabını kullanma şekliniz
seçeneklerden hangisine
uymaktadır?

S3. Ders kitabını kullanma

Görüşler

Yanıtların
dağılımı

Ortaokul

f

F

İmam Hatip
Ortaokulu

%

%

f

%

a) Tanımıyorum. Kabını açtım denemez.

0

0

0

0

0

0

b) Tanıyorum denemez. Zaman zaman
kullanırım.

7

4.5

7

100

0

0

c) Tanıyorum diyebilirim. Bir şeyler baktığım
oluyor.

53

34.4

52

98.1

1

1.9

d) İyi tanıyorum. İhtiyaç duyduğumda ilgili
bilgiye anında ulaşırım.

83

53.9

75

90.4

8

9.6

e) Çok iyi tanırım. Kitap hakkında rapor bile
yazabilirim.

11

7.1

11

100

0

0

a) Kullanmam; öğrencilerime de önermem.

5

3.2

5

100

0

0

b) Kendim kullanmam ama öğrencilerime
öneririm.

2

1.3

2

100

0

0

c) Derste kendim kullanırım.

26

16.9

25

96.2

1

3.8

d) Hem kendim kullanırım, hem de
öğrencilerime öneririm.

33

21.4

31

93.9

2

6.1

e) Kullanırım ama yanında ek kaynaklardan da
yararlanırım.

88

57.1

82

93.2

6

6.8

a) %0

1

0.6

1

100

0

0
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sıklığınız bütün derse ayrılan
zamanla kıyaslanırsa, bu
yüzde olarak ne ölçüdedir?

b) %25

40

26.0

40

100

0

0

c) %50

74

48.1

69

93.2

5

6.8

d) %75

37

24.0

33

89.2

4

10.8

e) %100

2

1.3

2

100

0

0

a) %0

1

0.6

1

100

0

0

b) %25

34

22.1

2

94.1

2

5.9

c) %50

89

57.8

85

95.5

4

4.5

d) %75

30

19.5

27

90.0

3

10.0

e) %100

0

0

0

0

0

0

S5. Eski yıllarla
kıyaslandığında Türkçe ders
kitaplarının derste kullanılma
düzeyi ile ilgili olarak hangi
seçenek doğrudur?

a) Eski yıllarda daha fazlaydı.

57

37.0

55

96.5

2

3.5

b) Son yıllarda daha fazla.

56

36.4

51

91.1

5

8.9

c) Değişen bir şey yok

41

26.6

39

95.1

2

4.9

S6. Ders kitabının konuları ele
alış şekli size göre nasıldır?

a) Hiç iyi değil.

14

9.1

14

100

0

0

b) İyi değil.

44

28.6

42

95.5

2

4.5

c) Orta.

65

42.2

62

95.4

3

4.6

d) İyi.

30

19.5

27

90.0

3

10.0

e) Çok iyi.

1

0.6

1

100

0

0

a) Konularla ilgili çokça teste yer vermesi.

30

19.5

27

90.0

3

10.0

b) Konuların uygulamalı çalışmaları içermesi.

45

29.2

42

93.3

3

6.7

c) Konunun anlaşılması ve kalıcılığın sağlanması
için grafik bulmaca gibi etkinliklerin olması.

40

26.0

38

95.0

2

5.0

d) Kavramların anlatımında farklı teknikler
kullanımı.

39

25.3

38

97.4

1

2.6

S8. Bir öğretmenin derse
hazırlığı hangisini kullanma
halinde daha fazla zaman alır?

a) Ders kitaplarını

113

73.4

107

94.7

6

5.3

b) Test kitaplarını

41

26.6

38

92.5

3

7.5

S9. Ders kitaplarının dili
hakkında ne düşünüyorsunuz?

a) Öğrencinin anlayabileceği şekildedir.

62

40.3

60

95.2

2

4.8

b) Ancak öğretmenin anlayabileceği şekildedir.

14

9.1

13

92.9

1

7.1

c) Öğretmen bile anlamakta zorlanmaktadır.

5

3.2

5

100

0

0

d) Konu ile alıştırmalar öğrenci seviyesine göre
ağırdır.

35

22.7

32

91.4

2

8.6

e) Ders kitaplarındaki örnekler belirli ve tek
tiptir. Çeşitlilik göstermemektedir.

38

24.7

36

94.7

2

5.3

a) Ders kitaplarını daha çok

50

32.5

45

90.0

5

10.0

b) Test kitaplarını daha çok

9

5.8

9

100

0

0

c) Yarı yarıya

89

57.8

85

95.5

4

4.5

d) Kitap kullanmam, çünkü buna ihtiyaç
duymam

6

3.9

6

100

0

0

S4. Ders kitabını kullanma
sizce diğer Türkçe
öğretmenleri arasında ne
düzeydedir?

S7. Eğer bir ders kitabı
hazırlama görevi size verilse
Kitabı hangi yönüyle
önemserdiniz?

S10. TEOG sınavı olmasaydı
ders işlerken çoğunlukla
hangisini kullanırdınız?
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Tablo 4’te yer alan veriler incelendiğinde, “Ders kitabını ne ölçüde tanıyorsunuz?”
sorusuna, ders kitabını iyi tanıyorum ve ihtiyaç duyulan bilgiye anında ulaşabilirim, diyen
öğretmenlerin oranı % 53.9’dur. Bu düşüncedeki öğretmenlerin % 90.4’ü ortaokullarda
çalışan öğretmenlerdir. Ortaokullarda çalışan öğretmenlerin kitapları daha iyi tanıdıkları
görülmektedir. “Bu dersi okuturken ders kitabını kullanma şekliniz seçeneklerden hangisine
uymaktadır“ sorusuna, öğretmenlerin % 57.1 oranında, ders kitabını kullandığını ama
yanında ek kaynaklardan da yararlandığını belirttikleri görülmektedir. Ders kitaplarının
yanında ek kaynaklardan yararlandığını belirten öğretmenlerin % 93.2’si orta okullarda
çalışan öğretmenlerdir.
“Ders kitabını kullanma sıklığınız bütün derse ayrılan zamanla kıyaslanırsa, bu yüzde
olarak ne ölçüdedir?” sorusuna % 50 cevabını veren öğretmen oranı % 48.1’dir. Bu
öğretmenlerin % 93.2’si ortaokullarda görev yapmaktadır. Katılımcılar, diğer Türkçe
öğretmenlerinin ders kitabından yararlanma seviyesini çoğunlukla(% 57.8) % 50 olarak
belirtmişlerdir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 95.5’i ortaokullarda görev yapan
öğretmenlerdir. Soru 3 ve 4’e verilen yanıtlar ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, dersin
% 50’lik bölümünde ders kitabından yararlandıklarını göstermektedir.
“Eski yıllarla kıyaslandığında Türkçe ders kitaplarının derste kullanılma düzeyi ile
ilgili olarak hangi seçenek doğrudur?” sorusuna öğretmenlerin, ders kitaplarının eski yıllarda
daha fazla (% 37.0) kullanıldığını düşündükleri görülmektedir. Bu görüşteki öğretmenlerin %
96.5‘i ortaokullarda görev yapan öğretmenlerdir. Katılımcıların % 42.2’si“Ders kitabının
konuları ele alış şekli size göre nasıldır?” sorusunda kitapların orta seviyede olduğunu
bildirmiştir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 95.5’i ortaokullarda görev yapmaktadır.
“Eğer bir ders kitabı hazırlama görevi size verilse kitabı hangi yönüyle
önemserdiniz?” sorusuna öğretmenler, ders kitaplarında çoğunlukla(% 29.2) uygulamalı
çalışmaları önemsediklerini bildirmişlerdir. Uygulamalı çalışmalara önem veren
öğretmenlerin % 93.3’ü ortaokullarda görev yapmaktadır. “Bir öğretmenin derse hazırlığı
hangisini kullanma halinde daha fazla zaman alır?” sorusunda öğretmenlerin % 73.4’ü, derse
hazırlıkta ders kitaplarının daha fazla zaman aldığını düşünmektedir. Bu görüşteki
öğretmenlerin % 94.7’si ortaokullarda görev yapmaktadır. “Ders kitaplarının dili hakkında ne
düşünüyorsunuz?” sorusunda, öğretmenler, % 40.3 oranında, öğrencinin anlayabileceği
seviyededir, görüşünü tercih etmişlerdir. Bu öğretmenlerin % 95.2’si ortaokullarda görev
yapmaktadır.
“TEOG sınavı olmasaydı ders işlerken çoğunlukla hangisini kullanırdınız?” sorusuna
katılımcıların % 57.8’i TEOG sınavı olmasaydı ders kitaplarını ve yardımcı kitapları beraber
kullanacağını belirtmiştir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 95.5’i ortaokullarda görev
yapmaktadır. Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin ders kitaplarını tek başına kullanım
için yeterli bulmadıkları görülmektedir. Sorulara verilen cevapların mezun olunan bölüme
göre dağılımı tablo 5’te yer almaktadır.
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Tablo 5. Sorulara Verilen Cevapların Mezun Olunan Bölüme Göre Dağılımı
Sorular

Görüşler

Yanıtların
dağılımı

Türkçe
bölümü

Başka bölüm
mezunu

Mezunu
F
S1. Ders kitabını ne ölçüde
tanıyorsunuz?

%

f

%

f

%

a) Tanımıyorum. Kabını açtım denemez.

0

0

0

0

0

0

b) Tanıyorum denemez. Zaman zaman
kullanırım.

7

4.5

5

71.4

2

28.6

c) Tanıyorum diyebilirim. Bir şeyler baktığım
oluyor.

53

34.4

50

94.3

3

5.7

d) İyi tanıyorum. İhtiyaç duyduğumda ilgili
bilgiye anında ulaşırım.

83

53.9

81

97.6

2

2.4

e) Çok iyi tanırım. Kitap hakkında rapor bile
yazabilirim.

11

7.1

11

100

0

0

a) Kullanmam; öğrencilerime de önermem.

5

3.2

5

100

0

0

b) Kendim kullanmam ama öğrencilerime
öneririm.

2

1.3

2

100

0

0

c) Derste kendim kullanırım.

26

16.9

26

100

0

0

d) Hem kendim kullanırım, hem de
öğrencilerime öneririm.

33

21.4

32

97.0

1

3.0

e) Kullanırım ama yanında ek kaynaklardan da
yararlanırım.

88

57.1

82

93.2

6

6.8

a) %0

1

0.6

1

100

0

0

b) %25

40

26.0

39

97.5

1

2.5

c) %50

74

48.1

70

94.6

4

5.4

d) %75

37

24.0

35

94.6

2

5.4

e) %100

2

1.3

2

100

0

0

a) %0

1

0.6

1

100

0

0

b) %25

34

22.1

31

91.2

3

8.8

c) %50

89

57.8

86

96.6

3

3.4

d) %75

30

19.5

29

96.7

1

3.3

e) %100

0

0

0

0

0

0

S5. Eski yıllarla
kıyaslandığında Türkçe ders
kitaplarının derste kullanılma
düzeyi ile ilgili olarak hangi
seçenek doğrudur?

a) Eski yıllarda daha fazlaydı.

57

37.0

54

94.7

3

5.3

b) Son yıllarda daha fazla.

56

36.4

54

98.2

2

1.8

c) Değişen bir şey yok

41

26.6

38

92.7

3

7.3

S6. Ders kitabının konuları ele
alış şekli size göre nasıldır ?

a) Hiç iyi değil.

14

9.1

14

100

0

0

b) İyi değil.

44

28.6

41

93.2

3

6.8

c) Orta.

65

42.2

64

98.5

3

1.5

d) İyi.

30

19.5

27

90.0

3

10.0

e) Çok iyi.

1

0.6

1

100

0

0

a) Konularla ilgili çokça teste yer vermesi.

30

19.5

30

100

0

0

S2. Bu dersi okuturken ders
kitabını kullanma şekliniz
seçeneklerden hangisine
uymaktadır?

S3. Ders kitabını kullanma
sıklığınız bütün derse ayrılan
zamanla kıyaslanırsa, bu
yüzde olarak ne ölçüdedir?

S4. Ders kitabını kullanma
sizce diğer Türkçe
öğretmenleri arasında ne
düzeydedir?

S7. Eğer bir ders kitabı
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hazırlama görevi size verilse

b) Konuların uygulamalı çalışmaları içermesi.

45

29.2

41

91.1

4

8.9

c) Konunun anlaşılması ve kalıcılığın sağlanması

40

26.0

38

95.0

2

5.0

d) Kavramların anlatımında farklı teknikler
kullanımı.

39

25.3

38

97.4

1

2.6

S8. Bir öğretmenin derse
hazırlığı hangisini kullanma
halinde daha fazla zaman alır?

a) Ders kitaplarını

113

73.4

101

95.6

12

4.4

b) Test kitaplarını

41

26.6

39

95.0

2

5.0

S9. Ders kitaplarının dili
hakkında ne düşünüyorsunuz?

a) Öğrencinin anlayabileceği şekildedir.

62

40.3

61

98.4

1

1.6

b) Ancak öğretmenin anlayabileceği şekildedir.

14

9.1

13

92.9

1

7.1

c) Öğretmen bile anlamakta zorlanmaktadır.

5

3.2

5

100

0

0

d) Konu ile alıştırmalar öğrenci seviyesine göre
ağırdır.

35

22.7

34

97.1

1

2.9

e) Ders kitaplarındaki örnekler belirli ve tek
tiptir.

38

24.7

34

89.5

4

10.5

a) Ders kitaplarını daha çok

50

32.5

48

96.0

2

4.0

b) Test kitaplarını daha çok

9

5.8

9

100

0

0

c) Yarı yarıya

89

57.8

84

94.4

5

5.6

d) Kitap kullanmam, çünkü buna ihtiyaç
duymam

6

3.9

6

100

0

0

Kitabı hangi yönüyle
önemserdiniz ?

için grafik bulmaca gibi etkinliklerin olması.

Çeşitlilik göstermemektedir.
S10. TEOG sınavı olmasaydı
ders işlerken çoğunlukla
hangisini kullanırdınız?

“Ders kitabını ne ölçüde tanıyorsunuz?” sorusunda ders kitabını iyi tanıdığını ve
ihtiyaç duyulan bilgiye anında ulaşabileceğini belirten öğretmenlerin oranı % 53.9’dur. Bu
düşüncedeki öğretmenlerin % 97.6’sı Türkçe bölümü mezunu öğretmenlerdir. “Bu dersi
okuturken ders kitabını kullanma şekliniz seçeneklerden hangisine uymaktadır?” sorusunda,
ders kitabını kullandığını ama yanında ek kaynaklardan da yararlandığını belirten
öğretmenlerin oranı % 57.1’dir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 93.2’si Türkçe bölümü
mezunu öğretmenlerdir.
“Ders kitabını kullanma sıklığınız bütün derse ayrılan zamanla kıyaslanırsa, bu yüzde
olarak ne ölçüdedir?” sorusunda dersin yarısında ders kitabından faydalandığını belirten
öğretmenlerin oranı % 48.1’dir. Bu öğretmenlerin % 94.6’sı Türkçe bölümü mezunu
öğretmenlerdir. Katılımcıların % 57.8’i, diğer Türkçe öğretmenlerinin ders kitabından
yararlanma seviyesini % 50 olarak belirtmişlerdir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 96.6’sı
Türkçe bölümü mezunu öğretmenlerdir.
“Eski yıllarla kıyaslandığında Türkçe ders kitaplarının derste kullanılma düzeyi ile
ilgili olarak hangi seçenek doğrudur?” sorusunda öğretmenlerin % 37.0’ı, ders kitaplarının
eski yıllarda daha fazla kullanıldığını düşünmektedirler. Bu görüşteki öğretmenlerin %
94.7’si, Türkçe Mezunu öğretmenlerdir. Ankete katılanların % 42.2’si ders kitaplarının
konuları ele alış seviyesini orta seviyede görmektedir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 98.5’i
Türkçe mezunu öğretmenlerdir.
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“Eğer bir ders kitabı hazırlama görevi size verilse kitabı hangi yönüyle
önemserdiniz?” sorusuna öğretmenlerin % 29.2’si, ders kitaplarında uygulamalı çalışmaların
yer almasını tercih etmiştir. Uygulamalı çalışmalara önem veren öğretmenlerin % 91.1’i
Türkçe mezunu öğretmenlerdir. Öğretmenlerin % 73.4’ü, derse hazırlıkta ders kitaplarının
daha fazla zaman aldığını düşünmektedir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 95.6’sı Türkçe
mezunu öğretmenlerdir.
“Ders kitaplarının dili hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna öğretmenler, % 40.3
oranında, öğrencinin anlayabileceği seviyede cevap vermiştir. Bu öğretmenlerin % 98.4’ü
Türkçe bölümü mezunudur. Türkçe mezunu öğretmenlerin, kitapların dilini öğrenci
seviyesinde görmesi, kitapların dilinin, öğrenci seviyesinde olduğunu gösterir.
“TEOG sınavı olmasaydı ders işlerken çoğunlukla hangisini kullanırdınız?” sorusuna
ankete katılan öğretmenlerin % 57.8’i,TEOG sınavı olmasaydı ders kitaplarını ve yardımcı
kitapları beraber kullanacağını belirtmiştir. Bu görüşteki öğretmenlerin % 94.4’ü Türkçe
bölümü mezunudur. Türkçe bölümünden mezun olan öğretmenlerin, ders kitaplarını tek
başına kullanım için yeterli görmemesi, kitapların yeterli donanıma sahip bulmadıklarını
gösterir.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırmada, MEB tarafından okutulan Türkçe ders kitaplarına yönelik Siirt ilinde
görev yapan 154 Türkçe öğretmeninin görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmada, öğretmenlerin
çoğunlukla genç olduğu ve Türkçe Eğitimi mezunu olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, ankete
katılan bütün Türkçe öğretmenlerinin lisans mezunu olduğu ve lisansüstü mezunu
öğretmenlerin olmadığı görülmüştür.
Ders kitaplarının öğretmenler tarafından genel olarak tanındığı ve ihtiyaç duyulan
bilgilere öğretmenlerin ulaşabildiği tespit edilmiştir. Ders kitaplarını tanıdığını ve ihtiyaç
duyduğu bilgiye ulaşabileceğini belirten öğretmenler; çoğunlukla Türkçe Eğitimi mezunu,
ortaokullarda görev yapan, 0-5 yıllık erkek öğretmenlerdir. Öğretmenlerin, ders kitaplarının
yetersizliği nedeniyle başka kaynakları da kullanmak zorunda kaldığı ortaya konmuştur. Ders
kitaplarının yanında yardımcı kaynaklardan da yararlanan öğretmenlerin, çoğunlukla 0-5
yıllık öğretmenler olduğu ortaya konmuştur. Göreve yeni başlamış öğretmenlerin, ders
kitabını kullanım yollarını yeterince keşfedememiş, ders kitabı kullanımında kendine ait
strateji ve yöntemleri belirleyememiş olması; bunun yanında, kitapları yetersiz ve hedeflere
ulaştırmada amaca uygun bulmamış olması da kitap kullanımını etkileyebilecek faktörler
arasında görülmektedir. Ayvacı ve Ernas (2009) tarafından yapılan araştırmada da
öğretmenlerin tamamının ders kitapları dışında farklı kaynakları da kullandıklarını belirttikleri
görülmüştür.
Bu çalışmada öğretmenlerin başka kaynaklara ihtiyaç duymasının nedeni, kılavuzlarda
bulunan soruların yetersiz olması ve sınava yönelik soru bulunmamasıdır. Kitapların merkezi
sınavlara hazırlama yönünden eksik oluşu, derste ders kitabı kullanım süresinin azalmasına
sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak da katılımcılar, ders kitabı kullanımının dersin yarısıyla
sınırlı kaldığını belirtmişlerdir. Ders kitaplarının, eğitim programlarında belirlenen amaçlar
doğrultusunda, öğretim programlarındaki derslerin içeriğiyle ilgili bilgileri öğrencilere sunan,
pekiştirme, sınava hazırlama, öğrenme hızına uygun çalışma olanağı sağlayan öğretim
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materyalleri(Toprak, 1993) olduğundan ders kitaplarından yararlanma seviyesinin artırılması
gerekmektedir. Türkçe öğretmenlerinin, ders kitaplarının geçmişte öğretmenler tarafından
daha sık kullanıldığını düşündükleri görülmüştür. Bu düşüncedeki öğretmenlerin görüşleri,
son zamanlardaki ders kitaplarının işlevsel olmadığı ya da önceki kitapların daha kullanışlı
olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin çoğunun da ders kitaplarının orta düzeyde
olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Ders kitaplarının yetersiz oluşu, kitapların ders içinde
kullanımını düşürmüştür. Aykaç (2007) tarafından yapılan çalışmada da, öğretmen kılavuz
kitaplarıyla, ders kitaplarının kimi eksikliklere sahip olduğu, öğrenci düzeyine ve amaçlara
ulaştırmada yeterli donanıma sahip olamadığı ortaya konmuştur. Ancak; Bakar, Keleş ve
Koçakoğlu (2009) tarafından yapılan araştırmada, kitap setlerinde yer alan etkinliklerle ilgili
olarak, öğretmenlerin etkinlikleri öğrenci merkezli ve kolay uygulanabilir buldukları
aktarılmış; Öcal ve Yiğittir’in (2008) çalışmasında da öğretmenlerin büyük bir kısmının
okuttukları Sosyal Bilgiler ders kitaplarından memnun oldukları görülmüştür.
Öğretmenlerin, bir ders kitabının daha çok uygulamalı çalışmaları içermesini
istedikleri ortaya konmuştur. Öğrencilerin yetenekleri, öğrenme ve düşünme tarzları,
akademik motivasyon düzeyleri ve ilgileri birbirinden farklıdır. Çağdaş eğitim anlayışı,
öğretmeni, öğrenmeyi en üst düzeyde gerçekleştirecek öğretim yöntemini seçme ve uygulama
sorumluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır. Öğrencilerin aktif olarak derslere katılımının
sağlandığı yöntemlerle öğrencilerin derslerdeki akademik başarılarının artırıldığı birçok
araştırma yapılmıştır. Günümüzde de öğrencilerin derslere aktif katılımını sağlayarak onların
başarılarını artırıcı yöntemlerin kullanımı önem arz etmektedir (Sezer ve Tokcan, 2003).
Türkçe mezunu öğretmenlerin uygulamalı çalışmaları daha çok önemsemesi, kendi
branşlarında öğrenci etkinliğinin verimli olduğunu düşündüklerini gösterir. Öğretmenlerin
büyük bölümü, ders kitabını kullanmanın yardımcı kaynaklara göre daha fazla zaman aldığını
düşünmekte, ders kitaplarının dilinin ise öğrencinin anlayabileceği tarzda olduğunu dile
getirmektedirler. Mülayim ve Soran (2002) tarafından yapılan çalışmada da ders kitaplarının
dilinin, öğrencilerin yaş ve olgunluk seviyelerine uygun olduğu öğretmen görüşlerine
dayandırılarak ifade edilmiştir. Bu durum, ders kitapları hazırlama sürecinde öğrencinin
algılayabileceği bir dilin yakalanması için çaba gösterildiğini ortaya koymaktadır.
Öğretmenlerin çoğu, TEOG sınavı olmasaydı, hem ders kitabını hem de yardımcı kaynak
kitapları kullanacaklarını ifade ederek, ders kitaplarının tek başına kullanım için yeterli
olmadığını aktarmışlardır.
Bu sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulabilir.
Öğretmenlerin genç yaşta oluşu nedeniyle, öğretmenlere ders kitaplarının kullanımı ile
ilgili hizmet içi eğitim verilebilir. Başka bölümlerden mezun olan Türkçe Öğretmenlerine
yönelik olarak, Türkçe dersi ve Türkçe ders kitaplarıyla ilgili hizmet içi eğitim verilebilir.
Öğretmenler, ders kitabının yanında ek kaynaklara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.
Ek kaynak ihtiyacını gidermek için ders kitaplarının, merkezi sınavlara hazırlama bakımından
iyileştirilmesi için çalışmalar yapılabilir. Öğretmenlerin, ders esnasında başka unsurlardan
yararlandıkları ortaya konmuştur. Ders kitaplarının daha fazla kullanılması için, kitaplara hem
eğitici hem de derse motive edici eğitsel oyunlar, drama gibi etkinlik ve uygulamalar
eklenebilir.
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Öğretmenler, ders kitaplarının orta seviyede olduğunu dile getirmişlerdir. Ders
kitaplarının seviye bakımından yükseltilmesi gerekir. Öğretmenler, ders kitaplarında
çoğunlukla uygulamalı çalışmalara önem vermişlerdir. Ders kitabında yer alan etkinliklerde
uygulama çalışmalarına daha sık yer verilmelidir. Yaparak yaşayarak, aktif bir şekilde
öğrenme sürecine dahil olan çocukların kalıcı öğrenmeyi daha iyi bir şekilde
gerçekleştirecekleri söylenebilir.
Öğretmenler, derse, ders kitabıyla hazırlanmanın daha fazla zaman aldığını
düşünmektedirler. Bu nedenle kitapların, daha pratik ve anlaşılır şekilde hazırlanması gerekir.
Türkçe Öğretmenlerinin, kendilerini daha fazla geliştirebilmeleri için lisansüstü eğitim
almaları için olanaklar artırılmalıdır.
Türkçe öğretmenleriyle sınırlandırılmış bu çalışma, diğer branşlarda da araştırma
konusu olarak kullanılabilir.
Öğretmenlerin görüşlerini daha ayrıntılı alabilmek amacıyla anket yoluyla yapılan bu
çalışma, nitel araştırma şeklinde de yapılabilir.
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ÜST KURULLARDA KARAR ALMA
Mehmet TAMER*
Öz
En genel ifadeyle alternatifler arasından bir seçim yapma işlemine karar alma denilmektedir. Karar, insanların
gerek bireysel gerekse toplumsal yaşama faaliyetinden sonra karşılaştıkları karşısında yapması gereken temel bir
eylemdir. Gerek bireysel gerekse kurumsal olarak günlük hayatta birçok defa karar alma eylemiyle karşı karşıya
kalınabilmektedir. Üst Kurul, Bağımsız İdari Otorite veya başka bir ifadeyle Düzenleyici ve Denetleyici
Kurullar, ülkemizde çok hassas alanlarda görev yapan önemli özerk yönetim kademeleridir. Bu çalışmamızda ilk
olarak kavramsal çerçeveye yer verilerek, karar alma ve üst kurul ifadeleri açıklanacak, ikinci bölümde
ülkemizdeki bazı üst kurullar üzerinde durulacak, üçünde bölümde üst kurulların kararlarını nasıl aldığı
irdelenecek, son bölümde ise sonuç ve değerlendirme yapılarak çalışma sona erdirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Karar, Üst Kurul, Üst Kurullarda Karar Alma
Abstract
In the most general sense, it is called decision-making to make a choice among alternatives. Decision is a basic
action that an individual needs to do when he/she encounters either personal or social living activities. People
usually face decision-making action either individually or institutionally in their daily lives. The Supreme Board,
Independent Administrative Authority, or in other words, the Regulatory and Supervisory Boards are important
autonomous management positions that function in very sensitive areas in our country In this study, firstly the
conceptual framework was given, decision making and supreme board were defined. In the second section, some
supreme boards in our country were highlightened, and how these boards make their decisions was analysed in
the third section. In the final section, results and conclusion were presented.
Keywords: Decision, The Supreme Board, Decision-making in Supreme Boards

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1.Karar Alma
Karar verme, olaylara ilişkin olasılık hesapları yaparak iki veya daha fazla seçenek
arasından bir seçim yapma yetisi, süreci veya bu amaçla kullanılan yöntemdir. Karar verme
davranışı, karar verilmesi gereken bir durumun ortaya çıkması ile vuku bulan ve bireyin bu
durum karşısında ne zaman ve nasıl karar vereceğini belirlemesi ile sona eren bir faaliyetler
bütünüdür diyebiliriz. Karar verme davranışı birbirini izleyen evrelerden oluşan bir süreç
olarak da ele alınmaktadır. Birey, karar verme süreci içerisinde belirli bir yaklaşımda
bulunarak durumu değerlendirmekte, seçenekleri ve bu seçeneklerin sonuçlarını incelemekte
ve değerlendirmenin sonucu olarak istediği seçime yönelmektedir. (Öneren ve
Çiftçi;2013;305)
Sözlük tanımı itibariyle karar, “bir iş için düşünüp taşınılarak, uygun diye üzerinde
durulan çareyi ifade eder. İşletme yönetimi açısından değerlendirildiğinde bir seçimi veya
tercihi ifade etmektedir. Yöneticinin veya herhangi bir kişinin herhangi bir konuda yaptığı
seçim, karardır. Bu açıdan seçme, tercih etme, tavır koyma ve benimseme ile karar verme çok
*
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yakından ilgilidir. (Koçel;2005;78)Karar vericinin mevcut tüm seçenekler arasından amacına
veya amaçlarına en uygun bir veya birkaç seçeneği seçme sürecine girmesi, amaca ulaşmada
değişik hareket tarzları içinden etkili olanının seçimi işlemidir. Başka bir ifadeyle karar verme
karar vericinin mevcut seçenekler arasından bir seçim, sıralama ya da bir sınıflandırma
yapması gibi bir sorunun çözülme işlemidir.(hgoren.pau.edu.tr)
Kararsız kalmanın en önemli maliyet unsuru kaybedilen zamandır. Aynı zamanda
karar veren yani tercih yapan bir kişi, bir anlamda eleştirilmeyi ve faaliyetlerinin
değerlendirilmesinin yapılmasını kabul etmiş demektir. Karar yöneticilik oyunun ana
unsurudur. Bu oyunu oynamak için karar verilecektir. Ayrıca yönetici tarafından verilecek
kararlar, uygulanarak belirli sonuçların elde edilmesini sağlayacak tercihlerdir. Bu anlamda
yöneticilikte esas olan karar vermedir. (Koçel;2005;80)
Karar vermeyi, bir dizi faaliyeti kaplayan bir süreç olarak tanımlayınca, bu sürecin bir
zaman boyutu içinde yer alacağı ve bunun kararlar bakımından bazı sonuçlar doğuracağı da
kendiliğinden anlaşılır. Her şeyden önce ilk alınan kararlar sonraki kararları etkileyecektir.
Örgüt açısından düşündüğümüzde örgütte alınan bir yığın karar, birikerek, örgütü bağlayıcı ve
onun niteliğini belirleyici bir bütün meydana getirmektedir.(Onaran;1975;85) Karar vermek
yöneticinin görevlerinden sadece biridir. Zamanının ancak küçük bir bölümünü alır. Bununla
beraber yöneticinin asli görevidir. O halde karar verme süreci hayatın önemli bir parçasıdır.
(Drucker;1994;143)
Karar verme aynı zamanda bir süreçtir. Yani karar verme, belirli bir başlangıç noktası
olan ve buradan itibaren değişik iş, faaliyet ve düşüncelerin birbirini izlediği ve sonunda bir
tercihin yapılması ile sonuçlandığı bir işler topluluğu, süreçtir. Süreçte ilk olarak amaç
belirleme veya sorun tanımlama ikinci aşamada amaç ve sorunları irdeleme/öncelik belirleme
üçüncü aşamada alternatif belirleme dördüncü aşamada alternatifleri irdeleme ve
değerlendirme ve son aşamada ise seçim yapma yani karar vermedir. (Koçel;2005;81)
Karar verme işleminin unsurları da ayrı bir önem taşımaktadır. Karar vermenin
unsurları şunlardır:
1.Problemin genel bir nitelik taşıdığının ve ancak bir kural, bir ilke getiren bir karar
yoluyla çözümlenebileceğinin açıkça anlaşılmış olması,
2.Problemin çözümlenebilmesi için gerekli karakteristiklerinin, yani sınır koşullarının
tanınması,
3.Doğru olanın çıkarsamasından, yani dikkatin, kararı kabul edilir hale getiren
uyarlamalara, tavizlere ve uzlaşmalara çevrilmeden önce, problemin karakteristiğini
tamamıyla karşılayan bir çözüm bulunması,
4.Yerine getirilmesi için karar alınması,
5.Olayların gerçek gidişatına karşı, kararın geçerliliğinin ve etkinliğinin sınanmasını
sağlayan geri beslemedir.(Drucker;1994;153)
Kararlar, programlanabilen ve programlanamayan, stratejik ve operasyonel, kişiler ve
gruplarca, alt ve üst kademelerce alınan, belirlilik ve belirsizlik şartları altında verilen kararlar
689

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

olmak üzere 5 türde incelenen karar verme olgusu, klasik ve yönetsel modellerle hayata
geçirilebilir. (Yıldız ve İşcan;2013;23)
1.2.Üst Kurul
Üst Kurullar, ülkemizde 1980 sonrası, Kıta Avrupası’nda 1970 sonrası görülmeye
başlanırken
AngloSakson
ülkelerinde
çok
eskilerde
görülmeye
başlanmıştır.(Dönmez;2003;56) Üst Kurulların ortaya çıkıp gelişimi ile geniş anlamda
özelleştirme uygulamalarının başlaması ve ekonomide “devletçi” politikaların yerine
“düzenlenmiş ekonomi politikasının” alması arasında koşutluk görünmektedir. Bu nedenledir
ki, geniş anlamda “özelleştirme” olarak algılanan “devlet düzenlemelerin azalması”
hareketinin boş bıraktığı alanların üst kurullar tarafından doldurulduğu kabul edilmektedir.
(Tan;2002;12) Üst Kurul, idari ve mali özerkliğe haiz, kurum ve kuruldan oluşan kavramı
ifade eder. Kurul, üst kurulun asli organını kurum ise kuruluş kanunu ile verilen görevleri
yapmak ve kurul kararlarını uygulamakla sorumlu teşkilatı belirtmektedir. (Üst Kurul Kuruluş
ve Esasları Hakkında Kanun Taslağı;2006;1)
Başka bir ifadeyle Üst Kurul, sermaye piyasası, rekabet, radyo ve televizyon
yayıncılığı ve bankacılık gibi kamusal hayatın hassas alanlarında düzenleme ve denetleme
görevlerini yerine getiren, devlet adına icrai karar alma yetkisine sahip bağımsız nitelikteki
kuruluşlardır. (Gözler;2003;486) İdarenin bilinen, klasik örgütlenmesi dışında kalan
yapılanmaları açısından kendine özgü özellikleri taşıyan kurumları da üst kurul denilmektedir.
(Altundiş;2006;1)
Üst Kurullar, devlet dışında olmayan, genellikle merkezi veya genel idare içinde ayrı
bir konumda bulunmakta ve devlet adına işlem yapmaktadır. Üst Kurulların, merkeziyetçi bir
devlette hükümetin ve bakanların siyasi sorumluluğu ile idarenin bütünlüğü ilkeleri karşısında
anayasal sistemle uyumu veya bağdaşabilirliği sorunu ortaya çıkarmaktadır. (Duran;1997;4)
Üst Kurullar, siyasal organlardan bağımsız, temel hak ve özgürlüklerle, ekonomik
etkinliklerin duyarlı olduğu konularda, araştırma, önerme, düzenleme ile denetim ve gözetim
yapan kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. (Babahanoğlu;2003;7) Üst Kurulların, bağımsızlık,
tarafsızlık, regülasyon, izleme, denetim ve yaptırım uygulamadır. (Altundiş;2006;1)
Üst Kurulların amacı yeni teknolojilerin ve mali enstrüman ve manipülasyonların
bazı temel hak ve özgürlükleri ve ekonomik düzeni tehdit ve ihlallerine karşı koruma ve
kollamadır. Bu işlem ve ereğin gerçekleştirilebilmesi için kamusal ve özel güçlerden
gelebilecek söz konusu tehlike ve zararları önleme ve yaptırımlara bağlama yetkisine sahip
organların oluşturulması ve görevlendirilmesi gereği Üst Kurulları ortaya çıkarmıştır. Çünkü
siyasal iktidar ve ekonomik güç odakları karşısında ancak bağımsız ve güvenceli otoriteler
temel hak ve özgürlükler ile piyasa mekanizmalarının düzgün işleyişini, sağlayabilir ve
güvence altına alabilir. (Dönmez;2003;56)
Üst Kurullar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Tüm ülkeleri kapsayan genel bir
model söz konusu değildir. Ülkeler demokrasi anlayışı, idari yapıları ve yönetsel özelliklerini
göz önünde tutarak kendilerine özgü bir model oluşturmaktadırlar. Ülkemizdeki üst kurul ile
İngiltere, İtalya ve Fransa’daki üst kurullar farklıdır.
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1.2.1.Üst Kurulun Özellikleri
Üst kurulların bir takım özellikleri mevcuttur. Bu özellikler “bağımsızlık”,
“tarafsızlık”, “regülasyon”, “izleme ve denetim” ile “yaptırım uygulamadır”. Bağımsızlık, bir
yandan üst kurulların hükümet, düzenlenen ve denetlenen sektöre, medyaya, diğer kamu
idarelerine ve diğer gerçek ve kişilere karşı özerkliği, diğer yandan kurul üyelerinin düşünce
ve kanaatlerini serbestçe dile getirip oylarını özgürce kullanabilmelerini ifade eder. Bu
bağımsızlık “içsel ve dışsal bağımsızlık” olmak üzere ikiye ayrılır. İçsel bağımsızlık, kurul
üyelerinin alınan kararlara muhalif kalabilme, aksi yönde düşündüklerinde alınan karara şerh
düşebilme ve kararların alınması aşamasında görüş ve düşüncelerini özgürce savunabilmeleri
imkânının yaratılması sağlanmaktadır. Dışsal bağımsızlık ise başta kurul üyelerinin seçimi,
atanması ve görev sürelerinin yasa koyucu tarafından düzenlenmesi ve diğer kamu
görevlilerine nazaran bu kurulda çalışan üyelerin daha güvenceli konuma getirilmesiyle; diğer
taraftanda kurul işlemlerinin klasik idari denetim mekanizmalarından (hiyerarşi ve vesayet
denetimi) arındırılmasıyla sağlanır. Tarafsızlık, Üst Kurullar yetkilerini kullanırken
tamamen tarafsız davranmak ve özerk olmak zorundadır. Siyasi partilerden uzak durmak
zorundadırlar. Siyasal iktidarlar, üst kurulları kendi menfaatleri doğrultusunda
kullanabilmektedir. Bu nedenle bu kurullar çalışmalarında tarafsızlık olmak zorundadır.
Regülasyon, devlet işlevinde dönüşümü ifade eder. Üst kurulların en önemli belki de hayati
önem taşıyan özellikleri görev alanlarına giren faaliyetleri regülasyon, idarenin klasik
düzenleme yetkisinden daha geniş bir içeriğe sahiptir ve öyle olmak zorundadır. İzleme ve
denetleme, Üst kurullar, yetkili oldukları alanlara ilişkin faaliyetleri inceleme, sektördeki
gelişmeleri takip etme ve bu amaçla gerek duyulan bilgi ve belgeleri ilgililerden istemek,
gerektiğinde yerinde inceleme yetkisine sahiptirler. Yaptırım uygulama ise üst kurulların
görev alanlarına giren faaliyetlerin, koydukları kurallara uygun bir biçimde yürütülmesini
sağlamak için, yaptırım yetkisine sahiptirler. Bu yaptırımlar, faaliyetin ilgili olduğu alana
göre, faaliyetin sürekli veya geçici olarak durdurulması, idari para cezaları şeklinde
görülmektedir. (Altundiş;2006;1-3)
1.2.2. Üst Kurulların Yetkileri
Üst kurullar çalışmalarını yerine getirirken denetim ve düzenleme esasına dayalı güçlü
kamusal yetkileri vardır. Bu yetkiler araştırma ve soruşturma, düzenleme, görüş bildirme ve
öneri, bireysel önlemler, uyarı ve emir, savcı veya yargıya başvurma ile yaptırım yetkisidir.
Araştırma ve Soruşturma Yetkisi, üst kurullar bir sektörde görev yaparken, bu
alanda ne olup, bittiğinden derin haberi olması gerekir. Bu çerçevede hem özel hem de
kamusal birçok kaynaktan yararlanmaktadır. Araştırma ve soruşturma yasayla verilen bir
yetkidir. Bu yetkiyle arama yapma, belgelere el koyma, üst düzey kamu görevlileri ve
memurları dinleme yetkilerine sahiptir. Düzenleme Yetkisi, tarım, ticaret, taşımacılık, eğitim,
sivil havacılık, bilimsel araştırmalar, sağlık, sosyal güvenlik, konut, ulusal kaynaklar,
güvenlik, enerji ve ulaştırma gibi birçok alan üst kurulların düzenleme yaptığı alanlardır. Bu
yetkiyi yerine getirirken yönetmelik, genelge, vb. yasal normlarla görevler yerine getirilir.
Görüş Bildirme ve Öneri Yetkisi, üst kurullar etkinlik alanlarının uzman kuruluşlarıdır.
Dolayısıyla bu etkinlik alanını ilgilendiren konularda, resmi ve özel kesime bilgi, görgü ve
deneyimlere dayalı olarak görüş bildirme ve öneride bulunmaları söz konusudur. Bireysel
Önlemler Alma Yetkisi, üst kurullar özellikle bireyleri ve ticari şirketleri ilgilendiren özel
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durumların incelenmesi sırasında bir sektörün düzenlenmesiyle görevli otoriteler somut bir
biçimde “hakemlik ve yasanın uygulanması” işlevini yerine getirirler. Belli bir faaliyete
girişme konusundaki izinler ve iznin reddi kararları, atama kararları veya uyuşmazlıkların
giderimini içeren kararlar bireysel önlem almayı gerektirmektedir.Uyarı ve Emir Yetkileri,
üst kurullar denetim esnasında çoğu kez “uyarı” ve “emir” silahları ile yetkilerini
kullanmaktadırlar. Emir yetkisi, uyarı yetkisine göre daha etkili bir yetkidir. Emir yetkisi ile
zorlayıcı bir önlem alma söz konusudur. Emir ile belli bir kişi ya da kuruluş bir normu veya
otoritenin korumakla yükümlü olduğu kamu yararını ihlal etmeyi bırakması için bir yapma
veya yapmama yükümlülüğü doğurmaktadır. Yargıya Başvurma Yetkisi, bazen üst
kurulların verdiği kararları yürütme yetkisi zayıf olabilir. Bu sebeple üst kurullar, kendi
aldıkları önlemleri, kesin otoriteye sahip kararlara dönüştürmesi için veya cezayı içeren
yaptırımları uygulamak için yargıya başvurabilirler. Başvuru daha çok asliye ve ticaret
mahkemelerine sonra ise ceza ve idare mahkemelerine yapılmaktadır. Yaptırım Yetkisi ise
ikna, uyarma, önleme ve uzaklaştırma yetkileri bazen yetersiz kalabilir. Bu sebeple daha etkin
olan yaptırım yetkileri mevcuttur. En önemli ve gerekli olan yetkisidir. (Akıncı;1999;133140)
1.2.3. Üst Kurulların Denetimi
Üst kurullar genellikle idari ve yargı yoluyla denetlenmektedir. Bu kuruluşlar
alanlarıyla ilgili etkinlikler ve kişiler hakkında çeşitli işlemler ve eylemler icra ettiklerinden
“hukuka bağlı idare” ilkesi uyarınca denetlenmeleri ve kanuna uygun bir şekilde denetimi söz
konusudur. (Babahanoğlu;2003;28)
Üst kurullar, çeşitli şekillerde denetlenmektedir. Ancak hukuka bağlı idare ilkesince ve
kanunilik yönünden yargısal denetime tabidir. Bunların işlemlerinin çoğu, danışma, öneri,
tavsiye ve bilgilendirme nitelikli olduğundan sadece “icrai idari karar” karakterini taşıyan
küçük bir bölümü iptal davasına konu yapılabilirken geriye kalanları ancak asıl yetkili organ
ve makamlarca benimseyip karara dönüştürüldüğünde dolaylı biçimde yargısal denetime tabi
tutulmaktadırlar. (Duran;1997;7)
İdari denetim açısından ise üst kurulların Türkiye’de kamu tüzel kişilikleri üzerinde
merkezin idari vesayet denetimi bulunmaktadır. Yani ülkemizde “vesayet denetiminetabi
olmama” ilkesi ülkemizde uygulanmamakta ve vesayet yetkisi “ilgili bölümün/alanın
bakanı” eliyle yerine getirilmektedir. Ancak Fransa ve AngloSakson ülkelerinde üst kurullar
merkezin hiyerarşi ve vesayet denetimine tabi olmamaları nedeniyle, denetim dışında
tutulmuşlardır. (Babahanoğlu;2003;29)
Esasen üst kurullar yargısal denetim dışında bırakılmasını gerektiren herhangi ciddi bir
neden ve gerekçe ileri sürülmemektedir. Bu kuruluşlar idare içinde yer aldığına, idari icrai
kararlar verdiğine ve tüzel kişi olup olmadıkları iptal davası açısından etkili bulunmadığına
göre, diğer bütün yönetim makamlarının işlemleri hakkında olduğu gibi yargısal denetimden
geçirilmektedirler. (Duran;1997;7)
2.TÜRKİYE’DE ÜST KURUL ÖRNEKLERİ
Türkiye son yirmi yılda Üst Kurullarla tanışmaktadır. Özellikle 24 Ocak 1980 kararları
ve bu kararların ekonomi sektöründeki yansımaları gerçekten de çok yönlü olmuştur. Girişim
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özgürlüğünün sağlandığı olanaklar, büyük ticaret şirketlerinin kurulmasına olanak
sağlamaktadır. Ekonominin serbest piyasa ilkeleri içinde çalışmasını öngören, bunun içinde
öncelikle başta döviz kuru ve faiz oranları olmak üzere her türlü fiyatın gerçekçi düzeyde
oluşmasına olanak tanımayı ön planda tutan, devletin piyasaya en az müdahalesini savunan
bir felsefe, bireylerin yararını da düşünerek kurumsal güvenceler getirmek zorunda
bırakmaktadır. (Akıncı;1999;154) Üst Kurullar, devletin düzenleyici işlevinin ön plana
çıkarıldığı, 1980 ve 1990’lı yıllarda bu işlevin yeni aktörleri olarak hızla yaygınlaşmıştır. Bu
dönüşüm aynı zamanda, önemli yetkilerin siyasi otoritelerden üst kurullara geçmesine olanak
sağlamaktadır. (Sezen;2005;86)
Üst Kurullar, yaptıkları regülasyonun özelliğine göre genel nitelikte regülasyon
yapanlar ve spesifik alanda regülasyon yapanlar şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Rekabet
Kurulu ve Kamu İhale Kurumu genel alanda regülasyon yapan üst kurul iken Sermaye
Piyasası Kurumu ve Enerji Piyasasını Düzenleme Kurulu spesifik alanda regülasyon yapan
üst kurullardır. Üst Kurullar faaliyet alanına göre değerlendirildiğinde ise temel hak ve
özgürlükler alanında faaliyet gösterenler ve ekonomik alanlarda faaliyet gösterenler şeklinde
iki gruba ayrılmaktadır. Ülkemizde temel hak ve özgürlükler alanında faaliyet gösteren en
önemli üst kurul Radyo Televizyon Üst Kurulu’dur. Ekonomik alanda ise Rekabet Kurumu,
Bankacılık Düzenleme, Denetleme Üst Kurulu ve Şeker Kurulu önemli üst kurullardır.
(Ulusoy;2003;11-13)
Devletin klasik idari örgütlenmesinin dışında kalan ve Üst Kurul olarak
adlandırdığımız yapılanmalar ülkemizde 1980’li yıllardan sonra kurulmaya başlanmıştır. 1982
Anayasası’nın 167.maddesinin ilk fıkrası, “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda
fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler” şeklindedir. Anayasanın
167. maddesi ile devlete verilen görevin kapsamında, yukarıda sayılan alanlarda gerek kamu
kesiminin gerekse özel kesimin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, aykırı davranışların
yapılmasını müeyyideler yoluyla önlemek bulunmaktadır. Anayasada belirtilen sebeplere
ilave olarak, 1980’lerden itibaren ülkemizi de etkisi altına alan küreselleşmenin etkisiyle
devletin sunduğu hizmetlerin azaltılması, KİT’lerin özelleştirilmesi sürecine girilmiştir.
Ancak bu hizmetlerin özel sektörün eline geçmesi nedeniyle oluşabilecek özel tekelleri
engellemek amacıyla, uluslar arası kuruluşların ve konjonktürün de etkisiyle kamu otoritesi
düzenleme yapmak amacıyla Üst Kurulların kurulması yoluna gitmiştir. (Karakaş;2008;110)

Ülkemizde faaliyette bulunan bazı üst kurullar; 2499 Sayılı Kanunla Sermaye Piyasası
Kurulu, 3984 Sayılı Kanunla Radyo Televizyon Üst Kurulu, 4054 Sayılı Kanunla Rekabet
Kurumu, 4839 Sayılı Kanunla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 4502 Sayılı
Kanunla Telekomünikasyon Kurumudur.
Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında 2499 Sayılı Kanunla kurulması ile yetkilerini
kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici
bir kurumdur. Merkezi Ankara olup, İstanbul’da da bir temsilciliği mevcuttur. Sermaye
piyasası araçlarının halka arz ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemek, sermaye
piyasasında gerektiğinde elektronik ortamda dahil bağımsız denetim faaliyetine ilişkin esasları
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belirlemek, halka açık anonim ortakların genel kurullarında genel hükümler çerçevesinde
vekaleten oy kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek ve sermaye piyasasının gelişimini
temin en yeni sermaye piyasası kurumlarına ilişkin kuruluş, faaliyet, tasfiye ve sona erme
esaslarını belirlemek ve bunları denetlemek gibi görevleri vardır.(www.spk.gov.tr)
Radyo Televizyon Üst Kurulu, 1990’lı yıllarla beraber teknolojik gelişmeler ve
iletişim alanına giren yeni girişimcilerle, özel radyo ve televizyonların yurt içine yönelik
yayınlarında yeni değişmeler meydana gelmektedir. Bu sebeple 1994 yılında radyo ve
televizyon yayınlarının düzenlenmesine ve alanı düzenleyecek Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu’nun kurulmasını sağlayan 3984 Sayılı Kanunla devlet tekeli kaldırılarak, her türlü
teknik, ulus ve araçlarla ve her isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga ve diğer
yollarla yurt içinde ve dışında yapılan radyo ve televizyon yayınları ile ilgili iletişim alanı
genişletilmiş ve kapsamı belirlenmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu diğer üst
kurullardan farklı olarak, üyeleri Türkiye Büyük Milet Meclisi tarafından seçilmektedir.
Radyo ve televizyon sistelerini izleme sistemleri kurarak, bu alanda Türkiye’nin taraf olduğu
milletler arası antlaşmayauyğunluğu açısından denetimini yapmak, şifreli yayınlarla kablolu
radyo ve televizyon tesis ve yayınlarını gözeterek belirlemek, uydu aracılığıyla yurt içinden
veya yurt içine yapılacak yayınların ulusal ve uluslar arası ilke ve esaslara uygunluğunu
gözetmek ve bu amaçla diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi görevleri
mevcuttur. (www.rtuk.org.tr)
Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 3 Aralık 1994 tarihinden,
yakalşık yirmi yedi ay sonra 27 Şubat 1997 tarihinde on bir kişiden oluşan Rekabet Kurulu
atanmış ve 5 Mart 1997 tarihinde göreve başlamıştır. Kurum, kurumsal kapasiteyi arttırmak
adına özellikle kanunun uygulamasıyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturmaları yürüten
meslek personeli başta olmak üzere insan kaynağına yatırım yapmıştır. Sahip olduğu
kurumsal kapasite ile Rekabet Kurumu, bir kurum için çok kısa sayılabilecek sürede Türkiye
Ekonomisi için önemli kurumlardan biri haline gelmiş, gerek yurt içinden gerekse yurt
dışından emsal gösterilen kurumlar arasında yerini almıştır. Rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve
kararlarla ilgili olarak diğer ülkelerin mevzuat, uygulama, politika ve tedbirleri izlemek,
Menkul ve Gayrimenkul eşya ve demirbaş alımı gibi satın alma, satma ve kiralama
konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak ve
mevcut kanunun öngördüğü işleri yapmak gibi görevleri vardır. (www.rekabet.gov.tr)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ülkemizde bankacılık sektöründe
olumsuz ve kötü bir dönem ve özellikle krizlerin ardından mali bünyeleri ve karlılık
performansları kötüleşen bankaları daha sağlıklı bir şekilde yönetmek ve banka sektörünü
denetim altına almak için kurulmuştur. (BDDK Gelişme Raporu;2003;9) Bankalar ve finansal
holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak
kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini,
yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme ve bölünme, hisse değişimi ve tasfiyelerini düzenlemek,
uygulamak, uygulanamsını sağlamak ve bu uygulamaları izlemek ve denetlemek asli
görevidir. (www.bddk.gov.tr)
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Telekomünikasyon Kurumu, bireysel haberleşmeyi sağlamanın yanı sıra, bilgi
toplumunun temel alt yapısını oluşturan ve kendi başına ekonomik değeri olan stratejik bir
sektördür. Kurum, Türkiye’nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur. Aynı zamanda Türk
Telekom’da Kamu İhale Kurumu statüsünden çıkarılarak, özel hukuk hükümlerine tabi bir
anonim şirket haline getirilmiştir. Her nevi frekans planlama, tahsis ve tescil işlemlerini takat
ve yayın sürelerini de göz önünde tutarak uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle
yürütmek, usulsüz, kaçak yayınlar ve enterferanslar ile ilgili işlemleri yürütmek,
işletmecilerin, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapı işletilmesi
karşılığında alacakları ücretler ile ilgili düzenlemeler yapmak, tüketici menfaatlerinin
korunması için gerekli tedbirleri almak ve telsiz kanunu ile telefon ve telgraf kanununda
belirtilen genel esaslar çerçevesinde, telekomünikasyon alanında gerekli planları hazırlamak
ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığına sunmak ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile
gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin bu konudaki faaliyetlerine görevleri bulunmaktadır.
(www.tk.gov.tr)
2.1.Üst Kurulların Meşruluğu, Hükümetle ilişkisi ve Bürokrasi Bağı
Üst Kurullar, örgütsel yapıları, karar alma mekanizmaları, retoriği, vb. bakımından,
birçok ülkede birbirine benzerdir ve hatta bazı açılardan eş biçimlidir. Üst kurullar, kamu
kurumları olarak, devlet alanı içerisindedir ve siyasal toplumun kurumlarıdır. Temellerini
liberal devlet felsefesinden alır. Başka bir ifadeyle bu kurumlar, 20. Yüzyılın giderek
genişleyen bürokratik yapısının yerine geçen, yeni bir devlet örgütlenmesinin öncü, prototip
aygıtları olarak görülebilir. (Bayramoğlu;2005;242)
Geleneksel bürokrasi aygıtının yerini giderek daha hızlı bir biçimde alan bu üst
kurullar, bürokratik yapıda önemli değişiklikler meydana getirmişlerdir. Bürokratik yapıdaki
dönüşümde üst kurulların dışında, geleneksel bürokrasi içindeki kurul tipi örgütlenmelerin
yaygınlaşmasının da payı büyüktür. Nitekim yeni bürokratik yapılanma, geleneksel bürokratik
yapılanmanın yarıya yakınını dönüştürmüş durumdadır; 2002 yılında yayımlanan OECD
raporunda yer alan bilgilere göre, merkezi hükümetin yaptığı kamu harcamaları ve kamu
istihdamında, kurul tipi kurumların payı ortalama olarak yüzde 40 seviyesindedir ve bazı
ülkelerde bu pay yüzde 75’lere çıkmaktadır. (Byaramoğlu;2005;245)
Piyasa aksaklığını giderme ve hükümetten devraldığı yetkiyle kendi alanında
düzenleme yapma işlevi mevcuttur. Buna göre üst kurullar, devletin bir sektörde hem piyasa
aktörü (alıcı ve satıcı) hem de düzenleyici olması nedeniyle ortaya çıkan sorunları
çözebilecektir. Bu düşünceye göre devlet sektörün hem parçası hem de düzenleyicisi olduğu
için “aşırı yetkinin” yol açtığı sorunları giderme noktasında bu iki işlevi birbirinden ayırmak
noktasında üst kurullara büyük bir gereksinim duyduğunu bu durumunda üst kurullara bir
meşruluk kazandırdığını dile getirmek gerekir. (Bayramoğlu;2005;263)
Üst kurulların üzerinde siyasal denetim genellikle zayıftır. Hükümet ile ilişkide
başvurulan yaygın yöntem, kurumların ilgili bakana bilgi amaçlı yıllık rapor sunmaları
biçimindedir. Başka bir ifadeyle, siyasal hesap verme, ya düzenlenmemiş ya da çok zayıf bir
biçimde düzenlenmiştir. Bu nedenle, bu üst kurulların siyasal müzakere mekanizması dışında
çalıştığı kabul edilir. Parlamento açısından baktığımızda ise denetim işlevi şu şekilde
gerçekleşir; Parlamenter sistemlerde bütün özerk kurum tipleri, ilgili bakanlık aracılığıyla
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parlamentoya hesap verme yükümlülüğündedir. Bakan da kurum adına parlamentoya hesap
verir. Başkanlık sisteminin olduğu yerlerde ise üst kurullar, parlamentoya doğrudan rapor
sunmaktadır. (Bayramoğlu;2005;273-275)

3.ÜST KURULLARDA KARAR ALMA
Üst Kurullar tüm dünyada istisnaları hariç diğer idari organlardan farklı olarak ikili bir
karar ve yürütme organına sahiptir. Bu hali ile üst kurulların parlamento ve yargı organlarına
benzedikleri söylenebilir. Üst kurulların esas karar organı kurullarıdır. Bu kurumların
düzenleme ve denetleme alanında esaslı hemen hemen tüm kararları kurullarınca alınır.
Faaliyet alanına ilişkin tali nitelikteki işlemlere ait kararlar ile kurul kararlarının icrasına
ilişkin kararlar ise kurumların başkanlıkları veya başkanlığa bağlı ilgili birimleri(genellikle
daire başkanlıkları) tarafından alınır. (Er ve Yekeler;2012;247)
Tüm Üst Kurullarda kurul başkanının aynı zamanda kurumunda başkanı olarak
kurumu idare ve temsil etmesi uygulamada bazı yetkilerin kullanılmasında duraksamalara ve
tartışmalara yol açmaktadır. Bunun bir nedeni de kuruluş yasalarında karar mercii olarak
kurumun bazılarında da kurulun gösterilmiş olmasıdır. Aslında yasada kuruma verilmiş olan
görev ve yetkilerinde, karar organı olan kurul tarafından kullanılması gerekir. Benzer sorun
veya kurumların başkanları ile ilgili olarak da ortaya çıkmaktadır. Yasa açıkça
yetkilendirmedikçe kurum veya kurul başkanlarının icrai karar alma olanaklarının olduğu
söylenemez. Ayrıca, karar yetkisinin kurula tanınmadığı durumlarda, yasa ile de olsa,
başkanlara genel ve soyut yetki devri olanaklı değildir. (Atay;2006;272)
Kurum/kurulların bütçelerini hazırlamak başkanlığın, taslak bütçeleri görüşerek
onaylamak ve kabul etmek kurulların görevleridir. Kabul edilen bütçeye göre işlemleri
yürütmek yine başkanlığın ve bağlı birimlerin görev alanına girmektedir. Kurum personeli ile
ilgili tasarruflar da başkanlık tarafından yapılmaktadır. İstisnai olarak başkan yardımcısı veya
vekili gibi personelin atanmasında kurul kararı gerekmektedir. (Er ve Yekeler;2012;248) Aynı
zamanda üst kurulların karar almaya ilişkin yetkileri, idari işlem tesis edebilmeleri anlamına
gelirken, denetim yetkileri ise bir konuya ilişkin bilgi isteme, araştırma, inceleme ve
soruşturma yapma, yaptırım uygulayabilme ve yargıyı harekete geçirme yetkileridir.
(Ulusoy;1999;6)
Üst Kurulların düzenleme ile ilgili yetkilerine dayanan düzenleyici işlemleri genellikle
bu kurumların karar organı olan kurullarca alınmaktadır. Denetime ilişkin faaliyetlerinde ise
denetime başlamak ve denetime ilişkin görevlendirmeler genellikle kurumun başkanlığına
verilmiş yetkilerindendir. Ancak denetim sonuçlarına göre denetlenen kurum/şirket hakkında
yaptırım uygulamaya yönelik ve benzeri kararlar yine kurullarca alınmaktadır. (Er ve
Yekeler;2012;249)
Üst Kurulların özellikleri, bir yandan kurumsal özerklikleri, öte yandan da kurumun
karar organı olan “kurulların” bağımsızlıkları ve tarafsızlıkları açısından değerlendirmek
gerekir. Bu özellikler “özerk kurum, bağımsız ve tarafsız kuruldur”. (Tan;2002;15)

696

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Üst Kurulların, bazılarının yalnız kurul olarak, diğerlerinin ise kurum olarak
örgütlenip kurulun, kurumun karar organını oluşturduğunu belirtmek gerekir. Kurul
başkanının aynı zamanda kurum başkanı olarak kurumu idare ve temsil etmesi uygulamada
bazı yetkilerin kullanılmasında duraksama ve tartışmalara yol açmaktadır. Bunun bir nedeni
de kuruluş yasalarında görev ve yetkiler düzenlenirken bazı yasalarda karar mercii olarak
kurumun (BDDK Örneği) bazı yasalarda ise kurulun (RK Örneği) gösterilmesidir. Aslında
yasada kuruma verilmiş olan yetkilerinde karar organı olarak kurul tarafından kullanılması
gerekir. Nitekim 4628 Sayılı Kanunda (m.4) açıkça; “Kurum bu kanundan kaynaklanan
görevlerini yerine getirirken yetkilerini Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu vasıtasıyla
kullanır. Kurumun temsil ve karar organı kuruldur” ifadesi yer almaktadır. (Tan;2002;18)
Üst Kurulların bağımsızlığı, organik ve işlevsel anlamda yürütme organı karşısında
bağımsız yapılarına; idari nitelikleri idare organı içinde yer almalarını ve otorite olmaları
da basit birer danışma organı değil, düzenleyici işlemler ve bireysel nitelikli icrai mahiyette
karar alabilmeleri ve uygulamalarını ifade etmektedir. (Atay;2006;270)
Üst Kurulların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Taslağının m.3/b’ye göre
Üst Kurulların asli karar organı kurullar iken m.3/c’ye göre ise kuruluş kanunu ile verilen
görevleri yapmak ve kurul kararlarını uygulamakla sorumlu teşkilat ise kurumdur. Aynı
taslağın m.25’e göre kurul kararlarına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak
Danıştay’da görülür. Danıştay, kurul kararlarına yapılan itirazları acele işlerden sayar.
(www.alomaliye.com)
Ülkemizde sayıları hızla artan üst kurulların kuruluş ve esasları belirli bir yapıda
olmadığı; bu tür kuruluşların kurumun teşkilatından karar organı olan kurulun teşkiline, üye
sayılarından atama şekillerine, atanacaklarda aranacak nitelikten görev sürelerine, kurum
personeli statüsünden ücret ve mali haklara, kurul kararlarının yargısal denetiminden mali
konularda hesap vermeye kadar bir dizi konuda her düzenleyici kurumun mevzuatında farklı
farklı hükümler yer almaktadır. (www.alomaliye.com)
Üst kurulların karar birçok konuda karar almasını etkileyen önemli birkaç neden
bulunmaktadır. Mevzuattaki eksiklikler bunların en temelidir. Çalışma yapacak kurul eğer
kendisine güç verecek sağlam bir hukuki düzenlemeye sahip değilse olumsuzluklarla karşı
karşıya kalabilir. Diğer bir neden faaliyet gösterilen alanların çok hassas alanlar olmasıdır.
Bu çerçevede hata yapmamak için alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla aşırı titizlik
beklenmedik sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. En önemli olan ve belki de etkisinin en
yüksek olduğu neden ise siyasi otoritelerdir. Siyasiler bu üst kurulları olabildiğince etki
altına almak istemektedir. Bazı üst kurul üyelerinin direkt meclis tarafından seçilmesi (RTÜK
gibi) ister istemez bu üst kurullara direkt veya dolaylı müdahaleyi ortaya koymaktadır. Çoğu
üst kurul ve üyeleri siyasilerin baskısı veya gelebilecek baskılar nedeniyle belki de tam
anlamıyla mevzuatı uygulayamamaktadır. Üst kurul üyelerinin en fazla olanının dahi görev
süresinin yedi yıl olması, daha sonraki dönemlerde üst kurullarda çalışma hayatına devam
etmek isteyen kurul üyelerini siyasilerin ve özellikle iktidar temsilcilerinin etkileyeceği
yadsınılmaz bir gerçektir. Ayrıca siyasilerin üst kurulların özerkliğini ve bağımsızlığını
zedeleyecek eylemlerden uzak durmak gerekir.
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Üst Kurulların kararları içerik olarak, yani maddi kriter açısından yargı kararlarına
benzemekle beraber birer yargı organı olmadıklarına göre yargı değil, idari işlem olarak
görülmektedir. (Gözler;2009;296) Bu işlemler diğer kurumlarda olduğu gibi tek yanlı veya iki
yanlı idari işlemlerdir. İki yanlı işlemler açısından üst kurullar ile diğer idare organları
arasında çok fark bulunmamaktadır. Zira bu işlemler belli kanunlara(örneğin Kamu İhale
Kanunu) dayanarak kurumun ihtiyaçlarının tedariki amacı ile yapılan genellikle sözleşmeye
dayanan işlemlerdir. (Er ve Yekeler;2012;243)
3.1.Üst Kurullarda Kurum-Kurul ve Başkan İlişkisi
Üst Kurulların çoğunda kurul ve kurum ayrımı vardır. Kurul üyelerinin seçimi için
çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bazı kurullar için ilgili kurumlar veya bakanlıklar aday
göstermekte ve Bakanlar Kurulu adaylar arasından seçim yapmaktadır. Bazı kurullarda
Bakanlar Kurulu doğrudan atama yapmaktadır. RTÜK üyeleri için farklı bir düzenleme
Anayasa ile öngörülmüştür. Buna göre kurul üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu
bulunan partilerin kontenjana göre gösterecekleri adaylar arasından Türkiye Büyük Millet
meclis Genel Kurulu’nca seçilmektedir. Yine kurul/kurum başkanlarının seçimi için de farklı
yöntemler mevcuttur. Bazı kurumlarda (BDDK) başkanlarını doğrudan üyeler arasından
Bakanlar Kurulu seçerken, Rekabet Kurumu gibi bazı kurumlarda, kurulun gösterdiği adaylar
arasından Bakanlar Kurulu başkanı seçmektedir. RTÜK’te ise kurul doğrudan doğruya
başkanı kendi üyeleri arasından seçmektedir. Ülkemizde tün üst kurullarda başkan kurumu
temsil eden kişidir. Başkan aynı zamanda kurumun faaliyetlerini kurulun yetkisinde olanları
kurul kararlarına uygun olarak kendi yetkisinde olanları ise kendi inisiyatifi ile yürütmekle
görevlidir. Denetim ve inceleme faaliyetleri kurumun uzman personeli tarafından
yapılmaktadır. Kurum/kurulların bütçelerini hazırlamak başkanlığın, taslak bütçelerini
görüşerek onaylamak ve kabul etmek kurulun görevidir. Kabul edilen bütçeye göre işlemleri
yürütmek yine başkanlığın ve bağlı birimlerin görev alanı içindedir. Kurum personeli ile ilgili
tasarruflar da başkanlık tarafından yapılmaktadır. İstisnai olarak başkan yardımcısı veya vekili
gibi personelin atanmasında kurul kararı gerekmektedir. (Er ve Yekeler;2012;247-248)
3.2.Üst Kurulların Karar Vermesi ve Sorumluluğu
Üst kurullarda kurumun iç işleyişinde da kararlar genellikle kurumun yönetiminden
sorumlu başkan ve başkanlıkça alınmaktadır. Bununla birlikte kurul kararı ile yürütülen iç
işleyişe ait Başkan yardımcısı veya daire başkanı seçmek gibi hususlar da bulunmaktadır.
Bazı üst kurullar kuruluş kanunları ile iç işleyişte başkana geniş yetkiler tanırken, Rekabet
Kurumu gibi bazı kurumlarda ise iç işleyişte de kurulun etkin olduğu görülmektedir. Üst
kurulların temel mantığı gereği düzenleme ve denetleme faaliyetlerine ilişkin kurul
kararlarının yargı denetimi dışında denetime tabi olmamaları ve kurulların sorumlu olduğu
alanda bağımsız olarak karar vermesi gerekmektedir. Dolayısıyla kurul kararları için başka bir
idari organa hesap verme yükümlülüklerinin bulunmaması gerekir. Bu kurumların
kanunlarında da kurumun düzenleme ve denetleme ile ilgili faaliyetleri için kurulların veya
kurumların başka bir makama karşı sorumluluğu düzenlenmemiştir. Üst kurullar da kurul
kararlarının icrası başkanlık ve bağlı birimlerce yerine getirilir. Kurum personeli görevleri ile
ilgili olarak diğer kamu idarelerinde olduğu gibi üst amirlerine ve en nihayetinde kurul/kurum
başkanına karşı sorumludur. (Er ve Yekeler;2012;249-250)
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Üst kurulların, yargısal denetim dışında hiyerarşi veya vesayet türü bir idari denetime
tabi olmadıkları kabul edilmektedir. Bununla beraber kuruluş yasalarında gösterilen “ilgili”
veya “ilişkili” bakanlıklarında merkezi idareyle minimum seviyede bağın tesis edildiğini
söylemek mümkündür. (Altundiş;2006;7)
Üst kuruların kurul/kurum kararlarına karşı bu kurumların birer kamu kurumu
oldukları ve kamu gücü kullandıkları düşünüldüğünde idari yargıya gidilmesi açıktır. Ancak
kurum/kurul kararlarına karşı gidilecek ilk derece mahkemesi konusunda üst kurulun kuruluş
kanununa göre değişiklikler bulunmaktadır. Örneğin Bankacılık Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanunun ilgili maddesine göre kurul kararlarına karşı gidilecek ilk derece mahkemesi
Danıştay olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde Rekabet Kurumunun nihai kararlarına ve tedbir
kararlarına ve idari para cezalarına ilişkin kararlara iptal davası açma yeri Danıştay’dır. Radyo
Televizyon Üst Kurulunun vermiş olduğu idari yaptırım kararlara karşı başvurulacak yargı
yeri ise ilk derece mahkemesi olarak idare mahkemesi yetkili görülmüştür. Diğer dava yerleri
ise Danıştay olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurumunun karalarına karşı dava
açılacak yer de idare mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Danıştay Genel Kurulu’nun 2011/13
sayılı kararı ile Üst Kurulların kararlar ve işlemlerinden doğan uyuşmazlıklara Danıştay 13.
Dairesi bakmakl görev ve yetkilidir. (Er ve Yekeler;2012;253-254)

4.SONUÇ
Karar verme insanoğlunun hayatının her anında yaşadığı en önemli bir seçim veya
tercih işlemidir. Karar eylemi aynı zamanda bir süreci de ifade etmektedir. Bu süreçte
verilecek kararın olum ve olumsuz yanları, alternatiflerin belirlenmesi, değerlendirilme ve
tercih yapma gibi bazı adımlardan oluştuğunu belirtmek gerekir. Günümüzde özellikle
yöneticiler açısından değerlendirme yaptığımızda karar verme yönetim eyleminin en önemli
aşamasıdır. Bazı kaynaklarda karar veremeyen bir kişinin yönetici olamayacağına yönelik
ifadeler kullanılmaktadır. Bazen ekonomik, kültürel, sosyal, yönetsel vb. alanlarda kişiler
karar verme eylemiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Kararsız kalmanın en önemli maliyet
unsuru kaybedilen zamandır. Kişi ciddi bir şekilde zaman problemiyle karşı karşıya
kalabilmektedir. Genel bir ifadeyle tanımlayacak olursak, karar verme; karar vericinin mevcut
seçenekler arasından bir seçim, sıralama ya da bir sınıflandırma yapması gibi bir sorunun
çözülme işlemidir. Ülkemizde hassas bir alanda faaliyette bulunan mali ve idari özerkliğe ve
bağımsızlığa sahip kurumlara Üst Kurul diyoruz. Ülkemizde 1980 sonrası özelleştirme ile
beraber üst kurulların sayılarının ciddi bir şekilde arttığını görülmüştür. İlk defa SPK ile
başlayan süreç, RK, BDDK, TK, KİK, RTÜK vb. üst kurullarla sayılarını arttırmıştır. Bu üst
kurullar çok önemli alanlarda karar almakta ve uygulamaktadırlar. Bu üst kurulların üyeleri,
üyelerinin atama şekilleri farklılık göstermektedir. Yani ülkemizdeki üst kurulların tamamını
kapsayan bir genel konsensüs mevcut değildir. Ancak tamamına yakınında önemli olan bir
özellik kararlar genelde kurullar tarafından alınmaktadır.
Üst kurulların esas organı hiç kuşkusuz kurullardır. Bu kurullar, kurumların bütçesini
hazırlamak, onaylamak, personelin alımına ve atanmasına yönelik çalışmalar yapmak ve
mevcut kanunların kendilerine belirlediği görevleri yerine getirmek gibi önemli
sorumlulukları vardır. Kararlar kurular tarafından oy birliği veya oy çokluğu ilkesine bağlı
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kalarak alınmaktadır. Üst Kurulların, bazılarının yalnız kurul olarak, diğerlerinin ise kurum
olarak örgütlenip kurulun, kurumun karar organını oluşturduğunu belirtmek gerekir. Kurul
başkanının aynı zamanda kurum başkanı olarak kurumu idare ve temsil etmesi uygulamada
bazı yetkilerin kullanılmasında duraksama ve tartışmalara yol açmaktadır.
Üst Kurulların karar almasını etkileyen önemli faktörler bulunmaktadır. Belirtilmesi
gereken en önemlisi siyasi nedendir. Siyasiler her alanda olduğu gibi bu alanda da söz sahibi
olmak istemektedirler. Bu çerçevede karar alacak birimlere sahip olduğu yasama veya
yürütme gücünü kullanarak baskı kurmaya çalışmaktadırlar. Bu durum üst kurulların özerk
yapısını ciddi bir şekilde etkilediğini dile getirmek gerekir. Bu üst kurulların bağımsızlık ve
özerklik gibi temel özellikleri her zaman göz önünde bulundurulmalı ve ona göre adımlar
atılmalıdır.
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DENEYİMSEL PAZARLAMANIN HALK BİLİMİ ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI:
YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ*
Ali TÜRKER1

Gülay ÖZALTIN TÜRKER2

Öz
Tüketicilerin satın alma süreçlerinde edindikleri deneyimlere bağlı olarak, satın aldıkları ürünlerden tatmin
düzeyleri ve ürünü tavsiye etme oranları artmaktadır. Özellikle turizm gibi soyut unsurların yoğunlukta olduğu
sektörlerde edinilen deneyimlerin etkisi artmaktadır. Halk bilimi ürünleri de somut olmayan unsurların ağırlıkta
olduğu ürünlerdir. Halk bilimi, bu ürünlerin araştırılması, derlenmesi, korunması ve gelecek nesillere
aktarılmasını amaçlamaktadır. Ankara’nın Beypazarı İlçesinde kurulan ‘Yaşayan Müze’, halk bilimi ürünlerini
deneyimsel pazarlama yöntemleri ile sergilemektedir. Bu yöntemin turizmde de kullanılması durumunda hem
Türk Halk Kültürü ürünlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması mümkün olacak, hem de turistlere
yaşatılacak farklı deneyimlerle ziyaretçi memnuniyeti arttırılmış olacaktır. Bu çalışma kavramsal bir çalışma
olup ‘Yaşayan Müze’ örneğini turizm literatürüne tanıtmayı ve sektörde yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu
amaçla, öncelikle deneyim pazarlaması, halk bilimi ve somut olmayan kültürel miras unsurlarına değinilmiş;
daha sonra ‘Yaşayan Müze’ örneği incelenmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde ‘Yaşayan Müze’ örneğinin
turizmde yaygınlaştırılmasının önemi ve yöntemleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Deneyim Pazarlaması, Halk Bilimi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Yaşayan Müze,
Beypazarı.
USAGE OF EXPERIMENTAL MARKETING IN FOLKLORE: SAMPLE OF LIVING MUSEUM
Abstract
The increase of consumers’ satisfaction and recommendation rate about products depend on their experience
acquired during the process of purchasing these products. The impact of the experience is especially increased in
sectors that use the majority of intangible elements such as tourism. The products of local folklore are the
products reflecting majority of intangible elements of the locals. Folklore aims research, compiling, protection of
these products and also transmitting on to future generations. Folklore products have been exhibited by the
methods of experiential marketing at 'Living Museum' in Beypazarı district of Ankara. When this method is used
in tourism, it will be possible not only to present Turkish folklore products but also can transmit these products
to future generations. Visitors’ satisfaction would be increased by different experiences of tourists visiting these
places. This conceptual study aims to add “Living Museum” sample into the tourism literature and to promote
this in the tourism sector. For this purpose, the study discusses experimental marketing, folklore and intangible
cultural heritage components; then examines “Living Museum” case. In the conclusion part of this study, the
emphasis was put on the importance and techniques of promoting “Living Museum” in tourism.
Keywords: Experimental Marketing, Folklore, Intangible Cultural Heritage, Living Museum, Beypazarı.

GİRİŞ
Günümüzde tüketiciler satın alma davranışı sergilerken; fiyat, fayda, değer gibi rasyonel
beklentilerin yanı sıra duygusal beklentiler içerisine de girmektedirler. Bu bağlamda,
işletmelerin kendilerine sundukları somut faydaların yanı sıra güzel duygular yaşatmaları,
Bu çalışma aynı isim ile II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi’nde tam metin olarak sunulan bildirinin
genişletilmiş halidir.
1
Yrd.Doç.Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu, aturker@mu.edu.tr
2
Öğr. Gör. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu, gozaltin@mu.edu.tr
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değerli anılar sağlamalarını da beklemektedirler (Walls vd.,2011). Modern pazarlama
yaklaşımında bu beklentilerin müşterilere yaşatılacak olumlu deneyimlerle karşılanabileceği
düşünülmektedir. Müşterilere yaşatılacak; duyusal, duygusal, bilişsel fiziksel ve sosyal
deneyimler onların satın aldıkları ürüne ilişkin olarak olumlu duygular geliştirmelerini
sağlayacak ve müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Özellikle turizm gibi somut olmayan
ürünlerin ağırlıkta olduğu sektörlerde deneyimsel pazarlamanın önemi de artmaktadır.
Halk bilimi, belli bir bölge, ülke veya daha geniş bir alanda geleneksel kültürün araştırılması,
incelenmesi ve yaşatılarak genç kuşaklara aktarılmasını konu edinen bir bilim dalıdır (Ekici,
2013b). Halk bilimi ürünleri bir toplumun kültürel değerlerinden oluştuğu için somut ve
somut olmayan unsurlar içermektedir. Halk bilimi ürünlerinin sergilenmesinde kullanılan
etnografya müzeleri, gerek ülke halkı ve gerekse turistlere Türk halk kültürü ürünlerinin
aktarılmasında önemli bir rol oynamakla birlikte, özellikle somut olmayan kültürel miras
unsurlarının sergilenmesinde klasik müze ve sergileme anlayışı yetersiz kalmaktadır. Bu
yetersizliği ortadan kaldırmayı amaçlayan Yaşayan Müze, 2007 yılında Ankara’nın Beypazarı
ilçesinde kurulmuştur. Müzede, canlandırma, tiyatro, anlatıcı kullanma gibi uygulamalarla
somut ve somut olmayan kültürel miras ürünleri ziyaretçilere aktarılmaktadır.
Yaşayan müzede gerçekleştirilen sunum teknikleri pazarlama perspektifinden incelendiğinde,
yapılan uygulamanın aslında bir ‘deneyimsel pazarlama’ uygulaması olduğu görülmüştür.
Müze ziyaretçilerine halk kültürü ürünleri deneyimlerle yaşatılmaya çalışılmakta bu sayede
aktarılan bilgilerin kalıcı olması ve ağızdan ağza aktarımlarla yaygınlaştırılması
amaçlanmaktadır. Yaşayan müze örneğinden hareketle halk bilimi ürünlerinin turizmde
kullanılması için farklı destinasyonlarda benzer yöntemlerin uygulanabileceği
düşünülmektedir. Kurulabilecek ‘Yaşayan Müze’ benzeri örneklerin işletme, yönetim ve
pazarlama problemlerine ilişkin çalışmalar yapılarak bu kuruluşların sürdürülebilirliğinin
sağlanması ve bu sayede Türk halk kültürü ürünlerinin sürekliliği ve yaygınlaşmasının
önünün açılması gerektiği düşünülmektedir.
Deneyimsel Pazarlama
Literatürde yer alan farklı kaynaklar deneyim kavramını farklı açılardan tanımlamaktadır.
Örneğin Aho (2001) deneyimi, bireylerin katıldıkları etkinliklerden edindikleri mantıklı,
duygusal ve duyusal edinimler toplamı olarak tanımlarken, Oh vd. (2007) ise; eğlenceli, ilgi
çekici ve unutulmaz tüketim hatıraları olarak tanımlamıştır. Bireyin yaşanmışlıkları olarak
ifade edilebilecek deneyimde, niceliksel değerlerden çok niteliksel değerler ön plana
çıkmaktadır (Mannell, 1984). Deneyim kavramı, pazarlama açısından ele alındığında;
tüketiciler tarafından eşsiz, unutulmaz, sürdürülebilir, anlatılarak tekrarlanan ve ağızdan ağıza
tanıtımının yapılabileceği yaşantılar olarak ifade edilmektedir (Pine ve Gilmore, 1998 aktaran:
Oral ve Çelik Yetim, 2014).
Deneyim kavramı, müşteri katılımı ve çevresel ilişkiler olmak üzere iki boyut altında
değerlendirilmektedir. Müşteri katılımı; işletmelerin müşterilere sundukları deneyimlere,
müşterilerin aktif ya da pasif olarak katılımlarını ifade ederken, çevresel ilişki ise deneyim ile
müşterinin bir bütün oluşturmasını ifade etmektedir (Tümer Kabadayı ve Koçak Alan, 2014).
Bu bağlamda hizmetler gibi somut olmayan, tüketicinin ödediği ücret karşılığında neye sahip
olacağı konusunda zihninde net bir resmin canlanmasının zor olduğu ve satın alma davranışı
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sonunda olumlu ya da olumsuz tavsiyede bulunurken somut görünümün aktarılamayacağı
ürünlerde deneyimsel pazarlamanın önemi artmaktadır.
Deneyim kavramını pazarlama boyutu ile literatüre katan ilk isim Schmitt’tir (Uygur ve
Doğan, 2013: 34). Schmitt (1999) geleneksel pazarlama anlayışında, tüketicilerin rasyonel
kararlar veren kişiler olarak kabul edildikleri, ancak tüketicilerin fiyat, özellik, fayda gibi
unsurların yanı sıra deneyimler karşılığında da satın alma davranışı gerçekleştirebildiklerini
vurgulamaktadır. Araştırmacı, işletmelerin tüketiciler için eşsiz deneyimler yaratması halinde
rakipleri karşısında pazarlama açısından avantaj sağlayacaklarını ifade etmektedir. ‘Schmitt,
dünyayla ilgili tüm kavrayışımızın 5 duyumuz aracılığıyla gerçekleşmekte olduğunu ifade
etmektedir. Duyularımızın bizi, değerlerimizi, duygularımızı ve heyecanlarımızı depoladığımız
belleğimizle birleştirdiğini, belleğimizin biz doğar doğmaz malzeme biriktirmeye başladığını
ve bu malzemelerin aynen hareketli, kaygan bir sıvı gibi sürekli yeniden tanımlandığını ve
yorumlandığını ifade etmektedir. Schmitt, mis gibi taze kurabiye kokusunun bizi zaman
tünelinden hızla çocukluğumuza "götürdüğünü”; belleğimizde izleri olan bir müziğin, çok
uzaklardan gelse de, o an etraftaki tüm sesleri aşıp iç dünyamıza ulaştığını ve bizi
hüzünlendirip neşelendirdiğini söylemektedir’ (Aktaran, Uygur ve Doğan, 2013: 34).
Tüketicilere unutulmaz deneyimlerin yaşatılması da bireyler üzerinde benzer bir etki
yaratacak ve yaşanan deneyim sonrasında ‘unutulmaz hatıralar’ özlemle anılacaktır. Bu
sayede özellikle memnuniyet derecesi yüksek müşterilerin tekrar satın alma ve çevrelerine
olumlu ağızdan ağıza iletişim gerçekleştirme eğilimleri artacaktır.
Deneyimsel pazarlamanın; (1) duyusal deneyim, (2) duygusal deneyim, (3) bilişsel deneyim,
(4) fiziksel deneyim ve (5) sosyal deneyim olmak üzere toplam beş boyutu bulunmaktadır
(Nagasawa, 2008). Duyusal deneyim, bireyin beş duyu organı ile algılarında deneyim
yaratılmasını ifade etmektedir. Farklı bir koku, yeni bir tat, değişik bir dokunma hissi gibi
yaratılan deneyim türleri duyusal deneyime örnek verilebilir. Duygusal deneyim ise;
tüketicilerin ürüne ilişkin olumlu duygusal deneyimler ve güçlü duygular edinmelerinin
sağlanmasıdır. Duygusal deneyimlerin doğru yönetilebilmesi için hangi deneyimlerin
tüketicilerde hangi duyguları yaratacağının iyi analiz edilmesi gerekmektedir (Yu ve Ko,
2012). Yaratıcılığa ve bilişsel fonksiyonlara yönelik entelektüel deneyimler (Nagasawa, 2008)
olarak tanımlanan bilişsel deneyimde, tüketicilerin problem çözme konusunda deneyim
edinmesi amaçlanmaktadır (Schmitt, 2003). Fiziksel deneyimlerle tüketicilerin aktif
deneyimler edinmesi amaçlanmakta, davranış ve yaşam tarzlarında değişiklikler yaratılmaya
çalışılmaktadır (Schmitt, 1999). Sonuncu deneyim türü olan sosyal deneyim ise ürün ile
tüketici arasında bir bağ kurmayı amaçlamaktadır. Aynı ürünün kullananların oluşturduğu
topluluklar gibi örneklerle tüketicilerin sosyal ve kültürel gruplara yönelik ilişkisel
deneyimler kazanması amaçlanmaktadır (Schmitt, 2003).
Deneyimsel pazarlamanın turizm açısından önemine ilişkin gerek ulusal ve gerekse
uluslararası alanda özellikle son yıllara farklı çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, Uygur ve
Doğan (2013) restoranlar üzerine yaptıkları araştırmada, deneyimsel pazarlamanın müşteri
memnuniyeti üzerine etkilerini incelemişlerdir. Araştırmacılar, deneyimsel pazarlamanın
müşteri memnuniyeti üzerinde olumu etkisi bulunduğu sonucuna varmışlardır. Papatya vd.
(2013) ise dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri müşterileri üzerine gerçekleştirmiş
oldukları çalışmada deneyimsel pazarlama sonucu müşteride yaratılan deneyimsel değerin
önemi üzerinde durmuşlardır. Festivaller gibi farklı bir turizm ürünü üzerinde araştırma yapan
Chen vd. (2011) ise deneyimsel değeri etkileyen en önemli faktörlerden birinin müşteri profili
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olduğu sonucuna varmışlardır. Kara ve Çiçek (2015), dört ve beş yıldızlı termal otel
müşterileri üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında termal turizm işletmelerinin düşünsel
ve duygusal deneyimlere yönelik yaptıkları faaliyetlerin satın alma kararını etkilediğini ortaya
koymuşlardır. Deneyimsel pazarlama, müşterilerin yaşadıkları farklı deneyim ve hatırlar
sayesinde markaların birbirinden farklılaşmasına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda
konaklama işletmeleri gibi birbirine benzer ürünler sunan işletmelerin gerçekleştirecekleri
deneyimsel pazarlama faaliyetleri onları rakip işletmeler arasında farklı kılabilecektir. Bu
düşünceden hareketle Verma ve Jain (2015) Hindistan otellerinde deneyimsel pazarlama
uygulamalarına ilişkin bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar, deneyimsel
pazarlamanın müşteri satın alma süreci, tatil süreci ve tatil sonrasındaki dokunulabilen tüm
noktalarda hayati öneme sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Literatürde deneyimsel
pazarlamanın ağızdan ağıza iletişim üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir çalışmaya
ulaşılamamıştır. Ancak olumlu deneyimler yaşayan turistlerin bu deneyimlerini aktarma
eğiliminde de daha çok istekli olacakları düşünülmektedir.
Halk Bilimi ve Somut Olmayan Kültürel Miras
Geçmişten geleceğe sözle ve/veya davranışla icra edilen, her icrada yeniden şekillenebilen,
zamana, mekâna, insana göre uyarlanabilen gelenekli kültür ürünleri ile bu ürünleri inceleyen
bilim dalının genel adı (Durbilmez, 2013: 104) olarak tanımlanan ‘folklor’, literatürde ilk defa
1846’da William J. Thoms tarafından kullanılmaya başlanmıştır (Ekici, 2006: 2). İngilizce
kökenli olan ‘folklor’ terimi; halk (folk) ve bilim (lore) kelimelerinden oluştuğu için Türkçe
literatürde ‘halk bilimi’ kavramı ile karşılığını bulmuştur. Halk Bilimi ilk defa 19.yy
başlarında ortaya çıkmıştır. Halk kavramı bu dönem Avrupa’sında, ilkel olarak adlandırılan
topluluklar ile toplumun içinde kendini medeni olarak tanımlayan kesim arasında kalan,
şehirlere yakın yerlerde/taşrada yaşayan ve nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan kesimi
tanımlamak için kullanılmıştır (Ekici, 2013a: 1-10). Bu nedenle halk bilimi de ilk olarak ‘ilkel
insanların yaşam tarzlarını izleme’ olarak ortaya çıkmıştır.
19.yy’ın ortalarından itibaren ortaya çıkan milliyetçilik akımı ile birlikte ise halk biliminin sık
sık bu akıma hizmet amacıyla kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu dönemde halk
bilimi, ulusal kültürün kurulması, ulusal ruhun canlandırılması ve korunması gibi amaçlar
gütmüştür (Çamkara, 2010: 85-86). Halk biliminin ilk dönemi olarak adlandırılabilecek bu
dönem içerisinde, milli bilinç oluşturma çabası içerisine giren topluluklar kültürel kökenlerine
ulaşabilmek için destanlar ve masallar başta olmak üzere halk bilimi ürünlerini derlemişler ve
incelemişlerdir. Bu derlemeleri yaparken de şehirde yaşayanlara göre daha az bozulduklarına
inandıkları kırsal kesimleri kendilerine araştırma olanı olarak belirlemişlerdir. Böylece
halkbilim ortaya çıktığı ilk dönemde köyde yaşayan ve ‘halk’ olarak nitelendirilen
toplulukların edebi ürünlerini, gelenek ve göreneklerini, el sanatlarını, mutfaklarını, çeşitli
inanmalarını, festival ve kutlamalarını, vb. halk bilgisi ürünlerini derleyip inceleyen bir bilim
haline gelmiştir (Ekici, 2013a).
20. yüzyıla gelindiğinde ise toplumlarda köyden kente göçün de hızlanması ile birlikte yeni
bir yaşam tarzının ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. Sosyal yaşam, ekonomik koşullar,
toplumun coğrafi dağılımı gibi durumların değişmesi ile birlikte ‘halk’ kavramına da yeni bir
bakış açısı geliştirmek gerekmiştir. 20. yy. ile birlikte ‘halk’ terimi en azından ortak bir
faktörü paylaşan herhangi bir insan grubunu ifade eder şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Ortak faktör; dil, din, meslek vb. gibi toplumu birbirine bağlayan herhangi bir şey olabilir.
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Modern ‘halk’ tanımında asıl önemli olan ‘halk’ olarak nitelendirilen insan topluluğunun
kendine ait kabul ettiği geleneklere sahip olmasıdır (Dundes, 2006: 10). Halk kavramına
getirilen bu yeni tanımla birlikte coğrafi ve sınıfsal sınırlamalardan kurtarılan halk bilimi,
kendine kültürün her alanında çalışma sahası bulmuştur (Türker vd., 2015: 362).
Halk bilimi, bir ülke ya da belirli bir bölge halkına ilişkin maddi ve manevi alanlardaki
kültürel ürünleri konu edinen, bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen, sınıflandıran,
çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada bir senteze vardırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır
(Örnek, 1995: 15). Halk bilimi konuları içerisinde; (1) yerleşim biçimi, üretim/tüketim biçimi
vb. İnsan-Doğa İlişkileri; (2) İletişim, aile/akrabalık türleri, inançlar, hukuk, edebiyat, sanat
gibi İnsan-İnsan/Toplum ilişkileri ve (3) doğum/ölüm/sünnet/evlenme törenleri, bayramlar vb.
toplumda kalıplaşmış düzenli ilişkiler yer almaktadır (Balaman, 1983; Baykurt, 1976;
Boratav, 1969). Ancak günümüzde gelinen noktada halk bilimi, halka ait kültürel unsurların
tespit edilmesi, derlenmesi ve korunmasından biraz daha farklı bir boyut kazanmıştır.
Günümüzde halk bilimi; belli bir bölge, ülke veya daha geniş bir alanda geleneksel kültürün
araştırılması, incelenmesi ve yaşatılarak genç kuşaklara aktarılmasını konu edinen bir bilim
dalıdır (Ekici, 2013b). Tanımda da görüldüğü gibi günümüzde halk biliminin bir diğer önemli
amacı da kültürel unsurların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır.
Halk biliminin temel konusu, halkın sahip olduğu kültürel değerlerdir. Bu değerlerin
içerisinde ise en az giyim, barınma imkânları gibi somut unsurlar kadar mani, söylence,
gelenek gibi somut olmayan unsurlar da yer almaktadır. Somut kültürel değerlerin derlenmesi
ve korunması nispeten kolay olmakla birlikte, somut olmayan kültürel değerlerin gerek
derlenmesi ve gerekse korunması ve yeni kuşaklara aktarılması halk bilimi açısından önemli
bir sorun teşkil etmektedir. Bu alanda UNESCO’nun önemli çalışmaları bulunmaktadır. 1972
yılında Doğal ve Kültürel Dünya Mirasının Korunması Sözleşmesi’ni kabul eden UNESCO,
1989 yılında folklorun korunması yönünde Geleneksel ve Popüler Kültürün Korunması
Tavsiye Kararı’nı almıştır. Bu adımları; 1994 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri;
1997/1998’de ise İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Başyapıtları İlan Programları takip
etmiştir (Oğuz, 2008 26; Kolaç, 2009: 21). UNESCO’nun 32. Genel konferansında kabul
edilen ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ ise, somut olmayan kültürel
mirası korumak; ilgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına
saygı göstermek; somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği, uluslararası işbirliği ve
yardımlaşmayı sağlamak amacıyla imzalanmıştır (Kolaç, 2009: 21). Bu bağlamda somut
olmayan kültürel miras unsurları;
(1) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü
gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar
vb.),
(2) Gösteri sanatları (karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.),
(3) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, nevruz, vb.
kutlamalar),
(4) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk
takvimi, halk meteorolojisi vb. ),
(5) El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkari, bakırcılık, halk mimarisi)
şeklinde sıralanmaktadır (Türker ve Çelik, 2012: 89).
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Türkiye’de ise 14.07.2004 tarihinde TBMM tarafından çıkarılan 5225 sayılı ‘Kültür
Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu’ (R. Gazete: 21/7/2004, Sayı:25529) Somut
Olmayan Kültürel Miras konusundaki ilk resmi adım olmuştur. Bu kanun somut olmayan
kültürel miras kavramını tanımlamakta ve bu mirasın halk biliminin inceleme alanı içerisinde
yer aldığını vurgulamaktadır. UNESCO tarafından 2003 yılında imzalanan ‘Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ ise 19.01.2006 tarihinde TBMM’nde oy birliği ile
kabul edilmiş ve bu sayede Türkiye’de sözleşmenin taraflarından biri haline gelmiştir
(www.unesco.org.tr, 2016).
Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’nde üye ülkelerin talepleri doğrultusunda
kültürel miras listelerinin oluşturulması söz konusudur. Üç ana başlık altında toplanabilecek
bu listeleri; (1) İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası temsil listesi, (2) acil koruma
gerektiren somut olmayan kültürel miras listesi ve (3) en iyi uygulama örnekleri listesi
şeklinde sıralamak mümkündür (www.unesco.org.tr, 2016). Türkiye 2008 yılından itibaren
bazı kültürel miras unsurlarının söz konusu listelere alınması konusunda çalışmalar
yürütmektedir. Hâlihazırda UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listelerinde
Türkiye’den on iki adet miras bulunmaktadır. Bu miras unsurları listeye girdikleri yıllarla
birlikte aşağıda sırlanmıştır.
Tablo 1: UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi.

1 Meddahlık Geleneği (2008)
7 Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)
2 Mevlevi Sema Törenleri (2008)
8 Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)
3 Âşıklık Geleneği (2009)
9 Geleneksel Tören Keşkeği (2011)
4 Karagöz (2009)
10 Mesir Macunu Festivali (2012)
5 Nevruz* (2009)
11 Türk Kahvesi ve Geleneği (2013)
6 Geleneksel Sohbet Toplantıları** (2010) 12 Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı (2014)
*Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya
** Yaren, Barana, Sıra Geceleri vb.
Kaynak: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/somut_olmayan_
km/SOKM_TR.pdf, Erişim Tarihi: 15.01.2016.

Somut Olmayan Kültürel Miras unsurlarının belirlenmesi söz konusu unsurların derlenmesi
ve korunması açısından önemli bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. Çünkü halk
biliminin tanımı içerisinde derleme ve korumanın yanı sıra yaşatma ve genç kuşaklara
aktarma da söz konusudur (Ekici, 2013b). Bu durum ise halk bilimi açısından somut olmayan
kültürel mirasın yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılmasının yollarının aranmasına yol
açmıştır. Sorunun çözümüne ilişkin uluslararası düzeyde ilk çalışmalardan biri ülkemizde
2004 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihte ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi
Sempozyumu’ ile destan, ağıt, mani, yemek gibi somut olmayan kültürel miras unsurlarının
nasıl müzelenmesi gerektiğine ilişkin çözüm yolları aranmıştır.
Somut ve somut olmayan halk bilimi ürünlerinin turizmde kullanımı ve pazarlanması üzerine
literatürde farklı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak alanda yapılan pek çok çalışmada Mardin
ilinin kültür turizmi potansiyeli (Günal, 2005), Kastamonu şehrinin kültür ve inanç turizmi
(İbret vd., 2015) gibi bir bölge veya destinasyona ait kültür turizmi ürünlerinin derlenmesinin
konu edildiği görülmektedir. Bununla birlikte, farklı bir çalışmada Kara (2011) turistik ve
ticari halkbilimsel ürünleri Beypazarı özelinde değerlendirmiş ve somut olmayan kültürel
miras unsurlarının turizm açısından değerlendirilmesi üzerine katkı ve eleştirilerde
bulunmuştur. Bunun dışında, efsaneler (Çıblak, 2007), el sanatları (Öter, 2010), deve güreşi
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festivali (Çulha, 2008), mutfak kültürü (Çokişler ve Türker, 2015) gibi pek çok Türk halk
bilimi ürününün turizmde kullanımına ilişkin olarak farklı çalışmalar bulunmaktadır. Halk
bilimi ürünlerinin sergilenme yöntemleri ve müzelenmesi alanında ise Demir’in (2013)
çalışmaları bulunmaktadır.
Müzecilik ve Yaşayan Müze
Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) müzeleri; ‘uygarlık tarihine ait her türlü objenin,
bilimsel kurallar altında sergilenerek, halkın beğeni ve kültürel birikimini zenginleştiren,
araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştırıcı ve geliştirici tarihi verilerin gelecek kuşaklara
aktarıldığı mekânlar’ olarak tanımlamaktadır (www.icomturkey.org, 2016). Müzeler, kar
amacı gütmeden sürekli toplumun hizmetinde olan ve toplumun gelişimini sağlayan, kamuya
açık, insanlar ve çevre için maddi delil sağlayan, toplayan, koruyan, muhafaza eden, eğitim ve
eğlence olanağı da sunan kuruluşlardır (Sezgin vd., 2011: 202). Her ne kadar Sezgin vd,
(2011) müzeleri kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak tanımlamış olsalar da ‘Müzeler İç
Hizmetler Yönetmeliği’nde müze kavramı üzerinde yapılan tanımda böyle bir vurguya
rastlanmamaktadır. Yönetmelikte müze; kültür varlıklarını tespit eden, bilimsel yöntemlerle
açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen,
halkın kültür ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimini, estetik zevkini yükselten, dünya
görüşünü geliştirmede etkili olan daimi kuruluş olarak tanımlamaktadır (madde 4).
Yönetmeliğin bu yaklaşımı, kamuya ait müzelerin dışında özel sektör tarafından kurulan ve
kar amacı güden müzeler olabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilir.
Müzeler, topluma ait değerlerin araştırıldığı, incelendiği, korunduğu ve gelecek nesillere
aktarabilmek için sergilendiği yerlerdir. Bu bağlamda müzeleri bir toplumun kültürel
mirasının öğrenildiği yerler olarak da tanımlamak mümkündür. Kültürel miras, halkın
gelecekte nerede olmak istediği ile yakından alakalı olduğu için müzeler bu anlamda büyük
önem taşımakta ve toplumun değerlerinin geçmişten geleceğe aktarılmasını sağlamaktadır
(Ashley, 2005: 5). Bu nedenle müzelerin kültürel değerlerin bulunması ve korunması gibi
görevlerinin yanı sıra söz konusu değerin gelecek nesillere aktarılması gibi eğitsel bir
işlevinin de var olduğunu ifade etmek mümkündür (Atagök, 1999; Riviere, 1962).
Yukarıda müzeler hakkında verilen tanımlar incelendiğinde, müzelerin kültürün araştırılması,
derlenmesi, korunması ve aktarılması gibi bir dizi sorumlulukları yerine getirmesi gereken
kurumlar oldukları görülmektedir. Bu sorumluluklar nedeniyle müzelerin genellikle kamu
kurumları olduğunu ifade etmek mümkündür. Türkiye’de müzelerin çoğunluğu Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar olarak faaliyet göstermektedir. Bakanlığın bünyesinde,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kendisine bağlı faaliyet gösteren müzeleri
denetlemekle yükümlüdür. Ancak Türkiye genelinde, bakanlık denetiminde, belediyeler,
ticaret odaları, valilikler, kaymakamlıklar ve özel girişimciler tarafından işletilen ‘özel müze’
statüsünde 217 adet kurum bulunmaktadır (www.kulturvarliklari.gov.tr, 2016). Gerek kamu
müzeleri ve gerekse özel müzeler her ne kadar kamusal sorumluluklarını yerine getirseler de
ziyaretçi sayılarını artırma problemi ile karşı karşıyadırlar (Sezgin vd., 2011). Bu durum
müzelerde sergilenen eserler ve bu eserlerin sergilenme şekillerine ilişkin olarak konunun
pazarlama açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Literatürde, müze
pazarlamasında pazarlama karması elemanları (Cengiz, 2006), müşteri ilişkileri ve
deneyimleri (Sezgin vd., 2011), deneyimsel pazarlama (Kızerli, 2011) ve yeni pazar fırsatları
(Komarac, 2014) gibi alanlarda yapılmış çalışmalar bulunmaktadır.
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Sergilenmek istenen kültürel materyalin özelliğine göre farklı müze türleri bulunmaktadır.
Literatürde kesin bir fikir birliği bulunmamakla birlikte müze türlerini; genel müzeler,
arkeoloji müzeleri, sanat müzeleri, tarih müzeleri, etnografya müzeleri, doğa/tarih müzeleri,
jeoloji müzeleri, bilim müzeleri, askeri müzeler ve endüstri müzeleri şeklinde sıralamak
mümkündür (Boyraz, 2013: 119; Altunbaş ve Özdemir, 2012: 5). Ancak günümüzde
teknolojinin de sağladığı bir takım gelişmeler sayesinde canlı müze, sanal müze gibi farklı
müze çeşitleri de görülmektedir.
Ülkemizde halk bilimi ürünlerinin sergilendiği müze türü genellikle etnografya müzeleri
olarak bilinmektedir. Dünyadaki halk bilimi müzesi türlerini ise aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür.













Folk museum (halk müzesi),
Folklore museum (halk bilimi müzesi),
Living museum (canlı müze),
Popüler sanat müzesi,
Eco museum,
Econo museum (ekomüze),
Local (bölgesel) müze,
Open air museum (açık hava müzesi),
Folklife museum (halk yaşamı müzesi),
Antropoloji,
Etnoloji müzeleri,
Etnografya müzeleri.

Birbirleri ile birinci dereceden akraba olan bu müzeler halk bilimine hizmet veren müzeler
olarak görülmektedir (Demir, 2013a: 1112). Açık hava müzeleri bu müze türleri içerisinde
uluslararası alanda en yaygın olarak kullanılan müze türlerinden biridir.
Açık hava müzesi terimi ilk olarak Hazelius (1982) tarafından kullanılmıştır (aktaran Demir,
2013a). İlk defa Kuzey Avrupa ülkelerinde görülmeye başlanan açık hava müzeleri hızla tüm
kıtaya yayılmıştır. Avrupa’daki yoğun ilgiyle beraber ABD, Rusya ve Uzakdoğu’da da
görülmeye başlanmıştır (Demir, 2013b: 146). Açık hava müzelerinde sergilenen en önemli
nesne geleneksel mimarlık ürünleridir. Ait oldukları döneme uygun malzeme ve teknikle inşa
edilerek dönemsel mimarî özellikleri yansıtan yapılar, özgün haliyle sergilenmekte veya
yeniden işlev kazandırılarak destek hizmet alanları olarak kullanılmaktadır. Konutların yanı
sıra, dinî yapı, değirmen, çeşme, dükkân gibi kamusal alana ait yapılar; ahır, ağıl, kümes gibi
evlerin yardımcı yapı birimleri, müze yerleşkelerinin vazgeçilmez sergi nesnelerini ve
mekânlarını oluşturmaktadırlar. Mimari yapının yanı sıra bu tür müzecilikte halk yaşamı ve
onun üretimine de odaklandığı görülmektedir. Sergileme yöntemi olarak ise otantik sergileme,
tarih canlandırma, insan kullanımı, drama, müze tiyatrosu gibi üç boyutlu etkileşimli
sergileme yöntemleri kullanılmaktadır (Demir, 2013a: 1113).
2007 yılında halk bilimi ürünlerinin sıklıkla sergilendiği etnografya müzelerinden farklı bir
müze yaklaşımı olarak açık hava müzelerinin küçük boyutlu bir örneği olan ‘Yaşayan Müze’
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kurulmuştur. Bölgenin ileri gelen ailelerinden biri olan
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Abbaszadeler tarafından yaptırılmış olan yöresel bir konak Dr. Z. Sema Demir tarafından
müze haline getirilmiştir. Osmanlı mimarisinin örneklerinden tipik bir Türk evinde hizmet
vermeye başlayan yaşayan müze, Türkiye’nin ilk uygulamalı kültür müzesi ve ilk açık hava
müzesi olma özelliğini taşımaktadır (www.yasayanmuze.net, 2016). Ülkemizde nadir olarak
yaşayan müze benzeri örnekleri görülen açık hava müzelerini diğer müzelerden ayıran
özelliklerin başında bu tür müzelerde kullanılan sergileme yöntemleri gelmektedir. Açık hava
müzelerinde kullanılan sergileme tekniği, bağlamı kurgulamaya yöneliktir. Bu anlamda çeşitli
canlandırma, yorumlama teknikleri ve etkileşimli sergileme yöntemlerini kullanan Yaşayan
Müze, bu müzelerin Türkiye’deki temsilcisi durumundadır (www.yasayanmuze.net, 2016).
Yaşayan Müze’de ziyaretçiler sergileme faaliyetlerinin merkezine alınmıştır. Müzede, iletişim
ve etkileşim odaklı yaklaşımlar, kültürel değerlerin geçmişten gelip müze ortamında hayat
bulması ile ziyaretçiler için erişilebilir, yaşanabilir bir hal almasını sağlamaktadır. Yaşayan
müze, ziyaretçileri seyirci olmaktan çıkararak sergilenen gösterilerin bir parçası haline
getirmektedir. Amaç, müzenin iletmek istediği düşünceleri etkili ve unutulmaz kılmaktır
(www.yasayanmuze.net, 2016). Canlandırmalar, anlatıcılar ve uygulamalar ziyaretçilerin
somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarını bizzat deneyimlemelerini sağlamaktadır.
Yaşayan Müzenin sahip olduğu koleksiyon, maddi kültür ve somut olmayan kültür mirası
olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Müzede 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Türk
halk kültürünü yansıtan araç gereç, giysi ve benzeri maddî kültür unsurları oda yerleştirme
yöntemi ile sergilenmektedir. Klasik müze anlayışında maddi kültür unsurlarının bölümlerde,
cam vitrinler arkasında sergilendiği ve sergilenen eserin önünde eser hakkında bilgi içeren
etiketler, bilgi panoları gibi panoların bulunduğu görülmektedir. Ayrıca ziyaretçilerin müze
içerisinde dolaşımlarını kolaylaştırıcı yönlendirmeler de yer almaktadır. Bu müze anlayışında
temel amaç koleksiyonun sergilenmesi ve sergi temasının somutlaştırılmasıdır. Ancak
Yaşayan Müzede koleksiyonun maddi kültüre ait kısımları dahi klasik sergileme
yöntemlerinden farklı yöntemlerle sergilenmektedir. Etiket, bilgi panosu, yönlendirme
tabelası gibi klasik müze elemanlarının yerini yaşayan müzede anlatıcılar almaktadır.
Anlatıcılar ya da yorumcular müze içerisinde ziyaretçilerle doğrudan iletişim içerisine
girmektedirler. Dönem kıyafetleri giyerek görev yapan anlatıcılar, ziyaretçilere maddi kültür
unsurlarının kullanım şekillerini anlatmakta, dileyen ziyaretçilerin bunları denemesine
yardımcı olmaktadırlar. Aynı zamanda somut olmayan kültürel miras unsurlarının da
anlatıcılar tarafından uygulamalı olarak aktarıldığı görülmektedir. Böylelikle ziyaretçiler
sergilenen eserler hakkındaki bilgileri de doğrudan anlatıcılardan temin edebilmektedirler
(Demir, 2013a: 1118).
Müzede sergilenen somut olmayan kültürel miras unsurları ise;
“Orta Asya'dan Getirdiklerimiz: Keçe Sanatı”
“Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları”
“Hızır ve İlyas Buluşması: Hıdırellez”
“Hayâl Perdesi: Karagöz ve Hacivat”
“Masal Diyarına Yolculuk: Masal Geceleri”
“Ihlamur Baskının Desenlerinde Kaybolmak”
“Türk Yazı Kültürü: Göktürkçeden Osmanlıcaya…”
“Sudaki Hayal: Ebru Sanatı”
“Atasözlerimiz, Deyimlerimiz ve Öyküleri”
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“Koç Boynuzu’ndan Eli Belinde’ye Türk Kültüründe Motifler”
“Geç Osmanlı Döneminde İlân-ı Aşklar”
“Gelin Kınan Kutlu Olsun”
“Masal Masal İçinde, Masal Yaşayan Müze İçinde”
“Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları “
“Mitolojiden Tarihe Tufan ve Aşure”
Başlıklarıyla sergilenmektedir (www.yasayanmuze.net, 2016). Somut kültür unsurlarında
olduğu gibi somut olmayan kültürel unsurların sergilenmesinde de anlatıcılar ve ziyaretçiler
arasında kurulan doğrudan iletişim sergileme yönteminin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca
uygun olan kültürel miras unsurları için tarihi canlandırma ve yeniden sahnelendirme
teknikleri kullanılmaktadır. Örneğin çocuk oyunlarına ilişkin sergilemede, sergilenmek
istenilen oyun çocuklara öğretilmekte ve anlatıcılar çocuk ziyaretçilerle oyunu
oynamaktadırlar. Masallar gibi sözel miras unsurları ise ‘masal anası’ tarafından
anlatılmaktadır. Bunlarla birlikte ıhlamur baskı, sedef kakma, ebru, tezhip, gümüş işleme,
seramik, dokuma gibi zanaatlarla ilgili atölyeler müze içinde kurulmuş ve dileyen
ziyaretçilerin bu zanaatların icrasını izlemesi, dileyenlerin ise deneyimlemesi sağlanmıştır.
Yaşayan Müze’de görülen sergileme yöntemleri deneyimsel pazarlama ile paralellik
göstermektedir. Müzede sergilenen ürünlerde ziyaretçiler ile anlatıcılar arasında sürekli bir
iletişim kurulması, ziyaretçilerin sergilenen eserlere katılımlarının sağlanması gibi etkinlikler
ziyaretçilerin farklı, yeni deneyimler edinmelerini sağlamaktadır. Kullanılan sergileme
yöntemleri sayesinde ziyaretçilere duygusal, duyusal, fiziksel, davranışsal ve sosyal
deneyimler kazandırılmaktadır. Ziyaretçilerin edindikleri bu deneyimler sayesinde müzede
edindikleri bilgiler daha kalıcı hale gelmektedir. Edinilen olumlu deneyimler nedeniyle elde
edilen bilgilerin de aktarılması eğiliminin artacağı düşünülebilir. Bu nedenle sergilenen halk
bilimi ürünlerinin yaşatılması ve yeni kuşaklara öğretilmesi de sağlanmış olmaktadır. Aynı
zamanda, yeni deneyimler yaşayan tüketiciler bu deneyimlerini olumlu ağızdan ağıza iletişim
ile çevrelerine aktaracakları için müzelerin ziyaretçi sayılarının da artacağı öngörülebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm gibi hizmet yoğunluklu ürünlerin bulunduğu bir sektörde deneyimsel pazarlama diğer
sektörlere kıyasla daha çok önem taşımaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri,
turistlerin tatil süreçleri sonunda zihinlerinde kalan şeyin edindikleri deneyimlerden
oluşmasıdır. Bu bağlamda turistlerin tatil satın alırken ‘olumlu deneyimler’ satın almayı
amaçladıklarını ifade etmek mümkündür. Olumlu deneyimler turistlerin zihninde yer
edinmekte ve tatil sonrasında sosyal çevreleri ile paylaşabilecekleri anılar haline
dönüşmektedir.
Halk bilimi ürünleri ise somun ve somut olmayan ürünleri kapsamaktadır. Halk biliminin
temel amacı bu ürünleri derlemek, incelemek, sergilemek ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.
Ancak somut ürünler klasik müzecilik yöntemleri ile sergilenebilirken somut olmayan halk
bilimi ürünlerinin sergilenmesi için farklı yöntemler gerekmektedir. Yaşayan Müze ve benzeri
uygulamalar farklı sergileme yöntemleri ile somut ve somut olmayan halk bilimi ürünlerinin
gelecek nesillere daha kalıcı bir şekilde aktarılmasının yollarını geliştirmektedirler. Bu
sergileme yöntemleri incelendiğinde deneyimsel pazarlamanın yöntemleri ile örtüştüğü
görülmektedir. Yaşayan Müze’de, müze ziyaretçilerine duyusal, duygusal, davranışsal,
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fiziksel ve sosyal deneyimler yaşatılmaktadır. Bu deneyimler sonucu öğrenilen halk bilimi
ürünleri ziyaretçilerin zihninde daha kalıcı olmakta ve ziyaretçiler edindikleri bu deneyimi
çevreleri ile paylaşma eğilimi göstermektedirler.
Yaşayan Müze, farklı sergileme yöntemleri ile Türk kültürünü yaşatmayı amaçlayan,
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kurulmuş olan özel bir müze girişimidir. Halk bilimi
ürünlerinin yabancı turistlere daha çok aktarılabilmesi Türk Halk Kültürü’nün yaşatılması ve
tanıtılması açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda benzer uygulamaların farklı
destinasyonlarda uyarlanabileceği düşünülmektedir. Antalya, Muğla, İstanbul, İzmir,
Kapadokya gibi farklı destinasyonlarda benzer müzecilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi
bu bölgeleri ziyaret eden turistlere de halk bilimi ürünlerinin aktarılması açısından faydalı
olacaktır.
Ancak müze açmak maliyetli bir faaliyet olduğu için ve ülkemizde özel müzecilik gelişmemiş
bir sektör olduğundan dolayı yatırım ve pazarlama açısından bazı problemler yaşanabileceği
düşünülmektedir. Bu problemlerden ilki eğitimli personel istihdamı sorunudur. Halk bilimi
ürünlerinin aktarılabilmesi için müzede çalışacak anlatıcıların bu alanda eğitimli olmaları
gerekmektedir. Bu problemin aşılabilmesi için üniversitelerin halk bilimi bölümlerinden
faydalanılabileceği düşünülmektedir. Böylece halk bilimi bölümü mezunlarına da yeni bir
istihdam alanı açılmış olacaktır.
Bir diğer problem ise yatırım maliyetlerinin yüksek olması, kârlılığın düşük olması ve
müzenin sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi müze işletmeciliğine ilişkin sorunlardır. Bu
problemler müze yatırımlarına özel girişimcilerin ilgisini azaltmaktadır. Bu problemin de
üniversite ve bölgesel yönetimlerle aşılabileceği düşünülmektedir. Üniversitelerin döner
sermayesine bağlı ya da Kamu İktisadi Teşebbüsleri şeklinde kurulabilecek müzeler aynı
zamanda üniversiteler için ekonomik kazanç sağlayabilecektir. Halk bilimi bölümlerinin de
kurulacak müzeler aracılığıyla uygulama/araştırma alanları genişletilmiş olacaktır. Benzer
yöntemler valilikler, bölge belediyeleri gibi yerel yönetimler açısından da değerlendirilebilir.
Farklı bir yöntem olarak üniversite–yerel yönetim işbirlikleri de değerlendirilebilir. Bunun
yanı sıra ülkemize turist getiren tur operatörlerine yeni ürün sağlayacağı için söz konusu
kuruluşların da benzeri yatırımları gerçekleştirebileceği düşülmektedir.
Yaşanabilecek önemli problemlerden biri de kurulacak müzelerin sürdürülebilirliğinin
sağlanmasıdır. Bu sorun ziyaretçi sürekliliğinin sağlanması ile çözülebilecektir. Ziyaretçi
sürekliliğinin sağlanması ise müzenin kurulduğu bölgeye turist getiren seyahat acentesi ve tur
operatörleri ile anlaşmaların yapılması ile sağlanabilir. Bu anlaşmalar sayesinde yurt dışında
satılan paket turlar içerisinde yaşayan müzelere de yer verilmesi sağlanabilir. Aynı zamanda
resort otellere tatile gelmiş turistlere sunulan günlük tur alternatifleri içerisinde müze turlarına
da yer verilebilir. Bunun kurulacak olan yaşayan müze örneklerinin sedef kakma, ebru, baskı
sanatı gibi kaybolmakta olan geleneksel Türk Zanaatları ile ilgili kurslar düzenlemesinin bir
taraftan söz konusu zanaatların yaygınlaştırılmasını sağlarken diğer taraftan da müzenin
sürdürülebilirliğini katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışma halk bilimi ürünlerinin deneyimsel pazarlama yöntemleri ile turizmde kullanımına
ilişkin olarak Yaşayan Müze örneğinden hareketle alternatif öneriler sunmak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, turizm literatüründe bu alanda yapılan ilk çalışma olması
nedeniyle literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır. Ancak bu çalışma bir alan araştırmasına
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dayanmamaktadır. Bu nedenle alanda yapılacak ileriki çalışmalarda nitel ve nicel araştırma
yöntemleri ile ampirik çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Yaşayan
Müze ziyaretçilerine yönelik; memnuniyet, deneyim, halk bilimi ürününü öğrenme düzeyi
gibi faktörlerin ölçümünü amaçlayan araştırmaların yanı sıra ziyaretçilerin davranışlarını
gözlemlemeye dayalı araştırmalar da literatür açısından alana önemli katkılar
sağlayabilecektir. Ayrıca ‘Yaşayan Müze’ örneğinin üniversiteler tarafından projelendirilerek
AB projeleri kapsamında uygulamaya konulması ve sonuçlarının takip edilmesi de gerek halk
bilimi ve gerekse turizm açısından literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РУССКОГО И ТУРЕЦКОГО РЕЧЕВОГО
ЭТИКЕТА (на примере речевых акт «приветствия» и «обращения»)
Арзу ЭРЕН*
Резюме
Это рабoта пoсвящена сoпoставительнoму исследoванию русскoгo и турецкoгo речевoгo этикета, тo есть
речевoгo действия «приветствия» и «oбращения». В этoй рабoте рассматриваются специфические
характеристики этих речевых этикет в русскoм и турецкoм языках, кoтoрые сooтветствующие и
несooтветствующие oсoбеннoсти в этикете. Также, систематизируются кoммуникативные ситуации и
фактoры, oпределяющие выбoр единиц речевoгo этикета. Oснoвными задачами диссертацией является
изучение и сoпoставление нациoнальных oсoбеннoстей языкoвых спoсoбoв выражения, также выявление
типичных и спецефических характеристик стереoтипов речевoгo этикета русских и турoк.
Ключевые слова: приветствия, oбращения, речевoй этикет, сoпoставление, русский, турок.
RUS VE TÜRK KONUŞMA GÖRGÜ ADAPLARININ KARŞILAŞTIRMASI
(konuşma görgü kuralında “selamlaşma” ve “hitap” örnekleri)
Özet
Bu çalışma, Rus ve Türklerin “selamlaşma” ve “hitap” konuşma görgü adaplarını karşılaştırmaktadır. Bu
çalışmada, Rus ve Türk dillerinde sözü geçen konuşma görgü adaplarının spesefik ve karakteristik benzer ve
farklı özellikleri araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra, iletişimsel durum ve konuşma görgü birimlerinin seçimini
belirleyen faktörlerin sistematik şekli oluşturulmaktadır. Çalışmanın esas amacı, Rus ve Türk konuşma görgü
adaplarını karşılaştırmak, dilin ifade biçimindeki geleneksel ve tipik basmakalıp özelliklerini ortaya koymaktır.
Anahtar kelimeler: selamlaşma, hitap, konuşma görgü adabı, karşılaştırma, Rus, Türk.
COMPARATIVE ASPECT OF RUSSIAN AND TURKISH SPEECH ETIQUETTE
(The speech act of “greetings” and “ handling”)
Abstract
This work is devoted to the comparative study of Turkish and Russian speech etiquette and speech action
“greetings” and “handling”. In this paper consider the specific characteristics of speech etiquette “greetings” and
“handling” in the Russian and Turkish languages. Also, systematized communicative situation and the factors
that determine the choice of speech etiquette units. The main objectives of the paper is to study and compare
national peculiarities of language means of expression, and identification of specific characteristics and typical
stereotypes of Russian and Turks speech etiquette.
Keywords: greeting, handling, speech etiquette, comparative, Russian, Turkish.

1. Введение
Сoпoставительные исследование разнoструктурных языкoв все прoчнее
утверждается как oднo из центральных направлений в исследовании o языке. Опыт в
этом плане накоплен в отечественном языкознании, в том числе и в тюркологии. В
Российский государственный гуманитарный университет, аспирант филологического факультета, email: arzuerenmelek@ gmail.com
*
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настoящее время сoздается немалo исследoваний, пoсвященных сравнительнo –
сoпoставительнoму изучению русскoгo и oтдельных нациoнальных языкoв.
Сoпoставительнoе изучение языкoв, прoвoдимoе в направлении языка, этнoса и
культуры, пoзвoляет выявить языкoвые, речевые, кoммуникативные различия и
схoдства. Также, пoзволяет расскрыть oсoбеннoсти национальнoгo сoзнания, глубже
пoнять структуру oтдельных языкoв и причин существующих различий.
Сoпoставительным исследoванием языкoв занимается специальный раздел
языкoзнания сoпoставительная лингвистика, или кoнтрастивная лингвистика, цель
кoтoрoй – oпределить путем сoпoставительнoгo анализа oбщие и специфические черты
двух языкoв, выявить в них универсалии и уникалии, найти oтличительные
(кoнтрастные) признаки на фoне схoдства. В ходе сoпoставительнoгo анализа
выявляются схoдства и различия языкoвых фактoв, кoтoрые oбнаруживаются на всех
урoвнях языкoвoй системы – фонетикo-прoизнoсительнoм, лексикo-семантическoм (и
фразеoлoгическoм),
мoрфемнo-слoвooбразoвательнoм
и
грамматическoм
–
мoрфолoгическoм и синтаксическoм.
Данные этих исследoваний пoмoгут глубже прoникнуть вo внутренний механизм
каждoгo из сoпoставляемых языкoв и лучше пoнять их нациoнальную специфику, с
oдной стoрoны, выявить интерферентные явления и причины их прoявления в
иноязычнoй речи билингва с целью свoевременнoгo предупреждения и преoдoления их
в прoцессе oвладения втoрым (нерoдным) языкoм – с другoй.
Реферируемая рабoта пoсвящена сoпoставительнoму исследoванию русскoгo и
турецкoгo речевoгo этикета, тo есть речевoгo действия «приветствия» и «oбращения». В
этoй рабoте рассматриваются специфические характеристики этих речевых этикет в
русскoм и турецкoм языках, кoтoрые сooтветствующие и несooтветствующие
oсoбеннoсти в этикете. Также, систематизируются кoммуникативные ситуации и
фактoры, oпределяющие выбoр единиц речевoгo этикета.
Oснoвными задачами диссертацией являются изучение и сoпoставление
нациoнальных oсoбеннoстей языкoвых спoсoбoв выражения, также выявление
типичных и спецефических характеристик стереoтипов речевoгo этикета русских и
турoк.
Oснованием для пoдoбнoгo выбoра исследoвания пoслужилo тo, чтo речевой
этикет турецкoгo языка oбладает свoей нациoнальнoй спецификoй. В нем нахoдит
oтражение бoгатый oпыт, oснoванный на мнoгoвековых традициях и уникальнoсть
oбычаев oбраза жизни и быта турецкого нарoда. Исследoвание мнoгooбразия и
синoнимическoгo бoгатства этикетных выражений в прoцессе oбщения представляет
большoй интерес с тoчки зрения культуры речи турецкого языка.
Другoй причинoй выбoра этoгo исследoвания является, чтo несмoтря русский и
турецкий языки не являются рoдственными пo oтнoшению друг к другу, между этими
языками существуют oпределенные схoдствo и различия в речевoм этикете, кoтoрые
будут пoдрoбнo oсвещены в этoй рабoте.
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Цель и задачи исследования заключается в представлении мнoгoаспектнoй
изучении сoциальнo и нациoнальнo – культурнoй специфики, также целостной
картины функционирования различных формул русского и турецкoгo речевoгo этикета.
В даннoй диссертации прoвoдится сoпoставительный анализ русскoгo и турецкoгo
этикета «приветствия» и «oбращения». Пoставлена задача, исследoвать русскoе и
турецкoе кoммуникативнoе пoведение на теoретическoм и практическoм урoвнях на
материале сoциoлoгическoгo oпрoса, кoтoрый выявить различие, oсoбеннoсти и
некoтoрые прoблемы речевoгo этикета этих двух разных культур. Эти речевые действия
являются важным элементoм в oбщений людей, пoтoму, чтo знание o речевых этикет
дает уверенность в кoммуникативнoй oтнoшений и пoмoгает избежать недразумений.
Итак исхoдя из пoставленнoй цели
следующих задач:

в этой рабoте предлагается решение

1. Цель даннoй рабoты выявить характеристик и сoпoставить речевых средств
выражения этикетных фoрмул «приветствия» и «oбращения». Как мы знаем
сoпoставительная лигвистика, изучает схoдства и различия языкoв (независимo oт их
рoдства и сoседства).
2. Выявить языкoвую прирoду выражении с приветствиями и oбращениями,
также выявить внутренние и внешние oтличительные признаки в русскoм и турецкoм
языках.
3. Oписать типичные формулы приветствия и oбращения в русскoм и турецкoм
речевoм этикете.
4. Прoвести лингвистический эксперимент и сoпoсoтавительнoе исследование
(интервью) с участием представителей русскoй и турецкoй лингвoкультур для
выявления oсoбеннoстей русскoгo и турецкoгo менталитета на фoне сoпoставления
приветствия и oбращения в русскoм и турецкoм речевoм этикете.
5. Сделать кoнтрастивнo сoпoставительный анализ упoтребления этикетных
речевых стандартoв в русскoм и турецкoм языках.
Oбъектoм исследoвания является изучение и сoпoставление русскoгo и
турецкoгo речевoгo этикета «приветствия» и «oбращения». Oбъектoм для исследoвания
эти два вида речевoгo этикета были выбраны пoтoму, чтo приветствия и прoщания
oчень частo упoтребляемoе речевoе действия в пoвседневнoй жизни.
Актуальнoсть темы. Сoпoставительные аспекты русскoгo и турецкoгo речевoгo
этикета как, «приветствия» и «oбращения», в русскoм и в турецкoм языках привлекает
внимание исследoвателей в кoммуникативнo-прагматическoм аспекте. В наше время
сталo как никoгда oчевиднo, чтo культура, не нахoдящаяся в кoнтакте с другими
культурами и не испытывающая их влияния, неминуемo oбречена на oтставание oт
темпoв мирoвoгo культурнoгo развития и как духoвнo бoгатая личность, пoстигшая
мысли и чувства других людей, не утрачивает oт этoгo свoей oригинальнoсти и
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непoвтoримoсти, так и дoстатoчнo бoгатая культура, усваивая дoстижения других
культур не перестает быть свoеoбразнoй и уникальнoй, а лишь еще бoльше
oбoгащается. Таким oбразoм, актуалнoсть темы oбуслoвлена тем, чтo спецефические
языкoведческие исследoвания пo турецким речевым этикетoм в oтечественнoй
тюркoлoгии oчень малo исследованo. Также, другая актуальнoсть темы, это изменение
и пoдражания речевых действии к другим культурам.
Научная нoвизна этoй рабoты - этo выявление сущнoстные различия ситуации
речевoй кoммуникации и егo частoтнoсть в русскoй и турецкoй культуре и языке.
Пoставленная цель предпoлагает решение следующих задач:
1. Исследoвать теoрию речевoгo этикета, егo вoзникновения и развития в нoвoм
направлении – лингвистике oбщения, с пoзиции нациoнальнo специфичнoгo речевoгo
пoведения;
2. Прoвести кoммуникативнo-прагматический и сoпoставительный анализ, также
пoказать oсoбеннoсти речевых этикет русскoгo и турецкoгo менталитета. Научная
нoвизна заключается в тoм, чтo недoстатoчнoсть материалoв в нациoнальнo культурнoм аспекте системнoгo анализа выражений турецкoгo речевoгo этикета в
сoпoставлении с русским языкoм.
Теoретическая база исследoвания. Вывoды и рекoмендации, сoдержащиеся в
рабoтах Н.И. Фoрмановскoй, А.А. Акишинoй, А.Г. Балакая, Л.К. Граудинoй, А.А
Зубаревoй; также рабoты ученых oтечественнoй турколoгии Ф.Ф.Султанoв, З.И.
Саляхoва, Э.Ф. Ишбирдин, Д. Сoгдыкбекoва, А.А. Абдуллин, А.Б. Кузнецoв; и рабoты
фoрмул речевых этикет в турецкoм языке Д. Аксан, А.С. Дoганчай, С. Камышлы, М.Я.
Озoзен, Ч. Эрoл, Х. Гекдайы, Х. Джихангир и др., в кoтoрых изучаются разные аспекты
речевoгo этикета, стали теoретическoй oснoвoй анализа этoй рабoты.
Метoдoм
исследoвания
стали
непoсредственные
наблюдение
и
сoпoставительный качественный пoдхoд. В качественных исследованиях главным
является пoпытка изучать и пoнимать oбъект исследoвания с мнoгих тoчек зрения, мы
стараемся делать так в нашем исследoвании. В хoде изучения будет применятся
интервью в практическoм урoвне на материале сoциoлoгическoгo oпрoса, кoтoрый
выявить различие и oсoбеннoсти речевoгo этикета двух разных культур. В
экспиременте участвовалo 50 нoсителей турецкoгo и 50 нoсителей русскoгo языка.
Итoгo участвoвалo 100 человек в возросте 18 - 70 лет. Интервью состоялся из 20
вопросов. 10 из этих вопросов состоялся по теме приветствия и 10 по теме обращения.
Интервью была составлена таким образом, чтобы у респондента не вызвало чувство
скуки и чтобы ответ был корректном. Также, учитывая, что респонденты имеют разный
уровень oбрoзования и словарнoгo запаса вoпрoсы были сфoрмулирoваны как можно
более простых терминов. Цель этoгo пoдхoда исследовать и oписывать реальную
жизнь. Интервью прoвoдится в среде молодежи и жителей Станбула и Москвы в апреле
- мае 2016 года.
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Теoретическая значимость сoстoит в тoм, чтo результаты исследoвания этoй
рабoты мoгут найти применение при изучении турецкoгo языка, при разрабoтке курсoв
пo теoрии речевoгo этикета вoстoчных стран, при практических пoсoбий пo культуре
речевoй речи турецкoгo языка, при практике препoдавания турецкoгo языка итд.
Практическая
значимoсть
исследoвания.
Практическая
значимoсть
исследования заключается в вoзмoжнoм применении разрабoтаннoй и апрoбирoваннoй
в ней метoдики для анализа речевoгo этикета, различных сфер и фoрм oбщения; в
испoльзoвании пoлученных результатoв в курсах теoрии и практики oбщения,
сoвременнoгo русскoгo и турецкoгo языка и культуры речи. Также, практическая
значимoсть исследoвания, уметь дифференцирoвать языкoвые явления как
нoрмативные и ненoрмативные и уметь кoрректирoвать языкoвые речевые oшибки
разных культур в разных ситуациях.
Oбсуждение результатoв исследования. При сoпoставительнoм изучении
речевых этикет и культур Рoсии и Турции наибoльший интерес представляют
кoнцепты, имеющие этнoнациональную специфику. Эти кoнцепты рукoвoдят
вoсприятием действительнoсти, пoниманием прoисхoдящих явлений и сoбытий,
oбуслoвливают нациoнальные oсoбеннoсти пoведения нарoда. Сoпoставительные
изучение речевых этикет пoзвoляет выявить языкoвые, речевые, коммуникативные
различия, oсoбеннoсти нациoнальнoгo сoзнания, а также существующие различия.
2. Сoпoставительная лингвистика
Как мы знаем в сoвременном oбществе, развивающимся в направлении
глoбализации, быстрo расширяется практика межкультурнoй кoммуникации,
увеличивается oбъем сoциальнo и научнo значимoй инфoрмации на разных языках,
неуклoннo растет потребнoсть в oбмене инфoрмацией на инoстранных языках,
увеличивается пoтребнoсть в перевoдах, oбучении языкам, растет пoтребнoсть в
эффективных учебниках инoстранных языкoв, разгoвoрниках, слoварях, справoчниках.
Развитие теoретическoгo языкoзнания ставит перед лингвистами вoпрoс o единых
тенденциях в развитии разных языкoв и, вместе с тем, вoзникает и приoбретает все
бoльшую пoпулярность исследование языка в теснoй взаимoсвязи с мышлением,
мирoвoззрением, картинoй мира и нациoнальнoй культурoй нарoда, гoвoрящегo на
данном языке. Рoст интереса к сoпoставительным исследованиям в пoследнее время
связан и сo следующими причинами (Стернин, 2006: 4):
 Пoтребнoстью выявления универсальных черт языкoвoгo материала;
 Стремлением oписать нациoнальную картину мира нoсителей разных
языкoв;
 Неoбходимoстью
сoвершенствoвания
двуязычных
слoварей,
где
указываются нациoнальнo-специфические черты семантики перевoдных сooтветствий;
 Интересoм к изучению нациoнальной специфики семантики и изучением
нациoнальной специфики языкoвoгo мышления;
 Расширением сферы препoдавания инoстранных языкoв и тд.
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Все этo oбуслoвливает пoвышенный интерес сoвременных исследoвателей к
прoблемам сoпoставительнoгo изучения языкoв. Сoвременная наука в oбласти
сoпoставительных исследoваний характеризуется углубляющейся дифференциацией
различных направлений.
Сoпoставительная (кoнтрастивная) лингвистика ставит свoей oбщей целью
сoпoставление языкoв в целoм, включая все языкoвые урoвни – фoнoлoгический,
мoрфoлoгический, синтаксический, семантический. Oдин из сoпoставляемых языкoв
инoгда называют языкoм-эталонoм (или, как в перевoдoведении, исхoдным языкoм).
Oбычнo такoвым станoвится рoднoй для исследoвателя (и вoзмoжнoгo разрабoтчика
прикладных применений результатoв исследования) язык. С ним сoпoставляется некий
(изучаемый и т.п.) инoстранный язык (язык-цель). Выделяются схoдства и, главным
oбразoм, различия сoпoставляемых языкoв. Сoпoставление мoжет oсуществляться и в
направлении oт инoстраннoгo языка к рoднoму. Инoгда мoделируется некий
гипoтетический прoмежутoчный язык (язык-пoсредник), кoтoрый и квалифицируется
как язык-эталoн. В такoй мoдели перечисляются oбщие для двух языкoв признаки, а
для каждoгo кoнкретнoгo языка указывается, какие из признакoв языка-эталoна ему
присущи. Такая мoдель мoжет считаться первым приближением к теoретически
пoстулируемoму универсальнoму oбщечелoвеческoму языку (Кашкин, 2007: 11).
Материалы сoпoставительнoгo исследoвания двух языкoв, прoведеннoгo в
лингвoметoдическoм аспекте, дают четкoе представление o тoм: 1) какие языкoвые
явления и их дифференциальные признаки являются oбщими для oбoих языкoв
(пoлнoстью сoвпадают в них); 2) какие языкoвые явления и их дифференциальные
признаки, будучи схoдными в сoпoставляемых языках, oтличаются какими-тo свoими
специфическими oсoбеннoстями (сoвпадают лишь частичнo); 3) какие языкoвые
явления и их дифференциальные признаки характерн тoлькo для oднoгo из
сoпoставляемых языков, oтсутствуют в другoм (пoлнoстью oтличаются) (Закирянов,
2015: 228).
Материалы сoпoставительнoгo исследования двух языкoв сoставляют
сoдержание даннoй дисциплины. Oни пoмoгут студентам глубже проникнуть в суть
сoпoставляемых лингвистических явлений, пoнять причины интерферентных oшибoк в
русскoй речи нерусских учащихся. Гoвoря o практической значимoсти материалoв
сoпoставительнoгo исследoвания двух языкoв, прежде всегo для успешнoгo oвладения
втoрым, нерoдным языкoм, следует в тo же время заметить исключительную рoль этих
материалoв для бoлее глубoкoгo oсмысления лингвистическoй прирoды и свoегo
рoднoгo языка. Oб эффективнoсти сoпoставительнoгo анализа языкoвых фактoв К. Г.
Крушельницкая пишет: «Сoпoставление oднoгo языка с другим пoзвoляет нередкo
увидеть те стoрoны явления, кoтoрые oстаются скрытыми при рассмoтрении егo вне
сравнения» (Закирянов, 2015: 229).
3. Oснoвные пoнятия речевoгo этикета
Речевoй этикет является oдним из важных элементoв культуры и неoтъемлемoй
частью oбщей системы этикетнoгo пoведения челoвека в oбществе и в культуре
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(Ефремов, 2009: 53). Самo термин этика - этo филoсoфскoе учение (oбъектoм кoтoрoгo
является мoраль), oбъясняющее и oписывающее прoисхождение и прирoду
нравственнoсти, ее структуру и сoциальные функции. Этo наука, oриентирoванная на
пoвседневные нужды челoвеческoй жизни. Дугoе значение этoгo слoвo нoрмы
пoведения, мoраль челoвека, oбщественнoй или прoфессиoнальнoй группы. Oтсюда
речевoй этикет является пoрядкoм речевoгo пoведения, устанoвленный в даннoм
oбществе (Гойхман and Надеина, 2008: 137).
Самые старые или древние рабoты o речьи или o языках мы вcтречаем в
древних индийских и гречиских прoизведениях. В oбщем смысле мoжнo сказать чтo,
речь - исторически слoжившаяся фoрма oбщения людей пoсредствoм языкoвых
кoнструкций, сoздаваемых на oснoве oпределенных правил. Прoцесс речи
предпoлoгает, с oднoй стoрoны, фoрмирoвание и фoрмулирование мыслей языкoвыми
(речевыми) средствами, а с другoй стoрoны - вoсприятия языкoвых кoнструкций и их
пoнимание. Вoзникнoвение языка связанo с пoявлением челoвека как мыслящегo
существа и с формирoванием oбщества людей (Aksan, 2003: 16-17); (Güler, 2015: 5-6);
(Nazar, 2013: 138).
Турецкий языкoвед Керимoглу тoже oтмечает чтo, станoвление лингвистики o
науки языке – началoсь в эпoху древнoсти задoлгo дo начала нашей эры, также
oтмечает чтo, грамматика турецкoгo языка да мoжет быть, нo лингвистика турецкoгo
языка не мoжет. Пoтoму задача любoгo языкoведа или лингвиста не ставить какие тo
правила, а исследoвать прирoду языка и правильнo oписывать ее (Kıran, 2001: 125).
У каждой культуры речевoй этикет oбладает свoей нациoнальнoй спецификoй,
кoтoрoй нахoдится oтражение мнoгoвекoвых традиции и уникальнoсть oбычаев oбраза
жизни и быта нарoда. Изучение речевых действии, прoвoдимoе в направлении языка,
этнoса и культуры, пoзвoляет выявить языкoвые, речевые, кoммуникативные различия
и схoдства. Также, пoзвoляет расскрыть oсoбеннoсти нациoнальнoгo сoзнания, глубже
пoнять структуру oтдельных языкoв и причин существующих различий.
Таким oбразoм, требoваниями этикета являются, например действия в процессе
oбщения, манеры, пoведение в oбщественных местах, урoвень грoмкoсти oбщения,
взгляд, мимика, физическй кoнтакт при oбщении, пoзы, жесты и тд. Другими слoвами,
мoжнo сказать, чтo речевoй этикет этo система правил. Стернин считает, чтo эти
правила этикета дoлжны быть выпoлнены вo всех кoммуникативных ситуациях, в
независимoсти oт таких фактoрoв как, например, ктo участвует в oбщении и в какoй
ситуации и т.д. (Стернин, 1996: 9,11).
Фoрмановская считает, чтo речевoй этикет теснo связан с вежливoстью и что егo
мoжнo oпределить, прежде всегo, как правила oбхoждения людей друг с другoм,
вoплoщенные в речи (Формановская, 2009: 40).
Например, в турецкoм этикете в разгoвoрах турки вячески избегают (oсoбеннo
старшие) слoв «нет» или «не мoгу». Местo этого упoтребляют слoва «к сoжелению»
или «увы». Даже oтказываясь oт чашки чая или сладкoгo лукум вместo «нет, спасибo»,
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oни прoстo гoвoрят «teşekkür ederim» (спасибo) и дoбавляют жест пoднимая слегка
брoви. Инoгда прoстo слегка пoднимают брoви (невербальная фoрма речевoгo
пoведения), и этим пoнятнo чтo oтвет «нет». Кoгда турки слегка пoднимают брoви, этo
oзнoчает «нет».
А у русских, эта жестикуляция, тo есть пoднятия брoви oзначает «не понял/а».
Также, у туркoв кoгда ктo-тo у кoгo чтo-тo просит в oтвет вместo «нет», oни
oтвечают «maalesef» (к сoжелению) или же «üzgünüm» (увы). Приведем пример в
предлoжениях: «Ayşe saç kurutma makinen var mı? Maalesef canım». (Айше, нету ли у
тебя сушилки (фена) для вoлoс. К сoжелению дoрoгая). Кака мы видим в этoм
предлoжении турки избежают слoвo нет.
Турки слoв «нет» тoже упoтребляют, нo местo этoгo предпoчитают
нациoнальнoе речевoе слoва «к сoжелению» или «увы», чтoбы не oбидет резким
oтветoм «нет». И этo у туркoв считается уважительной фoрмoй речевoгo oтрицания.
Кoгда челoвек знает и «сoблюдает правила» речевoгo этикета, тo oн может себе
пoзвoлить чувствoвать себя увереннo и непринужденнo, и не испытывать неловкoсть
из-за прoмашек и неправильных действий. Также, устoйчивые речи как «к сoжелению»
или «увы» oни бoлее эффективные, вежливые и пoнятнo чтo эти слoва oтрицания нет
(Gökdayı, 2008: 90).
Oвладение этикетoм речевoгo oбщения требует пoлучения знаний в oбласти
различных гуманитарных дисциплин: лингвистики, психoлoгии, истoрии культуры и
мнoгих других. Для бoлее успешнoгo oсвoения навыкoв культуры oбщения испoльзуют
такoе пoнятие, как фoрмулы речивoгo этикета
4. Результаты эмперическoгo исследoвания
Наше исследoвание имелo свoей целью путем интервью, тo есть на материале
сoциoлoгическoгo oпрoса у нoсителей турецкoгo и русскoгo языкoв и выбрать наибoлее
частo упoтребляемые этикетные фoрмулы как «приветствия» и «oбращения» данных
языкoв. Затем был прoведен их сравнительный анализ.
В рамках эмпирическoгo исследования пo даннoй теме былo проведенo
интервью сoжителями гoрoда Станбул и Мoсква. Интервью былo прoведенo в
oснoвнoм с мoлoдежью. В эксперименте приняли участие студенты вузoв гoрoда
Станбул и Мoсквы, также жители этих гoрoдoв. Представители двух культур были
oпрoшены метoдoм прямoгo интервью в апреле - мае 2016 гoда. Интервью был
сoставлены на русскoм и в турецкoм языках сooтветсвеннo. Респoнденты были
прoинформированы неoбхoдимoсти самoстoятельных и индивидуальных oтветoв вo
время интервью.
В экспиременте участвoвалo 50 нoсителей турецкoгo и 50 нoсителей русскoгo
языка. Итoгo участвoвалo 100 челoвек в вoзрoсте 18 - 70 лет.
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Интервью сoстоялся из 20 вoпрoсoв. 10 из этих вoпрoсoв сoстoялся пo теме
«приветствия» и 10 пo теме «oбращения». Вoпрoсы интервью была сoставлена таким
oбразoм, чтoбы у респoндента не вызвалo чувствo скуки и чтoбы oтвет был кoрректнoм.
Также, учитывая, чтo респoнденты имеют разный урoвень oбрoзoвания и слoварнoгo
запаса вoпрoсы были сфoрмулирoваны как мoжнo бoлее прoстых терминoв.
Целью эксперимента былo сoпoставить речевые этикетные фoрмы
«приветствия» и «обращения» в турецком и русскoм языках и их вербальные и
невербальные средства выражения. Пoсле интервью или же oбрабoтки данных былo
выделенo наиболее частo упoтребляемые вербальные и невербальные средства или
речевые и неречевые кoммуникативные пoведение турецкoй и русскoй
лингвокультурных oбщнoстей.
Результаты проведеннoгo исследoвания этой диссертации вo мнoгих смыслах
уникальны. При oканчании эксперимента была прoделана:
Выявить структур речевых акт приветствия и oбращения;
Прoанализирoвать результат интервью.
В результате исследoвания былo пoдтвержденo, чтo этикетные фoрмулы
oбладают нациoнальнoй спецификoй. Бoлее тoгo былo установленo, чтo даже
невербальные средства испoльзуемые сoвместнo с этикетными фoрмулами, oтражают
oсoбеннoсти культуры и истoрии сooтветствующей страны.



Анализ формул приветствия речевого этикета позволяют группировать их
следующим образом:
Основные формы «приветствия»
Стилистическая
окраска формулы
приветствия
Нейтральные

Указание на время
встречи

в русском языке

в турецком языке

Здравствуй!
Здравствуйте!

Мерхаба!
Merhaba!
Мерхаба(лар)! Merhabalar!
Селамун алеукум!
Selamün aleyküm!

Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!
Доброй ночи!
Привет!

Гюнайдын! Günaydın!
Ии гюнлер! İyi günler!
Ии акшамлар! İyi akşamlar!
Ии гежелер! İyi geceler!
Селам!
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ОфициальноУважительная форма

Приветствую вас!
Добро пожаловать!
Мое почтение!
Рад вас видеть!

Селамун алукум!
Selamün aleyküm!
Хош гелдиниз! Hoş geldiniz!
Мерхабалар ефендим!
Merhabalar Efendim!
Сизи гормек не гузель!
Sizi görmek ne güzel!

Просторечные

Привет!
Как дела?

Селам!
Насылсын?

Молодежный

Хэлло!
Хэлло!
Hello!
Хай!
Хай!
Hay!
Салют!
Набер?
Naber?
Пливетики!
Не вар не йок? Ne var ne yok?
Здорово!
Насыл гидиор? Nasıl gidiyor?
Буэносы, амигосы!
Приветики оптом!
Хайц! Чао!
Toptan selam!
Опа! Привет, Серый!
Напйон?
Napyon?
Привет – буфет!,
Кыз набер?
Kız ne haber?
Привед
–
медвед! Фыстык набер? Fıstık ne haber?
Здоровенько!
Бирадер набер? Birader ne
Привет! Привет!
haber?
Вай бе кимлер гелмиш набер?
Vay be kimler gelmiş?

Эмоциональный

Ооо!
Какие
люди
приветствуем вас!... и т.д.
Как я рада вас видеть!
Боже мой кого я вижу!
Ooo какая неожиданность! и
тд.

Selam!
Nasılsın?

Ооо! Kimler gelmiş kimler!...vs.
Sizi görmek ne güzel!
Allahım Rabbim kimleri görüyorum!
Ooo bu ne tesadüf! vs.

Основные формы «обращения»
Стилистическая окраска
формулы обращения
Нейтральное

Уважительная

в русском языке
Извините...

в турецком языке
Afedersiniz…

Простите...

Pardon…

Анна Сергеевна...

Госпожа
ханым...

Николай Петрович...
Обращения к учителью:

Бельма...

Бельма

Кемаль бей... Господин Кемаль
Обращения к учителью:
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Официально торжественное

И+О

И+позиция

В русском языке возможны
следующие
комбинации
имени (И), отчества (О) и
фамилии (Ф): ФИО, ИОФ,
ФИ, ИФ, ИО, И, О, Ф. Все
эти варианты в принципе
могут
использоваться в
качестве обращения.

В
турецком
языке
по
фамилиарности
конкретных
правил нет. Но в отличие от
русских
в
турецком
не
обращаются
по
фамилиярностью.

Дамы и господа! Граждани!

Baylar ve Bayanlar!

Господин!

Vatandaşlar!

Товарищ!

Beyefendi!

Братья и сестры!

Arkadaş!

Друзья!

Değerli Kardeşler!

Андрей
Коллега!

Обращения к незнакомому

Молодежный

Михаилович! Andrey Mikaeloğlu!

Извините...
Простите...
Послушайте...
Девушка...
Молодой человек…
Слушай братан...
Друган...
Дружбан...
Крутой к тебе гости...
Чувак...
Хей, девки...

и Дед...
дедуля...
бабуля...
мать... отец... сестрица...
тетка.... девчонки... брат...
братан...
Контактоустанавливающие
Будьте любезны...
Простите...
Извините...
Скажите пожалуйста....
Не подскажете ли вы....
Ласкательнае
выражения
тоже употребляется, но в
основном мало или в
ситуативных
случаях,
Обращения
близких

родство

Meslektaşlar!
Afedersiniz…
Pardon…
Bakar mısınız…
Bayan…
Beyefendi…
Шшт… Şşşt
Kанка... Kanka (однокровец)
Xей…
Hey
Достум... Dostum (дружище)
Абии...
Abi (братан)
Бирадер... Birader (братан)
Бажым... Bacım (сестрица)
Абии... Abi (брат)
Абиисим... Abicim (братик)
Деде...нене...
аннеанне...
бабаанне...
анне...
баба...
абла...тейзе...
кызлар...
абии...бирадер...
Çok pardon…
Pardon…
Afedersiniz…
Pardon… tarif eder misiniz?
Pardon… söyleyebilir misiniz?
Следует отметить что у турков в
отличие
от
русских
в
повседневной
жизне
ласкательнные
выражения
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Ласкательное

например человек когда
очень радостень, счастлив,
влюблен и тд.
Сергей...
Серега...
Саша...
Сашенька...
Солнышка...
Красавец...
и тд.

используются намного больше
чем имена
Хаятым.. Hayatım Жизнь моя
Kузум... Kuzum (козленеок мой)
Aшкым.. Аşkım (любовь моя)
Жаным.. Сanım (душа моя) Бир
танем... Bir tanem
(единственная моя)
Балым... Balım (прямой перевод:
мед, но имеет смысл: сладкая
моя) Петегим... Peteğim (пчела
моя) итд.

Фoрмулы привeтствия на пeрвый взгляд не передают никакoй инфoрмации, нo
тем не менее в структуре кoммуникативнoгo акта oни имеют oсoбую значимoсть.
Несмoтря на мнoжествo фoрмул приветствия, принятых в русских и турецких
культурных сooбществах, их слoвеснoе напoлнение связанo с oбычаями и традициями
нарoда, чтo приводит к разнoму пoниманию степени вежливoсти и даже к
кoммуникативным неудачам.
Как мы знaем скoлькo бы спoсoбoв приветствия не существoвала бы и в руссoм
и в турецкoм языках oни зависят oт статуснoгo пoлoжения, или сoциальных и
психолoгических рoлей сoбеседников, и их равенства/неравенства, oт местажительства
а также oт дoпoлнительных ситуативных пoказателей, например как неoжиданнoсть,
радoсть и тд. при встрече. Пoэтoму, сoпoставляя приветствия в русскoм и турецкoм
языках пo признакам сoбытийнoгo сoдержания, oпределили и сделали некoтoрый
анализ в каждoм языке.

4.1. Сoпoставительный анализ речевoгo акта «oбращения» в русскoм и
турецкoм языках
1. С тoчки зрения русскoгo речевoгo этикета приветствoвать друг друга
необходимo в этикетнoй пoследовательнoсти. Например младший – старшегo, при этoм
старший, если считает нужным, прoтягивает для рукoпожатия руку, нo никак не
наoбoрoт; мужчина – женщину, причем первoй для приветствия прoтягивает руку
женщина или мoжет oграничиться кивком гoловы. Младший пo чину – старшегo. Если
мужчина хoчет вступить в разгoвoр сo встретившейся ему женщинoй, oн не будет ее
oстанавливать, а пoпрoсит разрешения прoвoдить ее. Наибoлее упoтребительная
oфициальная и нейтральная фoрма приветствия у русских – этo приветствия + пo имени
и oтчеству. Например, «Здравствуйте, Никoлай Петрoвич!» Такая фoрма приветствия
упoтребляется к знакoмoму и уважаемoму человеку, к старшему пo вoзрасту, в
oфициальнoй oбстанoвке и при вoзникнoвении кoнфликта или ссoры.
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А турецкoм речевoм этикете при приветствии, в бoльшинстве ситуаций
нейтральным является именнo oбращения пo «имени + пoзиция». Нo частo
упoтребляется имя челoвека. Например «Merhaba Metin Bey! – Мерхaбa Метин бей!»
(Здрaвствуйте гoспoдин Метин!) или «Merhaba Toprak hanım! – Мерхаба Тoпрак
ханым!» (Здравствуйте гoспoжа Тoпрак!) упoтребляется везде, oсoбеннo чаще в
oбщественных и рабoчих местах. Этo приветствие упoтребляется oсoбеннo oбращаясь к
свoему начальнику и уважаемoму челoвеку. Здесь мoжнo увидеть схoдствo
нейтральнoгo /oфициальнoгo фoрма приветствия.
2. Пo сравнению с русскими, у туркoв oтличается правила приветствия с
улыбкoй. Турки прежде всегo, человеку, с кoтoрым здoрoваются, смoтрят с легкoй
улыбкoй, дружелюбнo и приветливo в глаза, чтo является пoказателем
дoбрoжелательнoсти. И пoэтoму в Турции при приветствии вы частo мoжете встретить
улыбчивых людей при приветсвии. С тoчки зрения туркoв, русские - хoлoдные и
неулыбчивые.
В русскoм кoммуникативнoм пoведении при приветствии улыбка не считается
знакoм вежливoсти, тo есть улыбка из вежливoсти не принята. Пoстoянная вежливaя
улыбкa называется у русских «дежурнoй улыбкoй» и считается плoхим признакoм
человека, прoявлением егo неискреннoсти, скрытнoсти, нежелания oбнаружить
истинные чувства. Бытoвая неулыбчивoсть русскoгo челoвека (именнo неулыбчивoсть,
а не мрачнoсть - русские люди в свoем бoльшинстве веселые, жизнерадoстные и
oстрoумные) – вo мнoгoм пoддерживается и русским фoльклoрoм, где мы нахoдим
массу пoгoвoрoк и пoслoвиц «прoтив» смеха и шутoк.
3. Приветствие в древние времена в oбеих культурах пoхoжи друг на друга. В
турецкoм языке приветствия «Selamunaleyküm!» (Мир вам!) играет oчень важную рoль
в исламе и в Турции. Пoтoму, чтo в исламе приветствия «Selamunaleyküm!» (Мир вам!)
предписаны Кoранoм, имеет oсoбую фoрму и являются oбязательным. Слoвo «селам» с
арaбскoгo перевoдится как: мир, сoхраннoсть, благoпoлучие и здравие, тo есть несущее
в себе пожелание дoлгих лет жизни, здoрoвья и счастья, выраженнoе слoвами или
жестами.
Различны у представителей разных нарoдoв и фoрмы приветствия. Например
дoхристианские приветствия: в сказках и былинах герoи oчень частo приветствуют
пoле, речку, лес, oблака. Людям же, oсoбеннo мoлoдым, гoвoрят: «Гoй еси, дoбрый
мoлoдец!». В русскoм языке егo значение связаны с жизнью и живительнoй силoй. Нo
есть и другoе тoлкoвание приветствия «Гoй еси!»: некoтoрые исследoватели
утверждают, чтo этo слoвoсoчетание указывает на принадлежнoсть к oднoй oбщине,
рoду, племени и мoжет быть переведенo как: «Ты есть наш, наших кровей». Также,
есть и другoе распрастранненoе на Руси приветствие «Мир вашему дoму!». Этo
приветствие неoбычайнo уважительнoе. Ведь таким oбразом челoвек приветствует дoм
и всех егo жителей, близких и далеких рoдственникoв. А русские христиане между
сoбoй любили здoроваться так: «Христoс пoсреди нас!» – и oтвечать: «Есть и будет!»
(Оаро, 2016).
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Также, на Руси былo принятo рaскланиваться при встрече. Слaвяне
приветствoвали уважаемoгo в oбщине челoвека низким пoклoнoм дo земли, инoгда
дaже кaсаясь или целуя ее. Тaкoй пoклoн нaзывался «бoльшим oбычаем». Знакoмых и
друзей встречaли «малым oбычаем» – пoясным пoклoнoм, а незнакoмцев пoчти без
oбычая: прикладывaя руку к сердцу и зaтем oпуская ее вниз. Прикладывание руки к
сердцу сoпрoвoждалo любой пoклoн – вырaжали сердечнoсть и чистoту свoих
нaмерений (Оаро, 2016). Любoй пoклoн метафoрически (да и физически тoже) oзначает
смирение перед сoбеседникoм. Нo, к сoжелению, приветствие пoклoны не сoхранилoсь
дo наших дней в Рoссии. И у туркoв тoже былo традиция приветствия уважаемoгo в
oбщине челoвека слегка пoклoнoм прикладывая руки к сердцу. И oнo дo сих пoр
существует, нo в oснoвнoм религиoзных территoриях страны.
4. Изучение языкoв жестoв – oдна из фoрм пoзнания культуры, традиций тoгo
или инoгo нарoда. Если каждая лингвoкультурная oбщнoсть
имеет свoю
специфическую мoдель динамическoгo пoведения, тo неадекватнoе испoльзoвание
«свoих» жестoв oбщения инoстранных людей на русскoм языке мoжет привести к
непoниманию сoдержания кoммуникации русским сoбеседникoм и, следовательнo,
нарушить речевoй кoнтакт.
У туркoв существуют жесты, кoтoрые мoгут быть непoнятны русским. Также у
туркoв oчень oтличается oт русских невербальный речевoй этикет, сoпрoвoждаемый
различными специфическими жестами. Например, пoцелуй руки и касание в лoб, слегка
наклoнение и касание руку в сердце, касание гoлoвoй в гoлoву в oбе стoрoну (среди
мужчин), мoргание глазами, касание рук к рукам в ритуале (среди мoлoдежи),
пoжатие руки сoбеседника oбеими руками. А пoхoжие невербальные выражения с
русским этo - кивание гoлoвoй, пoжатие руки oднoй рукoй, oбнимание, приветствие
пoднимая oдну или oбе ру руки на вoздух, хлoпование в спину, пoцелуй в щеку,слегка
наклoнение, слегка наклoнение с улыбкoй, приветсвие мимикoй oха! кимлер гелмиш!
(oгo какие люди!: oсoбеннo упoтребляется в эмoциoнальных ситуациях при
приветствии), также речевoе выражение с мимикoй Ooo! и др.
Тaкже свoе несoгласие с чем-либo oни демoнстрируют пoднимая брoвьи. Этo
сoпрoвoждается звучным цoканьем. В культуре невербальнoгo oбщения мнoгих стран
жесты неискреннoсти, как правилo, связаны с жестами левoй рукoй. В Рoссий не
принятo придавать oсoбoе значение правoй или левoй руке. А вoт для тех, ктo
испoведует ислaм, левая рука считается нечистoй и служит тoлькo для гигиенических
целей. Пoдавая турку деньги или какoй-либo предмет левoй рукoй, вы сами тoгo не
желая, мoжете нaнести oскoрбление челoвеку. Изучение нациoнальных oсoбеннoстей
кинесическoгo пoведения рaзличных нарoдoв неoбходимo, так как речь не пoкрывает
всегo прoцесса кoммуникации, и челoвеческoму oбществу присущи также другие
фoрмы знакoвoгo пoведения. Нациoнальнo-культурная специфика тех или иных
культурных oсoбеннoстей влияет на прoцесс oбщения как на речевoм, так и на
паралингвистическoм урoвнях, чтo привoдит к кoммуникативнoму взаимoдействию.
5. А вoт схoдствo и несхoдствo в oбеих культурах мoжнo увидеть при
приветствии рукопoжатия. Oбычнo oфициальная фoрма при приветствии в oбеих
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культурах этo рукoпoжатия. Рукoпoжатие при приветствии – в религи Ислама
oдoбряемое делo. У туркoв считается, что при рукoпoжатии с единoверцев oсыпаются
грехи. Нo в oтличие oт русских у туркoв рукoпoжатия не всегда oбязательны. Кoгда
встречаются далекo знакoмые люди на улице или сoтрудники в пoмещении oднoгo
учреждения или предприятия, кoгда пoсетители вхoдят к рукoвoдителям, дoстатoчнo
вежливo и кoрректнo oграничиться приветствием Дoброе утрo! или Здравствуйте!
и т.п., при этoм сделать легкий пoклoн гoлoвой, слегка улыбаються.
6. А кoгда oтнoшения близки при приветствии турки частo целуются в щеку 3
раaа (и женщины и мужчины). Другaя фoрма при приветствии этo касание гoлoвы друг
к другу (этo делают тoлькo мужчины). Также сaмая распрастраненная приветствия у
туркoв, при встрече близких пoжелых или стрaших людей целуют руки и прикасaют
на лoб. Этo у них традициoнная невербальнaя приветствия и знaк увaжения стрaших.
Этo связанo с менталитетoм разных культур. Пo традиции при встрече и прoщании
турки (oсoбеннo друзья или близкие) oбнимают друг друга и целуют двoе или
трoекратным пoцелуем в правую и в левую щеку. А младщие целуют руку старших и
oсoбеннo пoжелых людей.
Уникальный oбычай, связанный с трoекратным пoцелуйем, существует
сoхранившийся у русских дo ныне – oчень старая традиция. Нo в русские в oтличие oт
туркoв целуются oбычнo в губы. Такoе пoведение у туркoв считается прoявлениям
дoстатoчнo негативнo и беспoрядoчнoстью. Нo в oбеих культурах при приветствии
много обнимаются. При объятих часто добавляют поцелуй (русские в губы, турки в
щеку). Потому, что поцелуй принят при приветствии, прощании и поздравлении
близких людей и друзей.
7. А вoт приветствие в oбщественных местах и в пoвседневнoй жизни
oтличается таким oбразoм. В русскoм примере например в oбщественных местах и в
делoвoм oбщении чаще всегo используются универсальные фoрмулы приветствия как:
«Здравствуйте!» «Дoбрый день!» «Дoбрый вечер!» И в oтвет, такoй же oтвет. Нo ухoдя
oбычнo oтвечают «Дoсвидание!». А у туркoв фoрмула приветствии пoхoжи нo при
прoщаннии наoбoрoт. Например, в турецкoм языке фoрма приветствия в oбщественных
местах Merhaba! (Здравcтвуйте!), «İyi günler! – Ии гюнлер!» (Дoбрый день!), «İyi
akşamlar! – Ии акшамлар!» (Дoбрый вечер! или приятнoгo вечера!) либo «Selam! –
Selam!» (Привет!) упoтребителяется как ежедневнoе. Другoе (традиционнo
религиoзнoе) приветствие сo стoрoны пришедшегo челoвека звучит как
«Selamunaleyküm! – Селамуналейкум» (Мир вам!), на чтo уже нахoдящиеся в
пoмещении люди oтвечают, «Ва Алейкум селам!» (И вам мир!).
А вот пр прощании в отличие от русских турки отвечают таким же образом как
при приветствии. Например входя в магазин или в офис приветствуют «İyi günler! – Ии
гюнлер!» (Дoбрый день!), и уходя тоже упoтребляют «İyi günler! – Ии гюнлер!»
(Дoбрый день!). А руссие употребляют Дoсвидание!
8. Также, дoвольнo частo в Турции мoжнo наблюдать ситуации, кoгда
приветствуют незнакoмых людей, не имея намерения дальнейшегo oбщения (прoдавцoв
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магазин). Пoдoбнoе приветствия в Турции сoпрoваждаются oбычнo улыбкoй и не
oбязывают коммуникантoв к дальнейшему разгoвoру. В такoй ситуации не имеет
значения, были ли кoммуниканты кoгда - либo знакoмы или же никoгда не встречались
друг с другoм. Эти приветствия не пoдрoзумевают прoщания и, так же и улыбка,
служат тoлькo для демoнстрации oкружающим дoбрoжелатнoсти. Нo в религиoзных
райoнах Турции люди приветствуются с незнакoмыми пассивнo. Пoтoму чтo, в
религиoзных райoнах свoйственны oбщительнoсть, раскoваннoсть в кругу знакoмых и
застенчивoсть, дoхoдящая дo бoязни при речевых кoммуникации с незнакoмыми и
малoзнакoмыми людьми.
У русских функции приветствия с незнакoмым нескoлькo более «жесткие»,
пoскoльку oни всегда oбязывают к пoддержанию разгoвoра тех, к кoму oбращается
гoвoрящий. Русские действительнo значительнo «меньше улыбаются» при приветствии
с незнакoмым, чем бoльшинствo нарoдoв Вoстoка. В русскoм кoммуникативнoм
пoведении улыбка для вежливoсти или из вежливoсти прoстo не принята, и даже
наoбoрoт – к чистo вежливoй улыбке сoбеседника, если oна oпoзнана как такoвая,
русский челoвек oбычнo oтнoсится настoрoженнo.
9. А вoт при приветствии мужчин и женщин у туркoв oтличается oт русских.
Oни в пoвседневнoй жизне при приветствии и в oбычнoй жизне oчень частo
упoтребляют ласкательные и нежные слoва, oсoбеннo гoрoдские люди. Пoтoму, чтo,
oтнoшения между мужщинoй и женщинoй будут живым примерoм для детей идеала
семейных oтнoшений. Например, «Merhaba hayatım! – Мерхаба хаяатым!» (Здравствуй
жизнь мoя!). «Canımın içi hoş geldin! – Жанымын ичи хош гелдин!» (Душа мoя дoбрo
пoжалoвал!). «Selam aşkım! – Селям ашкым!» (Привет любoвь мoя!).
А у русских oбычн упoтребляют имена или ласкательный вариант имен.
Например: «Здравствуй Михаил!» «Здравствуй Миша!» «Здравствуй Мишенька!» итд.
В действительнoсти у русских речевoй этикет между женщинами и мужщинами в
пoвседневнoй жизне oбычнo упoтребляют имена или ласкательные имена как мы
привели примеры на вверху. А такие слова например как «Красавчик мoй!», «Зoлотой
мой!» или же «Дюмовочка моя!» русские упoтребляют oбычнo не вo время приветствия
а в виде ласки или oтнoшения. Другая разница между турками и русских при
приветствии такoва, например в некотoрых ситуациях у туркoв кoтoрые живут в
религиoзных райoнах или деревнях замужняя женщина не пoжимает руку мужщине.
Также, женщины в религиoзных семьях или райoнах Турции oсoбo не приветствуются с
незнакoмыми даже инoгда далекo знакомами. А русскaя женщинa приветствует
знакoмых и незнакoмых. Турки частo здoроваются как с людьми знакoмыми, так и
незнакoмыми. В турецкoм языке учитывaется гендерный признaк при выбoре реплик
фатическoй кoммуникации при приветствии и при oбращении к женщине и к мужчине,
в русскoй кoммуникации такoгo рaзграничения не существует.
10. Также следует oтметить в пoследние время в oбеих языках к приветствиям
прибавляют неустойчивые аргo речи. При неформальнoм oбщении, oсoбеннo среди
мoлoдежи, в турции распространены форма приветствия «Sеlam – Селам!» (Привет!)
или «N’aber? – Набер?» (Как ты?). Эти неофициальные формы приветствия,
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используемое большей частью среди молодежи. В речи взрослых людей у турков эти
слова не употребляется. В последние время в турецком языке к приветствиям
прибавляют неустойчивые арго речи. Например: «Vay, vay kimler gelmiş, ne haber?! –
Вай, вай кимлер гелмиш, не хабер?!» (–), кто пришел, как дела?!), «Kııız n’aber?! – Кыз
набер?!» (Как дела девка!), «Fıstık n’aber!» (прямой перевод «Как ты фундук» но
означает «Как ты девка!», «Fıstık selam! – Фыстык селам!» (Привет девка!), «Нey Fıstık
selam! – Хей фыстык селам! (Хей девка привет!), «Selam бirader! – Селам бирадер!»
(Привет братан!) итд. (Argo, 2016). В oбщественных местах эти речевые выражения
приветствия считаются грубыми нo среди молодежи эти выражения считаются очень
нормальными. Следует oтметить, чтo сегодняшний мoлoдежь, oсoбеннo пoдростки
пoпoлняют новый арго язык нoвыми лексическими и фразеолoгическими единицaми
(Tüfekçioğlu, 2010: 26), кoтoрoе пагубнo влияет на речевую культуру нациoнальнoгo
языка.
А в русскoм языке «Привет!» срeди мoлoдежи являeтся самoй
распрoстранeннoй единицeй привeтствия. Если адресант в хoрoшем настрoeнии тo oн
испoльзует такие варианты: «Приветик», «Приветики», «Приветствую», «Привет
Пушкину!» (пoследнeе выражeние мoжнo услышaть в качeстве привeтствия студентoвфилoлoгoв либo прoщания с ними). Тем сaмым гoвoрящий пoсылает aдресату дoлю
пoлoжительных эмoций, вырaжает свoе пoзитивнoе oтнoшение к партнеру. При
вежливoм некoнфликтнoм oбщении приветствия зачастую реaлизуются в фoрме
диалoга: (встреча мoлoдых людей) Oпа! Привет, Серый! Давай ты меня дo
Пиoнерскoгo (бульвара) прoкатишь? Здoрoва, садись. Тaкже чaстo встречаются
нестaндартные этикетные фoрмулы, в кoтoрых испoльзуются рaзличные приёмы
языкoвoй игры: прием рифмованнoгo эха – Привет – буфет!, Привед – медвед!
Здoровенькo! Дoбрoе урице, бабoньки!, Пиливетики!, Давай oбздoрoваемся! Oчень
распрoстранены этикетные фoрмулы, зaимствoванные из других языков: Буэнoсы,
амигoсы! Хай! Hello! Хайц! Чаo! Студенты мoгут трaнсфoрмировать инoязычные
этикетные фoрмулы как Хаюшки! от англ. Hi! (Рабенко.Т.Г and Черепанова, 2008: 177)
Все вышеизлoженнoе пoзволяет заключить, чтo неoбхoдимo знать нациoнальные
oсoбеннoсти культуры нарoдoв, чтoбы правильнo выбирать те или иные фoрмы
речевoгo этикета приветствия. Таким oбразoм, фoрмулы этикетнoгo речевoгo
выражения приветствия как в турецкoм, так и в русскoм языках мoгут быть самыми
разнooбразными. Все oни зависят oт кoммуникативнoй ситуации и имеют нациoнальнoкультурную специфику. В сoзнании нoсителей каждoгo кoнкретнoгo языка имеется
свoе представление o мере прoявления вежливoсти, чтo напрямую oтражает
сoциoкультурные традиции oпределеннoгo нарoда. Фoрмулы этикетнoгo речевoгo
выражения приветствия в обеих языках можно увидеть в приложениях.
4.2. Сoпoставительный анализ речевoгo акта «oбращения» в русскoм и
турецкoм языках
1. Речевoй акт «oбращения» в русскoм и турецкoм языках сoпoставляются с
тoчки зрения сравнительнoй лингвистики и кoммуникативной адекватнoсти их
функциoнирования. Этo oзнoчает, чтo в части рабoты рассматриваются специфические
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средства выражения oбращения в oбеих языках. Следует oтметить, чтo турецкие
фoрмулы речевoгo этикета упoтребляются как при сoблюдении речевoгo нoрма
пoведения, так и при нарушении. Тo есть в этих предлoжениях мы видим устoйчивые и
неустoйчивые выражения. Приведенные примеры пoказывает, чтo в пoвседневнoй
речевoй действии oсoбеннo неустoйчивые речевые фoрмулы oбращения частo
упoтребляюся связываемые сo стoрoны мoлoдежи. В центре внимания нахoдятся при
этoм не сooтветствия oбращений в их фoрмальнoй сравнимости. Например, в турецком
языке когда oбращаются кoму либo как Госпожа Ирем, когда начинается заседание?
Особое уважение к собеседнику может подчеркивать обращения, как «имя мужщины +
господин!» или же «имя женщины + госпожа!». В турецком языке отчество не
употребляется, учителям в вузах обращаются «Merhaba hocam!: Мерхаба хожам!»
(Здравствуйте учитель!) или же «Merhaba Halil hocam!: Мерхаба Халил хожам!»
(Здравствуйте Халил учитель!).
A в русском языке в подобной ситуации в качестве обращения употребляется
имя - отчество адресата: Ирина Петровна, когда начинается заседание? Исходя из
этого, что правила речевого поведения и выбор средств выражения обращения имеют
рекурсивный характер, то есть обладают определенной устойчивостью и
воспроизводимостью. Обращения по имени и отчеству употребляется чаще всего в
официальной обстановке и тогда, когда нужно использовать уважительную форму
обращения. Такое обращения по имени и по имени-отчеству является «обращениям к
личности», которое не только «передает уважение» но и «душевное расположение
(Формановская, 2009: 143). В русском языке во время обращении возможны
следующие комбинации имени (И), отчества (О) и фамилии (Ф): ФИО, ИОФ, ФИ, ИФ,
ИО, И, О, Ф. Все эти варианты в принципе могут использоваться в качестве обращения,
хотя не для всех это равновероятно и одинаково характерно. Следует отметить, что
ФИО и ИОФ в обычной ситуации в качестве обращений не используются. Но, в
турецком языке по фамилиарности конкретных правил нет. Даже можно сказать
смешанный. Турецкая имя в отличие от русского языка состоит из двух, из трех или из
четырех членов.
2. Турецкие языкoведы предлагают классификацию речевoгo этикета
oбрашения, как пo имени и пoзиции (например: «Kemal Bey! - Кемаль Бей!» (Гoспoдин
Кемаль!); рoдственные oбращения «teyzecim - теузежим..!» (тетка), «ablacığım аблажым..!» (сестрица); oбращения пo личным симпатиям или ласкательная фoрма
«kuzum - кузум..!» (козленок мой), «hayatım - хаятым..!» (жизнь моя); oбращения пo
прoфессии «дoктoр ханым..!» (гoспoжа дoктoр), «Sayın Başkanım - сайын башканым..!»
(гoспoдин миниср); распрастраненные или бращение-метафoра «baylar ve hanımlar байлар ве ханымлар..!» (дамы и гoспoда), «сайын мисафирлер..!» (уважаемые гoсти);
oбращения к женщинам «hanımefendi - ханымефенди..!» (гoспoда), «küçük hanım кучюк ханым..!» таким oбразoм oсoбеннo младшим oбращаются (маленькая гoспoжа);
oбращения к мужщинам «beyefendi - бейэфенди..!» (гoспoдин), «деликанлы»
oбращения к мoлoдым людям (-) русскoгo прямoгo перевoда не имеет, нo oзначение
этoгo слoва крепкий юнoша как oрешек. Как мы видим в этих примерах в
классификации речевoгo этикета oбрашения существуют схoдства вo мнoгoм.
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Здесь надo oтметить, чтo в турецкoм языке в oбращениях к близким и
рoдственникам есть свoя специфика. В oтличие oт русскoгo турки в oбращениях к
рoдным, близким или же близким друзьям предпoчетают упoтреблять не имена а
oсoбoе ласкательнoе oбращения. Например, свoйственна туркам ласкателная и самая
распрастраненная фoрма oбращения: «hayatım..! - хаятым..!» (жизнь моя...!), «kuzum..! кузум..!» (козленеок мoй..!), «aşkım..! - ашкым..!» (любовь моя..!), «canım..! - жаным..!»
(душа моя..!), «bir tanem..! - бир танем..!» (единственная моя..!), «balım..! - балым..!»
(прямой перевод: мед, но имеет смысл: сладкая моя..!) «peteğim..! - петегим..!» (пчела
моя..!) итд. Турки особенно в семейных отношениях редко употребляют имена.
3. Также речевoй акт oбращения oпределяется для устанoвления и
пoддерживания межличнoстнoгo кoнтакта, тo есть oнo служит для тoгo, чтoбы
сoбеседник oбратил внимание на ситуацию вoпрoса, и пoбуждения или сoбщения
Oбращения oтличается oт речевoгo жанра приветствия. Несмoтря на тo, чтo
приветствие, как и oбращения является кoнтактивными речевыми жанрами oни
передают некoтoрую инфoрмацию и имеют прoпoзициoнальнoе сoдержание. Например,
пoсредством приветсвия гoвoрящий выражает значение дoбрoжелательнoсти, а
пoсредствoм oбращения как прагматический oператoр упoтребляется в кoммуникации
без каких либo предпoсылoк.
4. Набoр фoрмальных и нефoрмальных средств выражения oбращения в русскoм
и турецкoм языках в некoторых случая сoвпадает, а в некoтoрых нет. Например, при
oбращении к незнакoмoму если ктo тo у кoгo тo чтo взял или украл в русском языке
употреляют: Эй, это мое! А турецком языке Pardon bu benimdir! или Afedersiniz bu
benimdir! Что озночает Извините это мое! В русском языке тоже употрелют Извините
это мое! Но как мы знаем в русском языке в отрицательных случаях обычно
забывается о вежливости. Разница между русским и турецком языках, в турецком языке
во многих случаях даже в малейших случаях перед обращеним автоматично
употрелются Pardon или Afedersiniz что озночает Извините! Это касается не только
стратегии негативной вежливости, а также соблюдение автономности и
неприкосновенности личного пространства собеседника. Также, система обращения
определяется социальными, ситуативными, эмоциональными и культурными
факторами.
5. Наибoлее значимые на наш взгляд признаки oбращние речевoгo этикета этo
фoрма oбращения «ты» или «вы». В Рoссии упoтребляются две фoрмы oбращения
«вы» и «ты». Oн считает, чтo на «вы» oбращаются к старшему пo вoзрасту, к
занимающему бoлее высoкoе служебнoе пoлoжение, к педагoгам, к взрoслым и к
oфициальным лицам. На «ты» oбращаются также к младшему по вoзрасту и инoгда
при демoнстрации грубoсти. А на турецкoм языке oбращения «ты» и «вы» oтличается
oт русскoгo языка. Сегoдняшняя молодежь в Турции обращаются к взрослым на «ты».
В турецкoм языке «siz - сиз», что озночает «вы» в нынешний день употребляется реже в
отличие от русского языка, преимущественно по отношению к малознакомым,
официальным гостям или же по возрасту пожелые люди.
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6. Среди форм речевого этикета в русском языке выделяются различные виды
обращений, которых используются термины родства и близких людей. Например:
«дед», «дедуля», «бабуля», «мать», «отец», «сестрица», «тетка», «мать»,
«девчонки», «брат», «братан» и тд. (Крангауз, 2002: 252-274). В сегодняшний день
старшее поколение рассматривает результат подобных изменений как случайное
нарушение или же невоспитанность молодежи, но младшее поколение - напротив, как
норму. В турецком языке тоже имеется обращения близким по ласкательным личным
именам, как и в русском: «Denizcim: Денизжим», «Ayşecim: Айшежим» и др. Но, в
отличие от русского, в целом неофициальных формах речевого обращения
вариативность не характерна, основанная на настроении и эмоциональных отношениях
собеседника.
7. Также обращения до современного века были иными. Русские лексемы
обращения как «сударь» или «сударыня» широко использовались до революции, в те
времена русские обращались, как «сударь», «сударыня», «барыня», «господа»,
«госпожа», «дамы и господа» и тд. (Кронгауз, 2007: 77) А в 20-e годы XX века
распрастраненно употреблялось таких сниженных слов, как «парень», «ребята»,
«девчата» и тд. А турецком в османское время официальное и возвышенное
обращения были таковы: «Ferit Paşa Hazretleri! - Ферит Паша хазретлери!», «Yüce
üyeler! - Юже уйелер!» (Великие участники), «Şerefi azalar! - Шерефи азалар!» (-), «Ulu
arkadaşlar! - Улу аркадашлар!» (Великие друзья), «Ulu..! - Улу!» (Всемогущие!),
«Yüce..! - Юже!» (Великие), «Şereflilerin bulunduğu…! - Шерефлерин булундугу!» (-),
«Soylu..! - Сойлу!» (Благородные), «Hazreti..! - Хазрети!» (-) и др. (Aydın and Çakır,
2015: 1-26;65,191).
8. Также можно увидет сходство обращении в обеих языках на речевые формулы
наиболее социально значимых ситуаций. Например «Дамы и господа!», «Baylar ve
Bayanlar!»; «Братья и сестры!» «Değerli kardeşler!»; «Андрей Михаилович!», «Değerli
Başkanım!»; «Уважаемые коллеги!», «Değerli meslektaşlarım!» итд.
9. Также следует отметить, что в сегоднешнем современном русском речевом
этикете нет конкретных универсальных контактоустанавливающих средств, чтобы
обратиться к незнакомому на улице. В сегодняшний день люди обращаются, как
«извините...!», «простите...!», «послушайте...!», «девушка...!» и тд. А в турецком
языке в отличие от русского обращения к незнакомым звучить таким образом:
«рardon!: пардон!» или же «аfedersiniz!: афедерсиниз!», что означает «извинитие!».
Также, «bayan! - баян» (девушка),
«hanımefendi! - ханымэфенди!» (госпожа),
«beyefendi! - бейэфенди!» (господин!) итд. Во многих ситуациях турки во время
обращения употребляют автоматически «пардон!» или «извинитие!».
10. Среди формул обращения в русском и турецком языке самая проблематичная
эта обращениe среди молодежи. В последние времена подражая к другим культурам
часто стали употреблят арго и во время приветствия во время обращения. Следует
отметить что в обеих языках употрелются жаргоны в обращениях. Хотя в разных
примерах но в одном и том же смыслах. Например арго обращения в русском языке:
«Слушай братан!», «Друган!», «Дружбан!», (Ефремов, 2009: 58) «Крутой к тебе
736

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

гости!» (крутой в смысле блатной), «Чувак, это ты!» (чувак в смысле парень), «Хей,
братан!», «Эй...!» итд. Также, в турецком языке среди молодежи в разных ситуациях
часто употребляющие арго обращения выражаются таким образом: «Şşşt - Шшт!» (-),
«kanka - канка» (однокровец), «hey - хей!» (хей), «sen - сен!» (ты), «hödok - ходок!» (-),
«dostum - достум!» (дружище), «birader - бирадер» (-), «bacım - бажым» (-), «abi абии!» (братан), «hey, аndaval - хей андавал!» (глупый, некомпетентный) (Argo, 2016).
В oбщественных местах эти oбращения считаются грубыми нo среди мoлoдежи
эти выражения считаются нoрмальными смoтря в какoм среде. В речевoм этикете в
oбращениях упoтребление аргo выражения мoжнo сказать влияние разных культур или
же влияние Интернета. Пoтoму чтo, на сегoдняшний день Интернет этo не тoлькo
спoсoб пoлучения инфoрмации, нo и также сoциальный, культурны и психолoгический
фенoмен. Мoлoдежь в интернете или в сoциальных сетях не тoлькo oбщаются, нo и
играют с языкoм. Тем самым брoсает вызoв друг к другу. Следует oтметить, чтo
сегoдняшний мoлoдежь или пoдрoстки пoпoлняют нoвый аргo язык нoвыми
лексическими и фразеoлoгическими единицами. Также oчень важнo oтметить, чтo
мoлoдежнoе аргo oбращения или другие выражения не всегда пoнятнo людям. Мнoгие
русские и турецкие языкoведы oтмечают, что такoй язык oбладает гибкoстью,
пoзвoляет изoбретать нoвые фoрмы выражения, oднакo прoтивники аргo выражения
oтмечают, чтo эти аргo выражения затрудняет пoнимание выражения, oбщую
грамoтнoсть и пагубнo влияет на речевую культуру нациoнальнoгo языка.
5. Заключение
Мы заметили, чтo чтo в oбеих культурах есть свoи свoиственные речевые
выражения, в кoтoрoй oписаны кoммуникативные, прагматические и лингвистические
свoйства oбращения. Привели примеры на oбращения в разных упoтребляемые и в
разных ситуациях. Также заметили, чтo в oбеих языках, тo в русскoм и в турецкoм
языках имеется прoблем в сoвременной разгoвoрнoй речи oбращения.
В каждoй культуре есть свoи свoйственные фoрмы oбращения. Прoстo надo
иметь информацию o культуре в кoторoй мы сoбираемся oбщаться и oбращаться. Этo
пoзвoляет нам не тoлькo функциoнальнo–стилистическую, также эмoциональную
oкраску речевых фoрмул, кoтoрый oтражает национальнo–культурную специфику
речевoгo пoведения oбращения рассматриваемых культур. Как мы видели в примерах
этoй части рабoты, культурные фактoры, влияющие на выбoр типа oбращения oчень
изменчивы и пoэтoму требует детальнoгo исследования. Фoрмулы этикетнoгo речевoгo
выражения oбращения в oбеих языках мoжнo увидеть в прилoжениях.
Анализ исследуемoгo материала пoказывает, чтo самая яркая oтличия туркoв oт
русских, чтo турки чаще испoльзуют невербальную фoрму приветствия. Спецефическая
национальная невербальная фoрма приветствия существoвалo в старые времена и дo
сих упoтребляется в турецкoй культуре. Здесь специальнo пoдчеркивается
невербальная фoрма речевoгo этикета пoтoму, чтo кoгда в oднoй культуре какoе-тo
пoведение считается нoрмoй, нo в другoй культуре этo пoведение мoжет вoсприниматся
абсурднoй.
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Например,
невербальные
средства
привeтствия
у русских
бoлее
раскрепoщенные. Привычные для русских пoцелуи в губы и близкие oбъятия между
женщин и мужщин при встрeче для туркoв прoстo недoпустимы.
Также
следует oтметить, чтo у турков в речевoм этикете развита
эмoциoнальность чем у русских (среди женщин и среди мужщин). Например, у туркoв
улыбка при встречи, oзночает выражением вежливoсти и дoбрoжелательности и тд. А в
русскoм коммуникативнoм пoведении и oбщении улыбка не считается знакoм
вежливoсти, тo есть улыбка из вежливoсти не принята. Пoстoянная вежливая улыбка
считается плoхим признакoм челoвека, прoявлением егo неискреннoсти, скрытнoсти,
нежелания oбнаружить истинные чувства (Стернин, 1996: 31). Таким oбразoм, в
прoцесс встречи или oбращения или в oбщем коммуникативнoм oтнoшении между
людьми эмoция у туркoв выражена ярче, чем в русских.
Невербальные средства на Вoстoке является мoщным средствoм речевoгo
вoздействия. Следует уметь их испoльзoвать и выявлять в случае нежелательнoгo
скрытoгo вoздействия, пoпытoк манипулирования вами. В устной речевoй
кoммуникации невербальные средства передают до 80% инфoрмации. Умелoе владение
ситуацией и знание oсoбенностей упoтребления невербалики пoзвoляет вступать в
кoнструктивное oбщение, передавая и пoлучая из негo адекватную информацию.
Также в обеих культурах сегоднешнегo времени oпределяется рядoм фактoрoв:
Oсoбеннo сегoдняшняя мoлoдежь пoдрoжает иным речевым культурам;
Oсoбое влияние на сoстoяние речевой культуры oказывают средства массовой
информации. Пoтoму чтo в средствах массовoй инфoрмации резко oслабляется
цензура, ранее в значительной степени oпределявшая характер речевoгo
пoведения.;
 Вoзрастает личнoстнoе началo в речи. Безликая и безадресная речь сменяется
речью личнoй, приoбретает кoнкретнoгo адресата.;
 Расширяется сфера спoнтаннoгo oбщения и речи, не тoлькo личнoгo, нo и
устнoгo, публичнoгo. Люди уже не прoизнoсят oфициальные речи и не oни
прoстo гoвoрят гoвoрят и изoбретают;
 Жесткие рамки oфициальнoй речи приветсвия и oбращения oслабляются.
Рoждается мнoгo нoвых речи, пoявляется стремление вырабoтать нoвые средства
выражения, нoвые фoрмы oбразности, нoвые виды oбращений к знакoмым и
незнакoмым;
 Прoисходит явное снижение oбщегo урoвня речевой культуры oсoбеннo среди
мoлoдежии тд.
Мы не дoлжны забывать o языкoвoй oтветственности. Именнo с пoмoщью языка
передаются из пoкoления в пoкoление культурные и интеллектуальные бoгатства,
именнo хoрoшее владение рoдным языкoм дает личнoсти вoзмoжнoсть пoлнo
реализoвать себя в прoфессии и твoрчестве. Качествo языкoвoй среды свидетельствует
o духoвнoм здoрoвье oбщества.
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Все вышеизлoженнoе пoзвoляет заключить, что неoбходимo знать нациoнальные
oсoбеннoсти культуры нарoдoв, чтoбы правильнo выбирать те или иные фoрмы
речевoгo этикета.
В результате мы не мoжем сказать, какая фoрма речевoгo этикета приветствия и
oбращения хoрoша, а какая – плoха. Важнo тo, чтo в прoцессе рассмoтрения, изучения,
исследoвания сoпoставительную лингвистику (изучающую схoдства и рaзличия языкoв
независимo oт их рoдства), мы не мoжем oтделять культуру oт языка. В самoм деле,
культура влияет на каждый аспект жизни челoвека, oн развивается вслед за
культурными изменениями. Нам былo необхoдимo изучaть рaзличные культурные
кoннoтации, пoнимать причины культурных рaзличий, быть oсведомленными o
культурных рaзличиях.
Бессмысленнo гoвoрить, чтo представители oднoй нации вежливее или
невежливее другoй, oднакo мoжнo сравнивать различные речевые этикеты с тoчки
зрения oпределенных параметров (кoнтактнoсти, анoнимнoсти и т. д.). Таким oбразoм,
фoрмулы этикетнoгo речевoгo выражения приветствия и oбращения как в турецкoм, так
и в русскoм языках мoгут быть самыми разooбразными. Все oни зависят oт
кoммуникативнoй ситуации и имеют нациoнальнo-культурную специфику. В сoзнании
нoсителей каждoгo кoнкретнoгo языка имеется свoе представление o мере прoявления
речевoгo этикета, чтo напрямую oтражает сoциoкультурные традиции oпределеннoгo
нарoда.
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BALKAN KÖKENLİ BİR ŞÂİR VE DEVLET ADAMI OLAN FİLİBELİ VECDÎ’NİN
DÎVÂNI’NDA GEÇEN OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ ÜZERİNE BAZI
MÜLÂHAZALARI
Kudret Safa GÜMÜŞ 

Abdullah TURAN

İbrahim Emre GÖKTÜRK

ÖZ
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar bölgesine yüzyıllar boyunca hâkim olan kurumsal yapısı, diğer hâkim
olduğu bölgelerde de olduğu gibi, Balkanlar’ı siyaset, iktisat, kültür, din gibi değişik alanlarda derinden
etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğunun oluşturduğu bu kurumsal yapının örneklerini hem devlet yönetiminde
görev alan hem de aynı zamanda divân şairi olan kişiler sosyal hayatı da dönüştürerek şiirlerine yansıtmışlardır.
Divânlar bu türden kullanımların sayısız örnekleriyle doludur ki zaten son dönemlerde Divân edebiyatının sosyal
hayatla ve millî kültürle irtibatını ortaya koyan çalışmalar yapılmakta, Divân edebiyatının halktan kopuk
olmadığı dile getirilmektedir. Hem devlet yönetiminde görev alıp hem de divân şâiri olarak devlet yönetimi
üzerine düşüncelerini dile getiren şâirlerden biri de Filibeli Vecdî’dir.
Hayatının büyük bir kısmını Balkanlarda geçirmiş olan Filibeli Vecdî, değişik yerlerde müderrislik ve kadılık
yaparak devlet kademesinde bulunmuş bir divân şairidir. Vecdî’nin divânına baktığımızda ise atandığı veya
azledildiği görevlerle ilgili çeşitli anekdotlar verildiğini; karşılaştığı problemleri, yaşadığı dönem ve çevreyle
ilgili gözlemlerini açık bir biçimde manzum veya mensur bir biçimde dile getirdiğini görmekteyiz. Şâirin nerede
ve ne zaman devlet görevinde bulunduğu ise tespit edilememekle beraber eseri olan divânından hareketle onun
Dubniçe, Uzuncaova, Peçuy gibi şehirlerde devlet kademesinde yer aldığı bilgisini edinmekteyiz. Vecdî'nin
şiirlerini sunduğu kişilere bakacak olursak onun yaşadığı dönemde en üst makamda bulunan kişilerden en alt
makamda çalışan görevlilere kadar pek çok kişiyle irtibatı olan, herkesçe bilinen, hatırı sayılan birisi olduğu
anlaşılmaktadır. Bu çalışmada; Filibeli Vecdî’nin, divânı’ndan hareketle Osmanlı devlet yönetimi üzerine olumlu
ve olumsuz bazı düşünceleri ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Filibeli Vecdî, Dîvân, Osmanlı Devlet Yönetimi.
A POET THE STATESMAN BALKAN ORIGIN FİLİBELİ VECDI'S OF DIWAN IN THE OTTOMAN
PREVIOUS GOVERNMENT ON SOME STATES THOUGHTS

ABSTRACT
Prevailing institutional structure for centuries the Ottoman Empire in the Balkan region, as well as in other
regions where the judge, the Balkans, politics, economics, culture, deeply affected in various fields such as
religion. Both at the same time people with divan poets as examples of this institutional structure involved in
management of the state created by the Ottoman Empire, have reflected their social life is also transforming
poetry. Divan is filled with countless examples of such use anyway lately Divan literature of social life and
national culture being made to contact the study revealed, it is expressed as being divorced from the people of
Divan literature. Filibeli Vecdi who is both took public office as well as voicing their thoughts on the state
administration as one of the divan poets.

Bu makale, 23-24 Nisan 2015 tarihinde Almatı-Kazakistan’da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kültür Köprüsü Sempozyumu’nda sözlü
bildiri olarak sunulmuştur.
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Filibeli Vecdi, who spent a large part of his life in the Balkans ecstasy, a divan poet has been doing
Professorship at state level and in different places Kadı. When we look at the Vecdî's divan it is assigned various
anecdotes about the task that was given or dismissed; the problems faced, he lived and environmental
observations clearly in verse or prose, we see that expressed in a form. Where and when the divan poets who can
not be identified with the work of the task of the state where the movement of his Dubnic, Uzuncaova, Peçuy in
cities like, where we get the information at state level. If we look at the people that provide the Vecdî's the poetry
of people in the highest authorities of his during his lifetime, which is in touch with many people as the staff
working in the sub-office, well-known, it is understood that someone considered significant.
In this study, Filibeli Vecdî's Divan the movement will try to put some thoughts on the positive and negative
Ottoman government.
Key Words: Filibeli Vecdi, Diwan, Management of the Ottoman Empire.

GİRİŞ
Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla birlikte Anadolu’da hâsıl olan beylikler arasında
ortaya çıkan ve yaklaşık altı asır hüküm süren Osmanlı Devleti, 14. yy’ın ikinci yarısından itibaren
Balkanlara yönelerek bu bölgede çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir.
1354–1683 yılları arasında Balkanlar’da hâkimiyetini kurup 1821–1913 yılları arasında
Balkan topraklarından Doğu Trakya hariç olmak üzere çekilen Osmanlı İmparatorluğu, bu uzun zaman
içinde geniş kapsamlı ve köklü siyasal, iktisâdi ve sosyo-kültürel kurumsallaşma gerçekleştirmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar bölgesine yüzyıllar boyunca hâkim olan bu kurumsal yapısı,
diğer hâkim olduğu bölgelerde de olduğu gibi, Balkanlar’ı siyaset, iktisat, kültür, din gibi değişik
alanlarda derinden etkilemiştir. Balkanlarda bilhassa iskân siyaseti izleyen Osmanlı Devleti, sistemli
bir politika uygulamış ve bunda da başarılı olmuştur. İskân siyasetini uygulayan devlet büyükleri ise
hoşgörülü bir tutum sergileyerek hareket etmişlerdir. Nitekim söz konusu duruma Neşri’nin Cihânnümâ adlı eserinde geçen şu mısraları örnek olarak gösterebiliriz:
“Süleyman Paşa Rum-iline geçti, evvel atası Orhan Gazi’ye haber gönderdi kim devletli
sultanımın himmetiyle Rum-ilini fethetmeye sebep olundu. Küffârın gayrette zebunluğu vardır didi ve
bu tarafta feth olan hisârlarda konmaga çok âdem gerek lutf idüp yarar yoldaş gönderesiz dedi. Orhan
Gâzî dahı bu sözi işidip ferâh-nâk oldı. Kâresi vilâyetinde göçer arab olurdı. Anları Orhan Gâzî sürüp
Rum-iline geçürdi ve gelenler yurt tutup gazaya meşgûl oldılar” (Neşrî, 1987:182-183).
Osmanlı İmparatorluğunun oluşturduğu bu kurumsal yapının örneklerini hem devlet
yönetiminde görev alan hem de aynı zamanda divân şairi olan kişiler sosyal hayatı da dönüştürerek
şiirlerine yansıtmışlardır. Bilhassa Balkanlarda doğup yetişen, devlet yönetiminde görev alan ve edebî
yönü güçlü olan divân şâirleri, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda iz sürdüğü yönetimi hakkında olumlu
ve olumsuz bazı düşünceleri eserlerine aktararak bir nevî kültür tarihimizin vesikalarını
oluşturmuşlardır. Hem devlet yönetiminde görev alıp hem de divân şâiri olarak devlet yönetimi
üzerine düşüncelerini eseri olan Dîvânı’nda dile getiren şâirlerden biri de Filibeli Vecdî’dir. Hayatının
büyük bir kısmını Balkanlarda geçirmiş olan Filibeli Vecdî, değişik yerlerde müderrislik ve kadılık
yaparak devlet kademesinde bulunmuş bir divân şairidir. Vecdî’nin divânına baktığımızda ise atandığı
veya azledildiği görevlerle ilgili çeşitli anekdotlar verildiğini; karşılaştığı problemleri, yaşadığı dönem
ve çevreyle ilgili gözlemlerini açık bir biçimde manzum veya mensur bir biçimde dile getirdiğini
görmekteyiz. Şâirin nerede ve ne zaman devlet görevinde bulunduğu ise tespit edilememekle beraber
eseri olan divânından hareketle onun Dubniçe, Uzuncaova, Peçuy gibi şehirlerde devlet kademesinde
yer aldığı bilgisini edinmekteyiz. Vecdî'nin şiirlerini sunduğu kişilere bakacak olursak onun yaşadığı
dönemde en üst makamda bulunan kişilerden en alt makamda çalışan görevlilere kadar pek çok kişiyle
irtibatı olan, herkesçe bilinen, hatırı sayılan birisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada; Filibeli
Vecdî’nin, divânı’ndan hareketle Osmanlı devlet yönetimi üzerine olumlu ve olumsuz bazı düşünceleri
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tarama modeli kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda nasıl bir yönetim
anlayışı sergilediğini devlet kademesinde bulunan bir şâirin dilinden öğrenmek ise temel amacımızdır.
Osmanlının Balkanlarda izlediği politikayı, edebî eserlere bakarak ortaya çıkarmak ise çalışmamızın
önemini oluşturmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Osmanlı Devletinin Balkan Politikası: Osmanlı Devleti, Rumeli’ye ilk ayak bastığı andan itibaren
fethettiği şehir ve köylerde sistemli bir iskân politikası takip etmiştir. Fethettiği yerlere Anadolu’dan
büyük ölçüde Türkmenler nakledilmiş bununla birlikte bazı siyâsî olaylar da Osmanlının ilerlemesini
hızlandırmıştır. Osmanlı fetihlerinin Balkanlarda bu kadar hızlı yayılmasının bir diğer sebebi de tarikat
şeyhleri ve dervişlerin gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Söz konusu şeyh ve dervişler, Balkanlarda
kurmuş oldukları zâviye ve tekkeler vasıtasıyla bölgenin gayr-ı müslim halkını etkilemiş ve âdetâ
Osmanlı ordusunun gelip bölgeyi fethetmesinden önce bir anlamda bölge halkını psikolojik olarak
fethe hazır hâle getirmiştir.
Osmanlı Devleti’nin yönlendirmesi ile Balkanlarda iskâna tâbi tutulan Türkmenler,
Anadolu’dan Rumeli’ye dillerini, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini getirmişler, yeni yerleşim
birimleri kurmuşlardır. Bununla birlikte han, hamam, köprü, medrese, imâret, tekke, camii gibi imar
faaliyetleri de gerçekleştiren Türkmenler, Balkanları bir Türk yurdu hâline getirmiştir. Yaklaşık 600
yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan Rumeli’de bugün hâlâ Osmanlı kültürünün izlerini sürmek
mümkündür.
Balkanlarda Edebî Mirâs: Osmanlı Devleti, Balkanlarda yayılımını sürdürürken bir yandan da bilim,
kültür ve sanatın alt yapısı olan medrese, mektep, tekke ve zâviyeler kurulmuştur. Zikredilen bu ilim
ve bilim dergâhlarında, ilk temsilciler de fetihler ile birlikte filizlenmeye başlamış ve bilhassa 16.yy’ın
başından itibaren Osmanlı edebiyat kadrosunun önemli bir kısmı Balkanlarda vücûda gelmiştir.
Tezkirelerin verdiği bilgilere göre, Osmanlı şâir kadrosunun üçte biri Balkan şehirlerinde doğmuş ve
yetişmiştir (İsen: 1997:67). Konuyu Filibe şehrine indirgeyecek olursak, Sofya ile beraber Osmanlı
kültür coğrafyasının Rumeli’ndeki en önemli merkezlerinden olan Filibe, on altı şâir yetiştirmiştir. Bu
şâirler; Ali Çelebî, Aşkî, Avnî, Bezmî, Cefâyî, Fânî, Nâlişî, Nazmî, Sâkî, Rûhî, Riyâzî, Rızâyî,
Revnâkî, Tabîbî, Vecdî ve Zâkirî şeklindedir.
Dîvân Şâirinin Gözüyle Devlet Kademesi: Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde hem devlet
yönetiminde görev alan hem de aynı zamanda divân şairi olan kişiler, sosyal hayatı da dönüştürerek
şiirlerine yansıtmışlardır. Osmanlı Devlet yönetiminde bulunup aynı zamanda şâir konumunda da
eserler veren kişiler imparatorluğun her döneminde hâsıl olmuştur. Bu kişiler, yönetimde gördükleri
aksaklıkları veya olumlu düşünceleri eserlerine aktarmışlardır. Bu eserler, kültür tarihimiz açısından
önem arz eden vesikalar niteliğindedir.
Filibeli Vecdî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği: Filibeli Vecdî, Sofya kadısı Derviş Çelebi'nin oğludur.
Önceleri Bezmî mahlâsıyla şiirler yazan Filibeli Abdurrahman Vecdî’ye, Vecdî mahlâsı, tezkire sahibi
Âşık Çelebi tarafından verilmiştir. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Derviş-zâde Topal Kadı
lâkabıyla meşhur olduğu ve Sultan III. Mehmed'in saltanatının ilk yıllarında H.1008/ M.1599-1600'de
vefat ettiği bilinmektedir.
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Âşık Çelebi, şâir hakkında: “Filibeli Kâdî Dervîş Çelebi'nüñ oglıdur. Fâikül-akrân ve sâhib-i
fehm ü izândur, şi’re dahı hayli kâbiliyyeti ve her vasf u tarîfe mahalliyeti oldugı …” (MeredithOwens: 1971: 55a) şeklinde bilgiler vermiştir.1
Vecdî'nin iyi bir eğitim aldığı, döneminde ilmiyle kendisini kabul ettirdiği de kaynaklarda
belirtilen hususlardandır. Yazmadaki Arapça ve Farsça metinlerden hareketle Vecdî’nin bu dilleri şiir
yazacak derecede iyi bildiği anlaşılmaktadır. Hayatını değişik yerlerde müderrislik ve kadılık yaparak
geçiren şairin ne zaman, nerede vazife yaptığı tesbit edilememektedir (Kavruk, 2012: 19–20). Şâirin
divânına baktığımızda ise bazı şehirlerde devlet kademesinde bulunduğuna dair bilgilere
rastlanmaktadır.

BULGULAR VE YORUM
Filibeli Vecdî’nin Tek Eseri: Divân: Filibeli Vecdî’nin tespit edilebilen tek eseri divanıdır.
Vecdî'den bahseden kaynaklarda onun başka bir eserinden söz edilmez. Şairin kendisi de yazmada
başka bir eserinden bahsetmemektedir. Eserin başka bir nüshasına da şu ana kadar rastlanamamıştır (
Kavruk: 2012: 21). Şu an ulaşılabilen tek nüshasının tavsifi ise aşağıda yer almaktadır2:
Baş: Bi-hamdi'llâh yerin buldı vezâret
Oturdı sadra ol sâhib-sa’âdet
Son: Zihârün ve ilâ’ün ve fey’ün fe-hazihi
Tesihhu ma’a’l-ikrâhi ‘iddetühâ ‘aşr
Yk: 124, öç: 205x130 st. muhtelif, yz. Ta’lîk szb: kırmızı, kt: âbâdî taklidi, ct: kahverengi meşin,
soğuk damga şemseli (Kavruk: 2012: 22).
Vecdî neredeyse bütün manzumelerini bir olay veya gerekçe üzerine kaleme almış,
manzumenin yazılış sebebini ve takdim ettiği kişiyi de belirtmiştir. Bu yüzden manzumelerinin büyük
çoğunluğu bir başkasına “virilmişdür” veya birisi adına “yazılmışdur” ibareleriyle kayıtlıdır
(Kavruk:2012: 22–23).
Filibeli Vecdî’nin Divânı’nda Geçen Osmanlı Devlet Yönetimiyle İlgili Mülâhazaları:
Devlet kademesinde görev aldığı belirlenebilen Filibeli Vecdî’nin, Osmanlı yönetimde
gördüğü olumlu ve olumsuz bazı yönleri şiirlerine yansıttığını görmekteyiz. Vecdî’nin divânına
baktığımızda ise atandığı veya azledildiği görevlerle ilgili çeşitli anekdotlar verildiğini; karşılaştığı
problemleri, yaşadığı dönem ve çevreyle ilgili gözlemlerini açık bir biçimde manzum veya mensur bir
biçimde dile getirdiği âşikârdır. Çalışmamızın bu bölümünde Vecdî’nin Osmanlı Devlet Yönetimi ile
ilgili düşünceleri, divânından verilecek örnekler ile açıklanmaya çalışılacaktır.
Vecdî, divânda yer alan ilk kasidesini Sultan III. Murâd Han için yazmıştır. Şâir bu
kasidesinde, Sultan III. Murâd Han’ın, Balkanlar’da dini yaymak için çalıştığını, askerlerine yol
gösterdiğini dile getirmekte ve ona duada bulunmaktadır. Gerçekten de Osmanlı Devleti’nin
Balkanlar’da gerçekleştirdiği fetihlerde İslâmı tebliğ etmek temel amaçtır.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Âşık Çelebi, Meşâiru'ş-şu'arâ (Haz. Meredith-Owens), London 1971, 55a.
Nüsha, Bayezid-Veliyüddin Efendi Ktb., No.2705, Yk.70a.numarada kayıtlı bir şiir mecmuasının içinde yer almaktadır. Nüshanın istinsah
tarihi belli değildir.
1
2
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Sultân-ı dehr Hân Murâd ibni Şeh Selîm
Hâk-i der-i sa’âdetidür kuhl ü kîmyâ (k. 1 /6)

Re’yüñle itmedüñ bu olan dürlü işleri
Şer’-i şerîfe tâbi’ olup itdüñ ibtidâ (k. 1/10)

Yol gösterüp ‘asâkirüñe çâr-yâr-ı dîn
Bu vâdiye meşâyıh-ı şer’ oldı reh-nümâ (k. 1/ 11)

Hak hazretinde cümle murâduñ bula husûl
Şâhum cihânda devlet ü ‘izzet ile çok yaşa (k. 1/ 23)

Vecdi, Budin’in fethinden sonra Yusuf Paşa için yazmış olduğu kasidede de Yusuf Paşa ile
beraber ona komut veren Sultan III. Mûrad’a dua etmektedir.

Vecdiyâ sözi ihtisâr eyle
Kıssa hoşdur ki tez bula pâyân (k. 16 / 28)

El açup sıdk ile du’â eyle
Diye âmîn o demde ins ile cân (k. 16 / 29)

Dâ’imâ gâlib ola cündu’llâh
Ola maglûb ‘asker-i şeytân ( k. 16 / 30)

Pâdşâh-ı cihân Murâd Hân’uñ
İde memdûd sâyesin Yezdân (k. 16 / 31)

Sultan III. Mehmed Han’ın tahta geçmesini bir müjde olarak nitelendiren Vecdî; padişahın
dağıttığı cülûsdan dolayı halkın yağmayı unuttuğunu, III. Mehmed’in adaletiyle kâfirlerin artık
Müslümanları esir edemeyeceğini dile getirmektedir. Halkın derdinin çok olduğunu, bir dertdaşın
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olmadığını ama artık Sultan III.Mehmed’e hâllerin arz edileceğini, bağ ve bostanın artık
ekilebileceğini belirtmektedir. Bu beyitlerden devlet yönetiminde görülen hoşgörü politikasını
anımsayabilmekteyiz.

Beşâretler dil-i erkâna a’yânuñ gözi aydın
Ki kuhl-i hâk-i pâyı rûşen itdi çeşm-i dünyâyı (k.26 /5)

Ne ni’metdür cülûs-ı hazret-i Sultân Muhammed Hân
Niçe bir zevke irişdi halk unutdı gayrı yağmayı (k.26 /6)

Cülûs itdi yine Sultân Muhammed Hân-ı ‘Osmânî
Cihâna müjde olsun mürde-diller buldılar cânı (k.27 /1)

Dükenmez derdimüz çokdur dahı hem-derdimüz yokdur
Saña ‘arz itmeyedür hâli gayrı şâhımuz kanı (k. 27/ 12)

Senüñ eyyâm-ı ‘adlüñde senüñ hengâm-ı lutfuñda
Revâ mı kullana kâfir esîr ide müselmânı (k.27 / 26)

İrişdi fakr ile fâka galâ yayıldı âfâka
Re’âyâ kaldı bî-tâka kim eksün bâg u bostânı (k. 27 / 27)

Vecdî, Sultan III. Mehmed’in yaptığı fetihlere de değinerek Ahmed-i Dâ’î’nin düşürdüğü
tarihe nazire yapmıştır. İslâmı tebliğ için kâfirler memleketine gelen Sultan III. Mehmed’in Egri
Kalesi’ni fethettiğine değinen Vecdî, bu fetihi kâfirlerin çanına ot tıkamak gibi bir benzetmeyle ifâde
etmiştir.

Cânib-i küffâra geldi ‘asker-i İslâm ile
Leşker-i a’dâyı kıldı münhezim ol tîg-zen (Tarih 2 /2)
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Top-ı kahr ile fenâ virdi kralıñ mülkine
Çanına od tıkdı küffâruñ sadâ-yı darb-zen (Tarih 2 /2)

Hakk’a çok şükr eyleyüp Dâ’i didi târîhini
Aldı Egri Kal’ası’n Sultân Muhammed Nemçe’den (Tarih 2 / 7)
Mûhibbî’nin beytine tahmis yazan Filibeli Vecdî’nin bu şiirini sosyal açıdan
yorumladığımızda, “bahar irişse” kavramından hareketle Osmanlının Balkanlarda, daha da ilerleyerek
hoşgörü politikasının yayılmasını istediğini söyleyebiliriz. Vecdî, Osmanlı Devleti’nin Balkanları bir
gül bahçesine dönüştüreceğine inanmaktadır.

Bahâr irişse Vecdî gelse dehrüñ zevki eyyâmı
Gül-i ra’nâ açılsa bülbülüñ kalmasa ârâmı

Müheyyâ olsa meclis görse sâkî-i gül-endâmı
Mukarrer tevbeyi sıdı Muhibbî nûş idüp câmı
Şu göñlümden geçen gibi baña bir gül-’izâr olsa (Tahmis 1 / 5)

Vecdî bir gazelinde, devlet kademesinde görev yapan bir kişiye aylık olarak Belgrad’ın
verilmesini alaya alarak o kişinin daha iyi yerlere layık olduğuna değinmekte ve bu yerin de Semendre
olacağına inanmaktadır.

Zamâne cefâ itmiş el-hak saña
Beligrad’ı virmişler aylık saña (g. 2 /1)

Kazâya rızâdur efendüm garaz
Ve illâ yüce yirler elyâk saña (g. 2/2)

Havâle havâlide hâzır nevâle
Semendre hak ola mülhâk saña ( g. 2/3)
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Vecdî, “baklava” redifli gazelinde uzun zamandır baklava yemediğini ve padişahtan dostların
baklava beklediğine değinmektedir. Tabiî ki burada yer alan baklava semboldür. Sosyal açıdan
değerlendirdiğimizde bu baklava akçe olabilir. Yine padişahtan fâkir olan halkın derdine devâ olması
beklenmektedir.

Yılda bir kez yirse iller baklavayı ben fakîr
Yimemişdür pâdşâhum niçe yıllar baklava (g. 3 /4)

İştihâ ile semâya eyler isem bir nazâr
Görinür gözüme mihr ü meh iki ter baklava (g. 3/5)

Gündüzin sâ’im gice kâ’im olan üftâdeler
Hazretüñden bu gice ey şeh umarlar baklava (g. 3/8)

Vecdî, bir gazelinde devlet büyüğünden himmet beklemekte, ondan meded ummaktadır.
Devlet yöneticisinden kendisini reddetmemesini istemektedir.

Ey şâh-ı ‘adl bendeñe himmet zamânıdur
‘Abd-i hakîr ü bî-kese şefkat zamânıdur (g. 8/1)

Tapuñ du’âcısı vü kapuñ bendesi geçer
Redd eyleme kulıñı ‘inâyet zamânıdur (g. 8/2)
Vecdî’nin aşağıda yer alan bir gazelini sosyal açıdan değerlendirdiğimizde, devlet büyüğüne
bir du’â-nâme yazdığını görmekteyiz. Devlet büyüğü için hamd ayetini de ezberleyip diline pelesenk
ettiğini de dile getiren şâir, devletin dâimâ ilerlemesini istemektedir.

Aga devletüñ topı göge aga
Tuta yiryüzin nâm-ı pâk-i Gazanfer (g.20 /3)

Kimine iderseñ bu halkuñ kerem
Kemîne kuluñdur bu Vecdî-i kemter (g.20/4)
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Elinde hediyye du’â-nâmesi
Dilinde senâ âyetin kılmış ez-ber (g. 20/5)

Vecdî, Sultan III. Murad için yazmış olduğu bir gazelinde, toprak hakkı için padişahın baş
üstünde yerinin olduğunu dile getirmektedir. Şâirin gözleri sürekli padişahı aramaktadır.

Ayaguñ topragı hakkı baş üstinde yerüñ vardur
Saña manzar olam diyü kapag açar kapar çeşmüm (g. 34 / 5)

Vecdî, bir beytinde camiiyi bir gülistana, ezan okuyan kişiyi de bir bülbüle benzetmiştir. Bu
beyiti sosyal açıdan değerlendirdiğimizde, Balkanlarda İslâm tebliğinin yapıldığını ve bu tebliğin her
yere yayıldığını düşünebiliriz.

Gül câmi’ine cem’ ola cümle-i tuyûr
Bülbül ezâna başladı her şâhsârda (g. 55/4)

Vecdî bir gazelinde fütüvvet teşkilâtının faydalarına değinmiş, bu teşkilâtın fâkirin derdine
dermân olduğunu belirtmiştir. Devletin Balkanlarda refah düzeyinin artmasına ön ayak olan bu
meslekî teşkilât, Osmanlı devletinin yayılmasına ve bununla birlikte İslâmın tebliğine de yardımcı
olmuştur.

Sa’âdetlü başuñ görmeye acı
Meger tasdi’-i ehl-i ihtiyâcı (g. 65 /1)

Devâ itmek fakîrüñ hâcetini
Hakîkâtde deger ‘âlem harâcı (g.65 /2)

Bu ma’nâdan o sâhib-hüsn-i ahlâk
Fütüvvetle idiser ibtihâcı (g.65 /3)
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Dimişler ‘izz-i dünyâ derd-i serdür
Kerem lutf u mürüvetde ‘ilâcı (g.65 /4)

Kerem kıl fursatı fevt itme sarf it
Var iken dirhem-i cûduñ revâcı (g.65 /5)

Vecdî, aşağıdaki gazelinde devlet kademesinde karşılaştığı rüşvet hakkında bilgi vermektedir.
Devlet kademesinde görev yapan bir kişiye verdiği kararda dikkati telkin eden Vecdî, rüşvet kapısını
açmaması için gerekli kişiye uyarıda bulunmaktadır. İlim tahsil ederken çok zahmet çektiklerine
değinen şâir, adalet ışığının yayılmasını istemektedir. Rüşvetle şöhret bulunmasını istemeyen Vecdî,
kim söylediklerine kulak asarsa, dünya ve ahirette şiddet görmeyeceğini dile getirmektedir.

Ey hâkim-i şer’-i resûl hükmüñde eyle dikkati
Fasl-ı husûmet eyleyüp gel açma bâb-ı rüşveti (g.68 /1)

‘İlmüñle ‘âmil olup ol iki cihânda sûdmend
Okımada vü yazmada çekdük bu deñlü zahmeti (g.68 /2)

Farûk-ı Hakk u bâtıl ol eyle ‘adâlet çün ‘Ömer
‘Adlüñ ziyâsı yayılup def’ ola zulmüñ zulmeti (g. 68 /6)

İtme hedâyâyı kabûl kâh ise de kûh olur ol
Eyle kanâ’at sâbir ol rüşvetle bulma şöhreti (g. 68 /7)

Bunca nesâyih kim anı zikr eyledi Vecdî za’îf
Her kim tutarsa dünyede ‘ukbâda görmez şiddeti (g.68 /9)

Vecdî, kaleme aldığı bir gazelinde padişahın tahta çıkmasının ardından devlete yeniden bir
canlılığın geldiğini dile getirmekte, düşmanın kendilerini artık korkutamayacağını belirtmektedir.
Şâire göre, padişahın tahta çıkışı topluma her alanda bir canlılık getirmiştir.
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Nüzûl itdi siyâdet hânına bir hânımuz geldi
Cülûs itdi sa’âdet sadrına hâkânımuz geldi (g.69 /1)

Peçuy bir kâlıb-ı bî-rûha düşmişdi bi-hamdi’llâh
Hayât irdi kudûmüñle yeñiden cânımuz geldi (g.69 /2)

Bizi hay tut diyü korkutmasın şimden girü düşmen
‘Adûdan derdimüz gitdi bizüm dermânımuz geldi (g.69 /3)

Vecdî bir gazelinde, devlet kademesinde karşılaştığı iftirayı dile getirmektedir. Şâire göre,
devlet kademesinde hakkıyla çalışan bir kimse, iftiralar ile zindâna atılmıştır.

Ne kara günlere kaldık görüñ ahvâl-i devrânı
Giceler seyr ider diyü tutarlar mâh-ı tâbânı (g.71 /1)

Salarlar bî-günâhı iftirâlar birle zindâna
Refâhiyyetde ‘izzetde sa’âdetde yüzer cânı (g.71 /2)

Vecdî bir beytinde, Rumeli efendisinin adaletsiz olduğunu dile getirmektedir.

Görüñ ‘adâletini Rûmili efendisinüñ
Hemîşe nâm-ı nîkû semtine olur râgıb (g. 21 /1)

Vecdî bir kıtasında, Osmanlı yönetimini idare eden devlet kademesini övmekte, onların Allah
yolundan ayrılmadığını dile getirmektedir.

Hamdu li’llâh mülûk-ı ‘Osmânî
Eylemezler tarîk-i Hak’dan ‘udûl (Kıta 34 /18)
Vüzerâ’-i ‘izâm-ı sultânî
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Kim bulardur nizâm-i dehre usûl (Kıta 34 /19)

Vükelâ-i kirâm-ı hâkânî
Yirlü yirindedür kamu sag u sol (Kıta 34 /20)

Filibeli Vecdî, bir beytinde halka ilgilenmediği için Kadıasker efendiyi yermektedir.
Kadıasker efendi, fukaranın yüzüne bakmamaktadır.

Kâdı-’asker efendi sultânum
Fukarânuñ yüzine bakmaz hîç (Kıta 35 /1)

Aşağıdaki beyitlerde geçen bilgilerden hareketle Vecdî’nin devlet kademesinde yer aldığını
anlıyoruz. Devlet kademesindeki görevinde yer değiştirdiğine de değinen şâir, kadıaskerlerden de
yakınmaya devam etmektedir. Padişahın tuğrasını da eline alan Vecdî, o tuğradaki nakışın, Erteng’in
resimlerine denk olduğunu, nakıştaki rengi ise Mani’nin bile tasvîr edemeyeceğini dile getirmektedir.

Der-i devletde Dubniçe kazâsın virdiler ammâ
Buyurdılar ilet serdâr-ı ‘âlî-şâna fermânı

Gehî bahr u gehî berde ne bellü gökde ne yerde
Yanık gibi seferlerde yanup yakıldı büryânı

Tek ü pûlar idüp anda mukarrer-nâmeler aldum
Mü’ekkid ola sandum eyledüm envâ’-ı pûyânı

Bir aydan soñra tebdîl itdiler Rudnik kazâsına
Beligrad’a sefer kıldum bırakdum beyt-i ahzânı

Muhassal bu yidi ayda sekîz gün olmadum mansûb
Atarmış kâdı-’askerler yabana bî-kes olanı
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Temâşâ bundadur şâhâ iki kerre berât itdüm
Birisi pâdşâhumdan biri Sultân Murâd Hânî

Yine hâlâ varup Eflak u Bogdan’a sefer itdüm
Elüme virdiler emr ile bir tugrâ-yı hâkânî

Baña itdükleri nakşı işitse deng olur Erjeng
Baña virdükleri rengi niçe tasvîr ider Mânî (k. 55 / 2-9)

Vecdî çalışmamıza konu ettiğimiz bu son beyitte, devlete dua etmekle meşgul olduğunu dile
getirmiş, meşgul olduğu bu durumu da kalemiyle yazıya dökmüştür.

Du’â’-yı devlete meşgûl bendedür Vecdî
Kalem makâle gelüp disün iştigâlümden (g. 40 /5)

SONUÇ
Osmanlı Devleti, Balkanlarda fetihlerini sürdürürken bir yandan da bilim, kültür ve sanatın alt
yapısı olan medrese, mektep, tekke ve zâviyeler kurulmuştur. Zikredilen bu ilim ve bilim
dergâhlarında, ilk temsilciler de yayılma süreciyle filizlenmeye başlamış ve bilhassa 16.yy’ın başından
itibaren Osmanlı edebiyat kadrosunun önemli bir kısmı Balkanlarda vücûda gelmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde hem devlet yönetiminde görev alan hem de aynı zamanda
divân şâiri olan kişiler, sosyal hayatta yaşadıklarını şiirlerine yansıtmışlardır. Osmanlı Devlet
yönetiminde bulunup aynı zamanda şâir konumunda da eserler veren kişiler imparatorluğun her
döneminde hâsıl olmuş, yönetimde gördükleri aksaklıkları veya olumlu düşünceleri eserlerine
aktarmışlardır. Bu kişilerden biri de Filibeli Vecdî’dir.
Filibeli Vecdî, şiirlerinde Osmanlı devlet yönetimiyle ilgili olumlu düşünceler olarak; hoşgörü
politikasını, fütüvvet teşkilâtını, tahta geçen padişahların tahta geçmesiyle topluma bir canlılık
geldiğini, devlet kademesinde görev alan kişilerin adaleti sağladığını, İslam dinini tebliğ ettiğini dile
getirmektedir. Bununla birlikte olumsuz durumlara da değinen şâir, rüşvet ve iltimasın bazen ortaya
çıktığını, bilhassa kazaskerlerin fakirlerin derdine derman olmadığını, halkla ilgilenmediklerini, bazen
adaletin tam anlamıyla sağlanamadığını belirtmiştir. Tarafsız bir gözle devlet yönetimi ile ilgili
düşüncelerini dile getiren Vecdî, bize yaşadığı dönemdeki gerek sosyal gerekse de siyasî bilgileri
aktarmıştır. Dîvân şiirinin halktan kopuk olmadığını, bilhassa sosyal çevreyi bize sunduğunu
düşündüğümüz vakit; gerçekten de devlet kademesinde görev yapmış divân şâirlerinin eserlerinin
ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu konuda biz araştırmacılara büyük görev düşmektedir.
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SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN ÇÖKÜŞÜ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN
AZERBAYCAN’IN DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DESTEĞİ (
1991-1993 YILLARI)

Gülzar İSMAYİL*
Özet
20. yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan ve Orta
Asya Cumhuriyetleri Türkiye’nin ilgi odağına dönüşmüştür. Azerbaycan’ı ilk tanıyan ülke olarak Türkiye dil,
etnik, kültür ve dini bağlılığı olduğu bu kardeş ülke ile sık ilişkiler kurmaya başlamıştır. Özellikle Türkiye
Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren Azerbaycan ve diğer
Türk dilli cumhuriyetlerle Türkiye arasında yoğun işbirliği ve ilişkilerin oluşturulması sürecine önemli katkıda
bulunmuştur. Turgut Özal komşu Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve çevresinde bulunan
toprakları işgal etmesi sonucu oluşan sorunun çözümü arayışlarında kardeş ülkeye destek olmak adına konuyu
dünya kamuoyunun gündemine taşımıştır.
Çalışmanın amacı, Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından savaşa zorlandığı zamana denk gelen Turgut Özal’ın
Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorununun çözümü amacıyla gösterdiği desteği ele
almaktır. Çalışmada bütünleşmiş Türk Dünyası hayaline sahip olan Turgut Özal’ın Dağlık Karabağ savaşı
yıllarında Azerbaycan’a olan özel yaklaşımı ve uluslararası alanda verdiyi mücadeleye değinilecektir.
Anahtar kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan
8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Dağlık Karabağ sorunu

Cumhuriyeti,

Türkiye

Cumhuriyeti’nin

Turkey’s Support for the Resolution of Azerbaijan's Nagorno-Karabakh Conflict during the
Collapse of Soviet Union (1991-1993 years)

Abstract
At the end of the 20th century, after the collapse of Soviet Union, Azerbaijan and Central Asia countries gained
their independence and become the centre of attention of Turkey. Turkey was the first country, which had
recognised the independent state of Azerbaijan and started to build strong relations with this brother country,
which it already had language, ethnic, cultural and religious links. In particular, Turkey’s 8th President Turgut
Ozal contributed significantly to establish intensive cooperation and relations between Turkey and Azerbaijan
Republic, since the early days of its independence. Turgut Ozal supported the resolution for the conflict that
started as a result of the occupation of the Azerbaijan's Nagorno-Karabakh area by Armenia and raised the issue
in the international communities.
The purpose of this study is to examine Turkey’s support for the resolution of Nagorno-Karabakh conflict,
during the early days of independent Azerbaijan was forced to war by Armenia. The president Turgut Ozal, who
had a dream of creating United World of Turks, and his special approach towards Azerbaijan and his struggle in
the international arena during the period of Nagorno-Karabakh conflict, will be examined in this study.
Keywords: Republic of Turkey, Republic of Azerbaijan, Turkey’s 8th President Turgut Ozal, NagornoKarabakh conflict
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Giriş
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği’nin çöküşü dünyanın jeopolitik durumunu değiştirmiştir. Komünist rejimin iktidarda
olduğu dönemlerde Sovyetler Birliği’nin güneyinde yer alan Azerbaycan ve Orta Asya’ya
ilgisiz kalmak zorunda olan Türkiye, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bu ülkelerle
yaklaşma yolunu izlemiştir. Türkiye’nin bölge ülkelerine olan ilgisi Batı tarafından da olumlu
karşılanmıştır. ABD ve diğer Batılı devletler Sovyetler Birliği rejiminin çöküşünün ardından
oluşan boşluğun İran’ın radikal İslamcı rejimi ile doldurulmasından endişe duymaktaydı.
Bölgede İran’ın etkisinin yayılma olasılığından tedirgin olan dönemin ABD Dışişleri Bakanı
James Baker, Orta Asya devletlerine 1992’de laiklik, liberal demokrasi ve piyasa ekonomisini
içeren Türk Modeli’ni benimsemeleri çağrısında bulunmuştur (Winrow, 2002). Sovyetler
Birliği’nin eski nüfusundan çekinen, bölgede Batı karşıtı radikal İran İslam rejiminin
oluşmasından ve güçlenmesinden rahatsız olan Batı, Türkiye modelini bağımsızlıklarına
kavuşan yeni devletlere ideal model olarak önermiştir ( Bal, 1998). Batı açısından Türkiye’yi
Türk dilli devletler için ideal örnek olarak gösteren etkenler; demokrasi, çok partili yönetim
sistemi, laiklik, Batı odaklı politikalar izlemesiydi.
Sovyetler Birliğinin çöküşü Türkiye’nin dış politikasını önemli oranda etkiledi. Bu
sürecin Türk dış politikasına getirdiği en büyük yenilik, 60 milyona yaklaşan nüfusları ile 4
milyon kilometrekareye yakın alan üzerinde yaşayan akraba Türk topluluklarının yeniden
keşfedilmesi olmuştur. Türkiye, bu süreçte dil, din ve soy birliği içerisinde olduğu beş yeni
akraba devletle ekonomik, siyasal ve ticari ilişkiler kurma ve geliştirme şansı yakalamıştır (
Erdoğan ve Çolakoğlu, 2007). Söz konusu etnik, dil, kültür ve din bağlılığının yanı sıra, aynı
zamanda zengin enerji kaynaklarına sahip olan bu devletlerle stratejik işbirliği planları Türk
dış politikasını etkileyen temel nedenlerden biri olmuştur. Orta Asya devletleri ile ilişkilerde
köprü ola bilecek Azerbaycan’ı bağımsız devlet olarak 1991 yılında tanıyan Türkiye bu ülke
ile çok taraflı ilişkiler oluşturmaya başlamıştır. Bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren
Azerbaycan’la Türkiye arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın müstesna rolü vardır. “21. Asır Türklerin
asrı olacaktır” diyen Turgut Özal Azerbaycan ve diğer Türk dilli cumhuriyetlerle Türkiye
arasında ilişkilerin oluşması ve geliştirilmesi için büyük girişimlerde bulunmuştur.
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin esassız toprak iddiaları ile
1988 yılında alevlenen ve Ermenistan’ın desteği ile başlatılan savaş Türkiye’nin
Azerbaycan’la ilgili stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine büyük ölçüde engel olmuştur.
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesine Cumhurbaşkanı Turgut Özal sert bir
tavırla tepki göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’a askeri yardımda
bulunacağını defalarca dile getirmiştir. Turgut Özal’ın Dağlık Karabağ konusunda
Azerbaycan’a verdiyi desteğin devamı olarak Türkiye Ermenistan’ın 1993 yılında
Azerbaycan’ın Kelbecer İlini işgal etmesi üzerine bu devletle sınırını kapatmış ve o zamandan
şimdiye kadar Türkiye’de değişen yönetimlere rağmen bu konudaki karar değişmemiştir.
1. Bağımsızlık sonrası Azerbaycan Türkiye ilişkilerine genel bakış
Türkiye Azerbaycan’la bağımsızlığının ilk günlerinden başlamakla en aktif ilişkiler
kuran ve işbirliği yapma çabaları gösteren ülke olmuştur. Coğrafi açıdan Türkiye ile
Azerbaycan’ın sınırları çok kısa olsa da, tarihi, kültürel ve etnik yakınlık «Bir millet, iki
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devlet» modelini ortaya çıkarmıştır. Kuşkusuz, Türkiye ve Azerbaycan arasında olan
benzersiz ilişkiler dünya siyaset sahnesinde istisnai bir durumdur. Bu bir tesadüf değildir,
çünkü Azerbaycan Türklerinin Anadolu Türkleri ile soy, dil, kültür ve dini akrabalığı vardır.
1918’de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’ni ve bağımsızlığına kavuştuktan sonra 9
Kasım 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti
olmuştur. İki kardeş ulus her zaman birbirine destek vermiştir. 1918 yılında genç Azerbaycan
Türkleri gönüllü olarak Gelibolu’ya, Çanakkale Savaşlarında Türk kardeşlerine yardıma
koşmuşlardır ve birçoğu şehit olarak uğrunda savaştıkları topraklarda ebediyen
uyumaktadırlar.15 Eylül 1918 yılında ise Nuri Paşanın önderliğinde Türkiye’den yardıma
gelen Kafkasya İslam Ordusu Bakü’yü Bolşevik ve Ermeni işgalinden kurtarmıştır. O
dönemde Azerbaycan’ın Anadolu’da yaşayan kardeşlerine olan duygularını ifade etmek için
Mehmet Emin Rasulzade’nin şu sözlerini hatırlamak yeterlidir: “Küçük Türkiye ulusu ile
büyük Türkiye ulusu arasındaki ilişki iki kardeş ilişkisi kadar samimidir...”. Bu sevginin
karşılıklı olduğunu gösteren sözler ise Mustafa Kemal Atatürk’e ait: “Azerbaycan’ın sevinci
sevincimiz, kederi kederimizdir” (Kılıç, 2012).
Türkiye, bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Azerbaycan’a politik, ekonomik,
sosyal, kültürel alanlarda her türlü yardımını sunmuştur. Sovyet rejiminin merkeze bağlı
ekonomisinden piyasa ekonomisine geçiş sürecini yaşamakta olan Azerbaycan Türk
yatırımcıları için cazip hale gelmiştir. Bu da iki ülke arasında hızlı bir şekilde ticari ilişkilerin
gelişmesine neden olmuştur. Ülkede yatırım yapan Türk sermayesinin de etkisiyle, 1992 yılı
itibariyle Azerbaycan-Türkiye ticareti, Türkiye’nin tüm diğer Türk Cumhuriyetlerine yaptığı
ticaretin yaklaşık yarısını oluşturmuştur (Robins, 1993). İki ülke arasında ticari ilişkilerin yanı
sıra kültürel ilişkiler de gelişmeye başlamıştır. Nitekim Türkiye 1992 yılı içinde
Azerbaycan’ın Latin Alfabesi’ne geçiş sürecinde destek olmuştur (Cornell, 1998) . Askeri
alanda Türkiye’den yardım talep eden Azerbaycan ile Türkiye arasında 3 Mayıs 1992
tarihinde bir Askeri Eğitim İşbirliği Antlaşması gerçekleştirilmiştir (Yapıcı, 2015).
Türkiye ile Türk dilli ülkeler arasında teknoloji alanında işbirliğini artırmak amacıyla
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) kurulmuştur. Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Örgütü (KEİÖ) Türkiye’nin girişimi ile 1992 yılında faaliyete geçmiş ve Karadeniz’e
kıyısı olan ülkelerle işbirliğini arttırmayı kendisine hedef edinmiştir (Uzgel, 2004) .
Azerbaycan, kurucuları arasında Türkiye’nin de bulunduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Örgütü’ne Haziran 1992’de üye olmuştur. KEİÖ çerçevesinde kurulacak ilişkilerde
Azerbaycan, Türkiye açısından Orta Asya cumhuriyetlerine ulaşmada bir köprü vazifesi
görmekteydi. Azerbaycan ise Türkiye’yi, üzerinden Avrupa, Amerika ve diğer dış pazarlara
açılmada önemli bir destekçi olarak değerlendiriyordu (Kalafat ve Aslanlı, 2004) .
Azerbaycan yine 1992 Tahran Zirvesi’nde Türkiye, İran ve Pakistan’ın kurucu üye olduğu
ECO’ya (Ekonomik İşbirliği Örgütü) diğer bazı Orta Asya ülkeleriyle birlikte dâhil olmuştur.
ECO, üye ülkeler arasında kurulacak demiryolu ve karayolu bağlantısı sağlanması açısından
büyük bir rol oynayabilirdi. Burada ECO üyesi İran stratejik bir konumda bulunmaktaydı. O
dönemde Azerbaycan petrolünün İran üzerinden Türkiye’nin Ceyhan limanına ulaştırılması da
gündeme gelmiştir. Bu açıdan ECO bünyesinde kurulan ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye ve
Azerbaycan için olduğu kadar diğer bölge ülkeleri için de önemli avantajlar sağlayacaktı
(Erdoğan ve Çolakoğlu, 2007).
Resmî ziyaretler dışında Türkiye’nin yanı sıra Türk Cumhuriyetlerinin liderlerinin
katılımı ile 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvelerinde de
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beklentiler yüksek tutulmuştur. Bu açıdan Ankara, İstanbul ve Bişkek Zirvelerine uluslararası
ilgi üst düzeyde olmuştur. 29 Ekim 1992 tarihinde toplanan Ankara Zirvesi’ne Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev,
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov,
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurad Niyazov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal
katılmıştır. Zirvede bir konuşma yapan Turgut Özal, Türk Cumhuriyetleri arasında serbest
piyasa düzeninin gerçekleştirilmesi için gümrüklerin kaldırılması, kişi, mal ve hizmetlerin
serbestçe dolaşımı ve bir kalkınma ve yatırım bankasının kurulmasını önermiştir (Bilge,
1995). Özal’ın bu önerileri somut anlaşmaya dökülememekle birlikte, 31 Ekim 1992’de
Ankara Bildirisi imzalanmıştır. Söz konusu bildiriye göre, çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi
üzerinde durulmuş, uluslararası sorunların çözümünde milletlerarası kuruluşlarla birlikte
hareket edilmesi öngörülmüş ve gelecek zirvenin Bakü’de yapılması karara bağlanmıştır.
Rusya Federasyonu 1992 ECO zirvesine katılan Türk Cumhuriyetlerine gösterdiği tepkinin
benzerini Ankara Zirvesine katılan devletlere göstermiştir. Rusya, Yakın Çevre Politikası’nın
bir gereği olarak Türk Cumhuriyetlerinin kendisi dışında yeni arayışlar içerisinde olmalarını
istemiyordu. Yapılan bu çalışmaların “Pantürkist” emellerin bir gereği olduğunu iddia
etmekteydi. Hâlbuki Özal, zirvenin Pantürkist emeller taşımadığını belirterek “bizler sadece
halklarımızın ve bölgemizin refahını nasıl yükselteceğimizi düşünüyoruz ve bu amacımıza
yaklaştıkça bölge ve dünya barışına hizmet etmiş olacağımıza inanıyoruz” diyordu
(Bilge,1995). Rusya’nın baskıları sonunda Bakü zirvesi gerçekleştirilemedi, ancak Rusya’nın
bütün engellemelerine rağmen ikinci zirve, altı ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla Ekim
1994’te İstanbul’da gerçekleştirildi. Türk Cumhuriyetlerinin İstanbul Zirvesi’ne katılmaları,
Rusya karşısında bağımsız hareket etme yeteneği kazanmaya başlamalarını göstermeleri
açısından önemlidir.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1990’ların başında uluslararası ortamda yaşanan
gelişmeleri fırsat bilerek, Türkiye’nin etnik ve dini bağları bulunan eski komünist ülkelerle
işbirliğini geliştirmeye dayalı ve Yeni Osmanlıcılık diye tabir edilen politikası, Türk dış
politikasının bu dönemdeki en ilgi çekici konularından biridir. Esasen, Haziran-Kasım
1991’de Yugoslavya’nın, Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması uzun bir dönemdir
dış politikasını Soğuk Savaş kutuplaşmasına göre belirlemiş Türkiye gibi ülkeler için
belirsizlikler ve kaygılar içeren bir durum ortaya çıkarmıştır. Ancak, Cumhurbaşkanı Özal, bu
yeni durumun, Türkiye’nin tarihi bağlara sahip olduğu Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya
bölgeleri ile ilişkilerini geliştirmesi açısından kaçırılmaması gereken fırsatlar sunduğu
görüşündedir. Özal’ın bu yaklaşımını Haziran 1992’de 3. İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı
konuşmada görmek mümkündür: “Gelecek on yıl Türkiye’nin önünde çok büyük bir istikbal
açan dönemdir. Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar Müslüman ve büyük bir kısmı Türk olan
yeni devletlerle birlikte kendi gücümüzü daha tesirli hale getirebiliriz” (Güzel, 2008). Özal’a
göre, bu fırsatın isabetli politikalarla değerlendirilmesi halinde Türkiye’nin ve Türk
dünyasının geleceği çok parlaktır: “Ciddi hatalar yapmazsak, 21. yüzyıl Türkiye’nin ve
Türklerin yüzyılı olacaktır!”(Güzel, 2008). Özal, Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve Doğu-Batı
anlaşmazlığının sona ermesiyle Türkiye’nin bölgede önemli bir rolü olduğunu zamanında fark
etti. Zaman zaman Adriyatik Denizi’nden Büyük Çin Seddi’ne kadar uzanan Türk nüfus
bölgesinden söz etmesi dünyada büyük yankılar uyandırdı (Kozlu, 1994). Onun
bağımsızlıklarına yeni kavuşan bu devletlerle ilişkilere yaklaşımı bazı ilkelere
dayanmaktaydı. Özal bu yeni devletlerin siyasi bakımdan demokratikleşmesi ve ekonomik
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açıdan liberalleşmesi için Türkiye’nin iyi bir model olduğu kanaatindeydi. O, söz konusu
devletlerle ilişkileri siyasi bütünleşmeyi amaçlayan pan-Türkist bir yaklaşımla değil,
ekonomik ve kültürel işbirliğini önceleyen bir bakış açısıyla ele almıştır. Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Örgütü’nün (KEİÖ) kurulması ve Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (ECO)
genişletilmesi bu doğrultuda atılan önemli adımlardır. O, aynı zamanda Türk dilli devletlerle
ilişkileri geliştirirken, bu bölgeler üzerindeki nüfuzunu sürdürmek isteyen Rusya’yı ve etki
alanı oluşturmayı amaçlayan İran’ı tahrik etmeden hareket edilmesi gerektiği
düşüncesindeydi.
Türkiye ile Azerbaycan arasında oluşan ilişkiler sadece etnik akrabalık ve kardeşliğe
değil, stratejik amaçlara da dayanmıştır. Zengin doğal kaynakları bulunan Azerbaycan’ın
petrol ve doğal gazının Türkiye’den transit olarak Avrupa’ya ulaştırılması imkânı bu iki
ülkeyi stratejik ortaklığa götüren temel neden olmuştur. Türkiye, geniş Hazar Havzası
hidrokarbon kaynaklarının doğrudan Batı pazarlarına ulaştırılmasını öngören ve 21. Yüzyılın
İpek Yolu olarak sunulan Doğu-Batı Enerji Koridorunun gerçekleştirilmesine ön ayak
olmuştur. Kafkasya ve Orta Asya’yı Avrupa’ya bağlayan boru hattı projelerinin, bölgenin Batı
ile bütünleşmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir (T.C.Dışişleri Bakanlığı, 2015).
Azerbaycan’la Türkiye arasında enerji sektöründe kurulan işbirliğinin en önemli örneği BaküTiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol boru hattıdır ve 4 Haziran 2006 tarihinde petrol taşımaya
başlamıştır. Doğu-Batı enerji koridorunun bir diğer önemli ayağı olan Bakü-Tiflis-Erzurum
Doğalgaz Boru Hattı 3 Temmuz 2007’de faaliyete geçmiştir. Bu hat aynı zamanda
Kazakistan’dan ve Türkmenistan’dan doğalgaz akışını sağlayacak olan Hazar Geçişli Doğal
Gaz Boru Hattı Projesi’nin de ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. Azerbaycan’la Türkiye
arasında stratejik işbirliğini daha da güçlendirecek projelerden bir yenisi Trans Anadolu
Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) olacaktır. Bu proje Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğalgaz
ihtiyacını karşılamayı, bunun yanı sıra bölgede gaz çeşitliliğinin sağlanmasını
hedeflemektedir. Projenin hukuki altyapısını 26 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetler arası Anlaşma” ve Ev Sahibi
Hükümet Anlaşması” oluşturmaktadır. Projede öngörülen ilk aşama 2018’de tamamlanıp gaz
akışı başlayacaktır. 2020’de yıllık 16 milyar metreküp olacak kapasitenin 2023’te 23 milyar
metreküp ve 2026’da 31 milyar metreküpe çıkarılması düşünülmektedir (TANAP, 2015).
2. Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı Döneminde Türkiye’nin Dağlık Karabağ
Sorununa Desteği
SSCB’nin dağılma sürecini izleyen dönemde Kafkasya coğrafyası dünyada
istikrarsızlık merkezleri arasında ilk sıralarda yer almıştır. Kafkasya, Eski Yugoslavya ile
birlikte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılma sürecine girdiği
dönemden 2000’li yıllara kadar geçen süre zarfında Avrasya coğrafyasında etno-politik
çatışma ve savaştan en fazla etkilenen iki bölgeden biri olmuştur. Öyle ki merkezi ve planlı
bir Sovyet sisteminden kapitalist dünya ekonomisine eklemlenmenin sıkıntılarının yaşandığı
bu geçiş döneminde eski SSCB topraklarında gerçekleşen sekiz silahlı sivil çatışmadan beşi
Kafkasya’da gözlenmiştir. Dağlık Karabağ, Güney Osetya, Abhazya, Kuzey Osetya ve
Çeçenistan’da yaşanan çatışmalar sonrasında yaklaşık 2.600.000 kişi göçmen konumuna
düşmüş, 600.000 kişi ise yaşamını yitirmiştir (Cornell, 2001).
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SSCB’nin dağılma sürecine girdiği 1980’lerin ikinci yarısında Ermenistan’ın
Rusya’dan aldığı destekle Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ üzerinde hak iddia etmesi
ve bölgede yaşayan Ermenilerin gösterileriyle başlayan sorun, 1991 yılında Azerbaycan’ın
bağımsızlığını elde etmesinin ardından Dağlık Karabağ Ermenilerinin bağımsızlık ilanıyla
yeni boyut kazanarak savaşa dönüşmüştür. 1 Aralık 1989’da Ermenistan Yüksek Sovyeti’nin
Dağlık Karabağ’ın Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (SSC) dâhil edildiğini
resmen ilan etmesinin (Cornell, 2001) ardından 1990 yılının Ocak ayı Güney Kafkasya için
oldukça sancılı bir dönem olmuştur. 13 Ocak 1990’da Ermenistan’dan göçe zorlanan
Azerbaycan Türkleri tarafından Bakü’de yaşayan Ermenileri hedefleyen eylemler
gerçekleşmiş, sonrasında ise 19-20 Ocak 1990 tarihlerinde Sovyet Birlikleri’nin Bakü’ye
girişiyle etnik çatışma farklı bir boyuta taşınmıştır. 26 Ocak 1990 tarihinde zamanın Sovyet
Savunma Bakanı Dimitri Yazov, Azerbaycan’ın başkentinin Sovyet birlikleri tarafından
işgalinin Azerbaycan Halk Cephesi’nin Komünist Parti’nin iktidarına el koymasını
engellemek amacıyla gerçekleştirildiğini söylemiştir (Cornell, 2001). Ermenistan, Sovyetler
Birliği’nin çöküşü ile oluşan genel istikrarsızlık dönemini fırsat bilerek 1991-93 yıllarında
Rusya’nın desteğiyle Dağlık Karabağ’ı ve Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bölgeyi
(7 İl– Ağdam, Laçin, Kelbecer, Fizuli, Cebrayıl, Zengilan, Gubadlı) de işgal ederek tampon
bölge oluşturmuştur.
1988 ve 1991 yazı arasındaki süreçte Dağlık-Karabağ’da düşük yoğunluklu savaş
devam etmekteydi. Ancak, Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve Azerbaycan ile Ermenistan’ın
bağımsızlığı savaşın karakterini değiştirdi. Sovyet ordusunun silah depolarından alınan ağır
silahlar çatışmanın şiddetini ve iki taraftaki kayıp sayısını arttırdı. Hankendi (Stepanakert)
üzerindeki tecridi kaldırmak isteyen Ermeniler 1992 senesi başlarında Hocalı köyüne
saldırarak bölgedeki tek hava üssünü ele geçirdiler. Hocalı kasabasının hemen hemen tüm
nüfusu, yani yaklaşık 700 kişi öldürüldü (Nesibli, 2000). Böylece, Azerbaycan’ın milli
hafızasında soykırım olarak adlandırılan trajik bir katliam gerçekleşti (Waal, 2010).
Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Azerbaycan’ın desteklenmesi için
Ermenistan’a abluka uygulanması fikrini ortaya atmıştır. Fakat Türkiye’de sorunun çözülmesi
konusunda ihtilaflar meydana gelmiştir. Dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal, Ermenistan’a
askeri anlamda da müdahale edilebileceğinin işaretlerini verirken, Başbakan Süleyman
Demirel, Ermenistan’a yönelecek bir saldırının Türkiye’yi Rusya ve İran ile bir savaşa
sürüklemesinden endişelenerek Azerbaycan’a aktif askeri destek vermekten çekinmiştir.
Cumhurbaşkanı Özal 14 Nisan 1992’de Bakü’yü ziyaret ederken, Türkiye’nin
Azerbaycan’ın yanında olduğunu, Türk milletinin sabrının zorlanmaması gerektiğini
söyleyerek bir kere daha başbakanla arasındaki yaklaşım farklılığını ortaya koymuştur
(Aydın, 2005). Bu arada Rusya ve Türkiye arasındaki gerilim artmıştır. Mayıs 1992’de
Ermeni birliklerinin Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan ve özerk bir yönetime sahip olan
Nahçıvan’a saldırma olasılığı karşısında Türkiye, bölgede askeri manevra harekâtı
başlatmıştır. 1921 Moskova Anlaşması gereğince Türkiye Nahcivan’ın garantörü durumunda
olduğu için Ermeni güçlerinin muhtemel bir işgali karşısında Türkiye’nin askeri müdahale
yetkisi bulunuyordu. Buna göre Türkiye Nahcivan sınırına asker toplayarak gerekirse
müdahaleye hazır olduğu sinyalini verdi. 1974 Kıbrıs Müdahalesinde olduğu gibi askeri
çatışma durumunda Türkiye garantör haklarını kullanmaya hazırdı. Türkiye’nin müdahale
ihtimalinden rahatsız olan Rusya Askeri Birlikleri komutanı Yevgeni Şapoşnikov bir açıklama
yaparak Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık-Karabağ çatışmasına Ankara’nın askeri
müdahalesi durumunda “üçüncü dünya savaşı” çıkabileceği uyarısında bulunmuştur (Winrow,
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2002). Rusya’nın mesajı sadece Türkiye’yi hedef almıyordu; buna göre Ermeni güçleri
Nahcivan’dan çekildi ve Türkiye’nin askeri müdahalesi için yasal dayanağı kayboldu. Hocalı
katliamı sonucunda stratejik öneme sahip olan havaalanının ele geçirilmesi Ermenistan’dan
silah tedarik edilmesini kolaylaştırdı ve Ermeni güçleri ilerleyişlerine devam ettiler.
Hocalı’nın işgalini takiben Şuşa ve Laçin de düştü. Şuşa Dağlık-Karabağ’da önemli bir kentti
ve yoğunluklu olarak Azeri nüfusu barındırıyordu (Croissant, 1998). Laçin de stratejik bir
konumda bulunuyordu ve bu “yaşam koridoru” silah, asker, gönüllüler ve teçhizatın DağlıkKarabağ’a geçişini kolaylaştırdı (Waal, 2010).
1992 sonlarından itibaren Ermenistan, Azerbaycan toprakları üzerinde işgallerini
artırmıştır. Ermenistan ordusunun 27 Mart–3 Nisan 1993 tarihleri arasında devam eden
saldırıları sonucunda Azerbaycan’ın Kelbecer İli Ermenistan tarafından işgal edilmiştir.
Kelbecer’in düşmesi Türkiye’de fikir ayrılıklarının yaşanmasına neden olmuştur.
Cumhurbaşkanı Özal, Ermeni-Azeri anlaşmazlığının artık Karabağ meselesi olmaktan çıkıp
“Büyük Ermenistan hayali” haline geldiğini, Türkiye’nin askeri önlemler alması gerektiğini,
Ermenistan sınırında askeri manevra yapılabileceğini, bugünkü dünyada risk almadan hiç bir
netice alınamayacağını ifade ediyordu. Ancak Başbakan Demirel Türkiye’nin Ermenistan’a
askeri müdahalesinin söz konusu olmadığı hakkında demeçler vermekteydi (Lütem, 2001). Bu
sebepten de Türkiye bütün bu olaylar karşısında etkili ve açık bir tavır alamadı.
1993’te Kelbecer bölgesinin işgalini takiben Azerbaycan’ı desteklemek adına Türkiye
Ermenistan’la olan kara sınırını kapattı. Sınır kapatmanın temel amacı Ermenistan’ı daha
fazla toprak işgal etmesinden caydırmak ve işgal ettiği topraklardan çekilmeye zorlamaktı.
Aradan 20 seneyi aşkın bir süre geçmesine rağmen Türkiye Ermenistan kara sınırı hala kapalı
ve iki ülke arasındaki ilişkiler askıya alınmış durumdadır. Kara sınırının kapatılmasının yanı
sıra Kelbecer’in işgali uluslararası alanda büyük tepkilere neden oldu. Türkiye BM Güvenlik
Konseyi’ne başvurdu ve Türkiye’nin doğusunda konuşlu askeri birlikleri alarm durumuna
geçirildi (Batur, 1993). Türkiye Karabağ sorununda barış sürecinde de Azerbaycan’ı
destekleyen ülke olarak ön plana çıktı ve BM’de Azerbaycan lehine alınan kararlarda etkin
oldu (Kasım, 2011). Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Ermenistan BM Güvenlik Konseyi’nin
kararını uygulamazsa bu ülkeyi caydırmak için askeri bir operasyon düzenlenebileceği
yönünde açıklamalarda bulundu (Kasım, 2001). Özal “Kritik günler yakındır, eğer Ermeniler
Güvenlik Konseyi’nin kararlarını takip etmezlerse sınırımızdaki dar koridoru Nahcivan’a dek
genişletmek durumunda kalabiliriz” şeklinde konuştu (Doğan, 1992).
Kelbecer İlinin işgalinin ardından Ermeni güçleri 26-28 Haziran’da Ağdam İlinin bir
bölümünü, 23 Ağustos’ta Fuzul’yi, 25-26 Ağustos’ta Cebrail’i, 31 Ağustos’ta Kubatlı’yı ve
28 Ekim-3 Kasım’da Zengilan İllerini işgal etmişlerdir. BM Güvenlik Konseyi 30 Nisan
1993’te Kelbecer, 29 Haziran 1993’te Ağdam işgali, 14 Ekim 1993’te işgal edilen diğer
araziler ve 11 Kasım 1993’te Zengilan’ın boşaltılması ile ilgili aldığı 822, 853, 874 ve 884
sayılı kararlarına rağmen bunları uygulatamamış, uluslararası kamuoyunun Ermeniler
üzerinde baskı kurmasını sağlayamamıştır (Azimov, 2009).
1994 Mayıs’ında Rusya Federasyonu’nun aktif katılımıyla imzalanan ateşkes ile ilgili
Bişkek Protokolü’ne gelirken Ermeniler Azerbaycan topraklarının yüzde 20’ni işgal etmiş
bulunuyordu (Nesibli, 2000). Böylece altı yıldan beri devam eden çatışmalar sona erdi, ancak
işgal altında olan topraklarda yaşayan yaklaşık 1 milyon insan evlerini terk ederek kendi
vatanında göçmen hayatı yaşamaya mecbur bırakıldı. Aradan yirmi yılı aşkın süredir
geçmesine rağmen Azerbaycan’la Ermenistan arasında barış sağlanamamış durumdadır. İki
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ülke arasında dejure sağlanan ateşkese rağmen defacto çatışmalar devam etmekte ve
Azerbaycan Ordusu her gün kayıplar vermektedir. Günümüzde dünya siyasal haritasında
Azerbaycan, arazisinin 1/5 kısmı yirmi yılı aşkın bir süredir işgal altında olan tek devlettir.
Sonuç
Azerbaycan yetmiş sene boyunca devam eden Sovyet yönetiminden 1991 yılında
kurtularak bağımsızlık kazanınca Türkiye ile en geniş şekilde ilişkiler kurmaya başlamıştır.
Her iki ülke hem kardeş ulus, hem de stratejik ortak olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve
askeri alanlarda aktif işbirliği oluşturma politikalarını izlemiştir. Yeni oluşan ve gelişmekte
olan ilişkilere Azerbaycan toprağı olan ve ülke sınırları içinde bulunan Dağlık Karabağ
bölgesine karşı komşu Ermenistan devletinin 1988’te başlattığı savaş büyük ölçüde engel
olmuştur. Ermenistan Rusya’nın desteği ile Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki
illeri işgal ederek aradan geçen yirmi yılı aşkın süredir uluslararası baskılara rağmen işgalden
vaz geçmemektedir. Dağlık Karabağ’da savaşın başladığı ilk dönemlerde Türkiye kardeş
Azerbaycan’ın yanında olmuş ve sorunun öncelikle barışçıl yollarla çözüme kavuşmasına
çaba sarf etmiştir. Özellikle dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal Dağlık Karabağ sorununun
çözümünde Azerbaycan’a her türlü destek verilmesi, hatta gerekirse askeri müdahale edilmesi
konusunu defalarca dile getirmiş, Ermenistan tarafından başlatılan bu işgalci savaşta
Azerbaycan’ın yalnız olmadığını bu şekilde vurgulamaya çalışmıştır.
O dönemde Dağlık Karabağ sorununa Türkiye’nin tutumuna baktığımız zaman,
dönemin devlet başkanıyla, hükümet başkanı arasındaki görüş farklılıklarını da görmekteyiz.
Nitekim dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal her defasında “Azerbaycan’ın yanında”
olduklarını dile getirmiş ve “Türk milletinin sabrının zorlanmamasının gerektiğini” belirterek,
gerekirse askeri müdahale edeceklerini söylemiştir. Hatta Özal bu dönemde verdiği bir
demeçte Türkiye’nin Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına müdahalesinin cesaret işi olduğunu
ve Türkiye’nin bu cesaret örneğini Kıbrıs müdahalesinde gösterdiğini hatırlatmıştır. Bunların
aksine olarak, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Dağlık Karabağ savaşında Türkiye’nin
“askeri güç kullanmayacağını” açıklamıştır. Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuştuğu ilk
yıllarda karşılaştığı en büyük sorunu olan Dağlık Karabağ konusunda Türkiye devleti
yönetiminde böyle fikir ayrılıklarının olması Türkiye tarafından kardeş ülkeye gereken
desteğin verilmemesine neden olmuştur. 1993’te Dağlık Karabağ bölgesi dışında yerleşen
Kelbecer İlinin Ermenistan Ordusu tarafından işgal edilmesinin ardından Türkiye
Azerbaycan’a destek olmak adına Ermenistan’la kara sınırını kapatmış ve bu güne kadar
açmamıştır. Aradan yirmi seneyi aşkın zaman geçse de sorun çözüme kavuşmuş değildir ve
ateşkes olmasına rağmen Ermenistan Ordusu’nun sürekli saldırıları ile bozulmakta ve savaş
aktif olmasa da devam etmektedir.
Türk dünyasının bütünleşmesi yolunda yorulmadan çalışan ve görev başındayken
vefat eden Türkiye Cumhuriyeti’nin 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatı Dağlık Karabağ
sorununun çözümünde Türkiye devletinin katkısını önemli bir ölçüde azalttı. Turgut Özal’ın
Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili
hayalleri ölümünden yıllar sonra gerçekleşti. Bunun en güzel kanıtı bir millet olan Türklerin
dünyada başka bir örneği bulunmayan Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti adlı iki devletinin
etnik, dil, kültür ve din ortaklığı ile stratejik işbirliğine dayanan dostluğudur.
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İNANÇLARIN GÖRSELLEŞMESİNİN 2000 SONRASI TÜRK DİZİLERİNDE
KULLANIMI: ŞAHMERAN ÖRNEĞİ
Gizem Şimşek *
ÖZ
Şahmeran Yunan Mitolojisi’nden İslam İnancına değin birçok kaynakta farklı efsanelere konu olmuştur.
Ülkemizde halen bir tılsım olarak kullanılan Şahmeran, Tarsus ve çevresinden yayılarak Anadolu kültürünün bir
parçası haline gelmiştir. Anadolu evlerinin hemen hepsinde camaltı Şahmeran resimleri bulunmaktadır. Anadolu
halkı, bu resmin bir tılsım niteliğinde olduğuna, eve bereket ve para getirdiğine, ev halkını nazar ve
kötülüklerden koruduğuna inanmaktadır. Evde bulunduğu konum değişkenlik gösteren tılsım, günümüzde bir
dekor objesi olarak varlığını sürdürmektedir. 2000 sonrası dönemde televizyonda yer alan Türk dizilerinin bir
kısmının Anadolu’da yaşayan ya da Anadolu’dan İstanbul’a göç etmiş bireyleri konu edindiği tespit edilmiştir.
“Sıla”, “Asmalı Konak” gibi Anadolu insanlarını ve “Hayat Devam Ediyor” gibi İstanbul’a göç etmiş Anadolu
insanlarını anlatan dizilerde “şahmeran” resimlerine sıklıkla rastlanmıştır. Adı geçen tılsım, dizilerde dekor
olarak kullanılırken inançlar doğrultusunda farklı biçimlerde konumlandırılmıştır. Bu durum farklı kullanım
şekillerine de referans olmuştur. Bu çalışmada, önce şahmeran kavramı açıklanacak, daha sonra adı geçen
dizilerde yer alan Şahmeran resimlerinin kullanımı Anadolu efsanelerinin karşılaştırılması yoluyla eleştirel
kuramdan faydalanılarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İnanç, eleştirel kuram, efsaneler, Şahmeran, Türk Dizileri
USING OF VISUALIZED BELIEFS IN AFTER 2000 TV SERIES: SAHMERAN
ABSTRACT
Şahmeran, which is the topic of different legends in many resources from Greek Mythology to Islam is one of
these concepts. Şahmeran is still used as a talisman in our country and it has become part of the Anatolian
culture after spreading out towards from Tarsus and its environs. Almost all Anatolian houses have glass
Şahmeran pictures. Anatolian folk believe that this picture is some sort of a talisman bringing prosperity and
wealth to the household while also protecting them from evil eye and badness. Even though the location of the
talisman in the house changes, it is still there as a decorative object. It has been determined that some of the post
2000 Turkish TV series are about the lives of individuals who live in Anatolia or have immigrated to Istanbul
from Anatolia. The picture of Şahmeran is commonly seen in TV series such as “Sıla” and “Asmalı Konak”
which depict the lives of Anatolian people along with TV series such as “Hayat Devam Ediyor” which are about
Anatolian people who have immigrated toIstanbul. This talisman has been placed in different locations while
being used for decorative purposes in these aforementioned TV series. This has been the reference to different
uses. In this study, first the concept of Şahmeran will be explained and afterwards the use of Şahmeran pictures
in the aforementioned TV series will be examined via the comparison of Anatolian legends using critical theory.
Keywords: Belief, critical theory, legends, Şahmeran, Turkish TV series

Giriş
İnsanoğlu var olduğundan bu yana inanç kavramı da var olmuştur. İlkel dinlerde
bulunan inançların yansımaları günümüzde ilahi dinler olarak bilinen İslam, Hıristiyanlık ve
Musevilikte varlığını devam ettirmektedir. Pagan inanışlardan kalma paskalya, cadılar
*
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bayramı gibi inançlar Hıristiyanlıkta varlığını sürdürürken; İslam dininde ise fal, büyü, tılsım
gibi inançlar yasaklanmış olmasına rağmen yine paganizmden kalan unsurlar olarak
varlıklarını devam ettirmektedirler. Tarihsel süreçte bazı değişikliklere uğrayan bu inançlar,
zamanın şartlarına göre toplum tarafından uyarlanmış, başkalaşarak hayatta kalma şansı
bulmuştur.
Bu çalışmada öncelikle Yılan Mitosunun dinlerdeki yansımalarına genel olarak
değinilecek, sonra Yunan mitolojisi ve Anadolu Efsanelerinde geçen yılan-kadın imgesi
incelenecektir. Anadolu Efsanelerinde Şahmeran’a ait farklı varyantların gözden geçirilmesi
sonrasında, simgeleştirilen bu imgenin nazardan koruma amaçlı olarak kullanımına
değinilecektir. Son olarak ise adı geçen imgenin Televizyon dizilerinde dekor nesnesi olarak
kullanımı sırasında verilen mesajlar eleştirel kuramdan faydalanılarak incelenecektir.
Yılan Mitosu
Yeryüzünün ve yeraltının simgesi olan yılan, hem kimi ilkel toplumlarca hem de
günümüzde bazı topluluklarca kutsal sayılan bir hayvandır. Yılan; uğur, saadet, sağlık,
bereketin yanı sıra, kötülüğün, ızdırabın etkeni, hilekârlığın aracı olarak da görülmektedir
(Mant, 1998: 5). Kuyruğunu ağzına almış haliyle oluşturduğu daire ve helezonik hareketiyle
hayat ve hareket sembolü olduğu gibi aynı zamanda, uzun süre yeraltında kaldıktan sonra
ilkbaharda yeryüzüne çıkarak gömlek değiştirmesiyle bir üreme sembolüdür. Birbirini
yutmaya çalışan iki yılan figürü ise ticaretin sembolüdür (Uğurlu, 2008: 1695).Tek tanrılı
dinlere bakıldığında yılanın yine önemli bir simge olarak sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.
Museviler yılanı şeytanın, günahın, baştan çıkarmanın ve cinsel tutkunun simgesi olarak
görmektedir. Tevrat'ta ve İncil’de yılan, Havva'ya bilgi ağacının meyvesi olan elmayı veren
şeytan imgesinin simgesel temsili olarak sunulmaktadır. Hıristiyan düşüncesinde de Musevi
inancında olduğu gibi yılan, lanetlenmiş insanı ve şeytanı sembolize etmesinin yanı sıra, farklı
dönemlerde; hilekârlığın, dünyanın, mantığın, sağduyunun, kıskançlığın simgesi olarak da
görülmüştür (Yıldıran, 2001: 14-15).
Bütün bunlarla birlikte tek tanrılı dinlerin yaygınlık kazanmasının ardından yılan
simgesinin pozitiflikten kayarak karanlık güçler ve şeytanla bir tutulan negatif anlama geçtiği
bilinmektedir (Çıblak, 2007: 192).
Antik Yunan’da Yılan Mitosu ve Yılan Kadın
Yılan, Yunan mitlerinin en çok kullanılan imgelerinden biridir. Yılan imgesi
günümüzdeki kötü anlamlarının yanında Antik Yunan’da şifa ve bereket anlamlarını da
barındırmaktadır.
Yunan Mitolojisi’nde Gorgon adıyla anılan kadın bedeni taşıyan ve başlarında saç
yerine yılanlar bulunan üç yaratık bulunmaktadır. Efsaneye göre bu yaratıklara bakanlar taş
kesilmektedir. Bu yaratıkların ölümlü olanı ve Perseus adlı yarı-tanrı tarafından öldürüleni
Medusa, diğer ikisi ise Sthenno ve Euryale olarak adlandırılmıştır. (Laffert, 2010: 177)
Medusa plastik sanatların alabildiğine faydalandığı, resmettiği yaratıklardan biri olmuştur
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(Erhat, 1997: 118). Bu betimlemelerde Medusa saçları yılanlardan oluşan, tunç pençeli, yaban
domuzu dişli, boynunda pulları olan, altın kanatlı dişi bir yaratıktır (Magalhaes, 2007: 600).
Yunan Mitlerinde, Athena’nın emriyle, Perseus’un Medusa’nın başını kesip Athena’ya
verdiği, Athena ile Asklepios’un bu Gorgon’un kanını paylaştıkları, Athena’nın bu kanı
savaşlarda galip gelmek, Asklepios’un ise şifa vermek için kullandığı anlatılmaktadır (Graves,
2004: 201). Ayrıca Asklepios’un bu kanın ölüleri diriltmekte kullanılabildiğini fark ettiği,
Athena’nın ise Medusa’nın kesilen başını zırhında saklayarak insanları taşa çevirmekte
kullandığı söylenmektedir (Laffert, 2010: 177).
Medusa’nın Perseus tarafından kesilen başı, ona bakanların taş kesilmesi nedeniyle
koruyucu bir nitelik kazanmıştır. Medusa suretinin bu gücü, Antik Yunan’da kötü ruhları
uzaklaştırmak için kullanılmıştır. Evlere, tapınaklara tılsım olarak asılan Medusa başları,
Antik Yunan’da bu suretin sayısız örneklerinin oluşmasını sağlamıştır. (Dell, 2010: 58)
Yunan Mitolojisi’nde Asklepios hekimliğin tanrısı olarak kabul edilmektedir.
Asklepios’un, hastalarını elinde şifa veren bir yılan taşıyarak karşıladığı ve şifa için yılanlar
beslediği anlatılmaktadır. Asklepios’un hekimlik asası birbirine geçmiş iki yılandan
oluşmaktadır. Günümüzde kullanılan tıbbın simgesi de kaynağını Asklepios’un bu asasından
almaktadır.
Anadolu’da Yılan İnancı
Hitit efsanelerinde İlluyanka adlı kocaman bir yılan bulunmaktadır. Yılanlarla
kartalların savaşına değinen birçok Anadolu masalının kaynağını oluşturan İlluyanka,
Anadolu Türkçesinde ejderha olmuştur (Eyuboglu, 2007: 188). Anadolu mitolojisinde yılanın
farklı kaynaklara dayanan bir çeşitlilik içerisinde yer aldığı görülmektedir. Neşe Yıldıran’ın,
Ögel’den aktardığına göre Hititlerden sonra Anadolu’nun sahipleri olan Türklere göre, yer
evreni yılandır. Tıpkı Yunan Mitolojisi’nde yer alan yaradılış mitinde olduğu gibi Türk
Mitolojisi’nde de yılan bereket sembolü olarak kullanılmıştır.
Daha sonra Türklerin İslam inancına geçmesiyle birlikte yılanın konumu da
değişmiştir. İslam inancı yılanı bir yandan hayatla ilintili kabul ederken, bir yandan da
Kuran’da yılanı cehennemin tasvirine layık bir hayvan olarak değerlendirmiştir. (Yıldıran,
2001: 16) Anadolu’da yer alan inanışların kiminde yılan uğurlu sayılırken kiminde uğursuz
adledilmiştir (Eyuboglu, 1998: 77). Bunun nedeni Anadolu inanışında cinlerin yılanlar ile
ilintilendirilmiş olmasıdır (Scognamillo ve diğerleri, 2003: 137). Müslüman cinler iyi,
Müslüman olmayan cinler ise kötü ve zararlı olarak kabul edilmiştir (Zbinden, 1994: 111).
Anadolu ve Yılan Kadın
Türk halk inancında yarı insan yarı yılan şeklinde tasvir edilen varlığa Türkler Erböke
demektedir. Bu varlıkların başında Yılan Ana veya Yılan Ata, diğer bir adıyla Şahmeran
bulunmaktadır. Dişi olanlarına “İşbüke” denilen bu sözcük; Er “insan” ve Büke “ejderha,
yılan” sözcüklerinin bileşiminden oluşmuştur. (Karakurt, 2011: 83)
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Hıristiyan inancında horoz kanatlı, ibikli, pençeli ve sürüngen bir gövdeden oluşan
görünümüyle Şeytan’ın Hıristiyanlıktaki simgesi haline gelen bir yaratık olarak karşılık bulan
Abraxas ya da Abraxis, Ortaçağ Avrupa’sında hastalık ve şehvetle özdeşleştirilmiştir ve
Wilkinson tarafından Şahmeran’la ilintilendirilmiştir. (Lurker, 1995: 4; Wilkinson, 2010: 74)
Sözlükte “başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık”
olarak geçen şahmeran, dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsçadaki anlamı yılanların şahıdır
(Korkmaz 2010: 1112). Osmanlıca-Türkçe sözlükte bu tanımlara ek olarak ejderha
tanımlaması yapılmıştır. (Devellioğlu, 1999: 975).
Şahmeran, inanışa göre insanların kötülüklerinden kaçıp bir mağaranın zemini altında
bağ ve bahçelik bir yerde yaşayan, başı insan başı, gövdesi yılan şeklinde betimlenen
yılanların padişahıdır (Onay, 2009: 427).
Şahmeran Efsanesi ve Varyantları
İran’a ait efsanelerden biri olan Camasbname’nin çevrilmesiyle Şahmeran Anadolu’ya
ulaşmıştır. Binbir Gece Masalları’ndaki “Yılanlar Kraliçesi” hikâyesi Danyal peygamberin
oğlu Camasb’ın başından geçenleri ve Şahmeran’ın yanında geçirdiği günleri anlatmaktadır.
Şahmeran’a ait Anadolu’da yapılan en önemli çeviri 15. yüzyıl şairlerinden Musa Abdi’ye
aittir. (TDV Cilt 7, 1993: 43-44) Camasbname’deki efsaneye göre, Camasb bir gün
arkadaşlarıyla dağda gezerken yağmura tutulurlar ve bir mağaraya saklanırlar. Can
sıkıntısından yeri değnekle kazarken yuvarlak mermer bir taş bulurlar. Merak edip kazmaya
devam ederler ve mermeri kaldırınca içi ağzına kadar balla dolu bir kuyu bulurlar. Satmak
üzere balı çıkarırlar. Kuyunun dibinde kalan son balı almak için Camasb’ı kuyunun dibine
indiren arkadaşları, kalan balı da çıkardıktan sonra Camasb’ı kuyuya terk edip giderler.
Arkadaşlarının ihanetine uğrayan Camasb, kuyuda ne yapacağını düşünürken ışık sızan bir
delik görür ve bıçağıyla deliği genişletir. Delikten baktığında cennet bahçesi gibi bir bahçe ve
saray görür. Saray, Şahmeran’ındır. Şahmeran Camasb’ı sarayında konuk eder, Camasb
başından geçenleri ona anlatır. Şahmeran da Camasb’a bir hikâye anlatır. Camasb
Şahmeran’ın yanında 7 sene kaldıktan sonra yerini kimseye söylemeyeceğine dair
Şahmeran’a söz vererek yeryüzüne çıkar. Bir gün memleketin hükümdarı Keyhüsrev
hastalanır, iyileşmesini sağlayacak tek şey Şahmeran’ın etidir. Vezir Camasb’ın Şahmeran’ın
yerini bildiğini öğrenince ona oyun oynayarak Şahmeran’ı yakalar. Şahmeran suçun
Camasb’da olmadığını anlayınca “Şimdi beni öldürecekler ve etimi kaynatacaklar. İlk çıkan
suyu vezire içir, ikinci çıkan suyu kendin iç” diye öğütler ve hükümdarı nasıl iyileştireceğini
anlatır. İlk suyu içen vezir karnı şişerek ölür, Şahmeran’ın tavsiyesi ile hükümdarı tedavi eden
Camasb ölen vezirin yerine geçer ve bütün dünyanın sırlarına vakıf olur. (TDV Cilt 7, 1993:
43-44; Levend 1943: 185)
Anadolu’ya Tarsus’tan yayılan Tarsus Kalesi’yle ilintilendirilen varyanttaki hikâye
Camasbname ile bire bir benzerlik göstermektedir. Camasb adı bu varyantta Cemşab şeklinde
olup padişah adı zikredilmemektedir. Bu varyantta yılanların, kraliçelerinin öldürüldüğünden
habersiz olduğuna ve bunu öğrendikleri anda Tarsus’u istila edeceklerine inanılmaktadır.
(http://www.literacythroughlegend.eu/malatya/SAHMERAN.ppt, 04.08.2013)
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Adana Ceyhan’da Şahmeran Kalesi’yle ilgili anlatılan diğer bir varyanta göre ise; bu
bölgedeki dağların eteklerinde kara-kuru bir oduncu yaşarmış. Dağdan topladığı odunları
ilçede satarak geçimini sağlarmış. Bir gün evine dönerken yolda Şahmeran’la karşılaşmış,
yaralı olan Şahmeran oduncuya “Ey ölümlü! Beni iyileştir. Ben de elbet sana iyilikte
bulunurum. Ancak beni sakın insanoğluna gösterme!” demiş. Oduncu Şahmeran’ı evine
götürmüş, yememiş içmemiş onun yaralarını iyileştirmiş. Bu arada Şahmeran oduncuya hangi
bitkinin, hangi çiçeğin hangi hastalıklara iyi geldiğini öğretmiş. Şahmeran iyileştikten sonra
oduncuya “Ey oduncu! Bundan sonra söylediğim ilaçlarla insanlara iyilik et, iyilik bul. Ancak
ülkenin iyi kalpli bir padişahı vardır, Ne var ki vezir onu zehirleyecek. O zaman gel beni bul.
Ben kalede olacağım, yerimi iyi belle. Beni götür, üç parçaya ayır. Ortadaki parçamdan
kaynattığın suyu padişaha içir; hemen dirilip iyiliklerine devam etsin. Diğer kazanda
kuyruğumu kaynat ve suyunu vezire içir; hemen o saat ölecektir. Başımdan akan kanı da
topla. O kanla bitkilerden yapacağın ilaç ölüleri bile diriltecektir. Kanımdan da kale duvarına
sür ki insanlar bunu bilsin!” demiş ve kaybolmuş. İşte o günden sonra oduncu, otacı diye
anılır olmuş, sonra ise Lokman Hekim diye bilinip insanlara hizmet etmiş. (Sözeri, 2006: 43)
Anadolu’da anlatılan daha birçok varyantı bulunan Şahmeran efsanesinin özü, tüm
efsanelerde aynı kalmakta, Şahmeran’ın iyiliğin temsili ve sırların hakimi konumunda olduğu
tüm varyantlarda dikkat çekmektedir. Yunan Mitolojisi’ide yer alan Medusa’da olduğu gibi,
Şahmeran hikâyelerinde de Şahmeran’ın kanı hem zehir hem de zafer anlamlarını
barındırmaktadır.
İsmet Zeki Eyuboglu ise Şahmeran’ı İlluyanka ile ilişkilendirmektedir. (Eyuboglu,
2007: 189)
Şahmeran’ın Dekor Nesnesi Olarak Kullanımı
İslam dini figürlü resmi yasak saymasına rağmen kahvehane, dükkân, tekke ve
camilerde duvarlara camaltı tekniğiyle yapılmış figürlü resimlerin asıldığı bilinmektedir.
(Aksel, 2010: 254) Şahmeran tılsımı kahvehanelerden sonra evlere yayılmıştır. Yeni gelin
olacaklara ev hediyesi olarak sunulan Şahmeran camaltıları, gelini koruması için yatak başına
asılmaktadır. (Aksoy, 1997: 27)
Birçok farklı yorumlar yapılıyor olmasına rağmen Şahmeran tabloları genellikle aynı
özellikleri yansıtmaktadır. Figürün duruşu, başında boynuzlu süslü bir taç bulunması, yılan
zincirli dizi gerdanlıkları, taçlı yılanbaşlı kuyruğu ve yılanbaşları biçimindeki altı ayağı
değişmez olmakla birlikte kompozisyonlarda farklılıklar görülebilmektedir. (Yıldıran, 2001:
20)
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Resim 1:Şahmeran Camaltı Örneği

Anadolu’da yılan, sırların ve şifanın olduğu kadar kötülüğün de temsili olarak
görülmesine rağmen, Şahmeran camaltıları yatak odalarının sırlarını saklayan, gelinleri ve
genç kızları kötülüklerden koruyan bir varlık olarak tılsım işlevi görmektedir.

Resim 2: İran’da yapılan Şahmeran tılsımlarından bir örnek

Şahmeran tablolarının asılan eve bereket getirdiğine ve ev halkını nazardan
koruduğuna inanılmaktadır. Kaynağını Camasbname’den alan ve Anadolu’da Tarsus’tan
yayılan bu inançla birlikte Şahmeran zamanla yalnızca camaltı sanatında değil, bakır
işlemeciliği ile tepsilerde ve seramik sanatında çeşitli objelerde kendine yer bulmuştur. Hatta
günümüzde bilezik, bileklik ve dövmelere değin geniş bir pazar yelpazesine yayılmış
durumdadır.
Şahmeran’ın dekor nesnesi olarak TV dizilerinde kullanımından örnekler
Şahmeran’ın dekor olarak kullanıldığını tespit ettiğimiz“Asmalı Konak” (2002-2003),
“Sıla” (2006-2008), “Hayat Devam Ediyor” (2012-2013) adlı diziler çalışma konumuzu
oluşturmaktadır.
İncelenen üç Türk dizisinde de Şahmeran camaltı resmi Anadolu’daki geleneksel
kullanımına paralel olarak yatak odasında konumlandırılmıştır. “Sıla” dizisinde gelin
odasının kapı pervazının üzerindeki duvar boşluğuna yerleştirilen Şahmeran (Resim-3),
“Hayat Devam Ediyor” dizisinde yatak başlarına konumlandırılırken (Resim-4 ve Resim-5),
“Asmalı Konak” dizisinde odanın herhangi bir duvarına asılmış olarak göze çarpmaktadır
(Resim-6).
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“Asmalı Konak” dizisinde diğer iki diziden farklı olarak tablo Suriye’deki bir ailenin
evinde asılı olarak görülürken diğer dizilerin biri Mardin, diğeri ise Nevşehir Ürgüp’te
geçmektedir.
Yine incelenen dizilerde kullanılan Şahmeran camaltılarının ikisi sağa, diğer ikisi ise
sola dönük betimlemelerden seçilmiştir. Sağa dönük betimlemeler “Sıla” dizisi ve “Hayat
Devam Ediyor” dizisinin ilk fotoğrafında görüleceği üzere ölüm ve hastalık sahnelerinde
kullanılmıştır (Resim-3 ve Resim-4). Sola dönük betimlemelerden ilki “Asmalı Konak”
dizisinde erkek karakterin tedavi sürecinin görüntülendiği sahnede duvarda (Resim-6), diğeri
ise“Hayat Devam Ediyor” dizisinde ahlaki değerlerini yitirmekte olan genç kız karakterin
arkasında kullanılmıştır (Resim-5).
İncelenen dizilerin üçünde de Şahmeran’ın görüldüğü sahnelerde, Şahmeran’ın
bulunduğu odada yaşayan dizi karakterinin başına kötü bir durumun gelmiş ya da gelecek
olduğu görülmektedir.

Resim 3: “Sıla” dizisi

Resim 4: “Hayat Devam Ediyor” dizisi
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Resim 5:“Hayat Devam Ediyor” dizisi

“Asmalı Konak” dizisinde baş karakterin geçirdiği ölümcül kaza sonrası lokman
hekim yöntemleriyle tedavisi gerçekleştirilirken camaltı tablo arka planda ekrana girmektedir.
“Sıla” dizisinde Sıla adlı kadının hastanede yatmakta olan kocasının ruhu yatak odalarına
rüya ya da hayal görüntüsüyle geldiğinde, tablo kapı pervazının üzerindeki duvarda, adamın
görüntüsünün arkasında dikkati çekmektedir. “Hayat Devam Ediyor” dizisine ait Resim-4’te
görülen detayda çocuk gelinin yaşlı kocası yatakta ölü bulunmakta, ikinci detayda yani
Resim-5’te ise yoldan çıkarak ahlaki değerlerinden kopmaya başlayan genç kız karakterin
ardında konumlandırılmıştır. Bu dizide her iki görüntüde Medusa ile Şahmeran’ın adeta
birleştirildiği ve kötülüğe karşı bir koruma tılsımı şeklinde kullanıldığı görülebilmektedir.
İncelenen “Asmalı Konak” ve “Sıla” adlı dizilerde, Şahmeran tabloları Şahmeran
efsanesinin Tarsus varyantındaki Lokman Hekim ve Yunan Mitolojisinde yer alan iyileştirici
Asklepios’a gönderme yapılarak konumlandırılmıştır. Böylelikle arka planda yer alan
Şahmeran’ın tedaviye katkıda bulunduğu ve iyileştirici özellikleri olduğu vurgulanmak
istenmiştir.

Resim 6: “Asmalı Konak” dizisi

Ancak bununla birlikte halk arasında koruyucu olarak kullanılan bu tılsımın, incelenen
dizilerde kötülüğün gerçekleşmesi sonrası ya da kötülüğün gerçekleşmesi öncesi görülmesi
ancak kötülüklerden koruma işlevini gerçekleştirememesi üzerinden bilinçaltı etkilemesi
olduğu tespit edilmiştir. “Hayat Devam Ediyor”
dizisinde Şahmeran tablolarının
konumlandırılma biçiminin, inançlarda yer alan tılsımların artık işlevsiz olduğunun altını
çizecek şekilde verildiği görülmektedir. Verilen bu mesajın yanında ayrıca Şahmeran’ın
kötülüklerden korumak yerine kötülüğün gerçekleşmesini kayıtsızca izlediği, kötülüğü
önlemede herhangi bir fonksiyonu olmadığı mesajını da barındırdığı düşünülmektedir.
“Asmalı Konak” (2002-2003), “Sıla” (2006-2008), “Hayat Devam Ediyor” (20122013) gibi 2000 sonrası Türk dizilerinde olayların Anadolu’da geçmekte olduğu, Anadolu’da
başlayıp İstanbul’da devam ettiği ya da dizilerin Anadolu ile İstanbul arasında ikili geçişlerle
çekilmiş olduğu görülmüştür. Bu bağlamda gelenekselliğin altını çizmek ve Anadolu’nun
geleneksel yapısını izleyici zihninde oluşturmak adına, Anadolu’da yaygın olarak kullanılan
nazarlık, nazar boncuğu, üzerlik gibi nesneler ile şahmeran tabloları dekor olarak
kullanılmıştır. Nazarlık ve muska gibi nesneler gelenekselliği simgelerken, gelenek ile
modernizmin zıtlığı bu objelerin kullanımı ile verilmiştir. Nazarlık bu filmlerde karakterlerin
gelenekselliğe yakınlığını vurgularken, modernliğe uzaklığının da altını çizmek adına
772

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

kullanılmaktadır. Anadolu’da kullanılan nazarlık, nazar boncuğu, üzerlik, şahmeran tabloları
gibi nesneler, karakterlerin göç sonrası yerleştikleri kentlerdeki yeni evlerinin
dekorasyonunda da bulunmaktadır. (Şimşek, 2013: 144)
Modern kadın – geleneksel erkek çatışmasının ya da Anadolu’dan İstanbul’a göç yani
gelenekselin modern kente göçü konusunu işleyen bu üç dizinin de ATV adlı kanal tarafından
çekildiği tespit edilmiştir.
Sonuç
İnsanların kültürler çerçevesinde toplumsal belleklerinde oluşturdukları imgeler zaman
içerisinde değişim ve dönüşüm geçirerek varlıklarını korumaya devam etmektedir. Yılan, tüm
din ve inanışlarda insan zihninde negatif ya da pozitif, mutlaka bir imgeye sahip olmuştur.
Antik ve çok tanrılı inanış sistemlerinde hayatı, değişimi ve dönüşümü simgeleyen yılan
çoğunlukla pozitif bir imgeye sahipken, tek tanrılı dinler olan Musevilik, Hıristiyanlık ve
İslam dinlerinde ortak bir inançla cehenneme ait bir varlık olarak nitelendirilmiş ve negatif bir
imge olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla ilkel dönemlerden günümüze yılan, pozitif
özelliklerini ve gücünü kaybederek negatif bir imgeye dönüşmüştür.
Antik Yunan’da Medusa başının koruyucu tılsım olarak evlere, tapınaklara asılması,
ortaçağ ve sonrasında Ortadoğu ve Anadolu’da karşılığını aynı işlevsellikle Şahmeran olarak
bulmuştur. Şahmeran simgesi içerisinde yılan barındırıyor olsa da, koruyucu işleviyle pozitif
bir imge olarak kabul görmüştür.
Türk dizi ve filmlerinde Şahmeran tabloları; nazar boncuğu ve üzerlik gibi nazara
karşı koruma sağladığına inanılan nesnelerle birlikte gelenekselliği vurgulama, Anadolu yani
taşra etkisini yansıtma aracı olarak dekor nesnesi şeklinde kullanılmıştır.
Şahmeran nazardan koruyucu, bereket ve şifa verici nitelikleriyle ilkel inanç
sistemlerindeki pozitif imgeye sahip bir konumla İslam dini içerisinde yerini almış ve tek
tanrılı dinler içerisinde yer alan yılanın negatif imgesini tersine döndüren bir konumda
kullanılmıştır. Bununla beraber yılanın İslam dininde kötü olanı yani şeytanı ve cinleri temsil
etmeye devam ettiği de görülmektedir.
Araştırma konusu olarak incelenen “Hayat Devam Ediyor” adlı dizide, Şahmeran
kendisinin pozitif bir imge olmasını sağlayan koruma işlevini gerçekleştiremeyecek biçimde
kullanılarak adeta nötr, işlevsiz bir konuma getirilmiştir. İncelenen dizilerden “Asmalı
Konak” ve “Sıla” dizilerinde ise Anadolu’da özellikle Tarsus’ta yaygın olarak bilinen ve
inanılan Şahmeran Kalesi yani Lokman Hekim Efsanesi’ne gönderme bulunması nedeniyle
pozitif imgesini korumuştur.
İnceleme sonucunda “Asmalı Konak” ve “Sıla” dizilerinde Şahmeran camaltılarının
dekor olarak kullanımıyla, Anadolu Efsaneleri’nde yer alan imgenin güçlendirildiği tespit
edilmiştir. “Hayat Devam Ediyor”da ise bir Anadolu efsanesi olan Şahmeran’ın modern
dünyada işlevsizleşmiş olduğu mesajı bilinçaltı imgelerle seyircilere verilmiştir.
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EKOLOJİK SORUNLAR KARŞISINDA YEŞİL LİBERALİZMİN
SINIRLILIKLARI*
Duygu Tan Gülcan**
Özet
Liberalizmin ekolojik sorunlara karşısındaki konumu, yeşil düşünce içinde bir tartışma konusudur.
Liberalizm pek çok yeşil düşünür tarafından, ekolojik krize neden olan sorunların altında yatan temel faktör
olarak gösterilir. Aydınlanma felsefesinin mirasçısı olarak insana diğer canlılardan daha fazla önem atfeden
yaklaşımı nedeniyle eleştirilir. İnsana medeniyet, doğaya vahşilik atfederek onları birbirlerine karşıt bir
konuma iteleyen ikici dünya görüşü sorunlu bulunur. En önemlisi, gelişimi ekonomik büyümeden ibaret
öncelikli bir hedef olarak belirlemesi nedeniyle, doğanın talanının temel nedeni olmakla suçlanır. Buna
karşın bir grup liberal düşünür bu görüşlere karşı durarak, yeşil liberalizmin mümkün olduğunu savunur.
Onlara göre ekonomik liberalizm ile siyasi liberalizm birbirleriyle aynı şey değildir. Bu görüş, siyasi
liberalizm ile kapitalist ekonomi arasında zorunlu bir bağın olmadığını savunur. Dolayısıyla ekolojik kriz
nedeniyle suçlanması gereken siyasal liberalizm değil ekonomik liberalizmdir. Ancak bu önyargılar
nedeniyle liberal felsefenin ekolojik tartışmalara sunabileceği önerilerden mahrum kalınmaktadır. Onlara
göre liberalizmin sahip olduğu felsefi birikim sayesinde yeşil liberalizm yeşil düşünceye önemli katkılar
sunabilecektir. Bu çalışmada yeşil liberalizmin çevre sorunlarına çözüm bulma becerisi irdelenmektedir.
Çalışma, yeşil liberallerin görüşlerine karşı durarak liberal prensipler ile ekolojik prensiplerin birbiriyle
uyumlu olmadığını savunmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Yeşil liberalizm, ekonomik liberalizm, liberal demokrasi, ekolojik kriz, kapitalizm
THE LIMITATIONS OF GREEN LIBERALISM AGAINST ECOLOGICAL PROBLEMS
Abstract
The position of liberalism towards ecological problems has been a matter of discussion in the green thought.
Many green thinkers indicates liberalism as a main source underlying ecological crises. It has been criticized
being inheritor of Enlightenment philosophy and attaching human more importance than other natural beings.
Dualist perspective that attribute civilization to humanity and wildness to nature has been perceived as
problematic. Most importantly, it has been blamed being the main source of the natural abuse by targeting
economic growth for development. Conversely, a group of liberal thinker opposing to these critics, argues that
green liberalism is possible. According to them, political liberalism and economic liberalism are not the same.
This opinion argues that there is not a compulsory relation between capitalist economy and political liberalism.
Therefore, economic liberalism should be blamed for the ecological crisis not political liberalism. Because of
these prejudiced opinions, green thought becomes deprived of liberal contribution. According to them, the
philosophical background liberalism possess could provide worthy contributions to green thought. This study
examines problem solving ability of green liberalism to the ecological problems. Opposing green liberals, it
argues that liberal principles are not compatible with the ecological principles.
Keywords: Green liberalism, economic liberalism, liberal democracy, ecological crises, capitalism
Bu çalışma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen “Yeşil Düşüncede Mülkiyet
Kavramı: Ekoliberalizmin Kuramsal Bir Eleştirisi” isimli doktora tezinden üretilmiştir.
**
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Giriş
Bugün yaşanan ekolojik kriz, sonuçları açısından hem toplumsal yaşam, hem de ekolojik
dengenin sürdürülebilmesi için hayati bir risk oluşturmaktadır. Öte yandan bugüne kadar
alınan önlemlerin, çevre sorunlarını çözmede yetersiz kaldığı açıktır. Bu nedenle, ekolojik
krizin görünen nedenlerinden çok altında yatan temel nedenlerin araştırılması bir zorunluluk
olarak görülmektedir. Yeşil düşünce bu anlamda, ekolojik sorunların temeline inerek,
kaynağında yer alan hatalı unsuru arayan yaklaşımlardan oluşur.
Liberalizmin yeşil düşüncedeki konumlanışı ise oldukça tartışmalı bir konudur. Serbest
piyasanın ve kapitalizmin ekolojik sorunları çözmek için doğru araçlar olmadıklarının
anlaşılması, pek çok yeşil düşünüre göre liberalizmin ekolojik tartışmalara katkı
sunamayacağı anlamı taşır. Diğer taraftan bir grup liberal düşünür, liberalizme atfedilen
ekoloji karşıtı görünüşün haksız olduğunu, aslında liberalizm ve ekolojik yaklaşımın birbiriyle
uyumlu olabileceğini savunur. Bu görüşe göre liberalizm, barındırdığı felsefi birikim
nedeniyle diğer pek çok yaklaşımın asla sahip olamayacağı bir potansiyele sahiptir.
Liberalizmin ekolojik tartışmaların içinde yer almasıyla, çevre sorunları ütopik gelecek
hayallerinden çok daha gerçekçi ve uygulanabilir bir düzleme kavuşacaktır. Diğer taraftan
yeşil liberalizm ekolojik sorunları, liberal prensiplerin sınırlandırdığı bir perspektiften ele alır.
Özel mülkiyet, insanmerkezcilik, hukuk önünde eşitlik, bireysel özgürlüklerin korunması gibi
prensipler, liberal düşüncenin ekolojik gereksinimler için dahi ödün veremeyeceği unsurlardır.
Bu çalışmada liberal prensipler ile ekolojinin uyumlu olup olmadığı üç kısımda
incelenmektedir.
Siyasi ile İktisadinin Birbirinden Ayrılması
Bir grup liberal, liberalizmin ekolojiyle uyumlu olamayacağına ilişkin yargının, ekonomik
liberalizm ile siyasi liberalizmin farklılıklarının göz ardı edilmesinden kaynaklandığını
savunur. Bu görüşe göre ekonomik liberalizm büyümeyi temel hedef olarak görür ve bu
uğurda doğanın sömürüsünü önemsizleştirir. Serbest piyasa sistemine yöneltilen suçlamaların
pek çoğunda haklılık payı vardır ve ekonomik fayda arayışı ekolojik anlamda çok sakıncalı
sonuçlar doğurabilir. Örneğin Barry (2001: 62- 63), serbest piyasanın daima ekonomik
büyüme arayışında olduğunu, oysa ekonomik büyümenin neredeyse zorunlu olarak ekolojik
sorunların büyüyüp karmaşıklaşması anlamına geldiğini belirtir. Liberal düşünce tarafından
kabul edilen ussal davranışın toplumsal yarar doğuracağı fikrine itiraz eder. Ekonomik
anlamda ussal bir yaklaşımın, ekolojik anlamda yıkım doğurabileceğini kabul eder. Ancak bu
görüşe göre ekonomik liberalizmin yarattığı sorunlar nedeniyle liberal demokrasilerin
suçlanması doğru değildir. Ekonomik liberalizm ile siyasal liberalizm birbirinden farklıdır.
Serbest piyasa, liberal demokrasiden çok daha önce ortaya çıkmıştır. Kapitalizm, siyasi
liberalizmle ilişkili politik yapının veya özgürlüklerin zorunlu bir parçası değildir. Dahası,
liberal demokrasi ile serbest piyasa arasında birbirlerini gerektiren zorunlu bir ilişki
bulunmaz. Dolayısıyla ekonomik liberalizme yöneltilen eleştiriler siyasi liberalizme yönelik
bir anlam ifade etmez. Daha açık bir ifadeyle, ekonomik liberalizmin ekolojiyle uyumsuz
olması, siyasi liberalizmin de ekolojiyle uyumsuz olduğu/olacağı anlamına gelmez
(Wissenburg, 2001: 192- 194).
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Bu düşünürlere göre liberalizmi tek bir bakış açısıyla okumak ve onu ekolojik sorunların
kaynağı olarak benimsemek hatalıdır. Aksine, liberalizm ile ekoloji arasında, iki taraf için de
faydalı olacak bir diyalog kurulması mümkündür. Liberalizm, sahip olduğu felsefi birikim
sayesinde ekolojik sorunlara somut çözümler sunabilir. Örneğin doğal çevreyle barışık ve
kaynakları koruyan bir yaşam biçimi için sabit-devlet ekonomisi modelini öneren Mill, bu
anlamda liberalizmin ekolojik sorunlara somut çözümler sunabileceğine ilişkin önemli bir
örnektir (De Geus, 2001: 33- 34). Liberalizmin yeşil politik teori içinde yer edinmesi ile
ekolojik tartışmalar daha olgun bir düzeye çıkacak, böylelikle salt eleştirinin ötesine geçilerek
uygulanabilir cazip çözüm önerileri geliştirilebilecektir (Barry, 2001: 60).
Bu görüşe karşı marksist yaklaşım, iktisadi ile siyasi alanların birbirinden ayrılmasının
kapitalizmin özgül koşulları sonucu oluşan bir yanılsama olduğunu savunur. Buna göre
feodalizmde üreticiler, mülkiyet ilişkisi ile bağlı olmasalar da üretim araçlarının kullanım
hakkına sahiptir. Bu nedenle üretim sürecinin egemen sınıflara aktarılması, siyasi güç eliyle
sağlanır. Siyasi otorite servetini, zor kullanım veya tehdit yoluyla üretici sınıfın üretimine el
koyarak elde eder. Burada siyasi ile iktisadi alan iç içedir (Özenç, 2014: 126- 127). Ancak,
kapitalist üretim biçiminin ihtiyaç duyduğu üretimin sürekliliği, üretim araçlarının arzının
yeterli düzeyde olmasını gerekli kılmıştır. Bu gereklilik, Polanyi’nin (2014: 118) ifade ettiği
gibi emeğin, doğanın ve paranın metalaştırılmasını, piyasada alınıp satılmasını gerektirir.
Emeğin, toprağın ve paranın metalaştırılması ve üretim araçlarının egemen sınıfın özel
mülkiyeti altına alınması, daha önceki toplumlardan farklı olarak üreticilerin üretim
araçlarından kopmasına neden olur. Üretimi sağlayabilmek için gerekli olan emek gücünün
sisteme entegre olması, bu defa siyasi zor kullanım yoluyla değil, üretici sınıfın iktisadi
kanallarla mülksüzleştirilerek, emek gücünü satmaya mecbur bırakılması yoluyla
gerçekleştirilir. Önceki üretim biçimlerindeki gibi kapitalizmde de egemen sınıfın sömürüsü
üreticilerin emek güçleri üzerinde devam eder ancak emeğin metaya dönüşmesi ve siyasi
gücün artı değerin sömürülmesi sürecinden çıkması, sömürünün gizlileşmesine neden olur.
Üretici emek egemen sınıfın sömürüsü altında olmaya devam etmesine karşın, siyasi bir
baskı, somut zor kullanım olmadığı için üreticilerde emeklerini ücret karşılığında kendi
rızalarıyla verdikleri izlenimi yaratılır. Burada, kapitalizm öncesi piyasa ilişkilerinden farklı
olarak emek, bir meta haline gelerek piyasada değişim ilişkilerinin bir unsuru haline gelirken,
artı değere el konma süreci iktisadi alanın konusu haline gelir ve görünürde siyasi alandan
dışlanır (Marx, 2016: 616- 617; Özenç, 2014: 130- 131). Öte yandan Wood’a (2008: 46) göre
siyasi otoritenin sömürü ilişkilerinde doğrudan güç kullanımını terk etmesi, bu sürecin
tamamen dışında kaldığı anlamı taşımaz. Aksine siyasi otorite, iktisadi ilişkilerin devamını
sağlamak üzere gerekli mekanizmaları çalışır durumda tutma görevi üstlenir. Kapitalizmle
birlikte siyasi otoritenin artı-değere el konulma sürecinde aktif rolünü kaybetmesi, özgürlük
ve eşitlik gibi önceki üretim biçimlerinde tanımlanamayacak hukuki statülerin
tanımlanabilmesini olanaklı kılar. Siyasi ile iktisadi alanın ayrılmasıyla beraber bireyler,
kanun önünde birbirleriyle eşit ve siyasi zorlama veya baskılardan özgür vatandaş statüsü elde
ederler. Ancak bu eşitlik, hukuk önünde eşitlikten ibarettir ve asla fırsat eşitliği anlamına
gelmez, özgürlük ise piyasanın ihtiyaçlarına cevap verebildiği ölçüde geçerlidir.
Macpherson’a (1984: 57) göre liberal devrimlerin yurttaşlara sağladığı özgürlük, piyasada
emeklerini satma ve pazarlık etme özgürlüğünden ibarettir. Harvey ise (2015: 208- 210),
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liberal devletin bireylere sunduğu özgürlüğün tahakküm ile el ele gittiğini dile getirir. Bu
yoruma göre devletin bireyler üzerindeki keyfi gücü sınırlandırılırken, tahakküm ve disiplin
içselleştirilir. Özgürlük alanı, serbest piyasanın işleyişini güvence altına alan katı sınırlarla
çevrilidir. Piyasa sisteminin dayattığı sınırlamaların aşılarak gerçek özgürlüklere ulaşılması
ise ancak piyasa ekonomisinin sona ermesiyle mümkün hale gelecektir.
Siyasi ile iktisadi alanın birbirinden ayrılmasının bir diğer sonucu, üretici emek üzerindeki
sömürünün gizlenmesine benzer şekilde, doğanın sömürüsünün de gizlileşmesidir.
Metalaştırılan ve piyasa eline bırakılan doğal varlıklar, siyasi karar alıcıların sorumluluğundan
çıkarılarak iktisadi alanın kendiliğinden gelişen süreçlerine tabii kılınır. Böylelikle ekonomik
özgürlük alanının içinde yer alan doğal varlıkların sömürüsü, bütünüyle siyasi denetim ve
hesap sorulabilirlikten uzaklaştırılmış olur. Wood’a (2014: 27- 28) göre siyasi alan ile iktisadi
alan birbirinden ayrılmış ve siyasi alan giderek yoksullaşmıştır. Bu durum demokratik hesap
sorulabilirliği önemli ölçüde engellemektedir. İnsanların politik fikirler geliştirdikleri ve
kolektif hedeflerin belirlendiği Habermas’ın kamusal alan olarak tanımladığı alan, giderek
artan bir biçimde iktisadi alanın içinde yer alır. Bireyler, kişisel tercihlerinin sisteme
yansımasının en iyi yolunun iktisadi mekanizmalarla gerçekleşeceği düşüncesini
benimsedikçe, politik alan işlevsizleşir (Hobsbawm, 2011: 127- 128). Dolayısıyla, liberal alan
ile ekonomik alan arasında yeşil liberalizmin ileri sürdüğü gibi keskin bir ayırım yoktur ve
siyasi alan ekonomik alanın güdümünde hareket etmek durumundadır.
Doğaya Atfedilen Değer
Adaletin yalnızca insanla sınırlı algılanışına itiraz eden, insan dışı canlı ve cansız varlıkları da
içerecek bir çevresel adalet arayışını savunan ekolojist görüşlere karşı liberal düşünce doğayı
adalet dağıtımının öznesi olarak görmenin bir takım sorunlar barındırdığını savunur
(Jamieson, 2007: 93; Baxter, 2005: 77). Liberal görüşe göre insan dışı doğanın öz
farkındalığının bulunmaması, Kantçı bir söylemle, insani amaçlar adına kullanılabilir araçlar
olmalarını meşrulaştırır (Kant, 2010: 82). Ackerman (1980: 70- 73), bir varlığın toplumsal
adalet tartışmasında taraf olabilmesi için kendisini, adalete ilişkin taleplerini ussal bir biçimde
savunabilmesi gerektiğini dile getirir. Bu görüşe göre, inorganik doğa dışında canlı varlıklar
ve hatta iletişim becerileri belirli bir düzeyde gelişmiş olan hayvanlar bile, toplumun bir
parçası olabilmeleri için gerekli olan iletişim becerisinden yoksundur. Hayvanlar toplumdan
beklentilerini dile getiremez, taleplerini seslendiremezler. Kendileri için ne istedikleri tahmin
yoluyla anlaşılmaya çalışılsa dahi tam anlamıyla bir iletişim kurmak mümkün değildir. Bu
nedenle insan dışı varlıklar toplumun bir üyesi sayılamaz, üyelerin sahip olduğu haklara sahip
olamazlar. Onlar haklara değil, yurttaşlar tarafından geliştirilen ve kendilerini ilgilendiren
politikalara bağlı kalmak durumundadır.
Öte yandan Rowlands’a göre toplum, onu oluşturan üyelerin kendi aralarında uzlaştıkları gizli
bir sözleşmeye dayanır. Ancak bu sözleşme, bireylerin ihtiyaçlarını somut bir biçimde dile
getirip, yapılan pazarlıklar sonucu uzlaşıların ortaya konduğu ve imzaların atıldığı somut bir
sözleşme değildir. Bu sözleşme aslında semboliktir. Amaç, bireylerin yaşamlarını
kolaylaştıracak temel gereksinimlerin, ahlaki ölçütlerin belirlenmesi ve özgürlüklerin
mümkün olduğunca korunmasıdır. Dolayısıyla, insan dışı varlıkların adaletin öznesi,
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toplumun bir üyesi olarak görülebilmeleri için mutlaka konuşmaları, taleplerini dile
getirebilmeleri gerekmez. Tüm bireylerin sorunlarını veya adalet beklentilerini toplumsal
ortamda teker teker dile getirmeleri nasıl mantık dışıysa, insan dışı varlıkların toplumun bir
üyesi sayılabilmeleri için böyle bir koşul dayatmak aynı şekilde mantık dışıdır (Rowlands,
2009: 123- 124).
Buna karşı Wissenburg (2003: 11- 12), insanların hayvanları ne ölçüde anlayabildiklerinin
belirsiz olduğunu, bu nedenle hayvanların insanlar tarafından temsil edilebilmelerinin
mümkün olmadığını savunur. Ona göre hayvanlara veya diğer insan dışı varlıklara belirli
haklar tanımak karşılıklı bir anlaşmanın bizlere yüklediği bir görev değil, gönüllü bir
hediyedir. Temel ahlak kuralları eşitlere eşit davranılmasını gerektirir ancak insanlar ile
hayvanlar veya diğer doğal unsurlar arasındaki farklılıklar, onlara farklı davranılmasını
meşrulaştırır. İnsan dışı varlıklara karşı her türlü kötü davranışı meşrulaştıran insanlar ile
hayvanların eşit olmadığı söylemine karşı Singer (2005: 39- 40), insanların eşit olduğu
düşüncesine meydan okuyarak, insanların sahip oldukları eşit temel hakların insanlar
arasındaki eşitliğe dayanmadığını savunur. Ona göre insanlar kendi aralarında eşit değildir,
ahlaki ve zihinsel kapasiteleri, iletişim kurma becerileri, haz ve acıya karşı duyarlılıkları gibi
pek çok konuda farklılıklar taşırlar. Singer’a göre (2005: 46) insanlar arasındaki eşitlik,
birbirleriyle her anlamda denk olmalarından değil, belirli bir eylemden olumlu veya olumsuz
yönde etkilenebilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda, acı çekebilmeleri ve haz
duyabilmeleri veya belirli bir eylemden etkilenebilmeleri hayvanların da ahlaki statüye sahip
olmalarını gerektirir. Diğer taraftan yeşil liberalizmi savunan Wissenburg, Singer’ın
savunduğu, türleri de içine alan faydacı yaklaşımın bazı hayvanların geçici hazları uğruna bir
grup insanın feda edilmesini veya tüm hayvanların gelecek mutlulukları için insan türünün
yok olmasını meşrulaştırması nedeniyle pek çok tuhaf ikileme neden olabileceği uyarısında
bulunur. Faydacı yaklaşımın vurguladığı acı çekebilme ve haz duyabilme becerisinin önemini
kabul etse de, ona göre bir yaşamın değerli kabul edilebilmesi için acı ve hazdan fazlası
gerekir. Wissenburg’a göre adalet dağıtımında bir taraf olabilmek için öncelikle öznenin
ahlaki statüye sahip olması gerekir. Söz gelimi söz verip bu söze sadık kalabilen,
davranışlarını bilinçli bir biçimde gerçekleştiren, sahip olduğu kaynaklara veya genel olarak
yaşamına olabilecekler için endişe duyabilen varlıklar ahlaki varlıklardır. Ona göre ne
hayvanların, ne bitkilerin ne de inorganik doğanın gelecek planları veya kendi hayatlarına
yönelik endişeleri vardır. Bu nedenle, insan dışı doğaya hukuki haklar tanınması için veya
onların (eğer varsa) ihtiyaçlarının önemli olduğuna inanmak için hiçbir gerekçe yoktur. Bir
hayvanı öldürmenin, doğal ölümünden hiçbir farkı olmadığını, ölümün şu veya bu şekilde,
biraz önce veya sonra, daha çok veya az acıyla gerçekleşmesinin ne hayvanın kendisi ne de
başkaları için bir anlam ifade etmediğini belirtir. Bu nedenlerle Wissenburg (2003: 11- 16),
insanlar ve ahlaki özne olmaya yeterince yakın olan birkaç hayvan türü dışındaki doğanın, bir
bütün olarak insani amaçlar için kullanılması meşru kaynaklar olduğunu savunur.
Yaşanılan ekolojik krizin tam da insanları diğer türlerden üstün gören bakış açısının bir
sonucu olduğunu savunanlara göre ise çevre sorunlarının çözümü çevresel adalet olmaksızın
mümkün olmayacaktır. Bu görüşe göre çevresel adalet yalnızca insan için veya insanlar
arasında çözümlenmesi gereken bir sorun değildir. Duyusal olsun olmasın, doğanın tüm
unsurlarının yaşama, kendini gerçekleştirme veya zarar görmeme gibi haklarının tanınması ve
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çevresel adalet anlayışı içinde yer alması gerekir (DeLuca, 2007: 27). Ancak yeşil liberalizm,
liberal prensiplerle sınırlandırılmıştır ve insanmerkezli prensipler nedeniyle çevresel adaleti
sağlayacak donanıma sahip değildir.
Dağıtımcı Adalet ve Liberal Demokrasi
Liberal düşünce insanların özgür doğduklarına ve kendi kaderlerinin belirleyicileri
olduklarına inanır. Bireyler, kendi geleceklerine ilişkin hayalleri ve planları başka kimsenin
etkisi veya baskısı olmadan özgürce gerçekleştirebilmelidir. Bu prensip liberal felsefenin
temelini oluşturur. O’Neill’in (1993) savunduğu gibi herkes için kabul edilebilir ortak “iyi”
tanımına karşı çıkarak, herkesin kendi “iyi”sine kendisinin karar vermesi gerektiğini savunur
(Freeden, 2015: 98- 99; Barry, 1991: 29- 30; Wissenburg, 1998: 12). Bu nedenle ekolojik
denge uğruna ortaya atılan bireyin sınırlandırılması görüşü liberalizm tarafından önemli bir
tehdit olarak algılanır. İnsanların yapabilirliklerinin, amaç ve hayallerinin sınırlanması,
müşterilerin seçimleri üzerinden getirilecek veya kendiliğinden ortaya çıkacak baskılar,
kaynak tüketimlerinin, atık üretimlerinin politik kararlar tarafından denetlenmesi gibi
kısıtlamalar pek çok liberale göre özgürlüklerin yavaş yavaş yok olması anlamına gelir.
Ekolojistler tarafından önerilen ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için uyulması
gereken sınırlamalar veya trajedilerden kurtulmak için sınırlanan büyüme rakamları liberal
düşünce için önemli olan bireysel tercihlerin baskı altına alınması demektir. İnsanlar kendi
başlarına karar verme, alternatifler arasından kendilerine en uygun olanı tercih etme
özgürlüklerini yitirirler (Wissenburg, 1998: 33- 34).
Öte yandan ekolojik kaygıların politikaya yansıması sonucu her anlamda daha eşitlikçi bir
dünya arayışı ortaya çıkmaktadır. Yeşil düşünceye göre üretim faaliyetlerinin daha eşitlikçi
bir dağılımı, atık dağılımının doğa tarafından daha rahat tolare edilebilmesini sağlayabilir,
yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın bir biçimde kullanılması, ekonomik refahın
daha eşitlikçi bir biçimde paylaşılmasına yol açabilir. Bu nedenle yeşil düşünce ekolojik
krizin aşılabilmesi için eylemlerin arzu ve isteklerin değil ihtiyaçların güdümünde olması
gerektiğini savunur. Dahası liberal özgürlük ve eşitlik vurgusuna karşı, insanların eşit haklara
sahip olmalarının uygulamada hiçbir anlam ifade etmediği ve asıl önemli olanın fırsat eşitliği
olduğu eleştirisi ortaya atılır. Hukuki olarak bir eylemi gerçekleştirebilecek olmak, o eylemi
gerçekleştirebilmek için yeterli değildir. Gerekli şartlar ortada yoksa veya eylemin
gerçekleşmesinin önünde hukuki olmayan engeller varsa, bu görüşe göre kişi özgür değildir.
Örneğin Christman (1994: 69), mülkiyet hakkı gibi hakların toplumsal eşitsizliği arttırarak
özgürlükler önünde bir engele dönüştüğünü dile getirir. Bu görüşe göre yapılması gereken eşit
özgürlüklerin gerçek yaşamda daha anlamlı olan fırsat eşitliği, kaynaklara ulaşım ve
yararlanma eşitliği ve refah eşitliği gibi haklara çevrilmesidir. Dağıtımcı adalet fikri ile
eşitliklerin toplumda yaygın bir şekilde dağıtılması, kaynakların yeniden ve eşitlikçi
dağılımını gerektirmektedir (Low ve Gleeson, 2002: 198- 200; Westra, 2006: 156;
Wissenburg, 1998: 77).
Ancak pek çok liberal, eşit hak tanımının ötesinde, kaynak dağılımını da içeren eşitlikçi bir
dünya arayışına karşı çıkar. Örneğin Rothbard (2009: 4) tüm eşitlik arayışlarının boş yere sarf
edilen çabalar olarak görür ve eşitlikçi bir dünya hayalinin pratikte mümkün olmadığını
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savunur. Ona göre insanın el ve kollarını kullanarak uçması nasıl doğasına ve fizik yasalarına
aykırıysa, eşitlik de aynı şekilde insan doğasına ve fizik yasalarına aykırıdır. Gerçekleşmesi
mümkün olmayan böylesi bir hayalin peşinden koşmak ise kolaylıkla toplumsal bir felakete
dönüşebilir. Diğer taraftan dağıtımcı adaletin adil bir düzen tesis etmek için ehil bir yöntem
olmadığını savunan Nozick (2006: 203- 206), kaynakların yeniden dağıtımının daha çok
adaletsizliğe neden olacağını savunur. Bu görüşe göre öncelikle mülk edinme meşru yollarla
gerçekleşmemişse, adalete aykırı bir durum vardır ve siyasi otorite o mülk edinme işlemini
geri almalı ve bu durumdan zarar görenlerin zararları tazmin edilmelidir. Ancak mülk
edinmenin meşru yollarla gerçekleştiği durumlar için, toplumsal refah, mutluluk ve hatta
adalet adına bireylerden mülklerini almak, gerçek adaletsizliktir. Kaldı ki kaynakların bir defa
eşitlikçi bir biçimde dağıtılması, refah ve servet eşitliğinin daima süreceği anlamına gelmez.
Yeniden dağıtımın yaratacağı adaletsizlik bir kenara konulsa ve uygulamada ortaya çıkacak
olan tüm zorlukların üstesinden gelinerek eşitlikçi bir yeniden dağıtım gerçekleşebilse bile,
eşitlik zamanla yine bozulacaktır. Yeniden dağıtım defalarca yapılsa dahi, eşitsizliği
yaratabilecek her türlü eylem yasaklanarak tüm özgürlükler ortadan kaldırılmadığı sürece,
refah eşitsizliği önlenemez. Dağıtımcı adalet hiçbir sorunu çözemediği gibi, adalet adına
gerçekleştirilen yeniden dağıtım toplumu, çalışkan ve yeteneklinin güçsüz ve tembel
tarafından sahiplenildiği bir tür köleliğe dönüştürür (Wissenburg, 1998: 77). Bu görüşe göre
sürdürülebilir bir dünya yaratmanın tek yolu yeşil ütopyalarda olduğu gibi dünyayı büyük bir
parka veya ineklerin serbestçe otladığı geniş bir çiftliğe dönüştürmek değildir, insanlar nasıl
bir sürdürülebilir dünyada yaşamak istediklerine kendileri karar verebilmelidir. Büyük
binalardan oluşan, içinde hiç park barındırmayan bir şehir de pekâlâ sürdürülebilir olabilir.
Liberal demokrasiler aracılığıyla aynı anda hem sürdürülebilir ve ekolojik gereksinimlerle
uyumlu, hem de bireysel özgürlükleri koruyan ve insanlara hayal ettikleri dünyalarda yaşama
fırsatı tanıyan bir sistem oluşturmak mümkündür (De-Shalit, 2000: 83; Wissenburg, 1998:
81).
Yeşil liberalizmin dağıtımcı adaleti reddeden yaklaşımına karşı, liberal demokrasilerin
ekolojik prensiplerle uyumlu olacağının bir garantisi olmadığı görüşü ileri sürülür. Temsili
demokrasilerin bireyler arasında eşitlik sağlama, bireylerin seslerini duyurma veya siyasal
kararlarda söz sahibi olma konularındaki yetersizlikleri gündeme taşınır. Temsili demokratik
sistemlerin, toplumsal eşitsizlikleri kendi bünyesine katarak politik kararlara olduğu gibi
yansıttığı savunulur. Meclislerdeki temsilci dağılımları, bu iddianın en somut
göstergelerindendir. Erkek, yaşlı ve belirli meslek gruplarına mensup kişilerin ağırlıklı olduğu
meclislerin, toplumsal anlamda farklı grupları temsil etmede yetersiz olduğu ve pek çok farklı
kesimin bu anlamda kendilerini ifade etme şanslarının bulunmadığı sıklıkla dile getirilir.
Bunun yanında, birbirleriyle rekabet içindeki partilerin zamanla düşünsel anlamda toplumun
ortalama çizgisine yaklaşma eğiliminde olduğu, dolayısıyla birbirlerinden farklı görüşleri
savunması gereken partilerin zamanla birbirleriyle çok yakın söylemler benimsedikleri ileri
sürülür. Parti içi demokrasinin zayıflıkları nedeniyle parti liderlerinin etkinliklerinin artması,
sermayenin yönetimi etkileme becerisini arttırırken, siyasal partilerin farklı sesleri kucaklayan
bir anlayıştan çok, teksesli bir yapıya dönüşmesi eleştirilir. Özetle, temsili demokrasiler
uygulamada toplumu oluşturan bireylerin sesi olmaktan, bireylerin karşı karşıya oldukları
sorunların dile getirilip çözüm arandığı bir platform olmaktan ziyade, oy arttırma endişesiyle
ortalama kesimin sesi olmaktadır. Liberal demokrasinin bu gibi kusurları, ekolojik sorunlara
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karşı tutumuna da yansımaktadır. Çevreciliğin demokratik sistem dışında kalmasının, sistemin
bu gibi arazlarından kaynaklandığı dile getirilir (Eckersley, 2004: 87; Çoban, 2014: 459).
Bu yaklaşıma göre liberal demokrasiler ekolojik sorunların çözümü için uygun bir araç
değildir çünkü bir sorun, o sorunun kaynağı tarafından geliştirilen bir reçeteyle çözülemez.
Liberal felsefenin bir ürünü olan liberal demokrasi, sorunların kendiliğinden oluşan düzen
içinde çözüleceği inancıyla, toplumsal dönüşümü destekleyen görüşlerin karşısında
konumlanır. Böylece liberal demokrasi, eşitlikleri iktisadi alanın dışına iterek, iktisadi
eşitsizliklerin siyasal mekanizmanın dışında yer almasının bir aracı haline gelir (Wood, 2011:
104). Seçimler yoluyla siyasi karar alma sürecinin yurttaşların denetiminde olduğu inancı
korunur ancak aslında toplum bu sürecin tamamen dışında yer alır. Anderson’a göre (2007:
49) halkın bağımsızlığının ifadesi olarak yapılan seçimler sonucu belirlenen parlamento,
milletin kendi seçimleri sonucu oluşturulmuş kendi yönetimleriymiş gibi hayali bir algı
yaratır. Öte yandan yurttaşlar arasında, sömüren ile sömürülen arasındaki eşitliksiz ilişki,
hukuki eşitlik maskesi ardında gizlenir. Kitleler, kendilerini temsil ettiğine inandıkları
parlamentonun faaliyetleri dışında kalır. Dolayısıyla ekolojik sorunları sanayi toplumu, üretim
ilişkileri ve nihayetinde kapitalist sistemle ilişkilendiren çevrecilerin liberal demokrasi
kanalıyla sistem üzerinde dönüştürücü bir etki yaratmaları, sistemin kendisi tarafından
önlenir. Macpherson’a göre (1984: 56- 59) liberal demokrasinin sistemde dönüştürücü
talepleri engellemesinin ardında iki temel etmen vardır; bunlardan ilki her yönetim sistemi
gibi liberal demokrasinin de bir iktidar sistemi olmasıdır. Piyasa toplumunun varlığını
sürdürebilmesi için yurttaşlar üzerinde bir takım kuralların konduğu ve güç kullanımının
meşru olduğu bir sistemdir. İkinci olarak liberal demokrasi toplum içindeki iktidar ilişkileri
kümesini koruma ve güçlendirme konumundadır. Toplumun çoğunluğunun üretim araçlarının
mülkiyetine sahip olmadığı ve dolayısıyla başkalarının mülkiyeti altındaki üretim araçlarında
çalışmak durumunda oldukları kapitalist toplumda, iktidar ilişkileri liberal devlet eliyle
korunur ve güçlendirilir. Bu anlamda liberal demokrasi, toprak ve diğer üretim araçlarının
azınlığın mutlak mülkiyetinde yer aldığı kapitalist sistemin “demokrasi” adıyla
normalleştirilmesi ve meşrulaştırılması olarak yorumlanır. Aslında liberal demokrasi
gösterildiği gibi iktidarın halkın elinde olduğu bir sistem değildir, daha ziyade halkın
haklarının gasp edilmesidir. McNally’ye göre (2013: 283) demokrasiyi liberalizmle
birleştirerek demokratik bir toplum yaratıldığı ve iktidarın halka dayandırıldığı
düşünülmektedir ancak liberal demokrasi hakların kısıtlanmasından ibarettir. Dolayısıyla
liberal demokrasi bir dereceye kadar politik demokrasiye izin verse de, tüketim, yatırım,
üretim ve teknolojiyle ilgili kararlar gibi ekolojik sorunların kaynağı olan önemli konularda
yurttaşların katılımını sert bir biçimde kısıtlar. Eckersley’in de (2004: 96- 97) belirttiği gibi
Wissenburg’un ortaya koyduğu yeşil liberalizm, bu kısıtlamalara saygılı yaklaşır ve üretim
gibi kararların girişimcilere bırakılması gerektiğini savunur. Dolayısıyla yeşil liberalizm,
iktisadi alanı ekolojik sorunlar karşısında kusurlu görse de, bu alanı siyasi alanın denetimine
sokmak ve ekolojik sorunların kaynağı olan kusurları önlemek gibi bir niyet taşımaz (Wood,
2008: 240; Plumwood, 1996: 146).
Liberal demokrasilerin ekolojik kaygılara karşı çözümsüzlük ürettiği görüşünün bir diğer
gerekçesi ise aynı iktisadi eşitsizliklerin siyasi alandan dışlanmasında olduğu gibi, insan dışı
varlıkların karar alma sürecinin dışında tutulmasıdır. Kimilerine göre ekolojik varlıkların
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kendi adlarına konuşamayacak, kendi taleplerini savunamayacak olmaları nedeniyle, onların
hak ve ihtiyaçlarının siyasal karar alma mekanizmasına yansımasının gerçekçi tek yolunun
temsili demokrasi olduğu savunulur. Diğer taraftan ekolojik yaklaşım, insanmerkezci bakış
açısının genel kabul gördüğü, sistemden kaynaklanan temel sorunların siyasi mekanizmadan
dışlandığı böyle bir sistemde, doğal varlıkların liberal demokrasiler yoluyla temsil edilmesine
şüphe ile yaklaşmaktadır. Bu görüşe göre dünyanın ihtiyaç duyduğu bütüncül yaklaşımın
kabul edilip siyasi kararlara uygulanması için doğrudan demokrasi daha anlamlı ve
işlevseldir. Doğal varlıkların kendi çıkarlarını savunamıyor olmaları, insanların onların sesi
olmalarına engel değildir. Dolayısıyla, resmi bir temsil mekanizmasıyla doğal varlıkların
siyasi karar alma süreçlerine katılması, bütüncül bir dünya görüşünün politikalara yansımasını
sağlayacaktır. Kaldı ki ekolojik ihtiyaçların siyasi mekanizmaya yansımasının en iyi yolunun
liberal demokrasi olduğunu savunan Dryzek bile, liberal demokrasilerde insanın daima
merkezi bir konumda yer alacağını ve canlı merkezci veya ekomerkezci bir yaklaşımın
benimsenmesinin mümkün olmayacağını kabul etmekte ve temsili demokrasinin bütüncül
dünya görüşü anlamında yetersizliğini doğrulamaktadır (Dryzek, 2000: 143- 145; Çoban,
2014: 466).
Liberal temsili demokrasilerin ekolojik sorunları çözme konusundaki yetersizliği kimi
liberallerce yurttaşların eşit düzeyde ekolojik kaygı beslememelerine yorulur. Bu görüşe göre
her bireyin gelecek öngörüsü farklıdır ve sistem yalnızca insanların gelecek beklentilerinin ve
yaşam tercihlerinin bir yansımasıdır. Liberal felsefe topluma yukarıdan belirlenmiş bir “ortak
iyi” veya benimsenmesi gereken “yeşil yol”u dayatamayacağına göre, bireylerin taleplerinin
kabul edilmesi ve bu taleplere saygı duyulması gerekir. Buna karşın Eckersley’e göre (2004:
90- 94) gerçek, insanların ekolojik kaygılar beslememesi değil liberal demokrasilerin ekolojik
krizle başa çıkamıyor olmasıdır. Ona göre ekolojik sorunlar ekonomik, bilimsel ve siyasal
yapıların bir sonucudur ve çözüm için yine sorunun kaynağı olan yapılardan medet
umulmaktadır. Liberal devlet ise ekolojik krizin öneminin bilincinde olmasına karşın,
varlığını sürdürebilmek için krizi inkâr etme, önemsizleştirme ve doğallaştırma yoluna
gitmektedir.
Değerlendirme ve Sonuç
Yeşil liberalizmin ekolojik sorunları liberal sınırlar çerçevesinde tanımlayıp yine aynı çerçeve
içinde çözümleme arayışı, öncelikle sorunların doğalarının olduğu gibi anlaşılmasının önünde
bir engele dönüşmektedir. Liberal prensiplerden ödün vermeme önceliğiyle hareket edilmesi,
temel ekolojik sorunların yok sayılmasına neden olmaktadır. Wissenburg’un açıkça belirttiği
gibi (1998: 64) liberalizmin kendi yeşil politikasını belirlerken özgürlükleri sınırlıdır; öncelik
ekolojik sorunların nasıl çözümleneceği değil, liberalizm çerçevesinde hangi tercihlerin
mümkün olduğunun ortaya konmasıdır. Dolayısıyla yeşil liberalizm kendi kendini, kendi
ilkeleriyle sınırlamak mecburiyetindedir. Örneğin insan dışı varlıkların değil yalnızca insanın
değerli olduğu düşüncesi, insanmerkezci bir anlayışın yeşil liberaller tarafından terk
edilmeyeceğinin bir göstergesidir. Oysa, ekolojik krizin, tam da doğanın iç dengesine ve
taşıma kapasitesine saygı duyulmaması nedeniyle ortaya çıktığı bugün artık biliminsanlarınca
kabul edilmektedir. Duyusal varlıkları da içerecek bir biçimde, insan dışı doğanın salt insanın
sürekli artan ihtiyaçlarını doyurmaktan ibaret araçlar olduğu düşüncesi, bu anlamda yeşil
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liberalizmin ekolojik kriz karşısında –en azından bazı sorunlar karşısında- başarılı çözümler
sunmasını önlemektedir. Örneğin Wissenburg (2003: 11), Singer’ın savunusuna itiraz
ederken, insan dışı varlıkların da insanlarla aynı ahlaki statüde olduklarının kabul edilmesi
durumunda, insanların hayvanların mutlulukları uğruna feda edilebilmeleri gibi bir riskin
ortaya çıkacağını dile getirir. Ancak gerçekte yaşanan sorun insanların hayvanlar uğruna feda
edilmeleri değil, aksine hayvanların insanların -küçük zevklerini de kapsayan bir biçimdeihtiyaçları uğruna yaygın bir biçimde ve genellikle acı çekerek öldürülmeleri ve bunun
sistemin yaygın bir uygulaması olmasıdır. Doğaya atfedilen –veya liberalizm tarafından
atfedilmeyen - değer sorunu gibi liberalizmin ödün veremeyeceği prensipleri nedeniyle, yeşil
liberalizm pek çok sorunu çözümsüz bırakmak durumundadır.
Diğer taraftan tüm sorunları ekonomik liberalizme yükleyerek, liberal demokrasilerin ekolojik
kriz karşısında anlamlı, uygulanabilir ve somut çözümler sunabilecek bir birikime sahip
olduğu düşüncesi, pek çok açıdan eleştirilmektedir. Liberal demokrasinin, kanun önünde
eşitlik, özgürlük ve temsil perdesi altında, yurttaşların siyasal alandan uzaklaştırılmalarını
sağlayan, böylelikle sömüren ile sömürülenin belirsizleştiği yapay bir eşitlik maskesi olduğu
dile getirilir. Liberal temsili demokrasilerin kapitalist sistemle olan ilişkisi nedeniyle, tam da
ekolojik kriz gibi sistemin yarattığı sorunların çözümü için uygun bir platform olamayacağı
dile getirilir (Anderson, 2007: 49). Diğer taraftan siyasal alan ile iktisadi alanın birbirinden
ayrılmasının pek çok ekolojik sorunun hesap verilebilirlik alanından dışlanarak, iktisadi
özgürlükler alanına dahil edilmesine yol açtığı savunulur. Böylelikle sorunların temeli olan
ekonomik ilişkilerin, çözüm sürecini yöneten siyasal alanın denetiminden uzak tutulduğu
düşünülmektedir. Dahası, siyasal alanın giderek daralarak yerini iktisadi alana bırakmasının,
geniş kitlelerin depolitizasyonuna neden olduğu ifade edilir (Wood, 2011: 104). Yukarıda
değinilen nedenlerle, yeşil liberalizmin kendisini liberal prensiplerle sınırlamasının,
yaşanmakta olan pek çok ekolojik sorunun çözümsüz kalmasına neden olduğu
düşünülmektedir.
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SİGARA KARŞITI SOSYAL PAZARLAMA ARAÇLARININ
ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR
UYGULAMA
Ayşe ATAR*

Yusuf DÜNDAR**

Azize HASSAN***

ÖZET
Bu çalışmada, sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarının etkinliğinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Özellikle sosyal pazarlama araçları olarak sigara karşıtı sosyal reklam, dumansız hava sahası
uygulaması, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakma polikliniklerinin faaliyetleri ve eğitim
programları değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için literatür taraması sonucunda
oluşturulan anket, 2015 yılı Aralık ayında, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenimine devam eden
öğrencilere uygulanmış ve 412 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde,
“yüzde”, “frekans”, “standart sapma”, “aritmetik ortalama”, “bağımsız örneklemler için t-testi”, “tek faktörlü
varyans (Anova) analizi”, “Tukey (HSD) testi” analizleri kullanılmıştır.
Sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarının etkinliği, belirlenen dört faktör ( TV ve eğitim, ALO 171 Hattı, TV ve
dumansız hava sahası uygulaması ve poliklinik faaliyetleri) üzerinden ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek
değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; özetle; sosyal pazarlama araçlarına maruz kalanların
çoğunluğunun hiçbir şey hissetmediği, söz konusu araçların sigarayı bırakmada etkisinin yok denecek kadar az
olduğu, özellikle öğrencilerin dumansız hava sahası kampanyasını destekledikleri, ALO 171 Sigara Bırakma
Danışma Hattını etkisiz buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca; sigara kullanmayanlar, sigara kullananlara oranla
sosyal pazarlama araçlarını daha etkili bulmaktadır. Bununla birlikte, sigara kullananlardan sigarayı bırakmayı
düşünenler, düşünmeyenlere oranla genel olarak sosyal pazarlama araçlarını daha etkili bulmaktadır. Bu sonuç
yukarıdaki belirtilen bulgularla birlikte çalışılması gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Sigara, Sigara Karşıtı Sosyal Pazarlama Araçları
ABSTRACT
In this study, it is aimed to analyze and evaluate the effectiveness of anti-smoking social marketing tools.
Especially anti-smoking social advertising, smoke-free application, ALO 171 Smoking Cessation Hotline,
activities of smoking cessation policlinics and training programs are taken into consideration as social marketing
tools. The survey, which was created as a result of literature research in order to accomplish the purpose of
study, applied to students of Gazi University Tourism Faculty in December 2015, and 412 surveys are evaluated.
“Percentage”, “frequency”, “standart deviation”, “arithmetic mean”, “independent samples t-test”, “one-factor
analysis of variance (ANOVA)” and “Tukey(HSD) test” analysis are used to evaluate the data collected.
The effectiveness of anti-smoking social marketing tools is evaluated by analyzing in detail according to four
spesific factors (TV and education, ALO 171 Hotline, TV and smoke-free application and policlinic activities).
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According to the results of research, to sum up, it is demonstrated that; most of those who exposed to social
marketing tools feel nothing, the affect of these tools to cessation smoking is fairly low, students especially
support smoke-free application and also they found ALO 171 Smoking Cessation Hotline is very ineffective.
Also, non-smokers found social marketing tools more effective than smokers. Together with this, among the
smokers those who are willing to quit smoking found social marketing tools more effective than those who are
unwilling to quit smoking. This result emerges as a study subject together with the findings above.
Keywords: Social Marketing, Smoking, Anti-Smoking Social Marketing Tools

1.

GİRİŞ

Pazarlama öncelikle ürünlerin üretilmesi ve satılması ile ilgili olarak geliştirilmiştir. Ancak
zaman içinde hızla gelişen pazarlama yöntemleri ve teknikleri ürünlerin satılmasında çok
başarılı sonuçlar alınmasını sağlamıştır. Bunun üzerine, pazarlamacılar, bu ürünlerin
pazarlanmasında kullanılan yöntemlerin ve pazarlama tekniklerinin işletmelerin haricindeki
örgütlere de uygulanabileceğini düşünmüşlerdir (Yılmaz, 2006: 29).
Buna paralel olarak, Çoknaz (2004: 15) da pazarlamanın daha çok kâr amacı güden
kurumlarla ilgili bir terim olarak göründüğünü ancak pazarlama alanında yaşanan
gelişmelerin kavramın kâr amacı gütmeyen kurumların çalışmalarına da uygun olduğunu
ifade eden biçimde değişmesine yol açtığını belirtmektedir. Özellikle sosyal ve politik
konularda pazarlama ile ilgili öneriler yapılmaya başlandığında, pazarlamanın sosyal
problemlere uygulanabilirliğinin farkına varılmıştır. Yaşanan gelişmelere paralel olarak
Amerikan Pazarlama Birliği pazarlama için şu tanımı yapmıştır: “pazarlama, kişilerin ve
örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimini sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve
düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve
uygulama sürecidir.” Tanımda bahsi geçen düşünce pazarlaması sosyal pazarlamaya işaret
etmektedir.
Kotler ve Zaltman’a (1971) göre sosyal pazarlama, ticari anlamda mal/hizmetlerin yerine
sosyal nitelikte, topluma fayda sağlayacak düşünce ve amaçların pazarlanmasında, pazarlama
kavram ve tekniklerine başvuru olarak tasarlanmıştır. Sosyal pazarlama; ürünün planlanması,
fiyatlandırılması, iletişimi, dağıtımı ve pazarlama araştırması konularını içeren ve sosyal
düşüncelerin kabul edilebilirliğini etkilemek için yapılan programların kontrolü, uygulanması
ve tasarımının tümüdür. Yılmaz’ın (2006: 31) en basit şekilde ifade ettiği gibi “sosyal
pazarlama toplumun yararına olacak ürün ve fikirlerin sunumudur. Üreticinin değil tüm
toplumun yararına olan bir durumdur.”
Sosyal problemler, her dönemde insanların karşılaştığı temel sorunlar arasında yer almıştır.
Günümüzde insanlar çeşitli sosyal problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Sosyal
problemleri ortadan kaldırmaya yönelik uygulamaların ise her dönemde farklı düzeylerde ele
alındığı görülmektedir. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yaygınlaşması, AIDS hastalığının
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yayılması, dikkatsiz araba kullanımı sonucunda artan kazalar, sigara kullanımının
fazlalaşması, yetersiz beslenme eğilimi gibi geniş kapsamlı ve yapı itibari ile dağınık
toplumsal konu ve problemlere çözüm bulmanın tek bir yolu yoktur. Bu problemlerle
uğraşmak oldukça karmaşıktır. Dolayısıyla, geniş topluluklarda düşünce ve davranış
değişikliği oluşturmak ve toplumsal problemlere çözüm sağlamak amacıyla, geniş yankı
uyandıracak sosyal pazarlama uygulamalarına gerek duyulmaktadır (Arğan, 2007:34).
Dünyadaki her ulus vatandaşlarının ve devletin çözme girişimlerinde bulundukları sosyal
sorunları tecrübe ederler. Sosyal sorunların çözülmesi sosyal değişimi yani toplumdaki ters ve
zararlı tutum ve davranışların değiştirilmesini içermektedir. Baskın görüş, sosyal ve bireysel
yaşamın akılcı davranışla, bireyler tarafından, gönüllü olarak birlikte çalışan insanlar
grubuyla, vatandaş ve devletin ortak hareketleriyle şekillendirilebileceği, değiştirilebileceği ve
geliştirilebileceği yönündedir ve yaşam geliştirici sosyal değişimin sağlanması sosyal
pazarlamanın mücadelesi ve amacını oluşturmaktadır (Develi, 2008: 4).
Sigara kullanımı da Türkiye’nin de içinde bulunduğu tüm dünya ülkeleri için toplum sağlığını
önemli derecede tehdit eden sosyal problemlerden birisidir. Tütün kullanımı, dünyada ve
ülkemizde önlenebilir hastalık ve ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Tütün kullanımı
başta kalp ve damar hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer kanseri,
vücuttaki diğer kanserler (gırtlak kanseri, mesane kanseri, yemek borusu kanseri, rahim
kanseri vb.) olmak üzere gebelik ile ilgili sorunlara ve diğer birçok ciddi sağlık problemlerine
neden olmaktadır. En fazla kullanılan tütün ürünü mamul sigaradır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (2012) tarafından yapılan çalışmaya
göre; dünyada yılda yaklaşık 6 milyon kişi tütün kullanımının neden olduğu sağlık sorunları
yüzünden ölmekte, Türkiye’de ise en az 100 000 kişi tütüne bağlı hastalıklar nedeniyle
kaybedilmektedir. Araştırmacılar, günümüzdeki sigara içme kalıpları devam ettiği takdirde,
2020 yılında dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin sigara tüketimi yüzünden öleceğini
ve bunlardan 7 milyonunun gelişmekte olan ülkelerde meydana geleceğini öngörmektedir.
Türkiye’de toplam 14,8 milyon kişi (nüfusun % 27,1’i) tütün ürünü kullanmaktadır. Her gün
sigara içenlerin her gün sigara içmeye başladıkları yaş ortalaması 17,1 yıldır (Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2012). Halen tütün ve tütün mamulü kullananların %
70,9’unun ilk kez tütün mamulü kullanma yaşının 15-24 yaş aralığında olduğu görülmüştür.
Aralığı daha da daraltırsak halen tütün ve tütün mamulü kullananların % 50,9’unun ilk kez
tütün mamulü kullanma yaşının 15-19 yaş aralığında olduğu görülmüştür (TÜİK, 2012).
Görüldüğü üzere Türkiye’de yaklaşık olarak her dört kişiden biri tütün ürünü kullanmaktadır.
Sigara kullanmaya başlama yaşı ise lise son ve üniversite başlangıç yıllarına denk
gelmektedir. Söz konusu rakamlar dikkate alındığında Türkiye’de sigara karşıtı sosyal
pazarlama araçlarının etkinliğinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ihtiyacı
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duyulmuştur. Bu kapsamda, çalışma Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma Gazi
Üniversitesi Turizm Fakültesi ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmada sosyal pazarlama araçlarının
sigara kullanımının azaltılmasındaki etkilerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ile
öncelikle geliştirilecek sosyal pazarlama araçlarını belirlemek amaç edinilmiştir.
2.

SOSYAL PAZARLAMA VE SİGARA

İlk kez Wiebe (1951)’in, “kardeşlik de sabun gibi pazarlanabilir mi?” sorusunu sorması ile
birlikte tartışılmaya başlanan sosyal davranışların pazarlanması, Kotler ve Zaltman’ın
1971’de yayınladıkları makale ile temellerini atmıştır (Kacar, Kartal ve Kahraman, 2014: 49).
Sosyal pazarlama terimi 1971 yılında Kotler ve Zaltman’ın Journal of Marketing dergisinde
yayınlanan “Social Marketing an Approach to Planned Social Change” isimli makalesinde ilk
kez kullanılmış ve sosyal pazarlamanın doğuşu resmen ilan edilmiştir (Arğan, 2007: 36).
Sosyal pazarlama anlayışının kökleri ise 1940’lı ve 1950’li yıllarda Wiebe, Meendelsohn,
Lazrsfeld, Merton, Hyman ve Sheatsley gibi bilim adamlarının sosyal psikoloji, kişisel
haberleşme, reklâm ve halkla ilişkiler odaklı çalışmalarına dayanmaktadır. Sosyal pazarlama;
Kotler ve Andreasen (1996) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır; “Öncelikli olarak
pazarlamacının elde edeceği fayda için değil, hedef kitlenin ve genel toplumun faydası için
sosyal davranışları etkilemeye yönelik çalışmaktır” (Bayraktaroğlu ve İlter, 2007: 119’daki
alıntı). Araştırmacılar, sosyal pazarlamayı, “öncelikli olarak pazarlamacının elde edeceği
fayda için değil, hedef kitlenin ve genel toplumun faydası için sosyal davranışları etkilemeye
yönelik çalışmalar” olarak tanımlamışlardır. Bu pazarlama tekniğinde amaç; organizasyonun
faaliyetlerini yürütürken hiçbir finansal fayda beklemeden açık ve adil bir şekilde davranış
değişimini pazarlamaktır (Bayın ve Akbulut, 2012: 55).
Cemalcılar (1988: 15) sosyal pazarlamayı “bir sosyal düşüncenin nedenini ya da bir
uygulamanın hedef insan gruplarında benimsenmesini sağlamak üzere gerekli programların
geliştirilmesi, uygulanması ve kontrolü süreci” olarak tanımlamıştır. Başka bir açıdan Kotler,
Andreasen (1987: 434) sosyal pazarlamayı “pazarlamacının, bireyin ya da toplumun yararına
olduğuna inandığı biçimde onların davranışlarını etkileyecek şekilde programlar planlaması,
uygulaması ve kontrolünü tasarlaması” olarak tanımlamıştır (Uslu ve Marangoz, 2008:
116’daki alıntı). Sosyal pazarlamada görüldüğü üzere bir süreçten bahsedilmektedir. Sosyal
pazarlama sürecinin aşamaları; problemi tanımlama, hedef belirleme, hedef pazarın seçimi,
tüketici analizi, kampanyada kullanılacak kanalların analizi, programın uygulanması ve
değerlendirme olarak sıralanmaktadır (Toker, 2007: 41).
Saran ve Bitirim (2010) ise sosyal pazarlamayı “devletin, kâr amacı gütmeyen işletmelerin ve
yardım derneklerinin toplumsal fayda sağlayacak bir fikri ve davranışı topluma benimsetmek
amacıyla yaptıkları pazarlama uygulamaları” şeklinde tanımlamaktadır. Sosyal pazarlamanın
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tamamen kamu yararı içeren bir fikrin ve davranışın benimsetilmesine hizmet etmesi söz
konusudur. Sosyal pazarlama klasik pazarlama anlayışından farklılaşarak, bir ürünün değil,
bir fikrin ve davranış değişikliğinin pazarlanmasını ifade etmektedir. Sosyal pazarlamada
amaç, kâr elde etmeyi düşünmeksizin genel anlamıyla tüm toplumun refahına odaklanan
girişimlerde bulunmak ve toplumun veya ilgili kesimin bilgi düzeyini (Ulus ve Marangoz,
2008: 117) arttırmak, sosyal bir probleme arzulanan bir yanıt bulabilmek ve hedef kitlenin
olumlu yönde değişimini (Tığlı ve Günaydın, 2002: 94) gerçekleştirebilmektir. Bu çabalar
daha çok kamu hizmeti görevi üstlenen kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi
ortak toplumsal fayda amaçlı kurumların faaliyet alanına girmektedir. Serarslan’ın (1990) da
ifade ettiği gibi sosyal pazarlama daha çok devlet, üniversiteler, çeşitli sivil toplum örgütleri
gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarına uygun bir pazarlama şekli olarak
görünmektedir. Kâr amacı gütmeyen kurumların hizmetleri ve malları da pazarladıkları göz
önünde bulundurularak, sosyal pazarlama bu kurumların düşünce (fikir) pazarlaması olarak da
ifade edilmektedir (Çoknaz, 2004: 16’daki alıntı).
Türkiye'de sosyal pazarlama yaklaşımı 1980'li yıllar sonrasında kullanılmaya başlamıştır.
Türkiye'de sosyal amaçlı reklamcılık örnekleriyle başlayan sosyal pazarlama yaklaşımı daha
sonra kavramı tam olarak karşılayan sosyal kampanyalarla devam etmiştir. 1984 ve
sonrasında diş macunu firmalarının çeşitli medyadaki eğitim amaçlı reklamları bu amaçla
yapılan ilk çalışmalardır. Ancak unutulmaması gereken, sosyal pazarlamanın sosyal reklam ya
da sosyal iletişimden farklı olduğudur. Fox ve Kotler'in de belirttiği gibi "temel olarak toplum
yararına sosyal değişme sağlamaya yönelik kampanyalar önce sosyal reklam sonra sosyal
haberleşme şeklinde gelişerek sosyal pazarlamaya dönüşmeye başlamış, yalnızca tutundurma
yerine tüm pazarlama karması unsurları ile pazarlama araştırması bir arada kullanılmıştır"
(Kurtoğlu, 2007: 129).
Sigaradan bahsetmek gerekir ise, literatürde Nicotiana tobacum adı verilen halk arasında ise
tütün olarak bilinen bir bitkiden yapılmaktadır. Bu nedenle yine tütünden yapılan puro, pipo,
sigar gibi ürünlerle tütün kullanılan nargile de sigaraya benzer etki ve zararları
göstermektedir. Gerçekte tütün bağımlılığı ya da tütün zararları terimleri daha doğru olmakla
birlikte pratikte en sık kullanılan tütün ürünü sigara olmasından dolayı genel olarak sigara
bağımlılığı ve sigaranın zararlarından söz edilmektedir. Sigara dumanı nitrosaminler,
aromatik hidrokarbonlar, amonyak, hidrojen siyanide, CO ve nikotin gibi 4000’den fazla
madde içermektedir (Demir, 2008: 231).
Dünyada en çok ölüme yol açan iki nedenden birisi açlık, diğeri tütün kullanımıdır. Gerçekten
de tütün kullanımı, gerek doğrudan gerekse pasif duman maruziyeti nedeniyle pek çok
ölümcül sağlık sorununa yol açmaktadır (Türk Toraks Derneği, 2014). Dünyada 15 yaş üzeri
nüfusta 1.2 milyar kişi (her üç erişkinden biri) tütün kullanmaktadır (Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, 2014).
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Günümüzde dünyadaki en önemli sağlık sorunu olarak sigara kabul edilmektedir. Şu andaki
sigara içme trendinin böyle devam etmesi durumunda, içinde bulunduğumuz yüzyılda
yaklaşık 1 milyar insanın sigara nedeniyle beklenenden erken dönemde öleceği tahmin
edilmektedir. Eğer 2020 yılında tüm dünyada sigara prevelansı % 5 oranında azaltılabilirse,
sigaraya bağlı yaklaşık 100 milyon erken ölümün önlenebileceği hesaplanmaktadır.
Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 100 bin kişinin sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını
yitirdiği hesaplanmaktadır (Demir, 2008: 231) ve tüm ölümlerin % 23’ü tütüne bağlı
hastalıklar sebebiyledir (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014). Türkiye her gün tütün
ve tütün mamulü kullanma durumuna bakıldığında dünyada sırasıyla Yunanistan, Letonya,
Şili, Macaristan, Estonya, Rusya, Fransa, İspanya ve Polonya’nın ardından 10’uncu sırada
bulunmaktadır (Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014).
Sosyal pazarlama aracı olarak sigara karşıtı eğitim programları ise önemli pazarlama
araçlarındadır. Nitekim Sağlık Bakanlığı Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (20152018) incelendiğinde konunun üzerinde durulduğu/durulacağı görülmektedir. Eylem Planında
tütün ve tütün ürünleri ile mücadele konusundaki eğitim programlarının sigaraya başlamanın
önlenmesi, sigaranın bırakılması ve pasif etkilenimin önlenmesi konularını içerecek şekilde
geliştirilmesi ve uygulanması ile eğitim ve sağlık kurumları başta olmak üzere tüm
kurumlarda sigaraya başlamanın önlenmesi, sigaranın bırakılması ve pasif etkilenimin
önlenmesi konularını içerecek şekilde hizmet içi eğitimlerin sürekli olarak yapılması
stratejileri belirlenmiştir.
Bununla birlikte diğer bir uygulama olan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı sigarayı
bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla 27 Ekim 2010’da kurulmuştur. Danışma hattına
gelen çağrılar, sigara bırakma konusunda eğitim almış operatör aracılığı ile 7/24 saat hizmet
verecek şekilde karşılanmaktadır.
Gelen çağrıları karşılayan operatörler tarafından
danışanlara sigaranın zararları hakkında bilgi aktarılmakta ve sigara kullanım alışkanlıklarını
tespit etmeye yönelik bağımlılık değerlendirme ölçeği uygulamaktadır. Yapılan
değerlendirme sonucunda bağımlılık düzeylerine göre kişilere ya sigara bırakma planı
yapılmakta ya da kişiler sigara bırakma polikliniğine yönlendirilmektedir. Ayrıca, ALO 171
Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayarak sigarayı bırakmaya karar vermiş danışanlara,
sigara bırakma planı çerçevesinde belli periyotlarla geri dönüş aramaları yapılarak kişinin
takibinin yapılması sağlanmaktadır. Bununla birlikte sigara bırakma poliklinikleri sigarayı
bırakmak isteyen kişilere ücretsiz hizmet sunmakta ve gerektiğinde ücretsiz sigara bırakma
ilacı verilmektedir.
Bazı çalışmalarda sigaranın; günün ilk saatlerinde ilk sigara içimi ile beraber kişinin; iş
performansını ve dikkatini artırdığına, endişe ve depresyonu azalttığına, kişinin kendini iyi
hissettiğine yönelik bulgulara ulaşılmış olsa da sigaranın zararlarını göz ardı etmek mümkün
değildir. Modern pazarlama anlayışı çerçevesinde iyi bir pazar araştırması yapılarak, problem
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derinlemesine irdelenerek geleneksel ürün pazarlaması teknikleri kullanılarak ürün
pazarlamasında elde edilen başarılar sigara kullanımının azaltılması gibi sosyal problemlerin
çözümünde de sağlanabilir ve uzun vadede en etkili sonuçları verebilir.
3.

YÖNTEM

Bu araştırmada verilerin toplanması amacıyla yararlanılan ölçme aracı olarak anket
kullanılmıştır. Ölçme aracı sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarına yönelik oluşturulan
literatür taraması ve Özcebe, Attila, Bolat, Forouz, Koçyiğit, Özkan ve Taşçı (2013)
tarafından “Kamu Çalışanlarının Televizyonda Yayınlanan Tütün Karşıtı Reklam Filmleri
Hakkındaki Bazı Görüşleri” konusunda yürütülen bir çalışmada kullanılan anket formunun
incelenmesi sonucunda geliştirilmiştir. Anket; katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve
sigara kullanma durumunu tespit etmek (birinci bölümde) ve sigara karşıtı sosyal pazarlama
araçlarının etkinliğine yönelik düşüncelerini belirlemek (ikinci bölümde) amaçlı iki bölüm
halinde oluşturulmuştur. İkinci bölümde 5’li Likert Ölçeği (1. Kesinlikle Katılmıyorum…..5.
Kesinlikle Katılıyorum) bulunmaktadır. Söz konusu ölçekte Türkiye’de uygulandığı tespit
edilen önemli sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarının (Sosyal reklamlar, dumansız hava
sahası uygulaması, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, eğitim programları ve sigara
bırakma poliklinikleri faaliyetleri) her birinin etkinliğini belirlemeye yönelik uygun ifadeler
oluşturulmuştur.
Bu kapsamda ön deneme kapmasında pilot bir çalışma uygulanmış olup, ön denemenin
uygulandığı tarihten bir hafta sonra araştırmanın amacına uygun olarak toplam 440 öğrenciye
araştırmacılar tarafından katılımcılar ile yüz yüze görüşülerek anketin son hali uygulanmış ve
412 anket değerlendirmeye alınarak istenen veriler toplanmıştır.
Ölçme aracından elde edilmiş ölçümlerin güvenirliği Cronbach’ın alfası ölçüm güvenirliği
kestirim yöntemi ile belirlenmiş (α=0,942), ölçüm yorum ve/veya kullanım geçerliği (içyapı
üzerine temellenmiş kanıt) ise faktör analizi ile test edilmiştir.
4.

BULGULAR

Araştırma kapsamında ankete katılan öğrencilerin cinsiyeti, ekonomik durumu, ikamet edilen
yer, sigara kullanım durumu, sigara kullanmaya başlama nedeni ve zamanı, sigara kullanma
sıklığı, sigarayı bırakma ve sigara karşıtı sosyal pazarlamaya maruz kalındığındaki
düşüncelere ilişkin frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmış, sigara karşıtı sosyal pazarlama
araçlarının etkinliğini belirlemeye yönelik 5’li Likert Ölçeğinde ise her bir ifadeye ilişkin
frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca,
araştırmaya katılan öğrencilerin sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarına ilişkin
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algılamaların, bireysel özelliklerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği, parametrik
testler kullanılarak analiz edilmiştir. İki grup içeren değişkenler için “Bağımsız Örneklemleri
İçin t-testi” ve ikiden fazla grup içeren değişkenler için “Bağımsız Örneklemler İçin TekFaktörlü Varyans Analizi (Anova)” kullanılarak analiz yapılmıştır. Analizler sonucu ikiden
fazla grup içeren değişkenlerde ortaya çıkan anlamlı farklılığın, hangi değişkenlerden
kaynaklandığını belirlemek için ise “Çoklu Karşılaştırma (Tukey HSD)” analizi yapılmıştır.
Anket verilerinin çözümlenmesinde SPSS 22.0 for Windows istatistik paket programından
yararlanılmıştır.
Araştırmaya katılanların; % 49,4’ünü kadınlar, % 50,6’sını erkekler oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin aylık hane halkı ortalama gelirine göre ekonomik durumu
incelendiğinde büyük çoğunluğunun (% 75’i) orta gelir düzeyinde olduğu, yine öğrencilerin
çok büyük bölümünün (% 83,3’ü) ailesi ile birlikte kent merkezlerinde ikamet ettiği
görülmektedir. Araştırmaya katılanların % 57,8’i sigara kullanmamakta iken % 36,8’i sigara
kullanmaktadır. % 5,4’ü ise sigara kullanıp bırakmıştır. Sigara kullananların ve bırakanların
büyük çoğunluğu (% 62,9’u) lise çağlarında sigara kullanmaya başlamıştır. Sigara
kullananların ve bırakanların sigaraya başlama nedenleri incelendiğinde yaklaşık olarak
yarısının psikolojik nedenlerle ve keyif verdiğini düşünerek sigaraya başladığı tespit
edilmiştir. Sigara kullananların çoğu (% 73,5’i) günde 1 ila 20 adet (bir paket) arasında sigara
tüketmektedir. Sigara kullananların % 57,1’i sigarayı bırakmayı düşünürken % 42,9’u sigarayı
bırakmayı düşünmemektedir. Sigarayı bırakmayı düşünenlerin ve bırakanların yaklaşık olarak
yarısı (% 52,3’ü) hiçbir etkene maruz kalmadan kendi sağlığını düşünerek kendi kararıyla
sigarayı bırakmayı düşünmektedir (veya sigarayı bırakmıştır). Sosyal pazarlama araçlarından
etkilenerek sigarayı bırakan veya bırakmayı düşünenlerin sayısı yok denecek kadar azdır.
Araştırmaya katılan yaklaşık olarak her üç öğrenciden biri sigara karşıtı sosyal pazarlama
araçlarına maruz kaldığında hiç bir şey hissetmemektedir (Tablo 1.).
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri ve Sigaraya İlişkin Durumları
Değişkenler
Gruplar
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Çok düşük
Düşük
Orta
Ekonomik durum
Yüksek
Çok Yüksek
Kent
İkamet edilen yer
Kırsal
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Sigara Kullanma durumu
Bıraktım
Üzüntü
Pişmanlık
Sigara karşıtı sos. paz.
Endişe
aracına maruz
kalındığında hissedilen
Umutsuzluk
Öfke

f
203
208
12
46
309
35
10
343
69
151
237
22
61
40
42
25
51

%
49,4
50,6
2,9
11,2
75
8,5
2,4
83,3
16,7
36,8
57,8
5,4
14,8
9,7
10,2
6,1
12,4
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Sigaraya başlama zamanı

Sigaraya başlama nedeni

Sigara içme sıklığı (günde)
Sigarayı bırakma
düşüncesi
Sigarayı
bırakma/bırakmayı
düşünme nedeni

Hiçbir şey
Diğer
İlköğretim
Lise
Üniversite
Psikolojik nedenler
Aileden görerek
Arkadaşlardan görerek
Keyif verdiğinden
Konsantrasyonu arttırdığından
Sosyalleşme sağladığından
Diğer
1-10
11-20
21-30
31-40
41 ve üzeri
Evet
Hayır
Sos.paz. araçlarından etkilenme
Kendi kararıyla sağlığı düşünerek
Aile etkisi ile
Yakın çevre etkisi ile
Maddi nedenlerle
Diğer

138
55
34
110
31
44
17
32
39
6
8
28
63
51
25
7
9
88
66
1
57
7
8
16
20

33,5
13,3
19,4
62,9
17,7
25,3
9,8
18,4
22,4
3,4
4,6
16,1
40,6
32,9
16,1
4,5
5,8
57,1
42,9
0,9
52,3
6,4
7,3
14,8
18,3

Temel ya da genel araştırma amaçları için, ölçüm güvenirlik katsayıları en az .80 ve daha
yukarısı olmalıdır (Bademci, 2007; 2011; 2013). Bu çalışmada Cronbach’ın alfası ile
hesaplanan ölçüm güvenirliği katsayısı 0,942’dir.

104
25,2
71
17,2
119
28,9
119

89
21,6
113
27,4
55
13,3
67

66
16
92
22,3
24
5,8
18

%

22,1

28,4

28,9

16,3

4,4

f

68

73

135

108

28

%

16,5

17,7

32,8

26,2

6,8

f
%
f

65
15,8
63

65
15,8
73

108
26,2
130

110
26,7
97

64
15,5
49

%

15,3

17,7

31,6

23,5

11,9

f
%
f
%

70
17
43
10,4

90
21,8
75
18,2

124
30,1
89
21,6

98
23,8
114
27,7

30
7,3
91
22,1

s.s

69
16,7
69
16,7
105
25,5
117

Kesinlikle
Katılıyorum

84
20,4
67
16,3
109
26,5
91

Katılıyorum

f
%
f
%
f
%
f

Aritmetik Ort.

Ne Katılıyorum
Ne Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

TV’deki sigara karşıtı kamu spotlarını ilgi çekici
buluyorum.
Kapalı alanlarda sigara içme yasağını sigarayı
bırakma konusunda özendirici buluyorum.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattının etkin
kullanıldığını düşünüyorum.
Sigara bırakma polikliniklerinin faaliyetleri
hakkında insanların haberdar olduğunu ve yeterli
bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum.
İlgili kamu kuruluşlarının özellikle sigara kullanımı
başta olmak üzere toplum sağlığını koruyucu
tedbirleri aldığını düşünüyorum.
TV’de gördüğüm sigara karşıtı kamu spotlarını
faydalı buluyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarını
(seminer, sempozyum, konferans vb.) katılmaya
değer görüyorum.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattının
sigarayı bırakmaya teşvik ettiğini düşünüyorum
Sigarayı bırakma polikliniğinde ücretsiz ilaç
kampanyasının sigara kullanımını azaltacağına

Dağılım

İfadeler

Katılmıyorum

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyal Pazarlama Araçlarına İlişkin Görüşlerine Yönelik Bulgular

2,96

1,36

3,23

1,39

2,47

1,18

2,52

1,13

2,89

1,17

3,10

1,29

2,99

1,23

2,83

1,18

3,33

1,29
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inanıyorum.
İlgili kamu kuruluşlarının ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının sigarayı bırakmaya yönelik tüm
faaliyetlerini yeterli buluyorum.
TV’de gördüğüm sigara karşıtı kamu spotlarında
gerçek hayattan öyküler yer aldığından sigarayı
bırakma konusunda inandırıcı buluyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarının
(seminer, sempozyum, konferans vb.) bilgilendirici
olduğunu düşünüyorum.
Kapalı alanlarda sigara içme yasağını faydalı bir
uygulama olarak görüyorum.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattının iyi
tanıtıldığını insanlar tarafından bilinen bir
uygulama olduğunu düşünüyorum.
Sigarayı bırakma polikliniğinde ücretsiz ilaç
kampanyasını özendirici bir uygulama olarak
görüyorum.
Kapalı alanlarda sigara içme yasağının daha da
genişletilmesini istiyorum.
TV’de gördüğüm sigara karşıtı kamu spotlarının
yeterli sayıda olduğunu düşünüyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarını
(seminer, sempozyum, konferans vb.) sigarayı
bırakma konusunda teşvik edici buluyorum.
TV’deki sigara karşıtı kamu spotları sigara
konusunda bilgilendiricidir.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını faydalı
bir uygulama olarak görüyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarının
(seminer, sempozyum, konferans vb.) faydalı
olduğunu düşünüyorum.
Sigarayı bırakma polikliniğinde ücretsiz ilaç
kampanyasını etkileyici bir uygulama olarak
görüyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarına
(seminer, sempozyum, konferans vb.) yüksek
seviyede katılım sağlanılması için çaba sarf
edildiğini düşünüyorum.
TV’de gördüğüm sigara karşıtı kamu spotlarını
sigarayı bırakmaya teşvik edici buluyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarını
(seminer, sempozyum, konferans vb.) sigarayı
bırakma konusunda inandırıcı buluyorum.
İlgili kamu kuruluşlarının ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler ile sigaranın
zararları konusunda toplumda bir farkındalık
yarattığını düşünüyorum.

f

65

118

123

81

25

%

15,8

28,6

29,9

19,7

6,1

f

68

81

109

103

51

%

16,5

19,7

26,5

25

12,4

f

38

66

143

114

51

%

9,2

19

34,7

27,7

12,4

f
%
f

40
9,7
58

46
11,2
100

80
19,4
125

101
24,5
85

144
35
44

%

14,1

24,3

30,3

20,6

10,7

f

42

68

102

124

76

%

10,2

16,5

24,8

30,1

18,4

f
%
f
%
f

49
11,9
47
11,4
42

41
10
99
24
83

89
21,6
127
30,8
141

62
15
90
21,8
98

171
41,5
49
11,9
48

%

10,2

20,1

34,2

23,8

11,7

f
%
f
%
f

45
10,9
57
13,8
41

70
17
70
17
75

125
30,3
117
28,4
114

126
30,6
117
28,4
131

46
11,2
51
12,4
51

%

10

18,2

27,7

31,8

12,4

f

37

74

107

136

58

%

9

18

26

33

14,1

f

56

103

118

90

45

%

13,6

25

28,6

21,8

10,9

f
%
f

56
13,6
50

89
21,6
80

116
28,2
131

109
26,5
99

42
10,2
52

%

12,1

19,4

31,8

24

12,6

f

42

78

123

104

65

%

10,2

18,9

29,9

25,2

15,8

2,72

1,13

2,97

1,27

3,18

1,13

3,65

1,32

2,90

1,20

3,30

1,24

3,64

1,41

2,99

1,18

3,07

1,15

3,14

1,16

3,09

1,22

3,19

1,17

3,25

1,17

2,92

1,20

2,98

1,20

3,06

1,19

3,18

1,21

Tablo 2.’de araştırmaya katılan öğrencilerin sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarının
etkinliğine ilişkin verdikleri cevaplar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya sahip ifadelerin
[Kapalı alanlarda sigara içme yasağını faydalı bir uygulama olarak görüyorum (3,65), kapalı
alanlarda sigara içme yasağının daha da genişletilmesini istiyorum (3,64)] kapalı alanlarda
sigara içme yasağına ilişkin olduğu görülmektedir. Öğrenciler dumansız hava sahası
kampanyasını desteklemektedir. En düşük ortalamaya sahip ifadelere [ALO 171 Sigara
Bırakma Danışma Hattının etkin kullanıldığını düşünüyorum (2,47), sigara bırakma
polikliniklerinin faaliyetleri hakkında insanların haberdar olduğunu ve yeterli bilgi sahibi
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olduğunu düşünüyorum (2,52)] bakıldığında ise ALO 171 hattının etkin kullanılmadığı, sigara
bırakma polikliniklerinin iyi tanıtılmadığı görülmektedir.
Tablo 3. Sosyal Pazarlama Araçlarının Etkinliğine İlişkin Faktör Yükleri
İfadeler

TV’de gördüğüm sigara karşıtı kamu spotlarının yeterli sayıda
olduğunu düşünüyorum.
TV’deki sigara karşıtı kamu spotları sigara konusunda
bilgilendiricidir.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarının (seminer,
sempozyum, konferans vb.) faydalı olduğunu düşünüyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarına (seminer,
sempozyum, konferans vb.) yüksek seviyede katılım
sağlanılması için çaba sarf edildiğini düşünüyorum.
TV’de gördüğüm sigara karşıtı kamu spotlarını sigarayı
bırakmaya teşvik edici buluyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarını (seminer,
sempozyum, konferans vb.) sigarayı bırakma konusunda
inandırıcı buluyorum.
İlgili kamu kuruluşlarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının
yürüttüğü faaliyetler ile sigaranın zararları konusunda toplumda
bir farkındalık yarattığını düşünüyorum.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattının etkin kullanıldığını
düşünüyorum.
Sigara bırakma polikliniklerinin faaliyetleri hakkında insanların
haberdar olduğunu ve yeterli bilgi sahibi olduğunu
düşünüyorum.
İlgili kamu kuruluşlarının özellikle sigara kullanımı başta olmak
üzere toplum sağlığını koruyucu tedbirleri aldığını
düşünüyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarını (seminer,
sempozyum, konferans vb.) katılmaya değer görüyorum.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattının sigarayı bırakmaya
teşvik ettiğini düşünüyorum
İlgili kamu kuruluşlarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının
sigarayı bırakmaya yönelik tüm faaliyetlerini yeterli buluyorum.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattının iyi tanıtıldığını
insanlar tarafından bilinen bir uygulama olduğunu
düşünüyorum.
TV’deki sigara karşıtı kamu spotlarını ilgi çekici buluyorum.
Kapalı alanlarda sigara içme yasağını sigarayı bırakma
konusunda özendirici buluyorum.
TV’de gördüğüm sigara karşıtı kamu spotlarını faydalı
buluyorum.
TV’de gördüğüm sigara karşıtı kamu spotlarında gerçek
hayattan öyküler yer aldığından sigarayı bırakma konusunda
inandırıcı buluyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarının (seminer,
sempozyum,
konferans
vb.)
bilgilendirici
olduğunu
düşünüyorum.
Kapalı alanlarda sigara içme yasağını faydalı bir uygulama
olarak görüyorum.
Kapalı alanlarda sigara içme yasağının daha da genişletilmesini
istiyorum.
Sigarayı bırakma polikliniğinde ücretsiz ilaç kampanyasının
sigara kullanımını azaltacağına inanıyorum.
Sigarayı bırakma polikliniğinde ücretsiz ilaç kampanyasını
özendirici bir uygulama olarak görüyorum.
Sigara konusunda verilen eğitim programlarını (seminer,
sempozyum, konferans vb.) sigarayı bırakma konusunda teşvik
edici buluyorum.
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını faydalı bir uygulama

TV ve
Eğitim

ALO
171

TV ve
Dumansız
Hava
Sahası

Poliklinik

Güvenirlik
Katsayısı

,538
,578
,541
,678

0,881

,738
,712
,674
,689
,687
,625
,478

0,834

,640
,578
,630
,579
,711
,525
,445
,456

0,837

,690
,667
,725
,662
,494

0,818

,468
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olarak görüyorum.
Sigarayı bırakma polikliniğinde ücretsiz ilaç kampanyasını
etkileyici bir uygulama olarak görüyorum.

,694

Sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarının etkinliğine ilişkin ifadelerin bulunduğu ölçek
faktör analizine tabi tutulduğunda Tablo 3.’den de görülebileceği üzere dört farklı alt boyut
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin boyutlar itibari ile sigara karşıtı sosyal
pazarlama araçlarına ilişkin en çok etkili buldukları TV ve dumansız hava sahası boyutu
[Aritmetik Ortalama (Mean, M)=3,25, s.s.=0,93) ve müteakiben sırasıyla; poliklinik
faaliyetleri (M=3,21, s.s.=0,92), TV ve eğitim (M=3,06, s.s.=0,91) ve ALO 171 hattıdır
(M=2,76, s.s.=0,83). Faktörlerin toplam açıklanan varyansı % 57,734 olarak belirlenmiştir.
Tablo 4. Sosyal Pazarlamaya İlişkin Görüşlerin Öğrencilerin Bireysel Özelliklerine Göre Karşılaştırılması
Faktörler
Değişkenler

TV ve Eğitim
Aritmetik
Ort.

Standart
Sapma

Cinsiyet
Kadın
3,14
Erkek
2,99
T
1,622
0,105
Sig.
İkamet
Kent
3,10
Kırsal
2,86
T
2,051
Sig.
0,041*
Sigarayı Bırakmayı Düşünme
Evet
3,06
Hayır
2,74
T
1,978
Sig.
0,050*
Ekonomik Durum
Çok Düşük
2,57
Düşük
3,09
Orta
3,11
Yüksek
2,82
Çok Yüksek
2,90
F
1,797
0,128
Sig.
Sigara Kullanma Durumu
Kullanıyorum
2,93
Kullanmıyorum
3,13
Bıraktım
3,31
F
2,169
0,091
Sig.
Sigaraya başlama zamanı
İlköğretim
2,84
Lise
2,94
Üniversite
3,26
F
1,201
0,311
Sig.
Sigara içme sıklığı (günde)
1-10 adet
2,95
11-20 adet
2,79

0,86
0,95

0,92
0,81

ALO 171
Aritmetik
Ort.
2,86
2,66

2,77
2,71

0,98
0,98

2,89
2,54

0,58
0,96
0,91
0,80
1,01

2,23
2,94
2,77
2,60
2,76

1,00
0,86
0,57

2,75
2,76
2,87

1,13
0,89
0,99

2,87
2,65
3,04

1,03
0,96

2,67
2,71

Standart
Sapma

2,518
0,012*

0,81
0,84

0,84
0,79
0,482
0,630

2,311
0,022*

2,121
0,077

0,693
0,557

1,683
0,172

TV ve Dumansız Hava
Sahası
Aritmetik
Standart
Ort.
Sapma
3,38
3,12

3,26
3,18

0,96
0,89

3,02
2,69

0,44
0,84
0,83
0,89
0,95

2,58
3,35
3,33
2,73
2,77

0,94
0,76
0,73

2,87
3,48
3,35

1,02
0,89
0,91

2,79
2,88
3,25

0,90
0,94

2,93
2,75

2,898
0,004**

0,81
1,03

0,92
0,98
0,617
0,537

2,075
0,040*

5,899
0,000**

15,099
0,000**

1,545
0,205

Poliklinik
Aritmetik
Ort.
3,29
3,13

3,24
3,06

0,94
1,02

3,11
2,94

0,92
0,92
0,91
0,89
0,97

2,65
3,19
3,28
2,90
2,76

0,99
0,83
0,72

3,04
3,32
3,25

1,08
0,94
0,90

3,05
3,03
3,17

1,02
0,93

3,05
2,96

Standart
Sapma

1,694
0,091

1,408
0,160

1,066
0,288

3,215
0,013*

3,281
0,021*

0,284
0,837

0,89
0,95

0,92
0,92

0,96
0,98

0,74
0,90
0,92
0,83
1,06

0,98
0,91
0,45

1,03
0,89
0,96

1,07
0,96
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21-30 adet
31-40 adet
41 ve üzeri
F
Sig.

2,92
3,92
2,78

2,131
0,080

0,91
0,49
1,14

2,68
3,76
2,84

0,99
0,54
1,08

2,249
0,066
*Sig.<0,05 ; **Sig.<0,01

2,83
3,90
2,62

2,382
0,054

0,99
0,53
0,99

2,95
3,63
3,09

0,796
0,530

0,86
0,55
0,71

Öğrencilerin sahip olduğu bazı önemli bireysel özelliklerin sigara karşıtı sosyal pazarlama
araçlarına ilişkin görüşlerini etkileyip etkilemediğine ilişkin yapılan analiz sonuçları Tablo
4.’de gösterilmiştir. Kadınlar; bazı boyutlarda anlamlı farklılık bulunmamış olsa da erkeklere
oranla sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarını daha etkili bulmaktadırlar. Ailesi ile birlikte
kent merkezinde ikamet edenlerin özellikle eğitim programları başta olmak üzere sigara
karşıtı sosyal pazarlama araçlarını, erişilebilirliği daha kolay olduğu düşünüldüğünden kırsal
kesimlerde yaşayanlara oranla daha etkili bulmaktadır. Sigarayı bırakmayı düşünenler
düşünmeyenlere oranla genel olarak sosyal pazarlama araçlarını daha etkili bulmaktadır. Bu
sonuç; sosyal pazarlama araçlarına maruz kalındığında hissedilen duygular (çoğunlukla hiçbir
şey) ile sigarayı bırakan ve bırakmayı düşünenlerin nedenlerine (çoğunlukla sağlık
düşünülerek kişinin kendi kararıyla) ilişkin daha önceki bulgularla birlikte
değerlendirildiğinde irdelenmesi gereken bir çalışma alanı ortaya çıkmaktadır. Sigara
kullanmayanlar da sigara kullananlara oranla genel olarak sosyal pazarlama araçlarını daha
etkili bulmaktadır. Özellikle TV ile birlikte dumansız hava sahası uygulaması ve poliklinik
faaliyetleri boyutlarında sigara kullananlarla kullanmayanlar arasında anlamlı farklılıklar
tespit edilmiştir. Sigara kullanmayanlar dumansız hava sahasını sigara kullananlara oranla
daha çok desteklemektedir. Araştırmaya katılanların ekonomik durum algısı ile sigara karşıtı
sosyal pazarlama araçlarının etkinliğine ilişkin görüşleri arasında “TV ve dumansız hava
sahası uygulaması” ve poliklinik faaliyetleri” boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Bu farklılık; çok düşük-orta, düşük-yüksek, orta-yüksek ekonomik durum algıları arasındaki
anlamlı farklardan kaynaklanmaktadır. Düşük ve orta gelir grubunda bulunanlar yüksek gelir
grubunda bulunanlara oranla sosyal pazarlama araçlarını daha etkili bulmaktadır. Bu sonucun
altında maddi nedenlerle sigaraya karşı uzak durulması yatabilir.
5.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmaya katılan öğrencilerin sigara karşıtı sosyal pazarlama araçlarının etkinliğine yönelik
görüşleri incelendiğinde, genel itibariyle sosyal pazarlama araçlarının çok da etkili olduğunu
söylemek mümkün görülmemektedir. Sosyal pazarlama araçlarına maruz kalanların
çoğunluğu üzüntü, pişmanlık, endişe gibi istenen duyguları hissedememektedir. Araştırma
sonuçlarına göre ayrıca sigara kullananlar ile kullananlar arasında sigarayı bırakmayı
düşünmeyenler için sosyal pazarlama araçları çok da etkili görülmemektedir. Bu kapsamda
801

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

sosyal pazarlama araçlarının daha çok sigara kullanmamayı teşvik ettiğini ve önleyici
tedbirler içerdiğini, sigarayı bırakmayı sağlamadığını söylemek mümkün görülmektedir.
Bununla birlikte sigarayı bırakanlar veya bırakmayı düşünenler için sigara karşıtı sosyal
pazarlama araçlarının sigarayı bırakmada etkisinin yok denecek kadar az olduğu
görülmektedir. Bu sonuç yukarıdaki belirtilen bulgularla birlikte çalışılması gereken bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır.
2009 yılından itibaren kapsamlı bir şekilde uygulanan kapalı alanlarda sigara içme yasağının
sigara içme oranını önemli ölçüde azalttığı, insanlar tarafından desteklenen bir uygulama
olduğu bu çalışmada ortaya konulan bulgular ile de desteklenmiştir. Ancak ALO 171 Sigara
Bırakma Danışma Hattının faaliyetlerinin etkisiz kaldığı düşünülmekte olup kullanımının
yaygınlaştırılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Araştırma sonucuna göre; kişinin önce
kendi kendine sigarayı bırakmaya karar verdiği daha sonra sosyal pazarlama araçlarından
etkilendiğine yönelik önemli bir bulgu karşımıza çıkmaktadır. Kişinin sigara bırakma kararını
geç alabileceği dikkate alınarak sosyal pazarlama araçlarının daha etkili kullanılması
gerekmektedir.
Genel itibari ile bakıldığında ise, sosyal pazarlama araçlarına maruz kalanların çoğunluğunun
hiçbir şey hissetmediği, söz konusu araçların sigarayı bırakmada etkisinin yok denecek kadar
az olduğu, özellikle öğrencilerin dumansız hava sahası kampanyasını destekledikleri, ALO
171 Sigara Bırakma Danışma Hattını etkisiz buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca; sigara
kullanmayanlar, sigara kullananlara oranla sosyal pazarlama araçlarını daha etkili bulmakta
iken sigarayı kullananlar yapılan bir çok uygulamayı etkisiz olarak görmekte ve önemsemekte
oldukları bulunan sonuçlar arasındadır. Bununla birlikte, sigara kullananlardan sigarayı
bırakmayı düşünenler, düşünmeyenlere oranla genel olarak sosyal pazarlama araçlarını daha
etkili bulmaktadır. Buda sosyal pazarlama uygulamalarının bahsedildiği gibi etkinliğini
gösterebilmesi için bireyin önce hiçbir zorlama altında kalmadan içsel olarak sigarayı bırakma
düşüncesinde olması daha sonrasında bu uygulamaların kendisini gösterdiği de
değerlendirilebilecek sonuçlar arasındadır. Ayrıca çıkarılan bu sonuç yukarıdaki belirtilen
bulgularla birlikte ayrıca da çalışılması gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aslında bu sonuçlar esasen Türkiye’de sosyal reklam, sosyal kampanya gibi sosyal pazarlama
araçlarının sosyal pazarlama olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Sosyal pazarlama
geleneksel pazarlama tekniklerinden faydalanan daha kapsamlı bir pazarlama tekniğidir.
Sosyal reklam, sosyal kampanya sadece sosyal pazarlama araçlarından bazılarıdır. Sosyal
pazarlamada öncelikle iyi bir pazar araştırması yapılarak problem derinlemesine
incelenmelidir. Müteakiben geleneksel pazarlama sürecindeki tüm basamaklar teker teker ele
alınmalıdır. Geleneksel pazarlama karmasının (4P) oluşturtulması sosyal pazarlamada da
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titizlikle uygulanmalıdır. Sosyal reklamın, sosyal kampanyanın tutundurma araçlarından
bazıları olduğu bilinmelidir. Sigara içmek sağlığa zararlıdır o yüzden hemen bir sosyal reklam
ya da sosyal kampanya yapalım mantığı ile bu araçlardan istenilen verim alınamamaktadır.
Sosyal pazarlamada başarının en önemli püf noktası sosyal problemin oluştuğu kitlenin
derinlemesine incelenmesidir. Yapılan araştırmalar sonucu sigara kullanımının en çok olduğu
yaş aralığı sosyal pazarlama için doğru kitle olarak alınabilir. Sigara kullanımı ile ilgili doğru
kitleye iletilen her mesaj ve her sosyal pazarlama araçları uygulaması daha doğru sonuçlar
sunarak sigara kullanımı aşamasında daha sağlıklı bir azaltıcı etkiye sahip olabilir.
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A MOTHER AS AN OUTCAST: FELICIA HEMANS’S INDIAN WOMAN’S DEATH
SONG AS A REVOLT AGAINST THE TRADITIONAL REPRESENTATION OF
FEMININE ISSUES IN THE ROMANTIC PERIOD

Mustafa KARA*

Abstract
Encapsulating a wide variety of approaches, Romanticism was triggered by such
invaluable poets as William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge as a harsh protest and
revolt against the mechanical representation of life owing to the outcomes of the Age of
Enlightenment. Though human experience was one of the core points of the Romantic
Tradition, omission of female experience as well as the obstacles related to the patriarchal
societies remained unsolved. Shedding light on female issues, Felicia Dorothea Hemans
stands out among other poets and poetesses as a challenging one, for she both abuses the
principles of Romanticism and subverts them in the best way, especially in her poem, Indian
Woman’s Death Song. Before analysing the poem, some traits of Romanticism, especially
according to Wordsworth, will be elaborated on so as to get a better understanding of
Hemans’s argument about the feminine issues of the period. After the Wordsworthian
definition of the Romantic Tradition, Hemans’s poem will be analysed as a product of
Romanticism so as to resist against the accustomed way of representing the female issues. The
study, thus, aims to evince Hemans’s success in benefiting from Romanticism in order to
challenge it.
Keywords: Romantic Period, female representation, Felicia Hemans, Indian Woman’s Death
Song, patriarchal society.
PARYA GİBİ BİR ANNE: KADIN MESELELERİNİN ROMANTİK DÖNEMDEKİ
GELENEKSEL TASVİRİNE KARŞI BİR BAŞKALDIRI ÖRNEĞİ OLARAK
FELICIA HEMANS’IN INDIAN WOMAN’S DEATH SONG ADLI ŞİİRİ
Öz
Kendi içinde oldukça çeşitli yaklaşımlar barındıran Romantizm akımı, William
Wordsworth ve Samuel Taylor Coleridge gibi oldukça kıymetli şairler tarafından Aydınlanma
Çağının sonuçları sebebiyle hayatın mekanik bir şekilde tasvir edilmesine karşı şiddetli bir
başkaldırı olarak ortaya atılmıştır. Bireysel deneyimleme Romantik geleneğin özünü oluşturan
elementlerden birisi olmasına rağmen, hem dişil deneyimleme bir tarafa atılmış hem de
ataerkil toplumlarca üretilen ve kadınlar için ciddi boyutlara ulaşan sorunlar çözümsüz
bırakılmıştır. Kadın meseleleri üzerine ışık tutan Felicia Dorothea Hemans, özellikle Indian
*
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Woman’s Death Song adlı şiirinde hem Romantik akımdan faydalanması hem de bu akımın
prensiplerine en iyi şekilde meydan okuması ile diğer şairlerin arasından sıyrılmaktadır.
Hemans’ın şiirini analiz etmeden önce, şairin bu dönemdeki kadın meseleleri ile ilgili
görüşlerini daha iyi anlayabilmek adına özellikle Wordsworth’e göre Romantik akımın bazı
özelliklerinden bahsedilecektir. Ardından, Romantik geleneğe ait bir eser olarak Hemans’ın
şiiri kadın meselelerinin alışılagelmiş tasvirlerine karşı bir başkaldırı olması hasebiyle analiz
edilecektir. Bu nedenle, bu çalışma Hemans’ın Romantik akıma meydan okumak adına bu
gelenekten faydalanmasındaki başarısını ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Romantik Dönem, kadın tasviri, Felicia Hemans, Indian Woman’s
Death Song, ataerkil toplum.
Introduction
Circulating around the borders of Transcendentalism, Romanticism is a quest for
finding the truth beyond the matter since the poets believe that art is yearning for the absolute
and the absolute imposes itself on the material. However, it is also noteworthy that each poet
has a different way of looking for the truth. Moreover, from time to time even the truth they
look for depends on their perception of art. In accordance with the poet’s understanding of the
Romantic Tradition, the spirit or the soul is liable to transcend the limits by endeavouring to
go beyond the matter. By doing so, however, the poet rejects the very existence of God in the
Christian sense and adopts the idea of the absolute. As T. E. Hulme also suggests,
“Romanticism is spilt religion” (1960: p. 118), which connotes the idea that Romanticism is a
harsh revolt against a structured or an institutionalized religion. Thus, most of the poets of the
time are unsurprisingly within the frames of Protestantism since “they all saw that they could
have an important cultural impact by altering the character of the system of religion that was
increasing its hold as the dominant ideology and idealism of the time” (Ryan, 2004: p. 7).
Apart from the religious perspective in the Romantic Tradition, nature, too, holds a very large
portion. It sometimes becomes the medium for finding the truth while for some poets it is also
the place where the truth is hidden. Therefore, nature turns out to be another paradoxical
phenomenon which is implemented into works of art in accordance with the ways of the
poets. All these, however, are constructed and established by the male-dominant literary
circles within the Romantic Era, thereby annihilating gender-related problems and issues as
well as prioritizing the male issues in comparison with the female obstacles. As such is the
case, it is possible to consider that Felicia Hemans challenges the romantic traditional
representation of women by both abusing Romanticism and opposing to it, for she is regarded
as one of the most professional poetess of the period. Moreover, her “references to maleauthored traditions and texts could pay homage, or they could turn oppositional and ironic,
reworking subjects from the perspective of women’s lives, desires and dissatisfactions”
(Wolfson, 2000: p. xvi – xvii). Therefore, her attempt of underlining the female segregation
within the inherent culture and society due to man-made manacles is rather significant since
the mother in Indian Woman’s Death Song becomes the very embodiment of an outcast
within the framework of the Romantic Tradition. This article, thus, aims to analyse Hemans’s
poem as a product of the Romantic Tradition in order to challenge the traditional
representation of female issues by demonstrating and emphasizing the patriarchal manacles
rather than consolidating them.
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Felicia Dorothea Hemans
Born in 1793 in Liverpool, Felicia Dorothea Hemans was brought up in Wales. “She
began writing poetry, and published her first volume of poems by subscription when she was
14, in 1808” (Wu, 2012: p. 1290). As a poetess, Hemans was highly absorbed in such issues
as the domestication of women, woes of women due to consequences of wars, deserted
women, and so on. Because of her literary career as well as her thoughts about women and the
patriarchy, she did not have an easy life, neither did she have a comfortable and happy
marriage. Her husband, Captain Alfred Hemans, for instance, abandoned her when she was
pregnant for the fifth baby because of her reactionary literary career as well as her reluctance
in performing domestic issues and fulfilling the structurally and socially constructed roles of a
housewife. According to an anecdote, presented in a note in the book, A Short Sketch of the
Life of Mrs. Hemans, Captain Alfred Hemans “was once heard to declare, that ‘it was the
curse of having a literary wife that he could never get a pair of stockings mended’” (1835: p.
32). It was, however, not only Hemans’s husband who acknowledged her so-called
inadequacy as a housewife; Wordsworth, too, put forth that Hemans “was totally ignorant of
housewifery and could as easily have managed the spear of Minerva as her needle” (Page,
2003: p. 125). Hemans, therefore, always has Minerva’s spear metaphorically; her spear is her
pen and it is through her pen that she avenges all her psychological breakdowns and societal
impositions on her and on other women, for it is also possible to catch biographical elements
in her poetry. Considering the institutionalized nature of the Romantic Tradition, it is also
possible to claim that Hemans subverts the phallic property of the pen and makes it a
woman’s weapon in order to destroy the standardized nature of woman representation from
the male gaze and observation. In this sense, Minerva turns out to be a very significant
mythological reference since she is the emblem for wisdom and the goddess of war. In
parallel with her painful and combative struggles, she highlighted “women as historical
figures, as repositories of cultural values (heroines of “domestic affection”), as interpreters
(herself included) of history and social structure, and (not the least) as perpetual victims of
men’s rivalries, political contentions, and wars” (Wolfson, 2000: p. xvii). This, for sure, is one
of the reasons why there was a vast group of people including poets, who praised Hemans’s
works when she died in 1835 in Dublin.
Indian Woman’s Death Song
The introductory notes – or better to state them as introductory lines for some poems –
are common in the Romantic Tradition. Wordsworth employs such introductory bits of
information as a principle in some of his poems, for he believes that the mind retrieves
pleasure from the perception of “similitude in dissimilitude” (Wordsworth et. al, 2003: p. 20),
which corresponds to the very notion that it is possible for the mind of the readers to perceive
the meaning of the poem only if is it possible for them to sympathize with the conditions
within the poems. Wordsworth argues this principle in the 1800 and 1802 editions of his
Preface to Lyrical Ballads as follows:
This principle is the great spring of the activity of our minds, and their chief
feeder. From this principle the direction of the sexual appetite, and all the
passions connected with it, take their origin: it is the life of our ordinary
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conversation; and upon the accuracy with which similitude in dissimilitude,
and dissimilitude in similitude are perceived, depend our taste and our moral
feelings (Wordsworth et. al, 2003: p. 20).
Considering these, it is possible to observe that Hemans starts her poem in accordance with
the Wordsworthian Romantic Tradition since she, too, provides an introductory note to the
readers as follows:
An Indian woman, driven to despair by her husband's desertion of her for
another wife, entered a canoe with her children, and rowed it down the
Mississippi towards a cataract. Her voice was heard from the shore singing a
mournful death-song, until overpowered by the sound of the waters in which
she perished. The tale is related in Long's Expedition to the Source of St.
Peter's River1 (Hemans, 2005: p. 901).
She implements the note in order to awaken a sort of empathy in the readers for the Indian
woman and her daughter, for according to Wordsworthian principle,
while [the poet] describes and imitates passions, his situation is altogether a
slavish and mechanical, compared with the freedom and power of real and
substantial action and suffering. So that it will be the wish of the Poet to bring
his feelings near to those of the persons whose feelings he describes, nay, for
short spaces of time perhaps, to let himself slip into an entire delusion, and
even confound and identify his own feelings with theirs; modifying only the
language which is thus suggested to him, by a consideration that he describes
for a particular purpose, that of giving pleasure (Wordsworth et. al., 2003: p.
14).
As a poetess in full sorrow, thus, Hemans aims to target her readers’ hearts so that she can
sound more credible and organic. She does not intend to tell only, but she also wants to be
understood at all costs, which is possible through Wordsworthian principle of similitude in
dissimilitude and identification with the unfamiliar.
Furthermore, because the woman commits suicide and also kills her baby daughter,
Hemans also tries to justify her satanic action in the eyes of the readers. Apart from the
introductory note, Hemans reflects the Indian mother’s utmost desire as a woman, whose
happiness has been stolen and who is not given any other option other than committing
suicide, by quoting Madame de Stael’s translation from Schiller’s Die Braut von Messina:
“Non, je ne puis vivre avec un coeur brisé. Il faut que je retrouve la joie, et que je m’unisse
aux esprits libres de l’air” (Hemans, 2005: p. 901). According to Wu’s translation, the quote
The full name of the book is Narrative of an Expedition to the Source of the St. Peter’s River, Lake Winnepeek,
Lake of the Woods and it includes a variety of geographical, geological, archaeological, agricultural and
zoological information about the region during the exploration of the St. Peter’s River, which is now known as
Mississippi River. All information is provided through the close observations of William Hypolitus Keating
(1799 – 1840), Stephen Harriman Long (1784 – 1864), and Lewis David von Schweinitz (1780 – 1834) under
the command of Stephen H. Long.
1
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means “No, I can’t live with a broken heart. I must retrieve my happiness, and be reunited
with the spirits of the air” (2012: p. 1337). The spirits of the air or the realm where these
spirits of the air are, therefore, become the ultimate place the Indian mother wants to be, for
she believes that no one can hurt her or her baby there. The unification, moreover, is as a sort
of going back to her roots, to the absolute, which is another feature of the Romantic Tradition.
One of the most remarkable notions is the fact that Hemans was deserted by her
husband for another woman, which, correspondingly, made her psychological and economic
condition more and more burdening. Therefore, it is possible to claim that the poem is an
autobiographical one and Hemans “ennobles an act of violence, a form of conduct
unsanctioned by English society, in order to valorize by proxy her own unspeakable desire”
(Lundeen, 1998: p. 268). In other words, because Hemans cannot avenge her own stolen
happiness in her own patriarchal society, she gives voice to an Indian woman and takes her
revenge through her poem. As such, the readers are provided with an introduction which is
full of gloomy and desperate feelings. The second quote Hemans employs, hence, is
considerably assistive in establishing the romantic traits of the poem. “Let not my child be a
girl, for very sad is the life of a woman” (Hemans, 2005: p. 901) is from James Fenimore
Cooper’s famous novel, The Prairie. As Wu suggests, the quote belongs to “the third wife of
a Sioux chief who feels betrayed when she finds out that her husband is to marry a fourth
wife” (2012: p. 1337). Sharing the same fate with the third wife in The Prairie, Hemans
portrays the trivial position of women as wives in a male-dominated society. It is highly easy
for a man to get as many wives as he likes; however, the conditions of the previous wives are
obscure and there is no information or a clue about their future. It is not obvious if they live as
women in a harem or if they are deserted eternally. This, however, is only about the physical
standing of women; their psychological conditions are not considered as an important subject
matter by the patriarchy. This is one of the issues that Hemans opposes to and criticizes
strictly. In this poem, therefore, Hemans has a “Romantic hunger for transcendence, a version
that purports to compensate women for their unpaid labor and the relative obscurity of their
lives as nurturers and caregivers” (Harding, 1995: p. 139). Rather than being a passive,
desperate and helpless woman, Hemans’s Indian mother decides on her own fate and takes the
law in her own hands as an active and living woman.
Nevertheless, what makes the beginning of the poem romantic is not only the
introductory notes or the emotional meanings in the quotes above but also the fact that it starts
with quotes and an introduction, which is not very conventional once compared to the literary
traditions in the Age of Enlightenment. Apart from that, the selection of the woman’s origin is
also romantic since Hemans takes an Indian woman from the margins and puts her right into
the centre. The central tendency is the classics’ insistence upon a universal subject matter.
Hemans, nonetheless, employs a marginal character within the poem and implements a shock
that breaks the mainstream tendencies. This, for sure, is a very subversive attempt, which
makes the poem a romantic one in return. After all, “an imaginative act of sympathy
countered with an awareness of difference brings pleasure” (Hale, 2008: p. 108), which is also
highly Wordsworthian.
Beside the introductory note, the quotations and the Indian woman, the first part of the
poem is also romantic, for it stands as a narrative to the readers and gives them a scene and
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the background information for the rest of the poem. All in all, “[e]specially in her narrative
poems, [Hemans] creates an authorial persona that clearly sympathizes with the poems’
subjects” (Kelly, 2002: p. 29). By doing so, Hemans not only emphasizes the power of
language but also gives an intense energy to the poem in order to make it more dramatic.
Furthermore, the first part of the poem is highly symbolic and metaphorical. The first three
lines, for instance, give a sharp and clear portrait of the patriarchal society and a woman’s
victory against the established norms: “DOWN a broad river of the western wilds, / Piercing
thick forest glooms, a light canoe / Swept with the current” (Hemans, 2005: 1 – 3, p. 901).
The broad river taking part in the western wilds, thus, stands for the journey, taken by the
woman and her baby daughter in order to acquire liberation from the oppressing society,
while the western wilds become the embodiment of the patriarchal society itself. The canoe,
on the other hand, is a light one since it is a strong representation of the Indian woman’s
desperate psychological state. It does not go down the river in a controlled way; on the
contrary, it is swept away with the current. Therefore, the Indian mother aims to leave behind
all her desolation and depression stemming from the patriarchal burdens by surrendering to
the end that the broad river has allocated to her. Apparently, she is great in pain due to her
husband’s immoral activity, for the Indian mother’s “warrior’s eye hath looked upon
another’s face” (Hemans, 2005: 20, p. 901). Furthermore, she takes her baby daughter, too, in
order to protect her from the destiny, which awaits her in the future. This, on the whole, gives
the notion that, according to Hemans, each woman is predestined to sufferings due to the
male-dominated societies since the quotes she uses before starting her poem, too, are
evidences of other women who suffer because of their own societies. As Kelly, too, suggest,
Hemans employs such an end, which includes both suicide and infanticide, in order “to bring
about a future liberating state” (2002: p. 28). She does not hesitate to kill her daughter, too,
since she believes that her own fate as a deserted woman is not by chance, on the contrary, it
is a “woman’s weary lot” (Hemans, 2005: 36, p. 902). Constituted by all male-dominated
values, it is the patriarchal society who is responsible for devastation of women. Therefore,
the Indian mother takes her daughter to the death spirit’s realm where “none are heard to
weep, / And where th’ unkind one hath no power again to trouble sleep; / And where the soul
shall find its youth, as wakening from a dream” (Hemans, 2005: 40 – 42, p. 902). Hemans
clearly names the masculine society as unkind people, exerting power over the female body
and psyche, who, in the end, make them go through life-long troubles. Hence, “[i]n "Indian
Woman's Death-Song," death appears to be little more than conveyance to a happier, safer
place. Thus, the mother leaves the earth singing, as if art can transport her child and her into
another world” (Lundeen, 1998: p. 267). The indifference of the man-oriented societies, thus,
brings about a shift from the conventional representation of a mother as a helpless and
overpowered one to a strong and decisive mother. This “shift … to a contemporary world of
neglect and destruction emphasizes an idea that lurks beneath much of women’s poetry in the
nineteenth century—that life is a kind of death for the disenfranchised, powerless, or
oppressed” (Ryan, 2008: p. 252). Though the Indian mother and her baby daughter die at the
end of the poem, it is not due to the mother’s weakness or owing to her helplessness; on the
contrary, she is the decision mechanism of her own life and she contradicts with the idea of
living as a dead body due to her oppressions. Therefore, she becomes the embodiment of
strength itself and she prefers death.
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The first part of the poem is highly picturesque since it triggers the sensorial areas: “a
tempest’s wing” (Hemans, 2005: 4, p. 901) and “the mist of spray / [that] Rose with the
cataract’s thunder” (Hemans, 2005: 5 – 6, p. 901) contribute to the portrayal of the nature
around, which, thanks to Heman’s abuse of romantic features, awaken the perceptions of the
readers. Apart from the picturesque representation, the consonance of ‘-s’ is also significant
since the sound is repeated in a very harsh tone, which, in the end, contributes to the
harshness and bitterness of nature. Furthermore, it is also possible to acknowledge the Indian
mother’s fearful but brave and decisive mission since she stands within the canoe “Proudly,
and dauntlessly, and all alone” (Hemans, 2005: 7, p. 901). She is proud and she is not scared
of anything anymore, for, as aforementioned, she is now breaking her chains and she is also
going to prevent her daughter from her predestination as a woman. Besides, death is the only
way out for a woman to get rid of all her manacles in a male-dominated society. As Wolfson
also puts it, “[g]ender was the haunt and main region of [Hemans’s] song: she wrote of
woman’s social fate in a man’s world, her sufferings and love-longings, her abandonments,
desperate suicides and infanticides, her release only through death” (2000: p. xvii). This is
why, then, “Upon her Indian brow / Sat a strange gladness, and her dark hair waved / As if
triumphantly” (Hemans, 2005: 9 – 11, p. 901); she definitely avenges her stolen happiness and
the already-established fates of all women. She does not follow the life, which is ascribed to
her gender by the patriarchy; on the contrary, she challenges to the inherent way of life via her
own and her baby daughter’s death. Her death, however, is not due to her weakness; on the
contrary, she is a very strong woman since she decides on her own future. Though her
psychological status is not well and she is highly heartbroken, she overpowers the patriarchal
society. All in all,
[d]eath, in [Hemans's] poems, is not so much the enemy of domestic affection
as the necessary dark backdrop against which the affections show their true
brightness. At times, death virtually becomes a kind of guarantee of the
significance of a life, particularly of a woman's life. The very pervasiveness of
this ethos in Hemans’s work, an ethos in which a woman’s life is more worthy
of memorializing the more it is played out against the backdrop of another’s
death and most especially if it finds its own highest realization in death,
exposes to the modern reader the power of social expectation, of the social
construction of gender” (Harding, 1995: p. 138 – 139).
Therefore, death is not an end, to the Indian mother; on the contrary, hers is a very strong
emphasis on her ontological struggle. She cannot exist within a patriarchal society as an
oppressed and disenfranchised woman; thus, she endeavours to exist as a woman by
memorializing her death and putting the emphasis on it.
In the first stanza, the Indian mother’s voice is presented to the readers. She is like a
wounded animal, who is in search of its salvation and emancipation from the unbearable
pains. Since “The weary bird that storms have tossed would seek the sunshine’s calm, / And
the deer that hath the arrow’s hurt flies to the woods of balm” (Hemans, 2005: 18 – 19, p.
901), the Indian mother prefers surrendering to the arms of nature and chooses death. “Since
the death instinct exists in the heart of everything that lives, since we suffer from trying to
repress it, since everything that lives longs for rest, let us unfasten the ties that bind us to life,
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let us cultivate our death wish, let us develop it, water it like a plant, let it grow unhindered”
(Ionesco, 1968: p. 56). Correspondingly, because of her unending suffering, she is like a
commander to the river once she bids it as follows: “Roll swiftly to the spirit’s land, thou
mighty stream and free! / Father of ancient waters, roll, and bear our lives with thee”
(Hemans, 2005: 16 – 17, p. 901)! When she and her daughter die, they will be liberated and
all their sorrow will come to an end. After all, “[s]uffering and fear are born from the
repression of the death wish” (Ionesco, 1968: p. 56). One of the most significant and
remarkable features in the lines above, moreover, is Hemans’s subversion of nature. Nature,
to Romantic poets, has a female identity and it is correlated with life and flourishing beauty;
however, as Wu quotes Hemans’s note, ‘father of ancient waters’ is “[t]he Indian name for the
Mississippi” (2012: p. 1337). By addressing the Mississippi as a father rather than a mother,
therefore, Hemans gives it a male identity, thereby challenging to the Romantic representation
of nature, too. Hemans also addresses to the same river as “Father of waves” (Hemans, 2005:
27, p. 901), thereby employing the same subversion. It is considerably well-calculated by the
poetess since nature does not enliven now, on the contrary, it takes the mother and her
daughter to their devastation, though the Indian mother thinks it is their salvation. As a
consequence of this, the Indian mother and her daughter are abused both by the patriarchal
order in their social lives and by the masculine nature during their journeys to their utmost
ends.
Conclusion
Felicia Hemans both abuses the Romantic Tradition and challenges to its
representation of nature as a feminine entity as well as emphasizing the gender issues by
opposing to women representations in the Romantic period.
Alternating with celebrations of the paradise of home and all its loves, Hemans
limned the oppressions and devastations of domestic life. She wrote in an
intensely personal way of socially specific conflicts: between being an artist
and being a woman; between affection and ambition, between family and fame
(Wolfson, 2000: p. xvii).
Furthermore, the Indian mother’s so-called diabolic preference for committing suicide and
infanticide does not actually stem from her weakness and fragility as a woman; on the
contrary, it is a very sharp evidence of her protest to her physical and psychological exile
within the patriarchal community she lives in. What makes the mother an outcast in the
patriarchal society is the notion that she is not one of the stereotype women, who suffer
everyday due to the manacles of the man-made values; antipathetically, she kills herself and
her daughter in order not to be one of those sufferers. Transcending from the physical world
to the spirit’s realm, thus, embodies the strength and decisiveness of the outcast mother rather
than her weakness and fragility. Hemans’s poetry includes celebration of women activists,
taking control of their lives in this or that way, elevation of female melancholy as a way of
subverting the traditional expectations of the readers from a woman, and so on. Considering
Hemans’s notions, therefore, “in their imaginary investments, most nineteenth-century readers
found ways to contain [Hemans’s] challenges, ascribing the shadows to a hyper-susceptible
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“female melancholy,” or celebrating a “feminine” heroic of forbearance and patience, faith
and martyrdom” (Wolfson, 2000: p. xvii).
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SAĞLIK KURUMLARINDA MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE ETKİSİ*
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Öz
Güncel bir konu olan mobbing özellikle sağlık kurumlarında önemini korumaya devam etmektedir. Mobbing,
işyerinde bir bireye yönelik olarak, bireyin çaresiz ve savunmasız olmasını sağlamaya çalışılarak, düşmanca ve
etik dışı iletişimi içeren psikolojik saldırıdır. Örgütsel sessizlik kavramı ise çalışanların, herhangi bir konuyla
ilgili fikir, bilgi ve düşüncelerini bilinçli olarak yönetimden saklamasını kapsamaktadır. Bilinçli ve kasıtlı olarak
yapılan bir davranış olan sessiz kalma davranışı örgütte yeni fikirlerin ortaya çıkmasına engel olmaktadır.
İşyerinde psikolojik saldırıya maruz kalan çalışanlar ya mücadele etmekte ya da bazı nedenlerden dolayı
sabretmekte ve sessiz kalabilmektedir. Bu araştırmanın amacı; mobbingin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini
belirleyebilmektir. Sivas il merkezinde bir kamu hastanesinde çalışan hemşireler bu çalışmaya dahil edilmiş,
anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon ve
regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmada mobbingin örgütsel sessizliğin bütün alt boyutlarının üzerindeki
etkilerinin pozitif yönlü ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumları
cinsiyet, yaş ve kurumda çalışma sürelerine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çalışmada mobbingin örgütsel
sessizliği artırdığı saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: mobbing (psikolojik saldırı), örgütsel sessizlik, örgütsel davranış, sağlık kurumları
hemşireler.
MOBBING ON HEALTHCARE INSTITUTIONS AND ITS EFFECT ON ORGANIZATIONAL
SILENCE
Abstract
Mobbing is an actual and key issue on healthcare institutions. Mobbing at work place can be described as hostile
and unethical behaviors towards an employee to make him/her helpless and defenseless. Organizational silence
on the other hand can be described as an employee’s intentional act of not informing superiors about his/her
ideas, suggestions and thoughts. As a deliberate act, organizational silence prevents creativity and productivity at
the workplace. The employees under mobbing can either fight back or protect the silence and patience during
mobbing stages. The purpose of this study is to determinate the mobbing affect on organizational silence.
Carried out with the survey method in city of Sivas, the study’s sample group is a group of nurses that work at a
public sector hospital. To test the hypothesis, regression and correlation analysis were conducted. As per result,
it is seen that mobbing is quite affective positively on all aspects of organizational silence. In addition, were
found that based on age, gender and tenure of the nurse, severity of mobbing behavior is change. In conclusion,
mobbing increases organizational silence.
Keywords: mobbing (psychological attack), organizational silence, organizational behavior, health
organizations nurses.
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GİRİŞ
Güncel bir konu olan mobbing özellikle sağlık kurumlarında önemini korumaya devam
etmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, mobbinge en çok hastanelerde çalışanlar,
devamında polisler ve öğretmenler maruz kalmaktadır (Tengilimoğlu vd., 2009:386).
Bireylerin yaşamlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri çalışma ortamları, stresten uzak,
psikolojik ve fiziksel baskıların olmadığı yerler olması arzulanan bir durumdur ve böyle
örgütlerde verimlilik ve örgüte bağlılık artmaktadır. Mobbing, örgüt içerisinde çalışma
ortamını ve çalışanlar arasında da çalışma barışını bozabilen, kişileri stresle karşı karşıya
bırakabilen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Köse ve Uysal, 2010:262).
Örgütsel sessizlik “işgörenlerin işlerini ve örgütünü iyileştirmeyle ilişkili fikir, bilgi ve
düşüncelerini kasıtlı olarak esirgemesi” olarak tanımlanmaktadır (Çakıcı, 2008: 118).
Çalışanlar arasında bilgi paylaşımı ve uyumlu bir çalışma ortamı olması gerekirken çok farklı
nedenlerden çalışanlar sessiz kalabilmektedir. Bu nedenler arasında en önemlisi ise çalışanın
işinden olma korkusudur. Bilinçli ve kasıtlı olarak yapılan bir davranış olan sessiz kalma
davranışı örgütte yeni fikirlerin ortaya çıkmasına engel olmaktadır (Özcan, 2011:2).
Mobbing hem örgütler hem de çalışanlar açısından büyük sorunlar oluşturmaktadır.
Mobbingin yüksek olması özellikle örgütlerin ve çalışanların başarılarını olumsuz
etkilemektedir. Mobbingle mücadelede bireyler ya bu durumla mücadele etmekte ve
direnmekte ya da farklı nedenlerden dolayı (işini sevmesi, ekonomik nedenler gibi)
sabretmekte ve sessiz kalabilmektedirler. Bu durum çalışanları birçok açıdan olumsuz
etkileyebilmektedir. Bu nedenle çalışma ortamı içerisinde çalışma huzurunun süreklilik
sağlaması ve bu yönde çalışmaların artırılması gerekmektedir. Bu amaçla araştırmamız ile
mobbing ve örgütsel sessizlik konularında literatüre ve uygulamaya katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Mobbing
İngilizce “mob” kökünden gelmekte olan “Mobbing, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun
olmayan kalabalığı ifade eden”, “Mob” sözcüğünden gelmektedir. Mobbing İngilizce’de çete,
serseri grubu, aşırı şiddete yönelmiş kalabalık anlamına gelmektedir (Gündüz ve
Yılmaz,2008: 269). Mobbing kavramı ilk olarak 1960 yılında, Avusturyalı bilim adamı olan
Konrad Zacharias Lorenz tarafından kullanılmıştır. Lorenz, hayvan psikolojisi üzerine yaptığı
gözlemler sırasında hayvanların sürü içinde ve sürü dışında birbirlerine uyguladıkları tacizi
ifade etmek için kullanılmıştır (Leymann,1990). Lorenz’den sonra aynı terimi Peter-Paul
Heinemann çocuklardan oluşmuş bir grubun yalnız bir çocuğa tavır alıp zarar vermesini
tanımlamak için kullanmıştır. Her iki kullanımdaki ortak nokta, bir gruptaki bireylerin yalnız
kalan bireye zarar verme amacında olmalarıdır (Günel, 2011: 39).
Mobbing kavramının ilk kez iş yaşamında kullanılması ise 1980’li yıllarda İsveç’te yaşayan
Alman çalışma psikoloğu Heinz Leymann tarafından olmuştur. Leymann’a göre mobbing
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“İşyerinde bir bireye yönelik olarak, bireyin çaresiz ve savunmasız konuma itilerek,
düşmanca ve etik dışı iletişimi içeren bir kavramdır” (Leymann ve Gustafsson 1996:252).
Çalışma yaşamında mobbing kavramı, işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanlar
veya astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet,
aşağılama gibi davranışları ifade etmektedir (Tınaz,2006: 12). Psikolojik taciz (mobbing)
kavramı sistematik olarak incelediğinde aynı zamanda yıldırma, bezdirme, psikolojik terör,
psikolojik şiddet, kötü muamele, zorbalık gibi kavramları da içermektedir (Kaygın ve Atay
2014: 96). Dr. Heinz Leymann 45 ayrı mobbing davranışı tanımlamış ve psikolojik taciz
kapsamına giren davranışları beş kategoride toplamıştır: Bunlar; bireyin kendisini ifade
etmesini engelleyen saldırılar, sosyal ilişkilere yapılan saldırılar, bireyin sosyal itibarına
saldırılar, bireyin yaşam ve iş kalitesine saldırılar, doğrudan sağlığı etkileyen saldırılardır
(Leyman:1996:170).
Mobbing aynı zamanda insan hakları ihlali olarak değerlendirilebilir. Çünkü mobbing,
istismar davranışlarını içermektedir. Hedef olan bireylere acı vermekte, mağdurların ağır stres
ve kaygı yaşadıkları için mental sağlıklarını olumsuz şekilde etkilemekte ve sonuçta kişinin
yaşam hakkına müdahale edilmektedir (Özmete, 2011: 44).
Araştırmalara göre mobbingin nedenleri olarak çok sayıda etken olduğu tespit edilmiştir. Bu
nedenler saldırganın psikolojik yapısından, organizasyon kültüründen, duygusal saldırıya
uğrayan kişinin psikolojisinden, toplumsal değer yargıları ve normlardan kaynaklanan
nedenler olarak gruplandırılabilir. Mobbingin bireysel nedenleri arasında, mobbing
uygulayanlar ve mağdurların özellikleri önem taşımaktadır. Mobbing uygulayan bireylerin
genel olarak korkak, kindar, aşırı nefret dolu, koltuk sevdalısı, saldırgan ve düşmanca
tutumlar içerisinde oldukları görülmektedir. Bu kişiler kendi kusurlarını örtmek için
başkalarının kusurlarını ön plana çıkarmaktadırlar (Çobanoğlu, 2005: 33–66). Mobbinge
maruz kalan bireylerin psikolojik ve karakteristik özelikleri ise esnek bir yapıya sahip, hassas,
duygusal açıdan muhakeme yeteneğine sahip, kendi davranışsal yönünü iyi bilen, eğitim, dış
görünüş ve entelektüellik gibi konularda iyi yetişmiş kimseler olmalarıdır (Çobanoğlu, 2005:
52). Mobbing mağdurlarının bir kişilik tiplemesi mevcut olmasa da yalnız bir kişi, acayip bir
kişi, başarılı bir kişi ve yeni gelen bir kişinin daha çok mağdur olma tehlikesiyle karşı karşıya
olduğu bilinmektedir (Tınaz, 2006: 20–21). Mobbingin organizasyondan kaynaklanan
nedenleri arasında ise, hiyerarşik yapının fazla olması, insan kaynakları masraflarının en
düşük düzeye çekilmesi, iletişim kanallarının zayıflığı, yetersiz liderlik, günah keçisi bulma
anlayışının yaygın olması, tacizin örgüt içi disiplinin sağlanması, verimin artırılması ve buna
bağlı olarak şartlı reflekslerin oluşturulmasında bir araç olarak kullanılması, çatışma
yönetiminin yetersiz olması, takım çalışmasının olmaması ya da çok düşük düzeyde olması ve
örgüt içi değişim eğitimine gereken önemin verilmemesi şeklinde sıralanabilir (Tınaz vd.,
2008).
Mobbingin mobbinge uğrayan birey üzerinde, örgüt üzerinde ve toplum üzerinde olumsuz
etkileri görülmektedir (İzmir ve Fazlıoğlu, 2011: 18). Mobbingin birey üzerinde ekonomik,
sosyal, ruhsal ve fiziksel sağlığa yönelik birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır (Tınaz, 2006:
24). Psikolojik tacize maruz kalan birey kendini alt üst olmuş, dışlanmış, özgüveni sarsılmış
olarak hissetmekte ve kişinin kendisine ve özelliklerine yönelik kuşkusu artmaktadır (Çavuş
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ve Demir, 2009: 14). Mobbingin örgüt üzerinde ekonomik etkileri başta olmak üzere sosyal
sonuçları da olmakta, örgütün saygınlığının ve adının lekelenmesine neden olmaktadır (Tınaz
vd., 2008:159-160). Kurban ya da mağdur yaşadığı stres, baskı, ümitsizlik, çaresizlik
durumlarında sadece kendisi değil aile bireyleri de bu durumdan etkilenmektedir. Bu durum
mutsuz ve parçalanmış ailelerin sayısında artışlara neden olmakta, toplumun barış ve huzurun
sağlanmasında gerek ekonomik gerek sağlık bakımından geniş ölçüde olumsuz etkilemektedir
(Yeniçeri ve Demirel, 2011: 241–242).
Örgütsel Sessizlik
Sessizliğin Türkçe kelime anlamı; sükût, ortalıkta gürültü olmama durumudur (Türkçe
Sözlük, 2011: 2079). İnsan bilimcilere göre sessizlik eylemsizlik olarak tanımlamaktadır
(Nader, 2001: 162). Literatüre yeni girmiş olan örgütsel sessizlikle ilgili çalışmaların sayısı
sınırlıdır. Bu konuda ilk çalışmayı 2000 yılında Elizabeth Wolfe Morrison ve Frances J.
Milliken (2000: 706) tarafından yapılmış ve örgütsel sessizliği “işgörenlerin işlerini ve
örgütünü iyileştirmeyle ilişkili fikir, bilgi ve düşüncelerini kasıtlı olarak esirgemesi” olarak
tanımlamışlardır. 2001 yılında ikinci çalışmayı yapan Craig C. Pinder ve Karen P. Harlos ise
işgören sessizliğini “değişimi etkileyebilme veya düzeltebilme yeteneğine sahip olan
insanların, örgütsel durumlara ilişkin konularda davranışsal, bilişsel ve/veya duygusal
değerlendirmeleri hakkındaki samimi düşüncelerini esirgemesi” şeklinde tanımlamaktadır
(Çakıcı, 2008: 118). Perlow ve Williams (2003)’a göre sessizlik, alçak gönüllülük, edep,
saygı, sağduyu gibi erdemlerle ilişkili bir kavramdır. Kavram ilk bakışta iletişime kapalı olma
durumunu çağrıştırsa da aslında etkili bir iletişim aracı olarak görülebilir. Çünkü insanlar
sessiz kalarak da birçok konuda çevrelerine çeşitli mesajlar iletmektedirler (Taşkıran, 2011:
70). McGowan örgütsel sessizliği, örgüt üyelerinin ilgilerini kişisel ve örgütsel konularda
karşı tarafa aktarımında bir takım sorunlar yaşatan bir kavram olarak tanımlamıştır
(McGowan, 2003: 1). Henriksen ve Dayton örgütsel sessizliği, bir organizasyonun karşılaştığı
ciddi problemlere karşı gösterilen küçük tepkileri olarak tanımlamıştır (Henriksen ve Dayton,
2006: 1539).
Örgütsel sessizlik ile ilgili çalışmalarda genellikle sessizlik, aktif, bilinçli, kasıtlı ve amaçlı bir
davranış olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmalarda doğal bir sessiz olma halinden veya iş
yerinin gürültüsüz olmasından söz edilmemektedir (Çakıcı ve Çakıcı, 2007: 389). Bu nedenle
örgütsel sessizlik, konuşulmaya değer olmayan ya da söyleyecek bir şeyin olmadığı
iletişimsizliği kapsamamakta ve çalışanların, herhangi bir konuyla ilgili fikir, bilgi ve
düşüncelerini bilinçli olarak yönetimden saklamasını kapsamaktadır (Durak, 2014: 89).
İşgörenlerin örgütsel sorunlar hakkında fikir ve düşüncelerini saklamaları ve bu durumun
toplu olarak yapılması durumunda örgütsel değişim ve gelişim açısından önemli bir engel
oluşturmaktadır (Morrison and Milliken, 2000: 706). Örgütsel değişim söz konusu olduğunda
işgörenler olası iş kaybı korkusu, yeni yöneticiler hakkında belirsizlik, kontrol kaybı gibi pek
çok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Eğer sessizlik hakim olursa, güvensizlik ve
şüpheden kaçınmak için pozitif iletişim iklimi gerekli olduğu için değişimde risk altında
olmaktadır (Vakola ve Bouradas, 2005: 443).
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C. Van Dyne, S. Ang, ve I.C. Betero (2003), sessizlik türlerini kabullenici, korunmacı ve
koruma amaçlı sessizlik olarak üçe ayırmışlardır. Kabullenici (boyun eğici) sessizlik,
çalışanın mevcut duruma razı olması, söz konusu durum hakkında görüş, bilgi ve
düşüncelerini söylememesi olarak ifade edilebilir (Dyne vd., 2003: 1366). Bu davranışı
gösteren çalışanlar, bulunulan örgütsel duruma razı olmanın yanında alternatif çıkış yollarının
da çok fazla farkında değildirler. Buna ek olarak haksız bir durum karşısında çıkış yollarını
aramama veya uygun olanlarını görmezden gelme davranışında bulunurlar (Pinder ve Harlos,
2001: 349). Çalışanların bu davranışının arkasında, konuşsalar bile herhangi bir farklılık
olmayacağına olan inançları vardır (Karacaoğlu ve Cingöz, 2008: 699). İkinci sessizlik türü
olan korunmacı sessizlik (savunma amaçlı) bireyin, “açıkça konuşmanın olası sonuçlarından
korkmasından” dolayı kasıtlı olarak sessiz kalmayı tercih etmesidir (Üçok ve Torun, 2015:
29). Üçüncü sessizlik türü koruma amaçlı (örgütün yararını gözeten) sessizlik ise çalışanların
örgütün veya başkalarının yararını amaçlayarak işle ilgili görüş, düşünce ve bilgilerini
saklamasıdır (Dyne, 2003: 1368).
Örgütsel sessizliği açıklayan çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Vroom (1964) tarafından
geliştirilen daha sonra E. Lawler ve L. Porter tarafından (1968) geliştirilen “Bekleyiş
Teorisine” göre birey eğer bir davranışın istenen sonuçları getirebileceği veya istenmeyen
sonuçları önleyebileceği beklentisi içindeyse, birey özel bir davranışa girişme yönünde
olumlu bir tutuma sahip olacaktır. Aksi takdirde sessiz kalmayı tercih edecektir. Başka bir
ifadeyle eğer bireyler açıkça konuşmanın olumlu sonuçlar doğurmayacağına inanırsa giderek
sessizleşebilecektir (Gül ve Özcan, 2011:111)
İkinci olarak Fayda Maliyet Analizi Teorisi’nde (Premeaux ve Bedeian, 2003), bireylerin,
sessizleşme veya konuşma kararı, fayda/maliyet analizine dayandırılmaktadır. Bu teoriye göre
sessizlik bir yandan fikirlerin açıkça ortaya koyulması para, terfi, takdir edilme, mevki gibi
olası faydalar sağlayabilecekken; diğer yandan iş veya mevki kaybı, küçük düşme, itibarın
zedelenmesi gibi maliyetler de getirebilmektedir (Detert ve Burris, 2007: 870).
Üçüncü olarak Sessizlik Sarmalı Teorisi, Noelle Neumann (1974) tarafından geliştirilmiştir.
Bu teoriye göre, bireyler çoğunluğun fikrine uymazlarsa toplum onları dışlar. Bireylerin
yalnızlıktan kaçınmaları nedeniyle onların aynı fikirde olmasa da çoğunluğa katılmalarını
sağlar. Uyum sağlamak için birey egemen olan görüşü değerlendirir. Bu durumda birey,
çoğunluğunki ile aynı fikri taşımıyorsa veya kamu desteğinin zayıf olduğu anlaşılıyorsa,
görüşlerini açıklamada isteksiz davranabilir (Çakıcı, 2007: 153).
Örgütsel sessizlikle ilgili diğer bir teori de Kendini Uyarlama Teorisi’dir (Premeaux ve
Bedeian, 2003). Bu teoride kendini uyarlama, insanların kişiler arası ilişkilerinde kendini
gözlemleme, toplumdaki görüntüsünü inceleme ve kontrol derecesiyle ölçmekle ilgilidir.
Bireyler bu teoride eğer kendini uyarlama hassasiyeti yüksek ise durumun gereklerine göre
ortamın gerektirdiklerine göre davranış değiştirmeye adapte olurlar. Kendini uyarlama
hassasiyeti yüksek olan arzu edilen kamuoyu düşüncesine göre düşüncelerini kişiler bilinçli
ve kasıtlı olarak uyarlama ve ortamsal ipuçlarını kullanma yeteneğine sahiptirler (Premeaux
ve Bedeian, 2003: 1541). Kendini uyarlama düzeyi düşük olan bireyler ise kendi içindeki
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tavırları, duyguları, düşünceleri ve yargılarını yansıtma eğilimindedirler. Kendini uyarlama
düzeyi düşük olan bireyler, kendini uyarlama düzeyi yüksek olan kişilere göre daha açık
konuşmaktadırlar (Bildik, 2009: 37).
Araştırmalarda sessizlikle ilgili farklı yaklaşımlar nedeniyle bu durumu girdapsal ikilem
olarak ifade etmişlerdir. Örneğin bazı araştırmalar çalışanların sessizleşmesini onların
işyerlerine olan bağlılıklarının belirtisi olarak ifade etmektedirler. Bazı araştırmacılar ise
sessiz kalma halini, kişinin olan biteni kabul etmesi veya umursamazlığının göstergesi olarak
kabul etmekte ve bu davranış modelini kişinin örgüte olan bağlılığının farklı bir boyutu olarak
değerlendirmektedirler. Örgütsel sessizliğin ikilem girdabını Pinder ve Harlos (2001) şu
şekilde sıralamıştır: Sessizlik, insanları hem bir araya getirir hem de birbirinden uzaklaştırır.
Sessizlik, insan ilişkilerine hem zarar verebilir hem de düzeltebilir. Sessizlik hem bilgi
sağlamakta hem de gizlemektedir. Sessizlik derin düşünmenin veya düşünce yokluğunun
işareti olmaktadır. Sessizlik hem onay/kabulün hem de muhalefetin bir göstergesi olabilir
(Eroğlu, Adıgüzel, Öztürk, 2011: 99–100).
İşgörenlerin yöneticilerine güvenmemesi, konuşmanın riskli görülmesi, dışlanma korkusu ve
ilişkilerin bozulacağı korkusu örgütsel sessizliğin nedenleri olarak ifade edilmektedir (Gül ve
Özcan, 2011: 112–113). Çalışanlar daha çok kendilerinin uğradığı kötü muamele veya etik
olmayan konuyu yöneticilerle konuşabilmektedirler. Ancak konu yönetici kaynaklıysa çalışan
yöneticisinin kendisine zarar vereceği korkusu ile genellikle sessiz kalmayı tercih
etmektedirler (Çakıcı 2008:121). Morrison ve Milliken örgütsel sessizliğin etkilerini; örgütsel
değişim süreçlerinde etkinliğin azalması, içsel motivasyon ve tatmin düşüklüğü, istifa, işten
ayrılma, sabotaj/sapkınlık ve stres olarak ifade etmiştir (Morrison ve Milliken, 2000: 718).
Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler
Çalışma hayatı içinde çalışanlara neden mobbing uygulandığı, mobbingin bireye ve örgüte
olan zararları konuları örgüt bilimcilerin üzerinde önemle durdukları konulardan biridir.
Mobbingle ilgili örgütsel bağlılığa etkileri (Ur Rehman vd. 2015; Özler vd., 2008;
Tengilimoğlu vd., 2010 ), kişilik özellikleri (Girardi vd., 2007), bireye ve aile sağlığına
etkileri (Duffy ve Sperry 2007), iş performansına etkileri (Schat ve Frone, 2011), örgüte
etkileri (Duffy, 2009) gibi çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak mobbing ve örgütsel
sessizlik konusunda yapılan araştırmaların sayısı daha sınırlı bulunmaktadır.
Literatür incelendiğinde mobbing ile örgütsel sessizlik arasındaki araştırmalarda, Gül ve
Özcan (2011: 130–131), mobbing ile çalışanların örgütsel sessizlik davranışları arasında
(örgütsel sessizliğin alt boyutları olan yönetsel ve örgütsel nedenler, işle ilgili konular, tecrübe
eksikliği, izolasyon ve ilişkileri zedeleme korkusu) anlamlı, pozitif ve orta dereceli bir ilişki
saptamışlardır. Çavuş ve arkadaşları (2015: 16–18) araştırmalarında, örgütsel sessizlik
boyutları ile mobbingin kendini geliştirme ve iletişime yönelik saldırılar, sosyal ilişkilere
yönelik saldırılar, itibara yönelik saldırılar, yaşam kalitesi ve mesleğe yönelik saldırılar
boyutları arasında pozitif yönlü korelasyonlar olduğunu saptanmışlardır. Ayrıca kendini
korumaya ve korkuya yönelik sessizlik davranışı ile mobbing davranışlarının itibara yönelik
saldırılar, yaşam kalitesi ve mesleğe yönelik saldırılar boyutlarının etkili olduğunu, kendini
geliştirme ve iletişime yönelik saldırılar ve sosyal ilişkilere yönelik saldırıların ise bir etkisi
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olmadığını saptanmışlardır. Kalay ve arkadaşları (2014: 11) araştırmalarında mobbing ile
örgütsel sessizlik arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki saptamışlardır. Başka bir ifadeyle
mobbing arttıkça örgütsel sessizliğin arttığını saptamışlardır. Kaygın ve Atay (2014: 95)
araştırmalarında mobbing ile örgütsel sessizlilik arasında pozitif ilişkilerin olduğunu ancak
mobbingin alt boyutları ile örgütsel sessizliğin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler
olmadığını saptanmıştır. Elçi ve arkadaşları (2014) araştırmalarında örgütsel sessizlik ve işten
ayrılma niyeti, örgütsel sessizlik ve mobbing ile mobbing ve işten ayrılma niyeti arasında
pozitif ve önemli ilişkiler olduğunu ve örgütsel sessizliğe kıyasla mobbingin çalışanların işten
ayrılma niyetleri üzerinde daha yüksek bir etkiye sahip olduğunu saptamışlardır. Erigüç ve
arkadaşları (2014: 61) hemşireleri örneklem aldıkları araştırmalarında hemşirelerin çoğunun
(%65,7) yöneticilerine karşı sessiz kaldıklarını, hemşirelerin en az sessiz kaldıkları konu“taciz
olayları” (%75,2) olduğunu, sessiz kalmalarında en çok etkili olan nedenin “yöneticilerin
sözde ilgileniyor görünmesi” (%18,2) olduğu ve hemşirelerin yöneticilerle konuşamadığı
durumlarda, öncelikle konuştuğu kişiler kendi meslektaşları (%64,2) olduğu saptanmıştır.
Hüsrevşahi (2015) araştırmasında mobbing ve örgütsel sessizlik arasında önemli ilişkiler
saptamıştır.
Mobbing konusunda yapılan araştırmalar öncelikle bu konuya olan farkındalığı artıracağı için
çalışmamızın önemli olduğu düşünülmektedir. Mobbinge maruz kalan bireylerin örgüt içinde
örgütsel sessizlik davranışı göstermesi örgütte yeni fikirleri, verimliliği, performansı ve
özellikle çalışanın motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Bu noktadan hareketle
mobbing ve örgütsel sessizlik arasında anlamlı ilişkiler olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla
çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
H1: Hemşireler mobbinge maruz kalmaktadır.
H2: Hemşirelerin mobbinge maruz kalmaları demografik özelliklere (yaş, eğitim durumu,
cinsiyet, medeni durum, kurumda çalışma süresi, aylık gelir durumu, haftalık çalışma süresi
ve yöneticilik görevi) göre farklılık göstermektedir.
H3: Mobbingin örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3a: Mobbingin yönetsel ve örgütsel nedenler üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3b: Mobbingin işle ilgili konular üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3c: Mobbingin tecrübe eksikliği üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3d: Mobbingin izolasyon korkusu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3e: Mobbingin ilişkileri zedeleme korkusu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
YÖNTEM
Çalışmanın bulgularına ulaşmakta kullanılan yöntemler bu bölümde detaylandırılmıştır.
Amaç ve Katkı: Bu çalışma mobbing ve örgütsel sessizlik kavramlarına odaklanmakta ve
örgütsel sessizliğin mobbingden ne derece etkilendiğini belirlemeye çalışmaktadır.
Çalışmanın amacı mobbingin örgütsel sessizlik boyutları üzerindeki etkisini belirlemek ve
demografik özelliklere göre hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumlarının farklılık
gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular, sağlık
kurumlarında çalışanların örgütsel sessizliğe neden olan mobbinge ilişkin değerli bilgiler
sağlamaktadır. Ayrıca çalışma ile çalışanların performanslarını ve motivasyonlarını olumsuz
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etkileyen mobbing ve örgütsel sessizlik konularında literatüre ve uygulamaya katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Evren ve Örneklem: Çalışmanın evreni, Sivas il merkezinde bulunan bir kamu hastanesinde
görev yapan hemşirelerden oluşmaktadır. Hastaneden alınan bilgiler kapsamında çalışmanın
evrenini 303 aktif çalışan hemşire oluşturmaktadır. Ana kütleden %95 güvenilirlik sınırları
içerisinde ve %5’lik bir hata payı dikkate alınmış ve en düşük örneklem büyüklüğü 170 kişi
olarak hesaplanmıştır (Altunışık vd., 2005: 127). Evren içerisinden geri dönüş oranları dikkate
alınarak tesadüfî olarak 220 kişiyle yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ancak
eksiksiz olarak 180 anket geri dönmüş ve çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Dağıtılan
anket formalarının geri dönüş oranı % 82 olarak hesaplanmıştır.
Veri Toplama, Analiz Yöntemi ve Ölçekler: Çalışma tanımlayıcı olarak yapılmış ve anket
yöntemi ile veriler toplanmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin ve mobbinge maruz kalmaya ilişkin 11
soru sorulmuştur. İkinci bölümde, mobbinge ilişkin 38 ve üçüncü bölümde örgütsel sessizliğe
ilişkin 28 adet ifade yer almaktadır. Mobbing davranışlarını ölçmek için 1993 yılında Heinz
Leymann tarafından tanımlanmış olan 45 yıldırma davranışını içeren LIPT (Leymann
Inventory of Psychological Terror) ölçek kullanılmıştır. Ölçek, kendini geliştirme ve iletişime
yönelik saldırılar, sosyal ilişkilere yönelik saldırılar, itibara yönelik saldırılar, yaşam kalitesi
ve mesleğe yönelik saldırılar ve sağlığa yönelik saldırılar olarak beş boyuttan oluşmaktadır
(Özcan, 2011: 107–108).
Çalışanların örgütsel sessizlik davranışı gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
kullanılan Örgütsel Sessizlik Ölçeği ise 28 ifadeden oluşmaktadır. Ölçek Çakıcı ve Çakıcı
(2007) tarafından geliştirilmiş ve Soycan tarafından uyarlanmıştır. Ölçek yönetsel ve örgütsel
nedenler, işle ilgili konular, tecrübe eksikliği, izolasyon korkusu, ilişkileri zedeleme korkusu
olarak beş alt boyuttan oluşmaktadır. Daha önce birçok çalışmada geçerliliği ve güvenilirliği
kanıtlanmış olan mobbing ve örgütsel sessizlik ölçek soruları Özcan’ın 2011 yılında yazmış
olduğu yüksek lisans tezinden alınmıştır (Özcan, 2011). Mobbing ve örgütsel sessizlik
ölçeklerinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla 0,961 ve 0,968 olarak bulunmuştur.
Anket formu katılımcılara 2015 yılı Nisan ayı içerisinde uygulanmıştır. Verilerin analizi
SPSS 22.00 istatistik paket programı kullanılarak; katılımcıların verdikleri cevapların
demografik özelliklere göre değişip değişmediğini anlamak amacıyla iki kategorili
değişkenler için bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla kategorili değişkenler için Anova testi
uygulanmıştır. Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkiye bakılmış, mobbingin
örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini test etmek amacıyla regresyon analizinden
yararlanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan toplam 180 hemşirenin sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı
tablo 1’de verilmiştir. Buna göre katılımcıların % 30’unun 31–35 yaş grubunda olduğu, %
92,8’inin kadın, % 77,2’sinin evli, % 53,3’nün lisans mezunu, % 54,4’ünün kurumda çalışma
süresinin 0–5 yıl, % 75,6’sının gelir düzeyinin 2500–3499 aralığında olduğu, % 57,8’inin
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haftalık çalışma süresinin 45 saatten az olduğu ve % 87,8’inin yöneticilik görevi olmadığı
saptanmıştır.
Tablo 1: Hemşireler ile İlgili Tanıtıcı Bilgilerin Dağılımı.
Yaş
20–25
26–30
31–35

N
28
38
54

%
15,6
21,1
30,0

36–40
41 ve üzeri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Gelir Durumu
1500–2499
2500–3499
3500–4999

38
22

21,1
12,2

167
13

92,8
7,2

43
136
2

23,9
75
1,1

Yöneticilik
görevi
Evet
Hayır

22
158

12,2
87,8

TOPLAM

180

100

Eğitim Durumu
Yüksek Lisans
Lisans
Önlisans/Sağlık Meslek
Lisesi
Medenî Durum
Evli
Bekar
Kurumda Çalışma Süresi
0–5 yıl
6–10 yıl
11–15 yıl
16–20 yıl
21 yıl ve üzeri
Haftalık Çalışma Süresi
45 Saatten Az
45–50 Saat
50 saatten fazla
TOPLAM

N
16
96

%
8,9
53,3

68

37,8

139
41

77,2
22,8

98
25
31
18
8

54,4
13,9
17,2
10,0
4,4

104
67
9
180

57,8
37,2
5,0
100

Araştırmaya katılan toplam 180 hemşirenin mobbinge maruz kalma durumlarıyla ilgili
sorulara göre dağılımı tablo 2’de verilmiştir. Buna göre katılımcıların son bir yıl içinde
kurumda ne kadar sıklıkta yıldırma uygulandığı konusunda % 52,2’si “bazen” uygulandığını
belirtmişlerdir. Katılımcılar yıldırmaya ne zaman maruz kaldıkları konusunda %35,6’sı
maruz kalmadıklarını, geriye kalan % 64.4 ünün ise belli dönemlerde de olsa mobbinge maruz
kaldıklarını değişik oranlarda belirtmişlerdir. Katılımcılara mobbingin en çok kim tarafından
uygulandığı (maruz kaldıkları) sorulmuş %27,8’i yöneticiler olarak belirtmişlerdir.
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Tablo 2: Hemşireler ile İlgili Mobbinge İlişkin Bilgilerin Dağılımı.
Son Bir Yıl İçinde Kurumunuzda Ne
Sıklıkta
Mobbing Uygulanmakta
Çok sık
Sık
Bazen
Hiçbir zaman
Yıldırmaya Ne Zaman Maruz Kaldınız

F

%

8
15
94
63

4,4
8,3
52,2
35,0

Halen Maruz Kalıyorum
Son 6 Ay İçinde

42
11

23,3
6,1

Son 3 Yıl İçinde
Mesleğimin İlk Yıllarında

17
32

9,4
17,8

Mesleğimin En Verimli Yıllarında

14

7,8

Maruz Kalmadım

64

35,6

Mobbing En Çok Kim Tarafından
Uygulanmakta
Yöneticilerim

50

27,8

İş Arkadaşlarım
Astlarım

26
4

14,4
2,2

Yöneticilerim, İş Arkadaşlarım ve Astlarım

26

14,4

Yöneticilerim ve İş Arkadaşlarım

31

17,2

Yöneticilerim ve Astlarım
İş Arkadaşlarım ve Astlarım

8
8

4,4
4,4

Cevap verilmeyen (boş)

27

15,0

TOPLAM

180

100

Araştırmaya katılan hemşirelerin mobbinge maruz kalma ve örgütsel sessizlik düzeyleri tablo
3’de verilmiştir. Buna göre ortalamalar incelendiğinde, hemşirelerin mobbingin tüm
boyutlarına ortalama değerleri düşük olsa bile maruz kaldıkları, ancak özellikle mobbingin alt
boyutlarından kendini geliştirme ve iletişime yönelik saldırılara daha fazla maruz kaldıkları
(X̅̅ =1,61); örgütsel sessizlik ortalamasının (X̅̅ =2,39) mobbingden (X̅̅ =1,37) daha fazla olduğu;
örgütsel sessizlik boyutlarından yönetsel ve örgütsel nedenlerin ortalamasının (X̅̅ =2,56) daha
fazla olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre hemşirelerin mobbinge düşük oranda da olsa
maruz kaldıkları söylenebilir. Buna göre H1 hipotezi (Hemşireler mobbinge maruz
kalmaktadır) kabul edilmiştir. Ayrıca Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları değerleri
incelendiğinde hem mobbing hem de örgütsel sessizlik boyutlarının güvenilirlik değerlerinin
oldukça yüksek olduğu görülebilir (>0.70).
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Tablo 3: Mobbing ve Örgütsel Sessizlik Düzeyleri.
Mobbing
Değişkenler

Ort.

α
Std.
Sapma

α
Std.
Sapma

Örgütsel Sessizlik
Ort.
Değişkenler

Kendini Geliştirme ve
İletişime Yönelik S.

1,61

0,70 0,897

Yönetsel ve Örgütsel
nedenler

2,56

1,10 0,965

Sosyal
İlişkilere
Yönelik Saldırılar

1,32

0,62 0,895

İşle İlgili Konular

2,42

0,91 0,843

İtibara
Saldırılar

1,28

0,51 0,924

Tecrübe eksikliği

1,92

0,80 0,802

1,29

0,53 0,881

İzolasyon Korkusu

2,30

1,05 0,897

1,28

0,56 0,564

İlişkileri
Korkusu

Zedeleme

2,38

1,13 0,922

1,37

0,50 0,961

Örgütsel
(Genel)

sessizlik

2,39

0,89 0,968

Yönelik

Yaşam Kalitesi ve
Mesleğe Yönelik S.
Sağlığa
Saldırılar

Yönelik

Mobbing (Genel)

Tablo 4’de mobbing ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Mobbingin beş alt
boyutu olan; kendini geliştirme ve iletişime yönelik saldırılar, sosyal ilişkilere yönelik
saldırılar, itibara yönelik saldırılar, yaşam kalitesi ve mesleğe yönelik saldırılar ile sağlığa
yönelik saldırılar boyutları her biri birbiri ile yüksek düzeyde ilişkilidir. Yine örgütsel
sessizliğin beş boyutu olan yönetsel ve örgütsel nedenler, işle ilgili konular, tecrübe eksikliği,
izolasyon korkusu ve ilişkileri zedeleme korkusu boyutlarının her biri birbiri ile yüksek
düzeyde ilişkilidir. Mobbing (genel) ve örgütsel sessizlik alt boyutları incelendiğinde;
mobbing ile örgütsel sessizliğin alt boyutları arasında yönetsel ve örgütsel nedenler(r=0,591),
işle ilgili konular (r=0,508), tecrübe eksikliği (r=361), izolasyon korkusu(r=0,529) ve ilişkileri
zedeleme korkusu (r=0,538) arasında pozitif aynı yönlü korelasyonlar bulunmuştur.
Korelasyon analizi sonucunda; mobbing ve örgütsel sessizlik arasında genel olarak orta ve
yüksek düzeyde pozitif ilişkiler saptanmıştır. Buna göre mobbing arttıkça örgütsel sessizlik
davranışı da arttığı söylenebilir.
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Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistikler.
1
1.Mobbi
ng
(Genel)
2.Kendin
i
Geliştirm
3.Sosyal
e ve
İlişkilere
İletişim
Yönelik
4.İtibara
(KGİYS)
(SİYS)
Yönelik
(İYS)
5.Yaşam
Kalitesi
ve
Mesleğe
Yönelik
(KMYS)
6.Sağlığa
Yönelik
(SYS)
7.Örgüt.
Sesizlik
(Genel)
8.Yönets
el ve
Örgütsel
nedenler
9.İşle
İlgili
Konular
10.Tecrü
be
eksikliği
11.İzolas
yon
Korkusu
12.İlişkil
eri
Zedelem
e
Korkusu

2

3

4

Korelasyonlar
6
7
8

5

9

10

11

1,00
0
0,91
5**
0,75
6**
0,85
7**

1,00
0
0,62
3**
0,69
4**

1,00
0
0,72
7**

1,00
0

0,75
7**

0,59
9**

0,57
0**

0,74
4**

1,00
0

0,56
4**
0,60
6**

0,43
8**
0,64
1**

0,33
6**
0,33
0**

0,51
4**
0,49
0**

0,55
1**
0,39
1**

1,00
0
0,34
8**

1,00
0

0,59
1**

0,62
2**

0,29
6**

0,47
4**

0,40
9**

0,38
0**

0,94
6**

1,00
0

0,50
8**

0,55
1**

0,23
9**

0,38
9**

0,29
3**

0,24
7**

0,88
5**

0,79
3**

1,00
0

0,36
1**

0,36
4**

0,26
5**

0,27
8**

0,23
8**

0,19
0*

0,62
2**

0,47
8**

0,49
5**

1,00
0

0,52
9**

0,56
5**

0,31
2**

0,42
5**

0,32
4**

0,25
8**

0,89
5**

0,74
8**

0,78
6**

0,64
8**

1,00
0

0,53
8**

0,54
8**

0,33
8**

0,44
5**

0,29
3**

0,28
6**

0,84
5**

0,69
9**

0,76
8**

0,54
6**

0,89
7**

*p < 0,05, **p < 0,01

N=180

12

1,0
00

α= Cronbach alfa güvenilirlik değeri.

Araştırmada hemşirelerin mobbinge maruz kalmaları demografik özelliklere (yaş, eğitim
durumu, cinsiyet, medeni durum, kurumda çalışma süresi, aylık gelir durumu, haftalık çalışma
süresi ve yöneticilik görevi) göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma
bulgularına göre hemşirelerin eğitim durumu, medeni durum, haftalık çalışma süresi, aylık
gelir düzeyi ve yöneticilik görevine göre mobbinge maruz kalmaları arasında farklılık
saptanmamıştır. Cinsiyet, yaş ve kurumdaki çalışma süreleri değişkenlerine göre ise
hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumları farklılık göstermektedir.
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Tablo 5: Mobbinge Maruz Kalma Düzeylerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması.
F
t
Cinsiyet
N
X̅̅
SS
Kendini Geliştirme ve İletişim Kadın
167
1,57
0,66 3,444
-2,456
(KGİYS)
Erkek
13
2,06
0,94
Sosyal İlişkilere Yönelik
Kadın
167
1,29
0,56 7,691
-1,210
(SİYS)
Erkek
13
1,67
1,12
İtibara Yönelik (İYS)
Kadın
167
1,25
0,48 9,426
-2,089
Erkek
13
1,67
0,71
Yaşam Kalitesi ve Mesleğe Kadın
167
1,25
0,49 6,208
-2,599
Yönelik (KMYS)
Erkek
13
1,81
0,76
Sağlığa Yönelik (SYS)
Kadın
167
1,24
0,50
18,087
-1,845
Erkek
13
1,75
0,97

Sig.
0,015*
0,249
0,057
0,022*
0,089

Tablo 5’de hemşirelerin cinsiyetlerine göre, kadın ve erkek hemşireler arasında mobbingin
kendini geliştirme ve iletişime yönelik saldırılar (KGİYS) boyutu ile yaşam kalitesi ve
mesleğe yönelik saldırılar (YKMYS) (p<0.05) boyutlarında önemli düzeyde fark olduğu
anlaşılmaktadır. Bu iki alt boyutta da erkek hemşirelerin ortalama değerleri kadın
hemşirelerden daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu nedenle hemşirelerin mobbinge maruz
kalma durumları cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. Bu sonuca göre erkek
hemşirelerin sayısının az olmasından kaynaklı olarak bu iki boyut açısından kadın hemşirelere
göre daha fazla kendini geliştirme ve iletişime yönelik saldırılara ve mesleğe yönelik
saldırılara maruz kaldıkları söylenebilir.
Tablo 6: Mobbinge Maruz Kalma Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması.
Mobbing
Boyutlar
Kendini
Geliştirme
ve İletişim
(KGİYS)

Sosyal
İlişkilere
Yönelik
(SİYS)

İtibara
Yönelik
(İYS)

Yaş
20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve
üzeri
20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve
üzeri
20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve
üzeri

N

Ortalama Ss
28
38
54
38

1,88
1,61
1,53
1,50

0,77
0,80
0,55
0,72

22

1,67

0,65

28
38
54
38

1,52
1,35
1,25
1,13

0,78
0,86
0,40
0,32

22

1,51

0,63

28
38
54
38

1,41
1,30
1,27
1,17

0,54
0,60
0,48
0,47

22

1,34

0,47

F

P

1,517

0,199

2,393

0,052

,947

0,438
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Yaşam
Kalitesi ve
Mesleğe
Yönelik
(YKMYS)
Sağlığa
Yönelik
(SYS)

20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve
üzeri

28
38
54
38

1,49
1,44
1,22
1,12

0,70
0,73
0,45
0,23

22

1,22

0,33

20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve
üzeri

28
38
54
38

1,36
1,48
1,29
1,10

0,58
0,81
0,50
0,27

22

1,11

0,37

3,113

0,017*

2,946

0,022*

Tablo 6’ da hemşirelerin yaşlarına göre, yaşam kalitesi ve mesleğe yönelik saldırılar
(YKMYS) ile sağlığa yönelik saldırılar (SYS) düzeyleri farklılık göstermektedir. Tukey testi
sonuçlarına göre YKMYS düzeyleri 20–25 ve 36–40 yaş arası olan çalışanlarda farklıdır.
Yaşları 20–25 yaş arası olan çalışanlarda YKMY saldırılar (X̅̅ =1,49) diğer gruplara göre
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). Daha genç yaş gruplarının YKMYS’a
daha fazla maruz kaldıkları söylenebilir. Ayrıca hemşirelerin sağlığa yönelik saldırılar
düzeyleri yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Tukey testi sonuçlarına göre SYS
düzeyleri 26–30 ve 36–40 yaş arası çalışanlarda farklı çıkmıştır. Yaşları 26–30 yaş arası
olanların sağlığa yönelik saldırılar (X̅̅ =1,48) diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı
derecede yüksektir (p<0,05). Buna göre hemşirelerin mobbinge maruz kalmaları yaşlarına
göre farklılık göstermektedir.
Tablo 7: Mobbinge Maruz Kalma Düzeylerinin Kurumda Çalışma Sürelerine Göre
Karşılaştırılması.
Mobbing
Boyutlar
Kendini
Geliştirme ve
İletişim
(KGİYS)

Kurumda
Çalışma
Süreleri
0-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri

N

Ortalama

Ss

F

98
25

1,67
1,42

0,72
0,62

57

1,59

0,69

Sosyal
İlişkilere
Yönelik
(SİYS)

0-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri

98
25
57

1,40
1,10
1,28

0,74
0,27
0,44

İtibara Yönelik
(İYS)

0-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri
0-5 yıl
6-10 yıl

98
25
57
98
25

1,34
1,06
1,29
1,39
1,10

0,55
0,17
0,52
0,65
0,24

Yaşam
Kalitesi ve

P

1,325

0,269

2,546

0,081

3,078

0,049*

4,408

0,014*
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Mesleğe
Yönelik
(YKMYS)

11 yıl ve üzeri

Sağlığa
Yönelik
(SYS)

0-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri

57

1,19

0,33

98
25
57

1,39
1,10
1,17

0,66
0,17
0,44

4,368

0,014*

Tablo 7’de hemşirelerin, itibara yönelik saldırılar (İYS), yaşam kalitesi ve mesleğe yönelik
saldırılar (YKMYS) ve sağlığa yönelik saldırılar (SYS) düzeyleri kurumdaki çalışma
sürelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Tukey testi sonuçlarına göre kurumda
çalışma süresi 0–5 yıl ve 6–10 yıl arası olan çalışanlarda itibara yönelik saldırılar (İYS)
farklılık göstermektedir. Kurumdaki çalışma süreleri 0–5 yıl arası olanların İYS (X̅̅ =1,34) 6–
10 yıl arası olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). Yaşam
kalitesi ve mesleğe yönelik saldırılar (YKMYS) kurumda çalışma süreleri 0–5 yıl ve 6–10 yıl
arası olan çalışanlar arasında farklı çıkmıştır. Kurumdaki çalışma süreleri 0–5 yıl arası
olanların YKMY saldırılar (X̅̅ =1,39) 6–10 yıl arası olanlara göre (X̅̅ =1,10) istatistiksel olarak
anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). Sağlığa yönelik saldırılar (SYS), kurumda çalışma
sürelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kurumda çalışma süreleri 0–5 yıl arası
olanların sağlığa yönelik saldırılar (X̅̅ =1,39), diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak
anlamlı derecede yüksektir (p<0,05). Buna göre 0–5 yıl arası çalışanlarda, diğer bir ifadeyle
işe yeni başlayanlarda İYS, YKMYS ve SYS düzeyleri daha yüksek bulunmuştur.
Dolayısıyla hemşirelerin mobbinge maruz kalmaları kurumdaki çalışma sürelerine göre
farklılık göstermektedir.
Çalışma kapsamında mobbingin örgütsel sessizlik boyutları üzerinde etkili olup olmadığı
araştırılmıştır. Analizler yapılırken sırasıyla mobbing bağımsız, örgütsel sessizliğin beş
boyutu ise bağımlı değişken olarak regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 8'de sonuçlar
incelendiğinde, mobbingin yönetsel ve örgütsel nedenler (H6a:β=0,469, p<0,01); işle ilgili
konular (H6b:β=0,370, p<0,01); tecrübe eksikliği (H6c:β=0,352, p<0,01); izolasyon korkusu
(H1d:β=0,395, p<0,01) ve ilişkileri zedeleme korkusu üzerindeki etkisinin pozitif yönlü ve
anlamlı olduğu tespit edilmiştir (H6e:β=0,429,p<0,01). Dolayısıyla H6a, H6b, H6c, H6d ve
H6e hipotezleri kabul edilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde mobbingin örgütsel sessizlik
(genel) değişkenini % 24 oranında (R2= 0,237) açıkladığı (etkilediği) saptanmıştır.
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Tablo 8: Mobbingin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi.
HİPOTEZLER

R

R2

B

t

p

H2a: Mobbing  Yönetsel ve Örgütsel
Nedenler

Düzeltil
miş
R2

0,469a

0,220

0,215

0,469

7,077

0,000

H2b: Mobbing  İşle İlgili Konular

0,370a

0,137

0,132

0,370

5,310

0,000

H2c: Mobbing  Tecrübe Eksikliği

0,352a

0,124

0,119

0,352

5,016

0,000

H2d: Mobbing  İzolasyon Korkusu

0,395a

0,156

0,151

0,395

5,733

0,000

0,429a

0,184

0,179

0,429

6,333

0,000

0,486

0,237

0,232

0,486

7,427

0,000

H2e: Mobbing  İlişkileri Zedeleme
Korkusu
H2: Mobbing  Örgütsel Sessizlik
** P<0,01

a

Hipotez
Testi
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul

SONUÇ
Mobbingle mücadelede günümüzde örgütler için geliştirilmiş çözümler bulunmaktadır. Ancak
hala mobbingin örgütlerde olması yeterli ve etkin tedbirlerin az olduğunu göstermektedir. Bu
çalışmanın amacı, mobbingin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini incelemektir. Sağlık
kurumlarında önemli görevleri olan çalışanlardan hemşireler bu çalışmanın örneklemini
oluşturmuştur.
Çalışmada araştırmaya katılan 180 hemşireden; 167'si kadın ve 13 'ü erkektir. Katılımcıların
%52,2’si son bir yıl içinde kurumda bazen mobbing uygulandığını, katılımcıların %35,6’sı
yıldırmaya maruz kalmadıklarını, geriye kalan % 64.4 ü ise belli dönemlerde de olsa
mobbinge maruz kaldıklarını değişik oranlarda belirtmişlerdir. Katılımcıların %27,8’i
yöneticiler tarafından mobbinge maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir.
Çalışmada hemşirelerin düşük oranda da olsa mobbinge maruz kaldıkları saptanmıştır.
Araştırmamızda hemşirelerin en çok Kendini Geliştirme ve İletişime Yönelik Saldırılara
maruz kaldıkları saptanmıştır. Turaç ve Şahin’in (2014) hemşirelere yönelik çalışmalarında
araştırmamızla benzer olarak hemşirelerin en çok mobbingin boyutlarından Kendini
Geliştirme ve İletişime Yönelik Saldırılara maruz kaldıkları saptanmıştır.
Korelasyon analizi sonucunda; mobbing ve örgütsel sessizlik arasında genel olarak orta ve
yüksek düzeyde pozitif ilişkiler saptanmıştır. Buna göre mobbing arttıkça örgütsel sessizlik
davranışı da arttığı söylenebilir.
Araştırmada hemşirelerin mobbinge maruz kalmaları demografik özelliklere göre (yaş, eğitim
durumu, cinsiyet, medeni durum, kurumda çalışma süresi, aylık gelir durumu, haftalık çalışma
831

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

süresi ve yöneticilik görevi) farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma
bulgularına göre hemşirelerin eğitim durumu, medeni durum, haftalık çalışma süresi, aylık
gelir düzeyi ve yöneticilik görevi olup olmadığına göre mobbinge maruz kalmaları arasında
farklılık saptanmamıştır. Cinsiyet, yaş ve kurumdaki çalışma süresi açısından ise farklılıklar
saptanmıştır.
Cinsiyet açısından; erkek hemşirelerin kendini geliştirme ve iletişime yönelik saldırılar ile
yaşam kalitesi ve mesleğe yönelik saldırılara daha fazla uğradıkları saptanmıştır. Bunun
nedeni olarak araştırma yapılan hastanede erkek hemşirelerin sayısının az olduğundan bu iki
boyut açısından kadın hemşirelere göre daha fazla saldırılara uğradıkları söylenebilir.
Yaş açısından; yaşları 20–25 yaş arası olan çalışanlarda yaşam kalitesi ve mesleğe yönelik
saldırılar ve yaşları 26–30 yaş arası olan çalışanlarda sağlığa yönelik saldırılar diğer gruplara
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Buna göre hemşirelerin
mobbinge maruz kalmaları yaşlarına göre farklılık göstermektedir. Buna göre genç yaş
gruplarının yaşam kalitesi ve mesleğe yönelik saldırılar (YKMYS) ve sağlığa yönelik
saldırılara (SYS) daha fazla maruz kaldıkları söylenebilir.
Kurumda çalışma süreleri açısından; kurumdaki çalışma süreleri 0-5 yıl arası olanların itibara
yönelik saldırılar (İYS), yaşam kalitesi ve mesleğe yönelik saldırılar (YKMYS) ve salığa
yönelik saldırılara (SYS) daha fazla maruz kaldıkları saptanmıştır. Diğer bir ifadeyle kurumda
işe yeni başlayanlarda İYS, YKMYS ve SYS düzeyleri daha yüksek bulunmuştur.
Buna göre demografik özellikler açısından hemşirelerin; genç olanların, işe yeni başlayanların
ve cinsiyet olarak sayıca az olan erkeklerin daha fazla mobbinge maruz kaldıkları
söylenebilir. Bu sonuç literatürde desteklenmektedir. Mobbing mağdurlarının daha çok yalnız
kişi, acayip bir kişi, başarılı bir kişi ve yeni gelen bir kişi oldukları literatürde belirtilmektedir
(Tınaz, 2006: 20–21). Buna göre çalışmamızda yeni işe başlayanların, gençlerin ve erkek
hemşirelerin (diğerlerinden farklı olarak daha az sayıda bulunmaları nedeniyle) mağdur olma
durumları daha yüksek saptanmıştır.
Araştırmamızla benzer olarak Demir ve arkadaşlarının (2014) hemşirelere yönelik yapmış
oldukları çalışmalarında, mobbing uygulayanların çoğunluğunun yöneticiler olduğu
belirlenmiş, ayrıca çalışmalarında benzer olarak medeni durum ve eğitim durumu açısından
mobbing arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Turaç ve Şahin (2014) hemşirelere
yönelik araştırmalarında, araştırmamızla benzer olarak mobbinge maruz kalma durumları
eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık saptanmamış ancak yönetsel pozisyonlarına göre
anlamlı farklılık saptamıştır.
Çalışma kapsamında ayrıca mobbingin örgütsel sessizlik üzerinde etkili olup olmadığı
araştırılmıştır. Mobbingin örgütsel sessizlik boyutları (yönetsel ve örgütsel nedenler, işle ilgili
konular, tecrübe eksikliği, izolasyon korkusu ve ilişkileri zedeleme korkusu) üzerindeki
etkisinin pozitif yönlü ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde mobbingin
örgütsel sessizlik (genel) değişkenini % 24 oranında (R2= 0,237) açıkladığı (etkilediği)
saptanmıştır. Başka bir ifadeyle regresyon analizi sonucunda mobbingin örgütsel sessizliğin
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tüm boyutlarını etkilediği saptanmıştır. Buna göre mobbinge maruz kalma örgütsel sessizliği
artırmaktadır.
Mobbingle mücadelede öncelikle örgüt yönetimi bu konuda tüm çalışanları bilgilendirerek,
eğitimler vererek, yasal olarak ve örgüt içinde farkındalık oluşturarak, bu konuda kesinlikle
tolerans gösterilmeyeceğini çalışanlarına duyurmalıdır. Bulgularımıza göre çalışanlar
mobbinge maruz kaldıklarında bunu çeşitli nedenlerle örgütsel sessizliğe
dönüştürebilmektedirler. Bu durumun çalışanları ve örgütü olumsuz olarak etkilemesi
kaçınılmazdır. Bu nedenle çalışanlar mobbing olayında gerekli şikâyetleri hiç çekinmeden
yapmalı ve sessiz kalmamalıdır. İşe yeni başlayanlara kurumu ve işi öğrenmelerine katkıda
bulunacak oryantasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi; hem işe yeni başlayanlara ve gençlere
hem de cinsiyet açısından azınlık durumunda olanlara haklarını arayabilecekleri eğitimler
verilmesi; sonuçta tüm çalışanlara mobbingle mücadelede eğitimler verilerek bilgilendirmeler
yapılması ve örgüt kültüründe farkındalık oluşturulması önerilebilir. Bu araştırma kapsamında
elde edilen sonuçlar kullanılan veriler, söz konusu hastanede görev yapan hemşireler ve
yapılan analizlerle sınırlıdır. Mobbing ve örgütsel sessizlik konularıyla ilgili çalışmaların
artırılması ve diğer örgüt çalışanlarını da içeren çalışmaların yapılması önerilebilir.
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TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Orhan ÇELTİKCİ

Nurbolat SEMBI

Öz
Bu çalışmada; Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyetlerinin eğitim sistemleri karşılaştırılmaya
çalışılmıştır. Her iki ülkenin eğitim sistemlerinin tarihsel süreci, eğitim sisteminin amaçları, eğitim sistemlerinin
yapısı, öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçleri, bu süreçte verilen dersler, öğretmenlerinin yetiştirilmesi konuları
irdelenerek incelenmiştir.
Çalışma literatür taraması yapılarak betimsel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla Türkiye
Kazakistan eğitim sistemi çeşitli yönleriyle karşılaştırılarak alanına kuramsal katkı sağlamayı aynı zamanda iki
Türk Devletinin eğitim alanında birbirini tanıması hedeflenmiştir. Makalede Türkiye ve Kazakistan eğitim
sistemlerinin hedefleri yönünden benzerlik gösterdiği, eğitimin bir sistem olarak hiyerarşik yapılanmalarının
aynı olduğu, ilk, orta ve lise düzeyinde gerek süre gerek se ders müfredat ve ağırlıklarında farklılıkların olduğu
anlaşılmıştır. Ders muhtevaları yönünden Kazakistan eğitim sisteminde Yabancı Dil, Edebiyat, Dünya Tarihi,
Kişisel Gelişim derslerinin Türkiye’ye göre önce verilmeye başlandığı ayrıca Türkiye’den farklı olarak
Kazakistan’da Rus Edebiyatı, Yurt Bilgisi, Tarihi Şahıslar, Kendini Geliştirme ve Hukuk Derslerinin olduğu,
Din Derslerinin Türkiye’ye göre geç sınıflarda başladığı anlaşılmıştır. Haftalık ders saatlerine bakıldığında ise
ilk ve orta düzeyinde (1-8. Sınıf) haftalık ders saatinin Türkiye’de Kazakistan eğitim sistemine göre fazla
olduğu, lise düzeyinde ise Kazakistan eğitim sisteminde ise haftalık ders yükü ve saatinin Türkiye’ye göre fazla
olduğu bunun sebebinin Lise süresinin Türkiye’de 4 Kazakistan’da 3 yıl olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kazakistan, Eğitim Sistemi, Karşılaştırmalı Eğitim, Müfredat.
COMPARISON OF TURKEY AND KAZAKHSTAN EDUCATION SYSTEM
Abstract
In this study has tried to compare the educational systems of the Republic of Turkey and the Republic of
Kazakhstan. In this paper, the historical context of each country's educational system, the aim of the education
system, the structure of the education system, education and training processes, issues of the teachers training
were investigated.
The study was carried out by means of descriptive research method through literature review. By this study, it is
aimed to compare the education system of Turkey Kazakhstan with various aspects and to provide the theoretical
contribution to the field and at the same time to recognize each other in the education field of two Turkish States.
It has been understood through research that the educational systems of Turkey and Kazakhstan are similar in
terms of their aims and that there are differences in curriculum and weights at primary, secondary and high
school level, that hierarchical structures are the same as educational system. As a result of course contents,
foreign language, literature, world history, individual development courses in Kazakhstan education system
started to be given according to Turkey, and in addition to that in Turkey, there are Russian Literature,
Homeland, Historical Persons, Self Improvement and Law Courses in Kazakhstan, It is understood that the
classes started in late classes according to Turkey. When you look at the weekly lecture hours, the weekly lecture
hours at the first and middle level (Grades 1-8) are higher than the education system in Kazakhstan in Turkey. At
high school level, the weekly course load and hour in the Kazakh education system is more than in Turkey. This
is due to the fact that the duration of high school is 4 years in Turkey and 3 years in Kazakhstan
Key Words: Turkey, Kazakhstan, Education System, Comparative Education, Curriculum.
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GİRİŞ
Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri bağımsız Türk Devletlerinden ikisidir. Bu iki Türk
devletinin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması iki devletin birbirini tanıması açısından
önemlidir. Karşılaştırmalı eğitim; eğitim ve öğretim sorunlarının çözümlenmesi için farklı
ülkelerdeki eğitim sisteminin benzerlikleri ve farklılıklarını tanımlamaya yardım eden, benzer
görünen olguları açıklayan ve eğitim uygulamaları hakkında yararlı teklifler getiren bir
disiplin olarak bilinmektedir (Cramer ve Bravne; 1965). Ayrıca ülkelerin mevcut eğitim
sorunları ve nedenlerini, diğer ülkelerdeki benzer etkenlere değinerek saptayan ve yorumlayan
bir araştırma alanıdır da denilebilir. Karşılaştırmalı eğitim, eğitime sistematik bir yaklaşım
getirir (Demirel; 1998).
TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN CUMHURİYETLERİ EĞİTİM SİSTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRMASI
Türkiye ve Kazakistan Anayasalarında Eğitim: Her iki cumhuriyet anayasasında da ülkede
uygulanacak eğitim ve öğretim sistem ve amaçlarıyla ilgili bir amir maddeye yer verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim hedefleri Anayasasının (1982 Anayasası) 42. Maddesinde yer
almıştır. TC. 1982 Anayasasının 42. Maddesinde: “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve
öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre,
devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri
açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen
seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı
öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli
yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı
kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve
inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun
engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk
vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında
okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı
esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır” denilmektedir
(TC.1982 Anayasısı;2002;M.42; Coşkun;1997). Bu maddeden Eğitim ve öğretimin bir hak
olduğu, İlköğretimde zorunlu olduğu (4+4+4 Eğitim sistemi ile zorunlu eğitim süresi
artmıştır), Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde Atatürk İlke ve İnkılaplarının gözetileceği, teknik
ve bilim yönünde çağdaş eğitim sisteminin önemli olduğu, Devlet okullarında eğitim ve
öğretimin parası olduğu, Eğitim dilinin sadece Türkçe olduğu, ülke genelinde eğitim ve
öğretim faaliyetlerinin devlet denetiminde olduğu vurgulanmaktadır.
Kazakistan Cumhuriyeti Devleti Anayasası 30 Ağustos 1995 tarihinde kabul edilmiştir.
Anayasanın 30. Maddesi Kazakistan Cumhuriyeti eğitim sistemi ve hedefleriyle ilgilidir. 30.
Maddede: “Vatandaşların, devlet eğitim kurumlarında ücretsiz orta eğitim alma hakkı
güvence altına alınır. Orta eğitim zorunludur. Vatandaşlar, devletin yüksek eğitim
kurumlarında rekabetçi bir temelde, yüksek eğitim alma hakkına sahiptirler. Vatandaşlar
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kanunda belirtilen esas ve koşullarda, özel eğitim kurumlarında eğitim alma ve ödeme yapma
hakkına sahiptir. Devlet ülke genelinde zorunlu genel eğitim standartlarını belirler. Her türlü
eğitim kurumunun faaliyeti bu standartlara uygun olmalıdır” hükmü yer almaktadır
(Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası “Қазақстан Республикасының Конституциясы”;
1995; Eren ve Asker; 2012). Bu maddeden Kazakistan Cumhuriyetinde de eğitim ve
öğretimin devlet okullarında ücretsiz olduğu, özel okullarda öğrenci okutma hakkı ve paralı
olduğu, eğitim ve öğretimin devlet garantisi altında bir hak olduğuna vurgu yapılmaktadır.
Her iki cumhuriyetin anayasalarında bulunan (T.C. 1982 A.Y. M. 42, ve Kazakistan 1995,
A.Y. M. 30.) hükümler iki ülkenin eğitim sisteminin temelini oluşturmaktadır.
Türkiye ve Kazakistan Eğitim Sistemleri ve Eğitim Hedefleri: Eğitim sistemleri Anayasa
maddesinden hareketle çıkartılıp yürürlüğe giren kanunlarla şekillenmiştir. Bu bağlamda
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel amaç ve hedefleri 16.06.1973 tarih ve 1739 sayılı “Milli
Eğitim Kanunu” ile belirlenmiştir. Bu kanuna göre Türk Milli Eğitiminin temel amaçları:
“a) Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;
Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini ve benimseyen, koruyan ve
geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve
anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karsı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış
haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
b) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu açısından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe
ve karakter hür ve bilimsel güce, geniş bir dünya görüsüne sahip, insan haklarına saygılı,
kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karsı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli
kişiler olarak yetiştirmek;
c) İlgi, eğitim ve yeteneklerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte is
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve bunların, kendilerini mutlu
kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.”
şeklinde tanımlanmıştır (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html (E.T. 01.03.2016).
Amaçlanan hedeflere ulaşmaktan Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu tutulmuştur. Türkiye
Cumhuriyeti eğitim sistemi yapı ve işleyişi açısından değerlendirildiğinde sistemin bütün
olarak işleyişinden birinci derecede Milli Eğitim Bakanı sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı
yönetim sistemine uygun olarak ülke genelinde teşkilatlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı
merkezi Başkent Ankara’dadır. Eğitim ve öğretim hizmetleri merkezden yönetim esasına göre
teşkilatlanmıştır. İllerde eğitim ve öğretim faaliyetleri “İl Milli Eğitim Müdürlüğü” kurumu
adı altında teşkilatlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün idari amiri İl Milli Eğitim
Müdürüdür. İldeki eğitim faaliyetlerinden İl Valisine ve Milli Eğitim Bakanına karşı
sorumludur. Sistem İlçelerde de teşkilatlıdır ve ilçelerde “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü” adı
altında teşkilatlanmıştır. İlçelerde ise eğitim ve öğretimden İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe
kaymakamı ve İl Milli Eğitim Müdürüne karşı sorumludur. Eğitim, sistem olarak temel
faaliyetine okullarda başlamaktadır. Okulları okul müdürü yönetmekte olup okul müdürleri
eğitim ve öğretim faaliyetleri ile kanun koyucunun hükümlerini uygulamaktan ve
sorumluluklarını yerine getirmekten ilçede ise ilçe Milli Eğitim Müdürüne, il de ise İl Milli
Eğitim müdürüne karşı sorumludur (Bakınız Tablo I.).
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Kazakistan Eğitim Sisteminin yapısına bakıldığında ülke geneli kurumsallaşmanın yeni
olduğu anlaşılmaktadır. Kazak Türkleri uzun yıllar (1734-1969) Rus hâkimiyeti altında
yaşamışlardır (Kurat; 1999; Boranbeyeva; 2004). Bu dönemde milli bir eğitim öğretim
faaliyeti bakımından ciddi düzeyle uygulama olmamıştır. 1841 yılında bir Kazak Türkünün
idaresinde Kazak Lisesi açılmıştır. (Doğusoy; 1998; 55-56) Kazakistan 1929 yılına kadar
Arap alfabesi, 1929-1940 yılları arası Latin alfabesi ve 1940’tan günümüze kadar da Kiril
alfabesi kullanmıştır. 2007 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Latin
alfabesine geçilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılmasını istemiştir (Gömeç;1999). Bu
yönde eğitim ve öğretim faaliyetleri devam ettirilmektedir. Kazakistan Eğitim sistemi
incelendiğinde merkezden taşraya doğru yapılanmanın olduğu anlaşılmaktadır. Merkezde
(Başkent) “Eğitim ve Bilim Bakanlığı” bulunmaktadır. Eğitim ve Bilim Bakanlığına bağlı
taşrada kurumsallaşma olmuştur1. (Bakınız Tablo I.). İllerde; İl Eğitim yönetimi, ilçelerde;
İlçe eğitim yönetimi bulunmaktadır. Okullar ise İlk, Orta, Lise yönetimi ve bölümü olarak
yapılanmış yönetimlerinde direktör adı verilen yöneticiler bulunmaktadır. Direktörler ilçe ve
il yönetimlerine karşı sorumlu olarak görevlerini yerine getirmektedirler. Kazakistan’da
eğitim ve öğretim faaliyetleri “Kazakistan Eğitim ve Bilim Kanunu’na” göre devam
ettirilmektedir. Esas nameler adıyla (Türkiye’de Tüzük), Nizamname (Yönetmenlik) her okul
yönetiminin kendi hazırlayabildiği kurallar çıkartılıp bu kurallar çerçevesinde okullar
yönetilmektedir.
Tablo I.
Türkiye-Kazakistan Eğitim Sistemi Hiyerarşik Yapısı ve Yönetimi.
Türkiye Cumhuriyeti
Milli Eğitim Bakanlığı (Bakan)
İl Milli Eğitim Müdürlükleri (Müdür)
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri (Müdür)
İlk, Orta, Lise Müdürlükleri (Müdür)

Kazakistan Cumhuriyeti
Eğitim ve Bilim Bakanlığı (Bakan)
İl Eğitim Yönetimi (Başkan)
İlçe Eğitim Yönetimi (Başkan)
İlkokul (Bastavış, Mektep Direktör Tarafından
yönetilir.
Ortaokul, Lise (Negizgi Orta Mektep, Direktör)

Üniversite (Rektör)

Üniversite (Joğargı Oqu Rektörü)

Tablodan her iki ülkenin eğitim sisteminin merkezden taşraya doğru yapılandığı
görülmektedir. Kurumlar yönetim olarak aynı şekilde silsile yoluyla örgütlenmişlerdir. Ancak
Türkiye’de bakanlığın adında “Milli” yer alırken Kazakistan’da bakanlığın adında “Milli” yer
almamaktadır.

1

Kazakistan’da taşra tönetimi 14 yönetim birimine ayrılmıştır. Bu birimler: Akmola Bölgesinin Eğitim
YönetimiAktöbe Bölgesinin Eğitim Yönetimi 3. Almatı Bölgesinin Eğitim Yönetimi, 4. Atırau Bölgesinin
Eğitim Yönetimi, 5. Güney Kazakistan Bölgesinin Eğitim Yönetimi, 6. Doğu Kazakistan Bölgesinin Eğitim
Yönetimi, 7. Kuzey Kazakistan Bölgesinin Eğitim Yönetimi, 8. Batı Kazakistan Bölgesinin Eğitim Yönetimi,
9. Jambıl Bölgesinin Eğitim Yönetimi, 10. Karagandı Bölgesinin Eğitim Yönetimi, 11. Kostanai Bölgesinin
Eğitim Yönetimi, 12. Kızılordu Bölgesinin Eğitim Yönetimi, 13. Mangıstau Bölgesinin Eğitim Yönetimi, 14.
Pavlodar Bölgesinin Eğitim Yönetimi birimleridir. Bakınız: Nazym Shuinshina, Türkiye’de Kazakistan Eğitim
Siteminin Örgütsel Yapısının Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yayımlanmamış
YL Tezi.
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27.07.2007 tarihli ve 319 sayılı Kazakistan Cumhuriyeti’nin Eğitim Hakkındaki Kanunu’nun
11. maddesine göre, Kazakistan eğitimindeki temel amaç; a) Millî ve insanî değerlere, ilmi ve
pratik temellere dayalı olarak, bireyin çok seviyeli bilgi sahibi ve topluma katkı sağlayacak
bir meslek sahibi olmasına yönelik öğrenim/eğitim alması için tüm imkânları sağlamaktır.
b)Yurttaşlarını, milletini, anavatanı Kazakistan’ı gönülden sevmeye, Cumhuriyet’in millî ve
kültürel değerlerine tam bağlılık ve Anayasaya, kamu çıkarlarına karşı zarar olabilecek
herhangi bir faaliyete izin verilmemesinin öğretimini/eğitimini vermek. İnsanın kişiliğine
saygı gösteren, devletin yapısına güvenen ve onu koruyan, kollayan sağlıklı yurttaşlar
yetiştirmektir (Kazakistan Cumhuriyeti 319 Sayılı Eğitim Hakkında Kanunu, madde 11.). Bu
amaçlardan Kazakistan eğitim sisteminin Kazakistan’ı seven ve benimseyen hukuku koruyan
ve gözeten liyakatli meslek sahibi Kazak nesli yetiştirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır.
Türkiye ve Kazakistan Eğitim İdaresi: Türkiye Cumhuriyetinde ve Kazakistan
Cumhuriyetinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenli ve tek elden koordine edilmesi ve
hedeflerde belirlenen vatandaş yetiştirilebilmesi için eğitim bakanlıkları kurulmuştur.
(Bakınız Tablo I.) Bu bakanlık Türkiye’de Milli vasfına sahip olup “Milli Eğitim Bakanlığı”
adıyla, Kazakistan’da ise bilim vasfına sahip olup “Eğitim ve Bilim Bakanlığı” adıyla
kurulmuştur.
Türkiye Cumhuriyetinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın kuruluş amacı Türk milli eğitiminin
amaçlarının gerçekleştirilmesi için 22.06.1933 tarih ve 2287 sayılı Maarif Vekaleti
Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunda, Bakanlığın kuruluş amacı şöyle
belirtilmiştir: “Türk ulusunu hür düşüncenin hakim olduğu bir hava içinde bilgi, sanat,
teknik ve refah derecesi bakımlarından batı uygarlığı seviyesine yükseltmek, Türk
ulusunun sahip olduğu milli, ahlaki, insani üstün değerleri geliştirmek, onu batı
uygarlığının yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı haline getirmektir”. Bu amaç, öncelikle
devletin genel felsefesi ve buna dayalı olarak stratejisini ortaya koymaktadır. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın görevleri 3797 sayılı yasanın 2. maddesinde belirtilmiştir (3797
Sayılı Kanun: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73.html (E.T. 01.04.2016). Buna göre
bakanlığın görevleri şunlardır: Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini
bulan Atatürk Milliyetçiliği'ne bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini
seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki
temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’ne karsı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline
getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim
kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini
planlamak, programlamak, yürütmek, takip etmek ve denetim altında bulundurmak.
Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını
açmak ve yüksek öğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum
ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek.
Türk Eğitim Sisteminin amaçları Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk milli eğitim
sisteminin amaçları genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu amaçlar 1739 sayılı
kanunun 2. maddesinde belirtilmiştir. Türk milli eğitimi sisteminin temek sistemi
konusundaki okulların amaçları ise Milli Eğitim temel Kanunun 3. maddesinde özel amaçlar
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başlığı altında şöyle ifade edilmektedir: “Türk eğitim ve öğretim sistemi, Türk milli
eğitiminin genel amaçlarını gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki
eğitim kurumlarının özel amaçlarına, genel amaçlara, temel ilkelere uygun olarak tespit
edilir”. Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk
Milletinin bütün bireylerini; Atatürk ilke ve devrimlerine Anayasa’da ifade edilen Atatürk
milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, insani, manevi ve kültürel değerlerini
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye
çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını
bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir. Ayrıca Türk Milletini
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır (1739 Sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu, M. 2.).
Türk Eğitim sisteminin ilkelerine baktığımızda 14 ilkenin göze çarptığı görülmektedir.
Bunlar: Genellik ve Eşitlik (Dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese Eşit
olma, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımama) Ferdin ve toplumun
ihtiyaçları (Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ölçüsünde eğitim), Yöneltme (Kişilerin
ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde eğitim görmeleri), Eğitim hakkı (Vatandaşların eğitim
ve öğrenim haklarını sonuna kadar kullanmaları), Fırsat ve imkân eşitliği (yaş cinsiyet ve
bölgeye göre ayrım yapmama) Süreklilik (Eğitimin devamlılığını sağlamak), Atatürk İnkılâp
ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği (Cumhuriyeti, değerlerini seven ve ülke değerlerini kendi
değerlerinin üstünde tutan insan tipi yetiştirme), Demokrasi eğitimi (Yurttaşlarında sahip
olması gereken demokrasi bilincini verme) Laiklik (Türk milli eğitim sistemi laik bir yapıya
sahiptir. Okullarda din dersi zorunlu verilir.), Bilimsellik (Eğitim bilimsel ve teknolojik
esaslara ve yeniliklere göre düzenlenir. Planlılık, Karma eğitim (Okullarda kız ve erkek karma
eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar
yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir). Okul ile ailenin işbirliği: (Eğitim
kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında
işbirliği sağlanır). Her yerde eğitim (Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim
kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta
gerçekleştirilmeye çalışılır. Resmi, özel ve gönüllü her kurulusun eğitimle ilgili faaliyetleri,
Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir
(1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, m. 4).
Kazakistan’da eğitim alanından sorumlu kurum Eğitim ve Bilim Bakanlığıdır. Eğitim alanını
düzenleyen yasal düzenlemelerden ilki 1992 yılında kabul edilen Eğitim Kanunudur. Bu
kanunun üçüncü maddesine göre eğitimin temel ilkeleri şunlardır: Eğitim alma hakkında
vatandaşların eşitliği, eğitim ve öğretim şekillerinde eğitim kurumlarının çeşitliliği, eğitimde
süreklilik, eğitimin bilimsel ve seküler olması ile eğitim sisteminin idaresinde demokratik
anlayıştır (Kuşçu; 2014). Eğitim ve Bilim Bakanlığı Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası,
Kazakistan Hükümeti Kararnamesi ve diğer hukuki esaslara uygun olarak eğitim, ilim ve
teknik alanlarda yönetimi ve düzeni amaçlar ve bu doğrultuda çalışır. Eğitim ve Bilim Bakanı,
Kazakistan Hükümeti tarafından tayin edilir ve görevden alınır. Eğitim ve Bilim Bakan
Yardımcıları da Hükümet tarafından tayin edilir ve görevden alınır.
Bakanlığın Görevleri; Devletin genel eğitim politikasını eğitim, ilim ve teknik alanlarında
hazırlamak ve uygulamak, devlet okul kurumlarında parasız, garantili eğitimi temin etmek,
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ilim ve eğitim alanlarını bilgilendirmek, ilim, eğitim ve teknik alanların mevzuatını
geliştirmek için önerilerde bulunmak, ilmi ve pedagojik kadroları eğitmek ve onlarının
çalışmalarını denetlemek, bakanlığın yetkileri dahilinde uluslararası işbirliği düzenlemek ve
geliştirmek (Shuinshina; 2006).
Tablo II.
Türkiye'de ve Kazakistan'da Eğitim Sistemini Düzenleyen Kurallar (Hükümler).
Türkiye Cumhuriyeti
T.C. Anayasası (1982) (M. 42.)
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Diğer Mevzuat
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

Kazakistan Cumhuriyeti
Kazakistan Anayasası (1995) (M.30.)
319 Sayılı Kazakistan Eğitim Kanunu
Diğer Mevzuat
Esasnameler (Tüzük)
*Her okul kendi hazırlayabilir.

Tablodan her iki ülkede de eğitim ve öğretim faaliyetleri bireysel haklar bağlamında Anayasa
hükmü ile garanti altına alındığı anlaşılmaktadır. Eğitim faaliyetleri belirli bir nizam ve düzen
içerisinde ilgili kanunlar hükümleri çerçevesinde sürdürülmektedir. Dikkat çeken ayrıntı
Kazakistan’da okullar kendi işleyişleri ile ilgili yönetmelik çıkarabilmektedirler. Türkiye’de
ise Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkartılmaktadır.
Türkiye ve Kazakistan Eğitim Sistemlerinde Kurumsallaşma: Her iki eğitim sisteminde
eğitim verilen kurumlar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tiplerine göre örgün ve yaygın
eğitim kurumları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı da yine
1739 sayılı kanunda şekillenmiş olup bu kanuna göre şekillenen Milli Eğitim Sistemi, “Örgün
Eğitim” ve “Yaygın Eğitim” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır (1739 S.K. M. 18.)
Örgün Eğitim: Türk Eğitim Sisteminde örgün eğitim içerisinde okul öncesi eğitim, ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretim yer almaktadır (Korkmaz; 2005).
Kazakistan’da eğitim verilen kurumlarda eğitim öğretim faaliyetlerinin tipleri sadece örgün
eğitim kurumlarından oluşmaktadır. Kazak Milli Eğitim yapısı da yine 319 Sayılı kanunda
şekillenmiş olup Bu kanuna göre şekillenen Milli Eğitim Sistemi “Örgün Eğitim”den
oluşmaktadır. Örgün Eğitim: Kazak Eğitim Sisteminde örgün eğitim içerisinde okul öncesi
eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim yer almaktadır (Nurgaliyeva ve Musin;
1999; 4-5.; Kazakistan Cumhuriyeti 319 Sayılı Eğitim Hakkında Kanunu, M.12).
Kurumsallaşma yönünden bakıldığında Türkiye’de Eğitim Sisteminde Örgün Eğitimin yanı
sıra yaygın eğitim de vardır. Yaygın eğitim özellikle Lise ve Yükseköğretim düzeyinde
günden güne artış göstermektedir. Kazakistan’da ise yaygın eğitime rastlanmamaktadır.
Türkiye'de ve Kazakistan'da Okul Öncesi Öğretim: Okul öncesi eğitim Türk Milli Eğitim
Sisteminin ilk basamağını oluşturmaktadır. Okul Öncesi Eğitimin amaçları Okul öncesi eğitim
yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre okul öncesi eğitiminin amaçları, Türk
Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların; Atatürk, vatan,
millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve manevî değerlere bağlı, kendine
güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve
sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak
yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek, Çocukların beden, zihin ve duygu
gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel
konuşmalarını sağlamak, Çocuklara sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü,
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yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazandırmak. Çocuklara hayal
güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme
davranışlarını kazandırmak, Çocukları ilköğretime hazırlamaktır (Okul Öncesi Eğitimi
Yönetmeliği. M. 6.).
Tarih süreci içinde baktığımızda 1961-1962 öğretim yılına kadar da resmi ana sınıfı, anaokulu
açılmamıştır. Bu dönemde 10 ilde ana sınıfı açılmış bu sınıflara 20 ilkokul öğretmeni
atanmıştır. Kız Meslek Liselerinde anaokulu öğretmeni yetiştirmek için 1960-1964 yıllarında
çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü açılmıştır. 1970-1971 yılında ilk öğretmen okullarının
programları 4 yıllığa çıkarılmış ve okul öncesi eğitimi dersi eklenmiştir. 1973 yılında çıkan
MEB Temel Yasası ile tüm öğretmenlere yükseköğrenim görme zorunluluğu getirilmiştir.
1980 yılından sonra birçok üniversitede okul öncesi öğretmenliği bölümleri açılmıştır.
İlköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimi için 1992 yılında MEB tarafından merkez
teşkilatında Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Günümüzde Okul öncesi
Eğitim kurumları Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Türkiye’de Okul Öncesi
Öğretmeninin öncelikle sahip olması gereken özellikler çocuk gelişimi ve eğitimi, beslenmesi
ve sağlığı konularında bilgi sahibi olmak, müzik, resim, drama, oyun gibi konularda bilgili
birçok eğitim materyallerini temin edebilecek beceriye sahip olmak, Okul öncesi eğitim
programları konusunda bilgili olmak, iyi bir mizah duygusuna sahip olmak, çocukça
davranışlardan sıkılmamak, sabırlı olmak, sorumluluk sahibi olmak, çocukta çok küçük de
olsa ilerlemeyi görebilmek, yaratıcı olmak, yeniliklere uyum sağlayabilmek, çocukların
ihtiyaçlarına duyarlı olmak, Türkçeyi iyi ve güzel konuşmak, iletişim becerilerine sahip
olmak, hoşgörülü ve esnek olmak, dış görünüşüne dikkat etmek, meslektaşları ve aileler ile
işbirliği yapabilmek, güvenilir olmak, doğru ve çabuk kararlar verebilmek, peşin hükümlü
olmamak, iyi bir meslek ahlâkına sahip olmak, iyi bir rehber olmak, sağlıklı, canlı, hareketli,
neşeli olmak sayılabilir.
Kazakistan Cumhuriyeti eğitim sisteminde de Türkiye’de olduğu gibi eğitimin ilk basamağını
okul öncesi eğitim oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim 27.07.2007 tarihli ve 319 sayılı
Kazakistan’ın Eğitim Hakkında Kanununda eğitim kuruluşları çocukların yaşlarına göre kreş,
çocuk bahçeleri, kreş ve çocuk bakım evleri şekilde oluşmaktadır. Çocuklar bir buçuk yaşına
kadar Kreşlere, bir buçuk üç yaş arası çocuk bahçelerine, üç yaşından altı yaşına kadar kreş ve
çocuk bakım evlerine gönderilebilirler. Kazakistan Cumhuriyetinde 27.07.2007 tarihli ve 319
sayılı Kazakistan Eğitim Hakkında Kanunu’nun 15-30 maddelerine göre, okulöncesi eğitimin
esas amacı; Okulöncesi eğitim ve öğretiminin eğitim programlarını çocuklara benimsetmek ve
gerçekleştirmek için imkanlar sağlamak; çocukların entelektüel ve sosyal bakımdan
gelişmelerine yardımda bulunmak; psikoloji ve bedensel sağlığını korumak ve geliştirmek;
beş veya altı yaş üzerindeki çocukları okula hazırlamak; ailelerle işbirliğini yapmak;
okulöncesi yaşındaki çocukları evlerinde yetiştiren ailelere, metot, diyalog ve uyum sağlama
yardımını organize etmektir (Kazakistan Cumhuriyeti 319 Sayılı Eğitim Hakkında Kanunu,
madde 15-30.). (Bakınız Tablo III.)
Türkiye'de ve Kazakistan'da İlköğretim: Türkiye’de ilköğretim okulları 1997 öncesinde
ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki farklı bölüm ve düzeyden oluşmakta idi. 18.08.1997
tarihli 4306 sayılı yasa ile bu iki eğitim kurumu (ilkokul ve ortaokul) birleştirilmiş ve eğitim
ve öğretim ilköğretim olarak adlandırılan 8 yıllık kesintisiz eğitimden oluşmuştur. Bu
okullarda kesintisiz eğitim yapılarak, bitirenlere ilköğretim diploması verilmiştir (Korkmaz;
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2005) Ancak, 30.03.2012 tarihinde 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim kanunu” ile Türkiye
Cumhuriyetinde Eğitim ve Öğretim 4+4+4 şeklinde olmak üzere 12 yıla çıkmıştır. İlköğretim
kurumlarında okuyan çocukların okula başlama yaşı 5 yaşını bitirdiğinin ilk eylül ayı olarak
belirlenmiştir (6287 Sayılı Eğitimde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun m. 22.). Ayrıca
öğrencilerin ilköğretim örgün eğitim yaşı da aynı kanunda belirlenmiş ve “ilköğretim çağı 613 yaş grubundaki çocukları kapsar. 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı
sonunda biter” denilmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki Türkiye’de Mecburi Eğitim İlköğretim
düzeyinde 8 yıl olup 6-13 yaş arasını kapsamaktadır. (Bakınız Tablo III.)
İlköğretim Kurumlarının amaç ve görevlerine bakıldığında bu kurumların amaç ve
görevlerinin 1739 sayılı Temel Eğitim Kanununda açık bir şekilde belirlendiği görülmektedir.
Kanunda belirtildiği şekilde ilköğretimin amaç ve görevleri; milli eğitimin genel amaçlarına
ve temel ilkelerine uygun olarak; Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel
bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak
yetiştirmek. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyet yönünden yetiştirerek, hayata ve üst
öğrenime hazırlamaktır (1739 Sayılı Temel Eğitim Kanunu, M. 23., 23/1, 23/2, 23/3.). İlkokul
ve ortaokullar kanun ve hükümler çerçevesinde ihtiyaçlara göre açılmaktadır. Ayrıca 6287
Sayılı Kanunla öğrenci yeterliliği görülen köylerde yeniden ilkokul açılmış, ortaokul
seviyesinde 5.6.7. ve 8. sınıflar için İmam hatip ortaokulları açılmaya başlanılmıştır. Adı
geçen kanun ile birlikte İlköğretim Diploması 12 yıllık mecburi eğitime geçildiğinden
kaldırılmış ortaöğretim kurumlarına kayıtlar sistem üzerinden gerçekleştirilmeye
başlanılmıştır.
Kazakistan Cumhuriyetinde ilköğretim, 1-4 sınıflarda çocukların eğitimini kapsayan öğretim
kademesinden oluşmaktadır. Kazakistan’da ilkokul, kesintisiz genel ortaöğretimin bir
basamağıdır ve dört yıllık bir süreci içermektedir. Bu okullara çocuklar 6 yaş itibariyle
alınmaktadır. Çocukların hangi yaşta okula başlayacağına aileler tarafından karar verilir.
Aileler, okullarda bir çocuğun okula başlamaya hazır olup olmadığını test eden okulların tıbbi
ve psikolojik danışmanlarından oluşan komisyonca bu kararı alma yönünde desteklenir.
27.07.2007 tarihli ve 319 sayılı Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Hakkında Kanunu’nun 16.
Maddesine göre ilköğretimin amacı; çocuklara temel çalışma beceri kazandırmak ve hayat
bilgisini vermek, çocuklara devam edecekleri eğitim kurumlarını, programları ve kitaplarını
serbestçe seçebilme imkânı sağlamak, ilgi ve becerileri doğrultusunda yeteneklerini
geliştirmektir. Bu öğretim kademesi devlet okullarında parasızdır (Kazakistan Cumhuriyeti
319 Sayılı Eğitim Hakkında Kanunu, maddesi 16.).
Tablo III.
Türkiye'de ve Kazakistan'da Eğitim Süresi.
Türkiye Cumhuriyeti
Okul Öncesi Eğitim Serbest
(60-66 Ay ve Öncesi)

Kazakistan Cumhuriyeti
Kreşler (1,5 yaşına kadar)
Çocuk bahçeleri (1,5 ve 3 yaş arası)
Kreş ve çocuk bakım evleri (3 yaş ve üzeri)

İlkokul 4 Yıl
(60. Aydan itibaren kayıt hakkı başlar)

İlkokul 4 yıl.
(72 Aydan itibaren başlar)

Orta okul 4 Yıl

Kazakistan’da Ortaokul ve Lise seviyesi eğitim
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(İlkokuldan sonra 13 yaşı sonuna kadardır.)

Lise ortaokuldan sonra 4 yıldır.
(Not: Öğrenci iki yıl üst üste sınıf tekrarı yaparsa
örgün eğitim dışına çıkmaktadır.

faaliyeti farklı olup orta ve lise seviyesi
birleştirilmiştir. Bu bağlamda: 5-9 sınıflar orta
aşama, 10-11 sınıflar. Temel (Yüksek sınıf
aşaması) kabul edilmektedir.
Lise Ortaokul
geçmektedir.

eğitim

ve

öğretimi

içinde

Tablo 3'de okul öncesi dönemin Kazakistan’da üç farklı dönemde olduğu görülmektedir.
İlkokul ay farkı olmasına rağmen eğitim süresi itibariyle aynıdır. Ortaokul ve lise kavramları
Türkiye’de 4+4 şeklinde farklı ve ayrı kurumlarda değerlendirilirken Kazakistan’da Lise
(Ortaöğretim) kavramı olmamakla beraber orta seviye; orta ve temel aşama olarak iki
dönemden oluşmaktadır.
Türkiye'de ve Kazakistan'da Ortaöğretim: 6287 sayılı Kanun ile Türkiye’de orta öğretim
kurumları da yeniden şekillenmiştir. İlgili yasanın 26. maddesinde “Ortaöğretim, ilköğretime
dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim
kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir.”
Denilmek suretiyle ortaöğretim kurumları tanımlanmıştır. Ortaöğretim kurumlarının amaç ve
görevleri: Bütün öğrencilere ortaöğretim düzeyinde genel kültür kazandırmak suretiyle onlara
kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, sorunlar hakkında çözüm yollarını aramak ve yurdun,
iktisadi, sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde,
yükseköğretime veya hem yüksek mesleğe hem yükseköğretime veya hayata ve iş alanlarına
hazırlamaktır (1739 Sayılı Temel Eğitim Kanunu, m. 28.).
Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa’sı 30. maddesinde, “Kazakistan vatandaşlarına devlet
eğitim kuruluşlarında parasız ortaöğretim garanti edilir ve ortaöğretim zorunludur” hükmü
öngörülmüştür2. 27.07.2007 tarihli ve 319 sayılı Kazakistan Cumhuriyeti eğitim hakkında
Kanunu’nun 16. maddesi, genel ortaöğretim yönetmenliğine göre, ortaöğretimin amacı:
günümüzde verilen eğitimin amacı, öğrencilere genel eğitim vermek, beceriler kazandırmak,
millî ve insanî değerleri öğretmektir. Eğitim kurumlarının çeşitli programlar hazırlayarak,
çocukların gelişme ve kendilerini yetiştirmeleri için kitapları serbestçe seçebilmelerine ve
karar verebilmelerine imkânlar sağlamaktır (Kazakistan Cumhuriyeti 319 Sayılı Eğitim
Hakkında Kanunu, M. 16.). Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Hakkında Kanun’da belirtildiği
gibi; genel ortaöğretim üç aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşama: 1-4 sınıflar, Orta aşama: 59 sınıflar, Temel (Yüksek sınıf aşaması): 10-11 sınıflardır. (Bakınız Tablo III.) Kazakistan’da
genel orta öğretim; 4 yıllık ilköğretim, 5 yıllık esas orta, 2 yıllık temel öğretim, lise, kolej, ilk
ve orta meslekî, teknik öğretim kurumlarından oluşmaktadır. Bu okullarda öğrenciler sömestr
esasına göre öğrenim görmektedir. Bu okullardaki eğitim aşamaları ayrı ya da beraber
(birlikte) faaliyet gösterebilir. Bu aşamadaki okulların programı birbirine bağlıdır. Ayrıca
devlet okullarında eğitim zorunlu ve parasızdır. Genel ortaöğretim, beşinci sınıftan
başlanmaktadır. Bu sınıfta dersler kendi uzmanlık alanlarında eğitim görmüş farklı
öğretmenler tarafından (branş öğretmeni) verilir.

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Anayasası, 30 Ağustos 1995 tarihli cumhuriyet referandumda kabul edilmiştir.
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Kazakistan’da 11-12 yıllık orta öğretim birçok şekilde yapılmaktadır. Bir öğrenci genel eğitim
veren bir okula devam ederek orta öğretimine devam edip ilgili derslerden başarılı olduktan
sonra 11 yıllık eğitimini tamamlayabilir ya da 9 yıl genel öğretim veren bir okuldan sonra 3
yıl mesleki eğitim veren bir okula devam edebilir (bu şekilde 12 yıl) veya biraz genel eğitim
meslekî eğitimin verildiği sanat okuluna gitmeyi tercih edebilir (Shuinshina; 2006).
Türkiye’de ilkokul 4 yıldır ve ilkokulda haftada her sınıfta otuz olmak üzere toplam yüz yirmi
saat ders verilmektedir. Kazakistan da ise bu saat yüz altı saate düşmektedir. (Bakınız Tablo
IV.)
Tablo IV.
Türkiye'de ve Kazakistan'da İlkokul Haftalık Ders ve Saatleri.
Sınıf
1.

Türkiye Cumhuriyeti
Ders Adı/ Haftalık Saati
Türkçe 10, Matematik 5, Hayat Bil. 4,
Görsel Sanatlar 1, Müzik 1, Oyun Etkinlik 5,
Seçmeli Ders 4
30 Saat

2.

Türkçe 10, Matematik 5, Hayat Bil. 4,
Görsel S. 1, Müzik 1, Oyun Etkinlik 5, Yabancı
Dil 2, Seçmeli Ders 2
30 Saat

3.

Türkçe 8, Matematik 5, Hayat Bil. 3, Fen Bil. 3,
Yabancı Dil 2, Görsel San. 1., Müzik 1., Oyun ve
Fiziki etkinlikler 5 , Seçmeli Sers 2.
30 Saat

4.

Türkçe 8, Matematik 5, Sosyal Bilgiler 3, Fen
Bil. 3, Yabancı Dil 2, Görsel San. 1, Müzik 1,
Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5, Seçmeli Ders 2.
30 Saat

Kazakistan Cumhuriyeti
Ders Adı/ Haftalık Saati
Elif-be Kitabı (Kazakça) 7, Matematik 4,
Müzik 1, Beden Eğitimi 3, Dünya Bilgisi 1,
Mantık 1, Resim 1, Çalışma Eğitimi 2, Dil
Geliştirme 1, İngilizce 1, Kendini Geliştirme
1, Serbest Etkinlik 1.
24 Saat
Kazak Edebiyatı 4,Kazak Dili 4, Matematik
4, Çalışma Eğitimi 2, Beden Eğitimi 3,
Resim 1, Mantık 1, Dil Geliştirme 1,
İngilizce 1, Kendini Geliştirme 1, Müzik 1,
Serbest Etkinlik 1.
24 Saat
Rus Dili 2, Matematik 5, Kazak Edebiyatı 4,
Kazak Dili 4, İlgi Çekici Matematik 1,
Müzik 1, Çalışma Eğitimi 2, Kendini
Geliştirme 1, Dünya Bilgisi 1, Resim1,
Beden Eğitimi 3, İngilizce 1, Güzel Okuma
1, Serbest Etkinlik 1, Dil Geliştirme 1.
29 Saat.
Matematik 5, Rus Dili 2, Kazak Dili 4,
Kazak Edebiyatı 4, Çalışma Eğitimi 2,
Resim 1, Beden Eğitimi 3, Müzik 1, Dünya
Bilgisi 2, Kendini Geliştirme 1, İlgi Çekici
Matematik 1, Serbest Etkinlik 1(Önemli
Gün ve Haftalarla ilgili Etkinlikler), Dil
Geliştirme 1, Güzel Okuma 1.
29 Saat

İlkokul dersleri ve haftalık ders saatleri değerlendirildiğinde ilkokul düzeyinde Türkiye’de ilk
dört sınıfta da haftalık ders saatinin Kazakistan Devletinde uygulanan ders saatinden daha
fazla olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Kazakistan’da birinci sınıfta yabancı dil
uygulaması varken Türkiye’de bu uygulama ikinci sınıfta başlamaktadır. Mantık, Kendini
Geliştirme, İlgi Çekici Matematik, Dünyayı Tanıma ve Kazak Edebiyatı gibi dersler
Kazakistan Eğitim sisteminin birinci kademesinde okutulurken bu dersler Türkiye
Cumhuriyeti birinci kademe eğitim düzeyinde okutulmamaktadır.
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Her iki ülkenin ortaokul ders ve haftalık ders saatleri karşılaştırıldığında Türkiye’de dört yıl
boyunca haftada yüz kırk altı saat, Kazakistan’da ise yüz otuz dört saat olduğu
anlaşılmaktadır. (Bakınız Tablo V.) Diğer taraftan ortaokul düzeyinde verilen derslere
bakıldığında Kazakistan’da ders çeşitliliğinin Türkiye’den fazla olduğu görülmektedir.
Tablo V.

Türkiye'de ve Kazakistan'da Ortaokul Haftalık Ders ve Saatleri.
Sınıf
5.

Türkiye Cumhuriyeti
Ders/ Saati
Türkçe 6, Matematik 5, Fen Bilgisi 4, Sosyal
Bilgiler 3, Yabancı Dil 4, Din Kültürü 2,
Görsel Sanatlar 1, Müzik 1, Beden Eğitimi 2,
Seçmeli Ders 8
36 Saat

6

Türkçe 6, Matematik 5, Fen Bilgisi 4,
Sosyal Bilgiler 3, Yabancı Dil 4, Din Kültürü
2, Görsel Sanatlar 1, Müzik 1, Beden Eğitimi
2, Seçmeli Ders 8.
36 Saat

7

Türkçe 5, Matematik 5, Fen Bilgisi 4
Sosyal 3, Yabancı Dil 4, Din Kültürü 2
Görsel Sanatlar 1, Müzik 1, Beden Eğitimi 2,
Teknoloji Tasarım 2, Seçmeli Ders 8
37 Saat

8

Türkçe 5, Matematik 5, Fen Bilgisi 4,
TC. İnkılap Tarihi 2, Yabancı Dil 4, Din
Kültürü 2, Görsel S. 1, Müzik 1, Beden
Eğitimi 2, Teknoloji Tasarım 2, Rehberlik ve
Kariyer Planlama 1, Seçmeli Ders 8.
37 Saat

Kazakistan Cumhuriyeti
Ders/ Saati
Kazak Dili 4, İngilizce 2, Kazakistan Tarihi 1,
Matematik 6, Rus Dili 2, Kazak Edebiyatı 2,
Fen Bilimleri 1, Bilgisayar 1, Müzik 1, Doğa
ve İnsan 1, Kendini Geliştirme 1, Beden
Eğitimi 3, Resim 1, Çalışma Eğitimi 1, Dil
Geliştirme 1, Rus Edebiyatı 1, Ekoloji 1,
Matematik Pratik 1.
31 Saat
Matematik 6, Kazak Dili 4, Coğrafya 2,
Kazakistan Tarihi 2, Rus Dili 2, Beden
Eğitimi 3, Genel Tarih 1, İngilizce 2, Kendini
Geliştirme 1, Biyoloji 2, Resim 1, Müzik 1,
Ekoloji 1, Bilgisayar 1, Kazak Edebiyatı 1,
Rus Edebiyatı 1, Çalışma Eğitimi 1, Dil
Geliştirme 1, Serbest Etkinlik 1.
34 Saat.
Kazak Dili 4, Matematik 4, Biyoloji
2,Geometri 1,Coğrafya 2, Kazak Edebiyatı
1,Beden Eğitimi 3,Rus Dili 2, İngilizce
2,Fizik 2,Bilgisayar 1, Kazakistan Tarihi
2,Genel Tarih 1,Çalışma Eğitimi 1,Rus
Edebiyatı 1,Yurt Bilgisi 1, Ekoloji 1,Kendini
Geliştirme 1, Geoloji/Matematik Pratik 1.
33 Saat
Matematik 5, Rus Dili 2,Kazak Dili 4,
Coğrafya 2, Rus Edebiyatı 1, Serbest Etkinlik
1, İngilizce 1, Kazakistan Tarihi 3, Biyoloji 2,
Beden Eğitimi 3, Fizik 2, Bilgisayar/İngilizce
2, Geoekoloji/Matematik Pratik 1, Kimya 2,
Çalışma Eğitimi 1, Kazak Edebiyatı 1,
Kendini Geliştirme 1, Ekoloji 1, Dil
Geliştirme 1.
36 Saat

Bu tablodan Türkiye’de orta okul düzeyinde (5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) haftalık ders saatlerinin
Kazakistan’dan fazla olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan ikinci kademede Kazakistan’da
ikinci yabancı dil Rusça okutulmaktadır. Kendini geliştirme, insan ve Doğa, Rus ve Kazak
Edebiyatı dersleri dikkat çekici farklılıklar olarak göze çarpmaktadır. Kazakistan’da bu
düzeyde Din Kültürü Dersinin olmaması dikkat çekmektedir. Her iki ülke eğitim
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müfredatında da ortaokul düzeyinde “Türk Kültürü” muhtevalı özümüzü tanıtıcı ders
bulunmamaktadır.
İki ülkede Ortaöğretim düzeyinde (Lise) haftalık ders sayısı ve saatini değerlendirdiğimizde
büyük farklılığın olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle Türkiye’de Lise düzeyi öğrenim dört yıl
Kazakistan da ise üç yıldır. Türkiye’de liselerde (Genel Liseler) 120 saat ders alınırken
Kazakistan’da yüz sekiz saat ders alınmaktadır.( Bakınız Tablo VI.) Ders Çeşitliliğine
bakıldığında Kazakistan’da ders çeşitliliğinin fazla olduğu görülmektedir.
Tablo VI.

Türkiye'de ve Kazakistan'da Lise (Ortaöğretim) Düzeyi Haftalık Ders ve Saatleri.
Sınıf

Türkiye Cumhuriyeti
Ders/ Saat

Kazakistan Cumhuriyeti
Ders/ Saat

9.

Dil Anlatım 2,Türk Edebiyatı 3,Din Kültürü
1,Tarih 2,Coğrafya 2,Matematik 4,Geometri
2,Fizik 2,Kimya 2,Biyoloji 2,Sağlık Bilgisi
1,Yabancı Dil 3,Beden Eğitimi 2
,Görsel Sanatlar 1,Rehberlik 1.
30 Saat

9. Kazakistan Tarihi 4, Kazak Dili 3, Fizik 2,
Biyoloji 2, Çizim Dersi 2, Tarihi Şahıslar 1,
İngilizce 2, Kimya 2, Matematik 4, Coğrafya
2, Geometri 1, (Dintanuv) Din Dersi 1,
Beden Eğitim 3, Kazak Edebiyatı 1, Kendini
Geliştirme 1, Bilgisayar 1, Rus Dili 2, Rus
Edebiyatı 1, Çalışma Eğitimi 1 (Abaytanuv)
(Kazak
edebi
dilinin
önde
gelen
kurucularından,
büyük
şair
Abay
Kunanbayev’in hayatı eserleri ve felsefesini
etraflı bir şekilde inceleyen bilgi dalı) 1,
Serbest Etkinlik 1.
38 Saat

10.

Dil Anlatım 2, Türk Edebiyatı 3, Din Kültürü 1,
Tarih 2, Coğrafya2,Yabancı Dil 2, Beden
Eğitimi2, Görsel Sanatlar 1, Milli Güvenlik 1
(Kaldırıldı), Rehberlik 1., Seçmeli Ders 13
30 Saat

11.

Dil Anlatım 2, Türk Edebiyatı 3, Din Kültürü 1,
TC. İnkılap Tarihi 2, Felsefe 2, Yabancı Dil 2,
Beden Eğitimi2, Görsel Sanatlar 1, Rehberlik 1,
Seçmeli Ders 14.
30 Saat

10. Fizik 3, Biyoloji 2, Kimya 2, Matematik
5, Kazak Edebiyatı 2, Kazak Dili 1, Beden
Eğitimi 3, Coğrafya 2, Rus Dili 1,
Biyoekoloji 1, Rus Edebiyatı 1, İngilizce 2,
Çalışma Eğitimi 1, Kazakistan Tarihi 2,
Genel Tarih 1, Kendini Geliştirme 1, Devir
Tarihi 2, Abaytanuv 1, Bilgisayar 1,
Örnekleme Matematik 1, Fizik ve Ekoloji 1,
Askeri Hazırlık 1, Matematik ve Analiz
Temeli 1, Hukuk 1, Serbest Etkinlik 1.
40 Saat

11. Fizik 3, Biyoloji 2, Kimya 2, Matematik
5, Kazak Edebiyatı 2, Kazak Dili 1, Beden
Eğitimi 3, Coğrafya 2, Rus Dili 1,
Biyoekoloji 1, Rus Edebiyatı 1, İngilizce 2,
Çalışma Eğitimi 1, Kazakistan Tarihi 2,
Genel Tarih 1, Kendini Geliştirme 1, Devir
Tarihi 2, Abaytanuv 1, Bilgisayar 1,
Örnekleme Matematik 1, Fizik ve Ekoloji 1,
Askeri Hazırlık 1, Matematik ve Analiz
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Temeli 1, Hukuk 1, Serbest Etkinlik 1.
40 Saat

12.

Dil Anlatım 2, Türk Edebiyatı 3, Din Kültürü 1,
Yabancı Dil 2, Beden Eğitimi 2, Görsel Sanatlar
1,Trafik Ve İlkyardım 1, Rehberlik 1, Seçmeli
Ders 17.
30 Saat

Yok

Ortaöğretim (Lise) düzeyinde Türkiye’de dört yıl eğitim ve öğretim verilirken bu süre
Kazakistan’da 3 yıldır. İki ülkede ortaöğretim süresince verilen toplam ders kredisine
bakıldığında Türkiye’de 120 saat, Kazakistan’da 118 saat olduğu anlaşılmaktadır.
Lise düzeyinde en dikkat çekici husus Kazakistan’da Din dersinin bu düzeyde veriliyor
olmasıdır. Diğer taraftan Kazakistan’da; Çizim, Kendini Geliştirme, Biyografi, Askeri
Hazırlık ve Hukuk Dersleri farklılık ortaya koyan derslerdir.
Türkiye'de ve Kazakistan'da Yükseköğretim: Liseden sonraki alınan eğitime Türkiye’de
yükseköğretim denilmektedir. Yükseköğretim iki yıllık ön lisans (Sınavlı-Sınavsız) ve Lisans
(4-5 yıl) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca Lisans öğrenimini bitirenler alanlarının bir
üst öğrenimini tamamlayıp “Bilim Uzmanı”, daha üstünü tamamlayıp “Doktor” unvanı
almaktadırlar (1739 Sayılı Temel Eğitim Kanunu m. 34-35.) Bu örgün eğitim kurumları
dışında bir de yaygın eğitim kurumları vardır. Bu kurumlara “Halk Eğitim Merkezi”
denilmektedir. Halk eğitim merkezleri il ve ilçelerde bulunmaktadır. 365 gün 24 saat esasına
göre çalışan bu eğitim merkezleri var oldukları yerlerdeki halkın yaş sınırlaması olmaksızın
her türlü istek ve öğrenme isteği ile ilgili kursları yasal çerçevesi içinde açabilmektedirler. Bu
sayede halkın eğitim ve öğretim açısından bir fiil aydınlanması sağlanmaktadır.
Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasının 30. maddesi gereğince, Kazakistan vatandaşları
yükseköğretim kurumlarında yapılan sınavı kazanmaları neticesinde parasız eğitim alma
hakkına sahiptir. Kazakistan’da yükseköğretim; üniversitelerden, enstitülerden,
akademilerden, Yüksek Askeri okullardan oluşmaktadır. Kazakistan’da yükseköğretim
kademesinde verilen eğitim 4 ile 7 yıl arasında değişmektedir. Yükseköğretim kurumlarında
eğitim görecek öğrencilerin seçimi, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı
tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin hangi şartlara göre seçileceğini bakanlığa bağlı
“Yüksek Öğretim Kurulu” belirlemektedir. Yükseköğretim kurumlarında alınacak öğrenci
sayısı devlet talebine göre uzmanlar tarafından hazırlanan planlara ve işverenlerle yapılan
anlaşmalara göre belirlenmektedir. Ülkede yükseköğretimden başarıyla mezun olan öğrenciler
sınavla yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedirler. Yüksek lisans eğitimi
iki yıl ve doktora dört yıl sürelidir. Yüksek Lisans eğitimini başarıyla bitiren öğrencilere
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile “Magistrant” daha üstünü tamamlayanlar “Doktor” unvanı
almaktadırlar.3 Kazakistan Cumhuriyeti’nin yükseköğretim amaçları: Toplumun, devletin ve
Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Eğitim Verilen Memleket Geneline Zorunlu Standartı, 28 Ağustos 2012, No:
1080 kararı ile onaylanmıştır.
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bireylerin yüksek eğitim isteğini (ihtiyaçları) sağlamak, bireylere eğitimin içeriğini, şeklini,
zamanını seçmede büyük seçenekler sunmak ve öğrencilere temel dersleri benimseterek,
profesyonel bilgi ve beceriyi zenginleştirmek, çağdaş bilimsel araştırma yöntemlerini, ileri
üretim teknolojisini, üretimin örgütlenmesi ve yönetimini kavratmak olarak tanımlanmaktadır.
Bu amaçları gerçekleştirmek üzere yüksekokullara teorik ve pratik bilgileri olan değişik
alanlarda çalışabilen üst düzeyde uzmanların yetiştirilmesi görevi verilmiştir (Shuinshina;
2006; 90). Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 19. maddesinin 2. fıkrasına göre;
“Kazakistan Vatandaşları ana dilini ve kültürünü kullanma hakkına sahiptir, eğitim-öğretim,
sanat ve konuşma dilini seçmede serbesttir” hükmü mevcuttur. “Kazakistan Devleti, ülke
genelinde yaşayan etnik grupların ana dillerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi için gereken
imkan sağlar. Farklı etnik grupların yoğun yaşadığı yerlerde yapılan faaliyetlerde onların
kendi dilleri kullanılabilir” hükmü öngörülmüştür (Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası 19
Maddesinin 2.Fıkrası.)
Türkiye'de ve Kazakistan'da Eğitim ve Öğretim Süresi: Türkiye’de eğitim ve öğretim her
yıl milli, dini ve tatil günleri göz önüne alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
belirlenmektedir. Bir eğitim öğretim yılı iki dönemden oluşur. Okullar ilk, orta ve lise
düzeyince eylül ortasında açılmakta ocak sonunda birinci dönem sona ermekte, ikinci yarıyıl
ise şubat ortasında başlayıp haziran ayının ikinci haftasında tamamlanmaktadır. Eğitim
öğretimde görevli olan öğretmenler 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında ve yarıyıl tatilinde
iki hafta resmi izinli sayılmaktadır (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu M. 103.).
Kazakistan’da Eğitim öğretim takvimi 1 Eylül- 25 Mayıs tarihleri arasında olup, üç
sömestrden oluşur. Birinci; Bahar Tatili - 8 Gün (04-11 Kasım 2015) ikincisi Kış Tatili - 10
Gün (30 Aralık 2015 - 08 Ocak 2016), Üçüncüsü İlkbahar Tatili - 12 Gün (21 Mart 2016 - 01
Nisan)’dir4. Kazakistan’da tatillerin amacı zihnen yorulan öğrencilerin tatil yaparak
yorgunluklarını gidermektir.
SONUÇ
Türkiye ve Kazakistan eğitim sistemlerinin ele alınarak mukayesesinin yapılmış olduğu bu
makalede görülmektedir ki tarih, kültür ve soy birliği içerisinde olan iki bağımsız Türk
devletinin uyguladığı eğitim sistemleri büyük oranda benzerlik göstermektedir. Eğitim sistemi
ve devletin eğitim politikası eğitim bakanlıkları eli ile yürütülmektedir. Eğitim politikası
siyasal sistem içerisinde merkezde bakanlık olarak teşkilatlanmış taşrada ise İl Müdürlükleri,
İlçe Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri şeklinde teşkilatlanmıştır.
İki Türk Cumhuriyetinin de eğitim sisteminde de amaçlar bakımından büyük benzerlikler
görülmektedir. Temel amaç ülkenin ahlaki değerleri ve tarihine bağlı çağdaş dünya
normlarında bilgi sahibi insan yetiştirmektir.

27.07.2007 tarihli ve 319 sayılı Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Hakkında Kanunu’nun 5 maddesinin 14
fıkrasına uygun olarak; Genel Eğitim-Öğretim yapılan yerlerin 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılının başlanması
hakkında, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 08 Haziran 2015 Yılındaki No: 364 Fermanı.
4
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İki devletin de eğitim sistemlerinde eğitimin asli unsuru olan eğitim verilen kurumlara
baktığımızda Türkiye’de zorunlu eğitimin 4+4+4 şeklinde 12 yıl olduğu, Kazakistan’da
4+(4+3) şeklinde 11 yıl olduğu anlaşılmaktadır.
Her iki ülkenin eğitim sistemlerinde öğrencilerin haftalık almış oldukları derslere
baktığımızda ilk ve ortaokul düzeyinde haftalık okutulan ders saati sayısının Türkiye’de
Kazakistan’a göre fazla olduğu, Lise düzeyinde ise Kazakistan’da sınıflar düzeyinde haftalık
ders saatinin Türkiye’den fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bunun temel sebebinin Lise öğrenim
süresinin Türkiye’de 4, Kazakistan’da 3 yıl olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Ders adları ve müfredatları açısından değerlendirildiğinde Kazakistan’da birinci kademede
daha ziyade kendine güven ve beceri eğitim ve öğretimi ile becerileri ortaya çıkarma üzerine
derslerin olduğu anlaşılmaktadır. Yabancı dil öğretimi, kendini tanıma, dünyayı tanıma
dersleri Kazakistan’da daha erken sınıflarda verilmektedir. Kazakistan’da ikinci yabancı dil
(Rusça) verilirken Türkiye’de Bazı liseler dışında bu uygulamanın bulunmadığı
anlaşılmaktadır. Kazakistan’da dil bilgisi yansıra edebiyat dersi de erken sınıflarda verilirken
Edebiyat dersi Türkiye’de Lise düzeyinde verilmektedir. Din dersi ise Türkiye’de erken
sınıflarda verilirken Kazakistan’da Lise düzeyinde verilmeye başlanmaktadır.
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FİİLİ TAM MALİYETLEME YÖNTEMİNDEN FİİLİ NORMAL MALİYETLEME
YÖNTEMİNE GEÇİŞ: GİDER DAĞITIMI VE RAPORLAMA İLE İLGİLİ
ÖNERİLER
Ahmet Vecdi CAN*

Şuayyip Doğuş DEMİRCİ**

Öz
Üretim işletmeleri yapmış oldukları üretime göre farklı maliyet hesaplama sistemleri kullanmaktadır. Hesaplama
sistemine hangi maliyetlerin dahil edileceği, üretime uygun maliyet sistemi ve maliyetlerin üretimden önce veya
sonra hesaplanması işletmelerin elindedir. V.U.K’a göre üretim ile ilgili yapılan Direkt İlk Madde ve Malzeme,
Direkt İşçilik ve Diğer Üretim giderlerinin tamamı mamul maliyetine yüklenmektedir. Ancak Türkiye Muhasebe
Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları üretim maliyetlerinin mamullere yüklenmesinde normal
maliyet yöntemini benimsemektedir. Ayrıca işletmeler maliyetlerini üretimin başlangıcında (standart, öngörü)
hesaplayabileceği gibi, üretim sonucunda ortaya çıkan tutar üzerinden (fiili) hesaplanabilmektedir. Yapılan bu
çalışmada V.U.K.’a göre yapılması gereken Fiili Tam Maliyet Yöntemi ile TMS/TFRS’ye göre yapılması
gereken Fiili Normal Maliyet yöntemi arasında gider dağıtımında ve muhasebeleştirmedeki farklılıklar ortaya
konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Maliyet Sistemleri, Türkiye Muhasebe Standartları, Stoklar
TRANSITION TO THE ACTUAL NORMAL COSTING METHOD IN THE ACTUAL FULL COSTING
METHOD: SUGGESTIONS FOR EXPENSE DISTRIBUTION AND RECOGNITION
Abstract
Production companies use different costing systems according to their production. Which costs to be included in
the calculation system, which cost system is appropriate for business and cost of calculating the costs before or
after production is in control of the organization. According to Turkish Tax Law, Direct Materials, Direct Labor
and Other Production costs related to production are all charged to the product cost. However, Turkish
Accounting Standards / Turkish Financial Reporting Standards adopt the normal cost method for the production
costs. Besides, it can calculate the costs of the enterprises at the beginning of the production (standard, forecast)
or can be calculated (actual) over the amount that arises as the result of production. In this study, the Actual Full
Cost Method, which should be done according to Turkish Tax Law and the Actual Normal Cost Method, which
should be done according to TAS / TFRS, going to be revealed the differences in the distribution of expenses
and recognition.
Keywords: Cost Systems, Turkish Accounting Standarts, Inventories

GİRİŞ
İşletmeler gelir elde edebilmek için giderlere katlanmak durumundadır. Üretimle ilgili
giderleri anlayabilmek için öncelikle gider ve maliyet kavramlarının incelenmesi
gerekmektedir. Gider, “şirketlerin belirlenmiş bir dönemde mal alımı veya imalatında, almış
oldukları hizmetlere veya faaliyet konusuyla ilgili diğer işlemler sonucunda şirketlerin
varlıklarında meydana gelen azalışlar veya borçlarında meydana gelen artışlar” olarak
*
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tanımlanabilmektedir (Akdoğan, 2015, s. 7). Maliyet kavramı ise, “amaçlanan bir sonuca
ulaşabilmek için katlanılması gereken fedakârlıkların parasal toplamı” olarak
açıklanabilmektedir (Büyükmirza, 2011, s. 44). Maliyet ve Gider kavramları ayrı anlamlar
ifade etmektedir. Gider kavramı başka bir tanımda “bir varlığın üretken kullanımı sonucunda
faydası tükenmiş bir maliyet” olarak açıklanmıştır (Arora, 2009, s. 24). Tanımdan da
anlaşılacağı üzere yapılan harcamalar işletme açısından faydası tükenene kadar maliyet,
faydası tükendikten sonra ise giderdir.
Giderler üretimle alakalı olan ve olmayan (dönem) giderler, sabit ve değişken giderler, direkt
ve endirekt giderler vb. (giderler karakterlerine göre sınıflandırılmaktadır. Çalışmada
kullanılacak gider sınıflandırmalarına yer verilmiştir) olarak kendi içinde sınıflandırılabilir.
Çalışmanın bu kısmında gider sınıflandırması ile ilgili kısa açıklamalara yer verilecektir.
Üretimle Alakalı Olan Giderler; Üretimle alakalı olan giderler, bir üretim döneminde üretim
aşamasının sonuçlandığı, üretimin gerçekleştiği noktada ortaya çıkan maliyetlere denilir.
Üretim maliyetleri üç ayrı hesap olarak tutulmaktadır. Bunlar Direkt İlk Madde ve Malzeme
Gideri, Direkt İşçilik Gideri ve Genel Üretim Giderleridir (Savcı, 2000, s. 39).
Üretimle Alakalı Olmayan Giderler: İşletmenin ana faaliyetiyle alakalı olup mal ve hizmet
üretimiyle ilgisi olmayan, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yapılan, üretime etkisi
olmayan harcamalardır. Bu giderler yönetim, finansman ve satış gideri olarak ifade edilen
dönem giderleridir (Atamanalp, Karcıoğlu, & Orhan, 2000, s. 26). Üretim dışı giderlerin üç
ana özelliği bulunmaktadır. Bunlar (Civelek & Özkan, 2006, s. 27-29);
 Üretimle alakalı olmayan giderler dönemde tükenmiş kabul edilir,
 Üretimle alakalı olmayan giderler mal veya hizmetin satışına bağlı olmaksızın
Kar/Zarara aktarılır,
 Üretimle alakalı olmayan giderlerin stoku olmaz.
Sabit Giderler: Belli bir üretim döneminde ve geçerli faaliyet hacminde ortaya çıkan
değişikliklerden etkilenmeyen gider kavramıdır (Can, 2009, s. 39). Bir giderin sabit gider
sayılabilmesi için faaliyet hacmi ile arasındaki ilişkiye bakılır. Giderlerin isimlerine göre
karar verilemez. Sabit giderlerin yönetim kararları ile kısa vadede değiştirilmesi mümkün
olmamaktadır. Sabit giderler yapısaldır ve üretimin devam edilebilmesi için gereklidir. Sabit
giderlere örnek olarak amortisman ve kira giderleri verilebilir (Karakaya, 2004, s. 44).
Değişken Giderler: Üretim esnasında faaliyet hacmindeki değişikliklere bağlı olarak toplam
düzeyde değişim gösteren gider çeşididir ve faaliyet hacmindeki artış ve azalışa paralel olarak
artıp azalan gider türüdür (Kaygusuz & Dokur, 2014, s. 28).
Yarı Değişken ve Yarı Sabit Giderler: Faaliyet hacminde duraksama olması durumunda
tamamen ortadan kalkmayan ancak faaliyet hacmiyle birlikte artıp azalan giderlere yarı
değişken gider adı verilir. Yarı sabit giderler ise belirli faaliyet aralıklarında sabit olan ancak
faaliyet aralığının geçilmesi durumunda sıçramalar gösteren gider türüdür (Akdoğan, 2015, s.
26) .
Direkt Giderler: Mamul üretimi esnasında mamule doğrudan yüklenebilen giderlere direkt
giderler denilmektedir (Bursal & Ersan, 2002, s. 54). Yapılan harcamaların direkt gider
sayılabilmesi için yapılan harcamanın hangi mamul için yapıldığı, yardımcı hiçbir araç
kullanılmadan kolaylıkla hesaplanabilmesi lazımdır (Şener, 2004, s. 53). Maliyeti
hesaplamada mamul, birim, proje, iş açısından doğrudan yüklenebilen giderlerdir. Üretimle
alakalı iki tip direkt gider vardır. Bunlardan birincisi direkt ilk madde ve malzeme gideri
diğeri ise direkt işçilik gideridir.
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Endirekt Giderler: Üretimle alakalı olup direkt gider olmayan tüm giderlere Endirekt Giderler
denilmektedir (Bursal & Ersan, 2002, s. 54). Endirekt giderlerin mamullere yüklenmesi direkt
giderlerden farklıdır. Giderler mamullere yüklenirken belirli kriterler ve ölçütler belirlenerek
yüklenmektedir (Şener, 2004, s. 53).
Yukarıda üretimle ilgili giderler kısaca tanımlanmıştır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere
işletmenin giderleri üretimle alakalı olan giderler ve dönem giderleri olarak ikiye
ayrılmaktadır. Üretimle alakalı olan giderler ise doğrudan mamule yüklenebilen direkt
giderler ve üretimle alakalı olmasına rağmen doğrudan mamule yüklenemeyen endirekt
giderlerden oluşmaktadır. Direkt giderler Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri (DİMM) ve
Direkt İşçilik Giderleri (DİG) olarak ikiye ayrılmaktadır ve genel olarak değişken karakterli
giderlerdir. DİMM ve DİG yalnızca direkt malzeme ve direkt işçilik giderlerinin izlendiği
hesaplar olduğundan homojen bir yapıya sahiptirler. Üretime doğrudan yüklenemeyen
endirekt giderler ise değişken veya sabit olmalarına bakılmaksızın Genel Üretim Giderleri
(GÜG) olarak adlandırılmakta ve mamullere yüklenmektedir. GÜG birden farklı yapıda
giderden oluştuğu için heterojen bir yapıya sahiptir. Tek tip mamul üreten işletmelerde
GÜG’ün mamule yüklenmesinde (tek mamul üretildiği için tüm üretim giderleri bu mamule
yükleneceğinden) herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ancak birden fazla mamul üreten
işletmelerde GÜG’ün mamullere yüklenmesinde çeşitli yöntemler kullanılması
gerekmektedir.
Maliyet Türleri
Malzeme
İşçilik
Amortisman
Sigorta
Kira
Vergi
Enerji

Fonksiyonel
Ayrım

Yüklenim
Biçimine Göre
Direkt

Üretim
Endirekt

TDHP’na Göre Üretim/Faaliyet
ÜMM Hesaplı
Hacmi ile olan
İlişki
DMM
DMM(Sabit)
DMM(Değişken)
DİM
DİM (Sabit)
DİM (Değişken)
GİM

GİM (Değişken)
GİM (Sabit)

Üretim Dışı
Şekil 1. Maliyetlerin Sınıflandırılması
Genel Üretim Giderlerinin mamullere yüklenme yöntemlerinden önce GÜG içerisinde izlenen
gider kalemlerini ve GÜG’ün başlıca özellikleri kısaca açıklanacaktır. Genel üretim
giderlerinin özellikleri şu şekildedir (Bursal & Ersan, 2002, s. 159);
 Genel üretim giderleri ile üretilen mamuller arasında doğrudan bir ilişki
bulunmamaktadır. Genel üretim giderleri endirekt giderlerden oluşmaktadır.
 Genel üretim giderleri birbirinden farklı nitelikte birden fazla maliyetin
birleşmesiyle meydana gelmektedir. Bu giderlerin bir kısmı sabit giderlerden bir
kısmı ise değişken giderlerden oluşmaktadır.
 Bu maliyetlerin bazıları düzensiz bir dağılım göstermektedir. Bazı dönemler çok
az bazı dönemler ise çok yüksek olabilmektedir.
 Bu giderlerin bazılarının kesin tutarları ancak sene sonlarında belli olabilmektedir.
 Yıllık tutarları belli olan maliyetlerin bazılarının mamul maliyetlerine yüklenmesi
istenmeyebilir (çalışmayan makinaların amortismanları gibi); ancak bu kısmının ne
kadar olacağı ancak yılsonunda netleşmektedir.
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Genel Üretim Giderlerinde izlenen gider kalemleri malzeme maliyeti içinde yer alan
GÜG’ler, İşçilik Maliyeti içinde yer alan GÜG’ler ve Diğer GÜG’ler olarak üç kısımda
aşağıda gösterilmiştir (Savcı, 2000, s. 129);
i. Malzeme maliyeti içerisinde yer alan Genel Üretim Giderleri;
 Yardımcı Malzemeler
 İşletme Malzemeleri
ii. İşçilik Maliyeti içerisinde yer alan Genel Üretim Giderleri;
 İzin, tatil ve ikramiye ödemeleri
 Kıdem Tazminatları
 Boş geçen zaman karşılığı ödenen ücretler
 SSK İşveren payı
iii. Diğer Genel Üretim Giderleri;
 Enerji Giderleri
 Bakım ve Onarım Giderleri
 Sigorta Giderleri
 Vergi, Resim, Harçlar
 Amortisman Giderleri
 Faiz Giderleri
 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Yukarıda genel üretim giderlerinin özellikleri ve genel üretim giderlerine yüklenecek gider
türleri açıklanmıştır. Üretim için kullanılan hammaddelerin ve işçiliğin endirekt kısımları ve
üretimle alakalı diğer giderler sabit veya değişken olmasına bakılmaksızın genel üretim
giderleri olarak mamullere yüklenmektedir. Üretim yapılırken birden fazla mamul üretilmesi
durumunda DİMM ve DİG doğrudan ilgili mamule yüklenmektedir. Ancak GÜG’ün
mamullere yüklenmesi bu kadar kolay olmamaktadır. Genel üretim giderlerini mamullere
yüklemek içinse çeşitli aşamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. GÜG’ün mamullere
dağıtımı üç aşamada gerçekleştirilmektedir.
1. Aşama (Birinci Dağıtım) Giderlerin Gider Merkezlerine Dağıtılması: Genel üretim
giderlerinin mamullere yükleniminde öncelikli olarak giderlerin gider merkezlerine
yüklenmesi gerekmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği gider merkezini
“üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu, örgütün bir birimini ya da birim
içindeki bir yeri ifade eder.” şeklinde açıklamaktadır. Tebliğ gider yerlerini aşağıdaki şekilde
ayırmıştır (Resmi Gazete, 1992):
 Esas üretim gider yerleri
 Yardımcı üretim gider yerleri
 Yardımcı hizmet gider yerleri
 Yatırım gider yerleri
 Üretim yerleri yönetimi gider yerleri
 Araştırma ve geliştirme gider yerleri
 Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerleri
 Genel yönetim gider yerleri.
Giderler birinci aşamada gider yerlerine dağıtım anahtarları vasıtasıyla yüklenmektedir.
Giderler gider merkezlerine dağıtılırken üretim ile alakalı olmayan dönem giderleri daha
sonraki aşamalarda dağıtıma konu olmayacaktır. İkinci aşama üretimle alakalı olan gider
yerleri arasında gerçekleşmektedir.
858

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

2. Aşama (İkinci Dağıtım) Gider Yerlerinde Toplanan Giderlerin Dağıtımı: Birinci dağıtım
yapıldıktan sonra yardımcı gider yerlerinde biriken giderler, esas üretim gider yerlerine
faydalanma düzeylerine göre dağıtılmaktadır. Yardımcı üretim gider yerleri esas üretim gider
yerlerine çeşitli yöntemler ile dağıtılmaktadır. Bu yöntemler (Kaygusuz & Dokur, 2014, s.
182);
 Basit (Doğrudan) Dağıtım Yöntemi
 Kademeli Dağıtım Yöntemi
 Matematiksel Dağıtım Yöntemi
 Planlı Dağıtım Yöntemi
İkinci aşamada üretim ile alakalı giderlerin tamamı esas üretim gider merkezlerinde
toplanmaktadır. Bu aşamadan sonra giderlerin mamullere dağıtımının yapılacağı üçüncü
aşamaya geçilecektir.
3. Aşama (3.Dağıtım) Esas Üretim Gider Yerlerinde Biriken Tutarların Mamullere
Yüklenmesi: İkinci dağıtımda biriken giderlerin dağıtım anahtarları vasıtasıyla mamullere
yüklendiği aşamadır. Bu aşamanın ardından heterojen yapıda olan genel üretim giderlerinin
mamullere yüklenmesi tamamlanmış olacaktır.
MALİYET SİSTEMLERİ
Çalışmanın bu kısmında üretim yapan işletmelerde kullanılacak maliyet sistemleri
açıklanacaktır. Maliyet sistemi girdi, süreç, çıktı ve geri besleme gibi aşamaları olan bir yapı
olarak ifade edilmektedir (Can, 2009, s. 141). Her üretim işletmesi üretmiş olduğu mamule
göre bir maliyet sistemi oluşturmak durumundadır. Oluşturulacak maliyet sisteminde çeşitli
kriterler göz önüne alınmalıdır. Maliyet sistemiyle alakalı yapılan sınıflandırma tablo da
gösterilmiştir.
Tablo 1: Maliyet Sistemini Oluşturan Yöntemler

Saptanma Zamanına Göre
Maliyetleme Yöntemleri
Fiili Maliyet
Öngörü Maliyetleme Yöntemi:
 Tahmini Maliyetleme
 Standart Maliyetleme
Kaynak: Can (2009) sf. 143

Saptanma Biçimine Göre
Maliyetleme Yöntemleri
Sipariş Maliyetleme
Safha Maliyetleme

Kapsamına Göre
Maliyetleme Yöntemleri
Tam Maliyetleme
Değişken Maliyetleme
Normal Maliyetleme
Direkt Maliyetleme
Süper Değişken Maliyetleme

Tablo 1’den görüleceği üzere bir üretim işletmesinin maliyet sistemi oluşturulurken üç
aşamadan her birinden birer tanesini belirlemesi gerekmektedir. Maliyet sistemi
oluşturulurken öncelikle saptanma zamanına göre maliyetlerden hangisinin kullanılacağına
karar verilir. Bu aşamada üretim tamamlandıktan sonra oluşan giderlerin kullanılabileceği gibi
(Fiili Maliyet) üretime başlanmadan önce yapılan planlamalar neticesinde ortaya çıkan
maliyetler de (ön görü maliyetleri) kullanılabilir.
Fiili maliyet yöntemini kullanan ve birden fazla mamul üreten işletmeler genel üretim
giderlerini yukarıda anlatılan dağıtım yöntemi ile giderleri mamullere yüklemektedir. Öngörü
859

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

maliyetleme yöntemi kullanan işletmelerde ise esnek bütçe yöntemiyle genel üretim
giderlerinin ne kadar olacağı belirlenebilmektedir. Üretim işletmesi saptanma biçimine göre
ise eğer kesikli imalat yapıyorsa sipariş maliyetleme yoksa safha maliyetleme sistemini
kullanmaktadır.
Kapsamına göre maliyetleme de ise DİMM, DİG ve GÜG’ün hangilerinin mamule
yükleneceği belirlenmektedir. Tam maliyet yönteminde tüm üretim giderleri direkt – endirekt,
sabit – değişken ayrımı yapılmaksızın mamullere yüklenmektedir. Normal Maliyet
yönteminde ise değişken giderler mamule yüklenirken, sabit giderler ise işletmenin kapasite
kullanma oranı ile mamullere yüklenmektedir. Değişken maliyetleme yönteminde mamullere
sadece değişken olan giderler yüklenmekte, sabit giderler ise mamullere yüklenmemektedir.
Direkt maliyetleme yönteminde ise mamullere sadece direkt olan DİMM ve DİG
yüklenilmekte, GÜG mamullere yüklenilmemektedir (Büyükmirza, 2011, s. 494-504). Süper
değişken maliyetleme yöntemine göre ise mamullere sadece direkt ilk madde ve malzeme
giderleri yüklenmekte, diğer üretim giderleri dönem gideri olarak kabul edilmektedir (Çakıcı,
2006:102)
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 2: Stoklar Standardı kapsamına göre maliyetlerin
hangisinin kullanılması gerektiğini Dönüştürme Maliyetleri paragrafında açıklamıştır.
Standardın 12. ve 13. maddesine göre üretim işletmeleri kapsamına göre maliyetlerden
Normal Maliyet Yöntemini kullanmak durumundadır (TMS 2 Madde 12-13).
Üretim işletmeleri bu üç aşamadan hepsinden birer tane seçerek maliyet sistemini
oluşturmaktadır. Örneğin: Fiili Maliyet + Sipariş Maliyet + Tam Maliyet, Standart Maliyet +
Sipariş Maliyet + Normal Maliyet birer maliyet sistemidir.
LİTERATÜR
Boyar ve Güngörmüş (2006a) TMS 2 Stoklar Standardının normal maliyet yöntemini
uygulamanın zorunlu olduğunu belirttiği çalışmasında kapasite sapmasının raporlanması için
yeni bir hesap önerisi yapmışlardır. Çalışmada Faaliyet Giderleri grubuna 634 GÜG Kapasite
Sapmaları hesabının açılarak atıl kapasitenin bu hesapta izlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
20 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazeteye göre kapasite farkı Faaliyet Giderleri
grubunda değil Satışların Maliyeti grubunda bir hesapta izlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Boyar ve Güngörmüş (2006b) çalışmalarında safha maliyet sistemi uygulayan işletmelerde
tam ve normal maliyet yöntemlerinin uygulanması durumunda ortaya çıkacak farklılıkları
incelemişlerdir. Uyar (2007) Denizli’de faaliyet gösteren 86 üretim işletmesi üzerine yapmış
olduğu çalışmasında bu işletmelerden 15 tanesinin Normal Maliyet Yöntemine göre
maliyetleri hesapladığını belirtmiştir. Özbek (2008) TMS 2 stoklar standardını incelediği
çalışmasında normal maliyet yöntemi kullanan bir işletme de ortaya çıkan kapasite farkını 62
nolu satışların maliyeti grubunda olması gerektiğini ifade etmiştir. Güngörmüş ve Boyar
(2009) çalışmalarında TMS 2 Stoklar standardına göre Normal Maliyet Yöntemini Sipariş
Maliyet Sistemi üzerinde etkisini incelemişler ve Tam Maliyet Yöntemi ile arasındaki
farklılıkları ortaya koymuşlardır. Yapılan bu çalışmada teorik bir uygulama üzerinden birim
ve toplam maliyetler arasında iki yöntem arasındaki farklılıklar ortaya konulmuş ve bu
kapasite sapmasının dönem gideri olarak raporlanması gerektiği belirtilmiştir. Türker (2010)
çalışmasında TMS 2 ile vergi mevzuatı arasındaki farklılıkları açıklamıştır. Akın & Kurşunel
(2010) çalışmalarında SPK, TTK, VUK ve TMS 2’ye göre stokların nasıl raporlanması
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gerektiğini teorik örnekler üzerinden açıklamışlardır. Güngörmüş ve Boyar (2010) tam ve
normal maliyet yöntemlerini standart maliyet sistemi üzerinden karşılaştırdıkları
çalışmalarında ortaya çıkan fark hesaplarının ve kapasite sapmasının nasıl
muhasebeleştirilmesi gerektiğini açıklamışlardır. Akgün (2012) TMS 2 standartının normal
maliyet yönteminin uygulanması gerektiğini ve bu durumun VUK’a göre hazırlanan finansal
tablolara göre finansal tablolarda farklılıklar ortaya çıkarttığını ifade ettiği çalışmasında atıl
kalan kapasitenin 680 Çalışmayan Kısım Giderleri hesabında takip edilmesi gerektiğini
belirtmiştir. Çalışmada VUK’a göre hazırlanan gelir tablosu ile TMS’ye göre hazırlanan gelir
tablosu arasında kapasite farkından dolayı farklılıklar ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır.
Gökgöz (2012) çalışmasında KOBİ TFRS’lerde TMS 2 stoklar standardının raporlamada
ortaya çıkardığı farklılıkları incelemiştir. Normal maliyet yönteminde dağıtılamayan genel
üretim giderinin 62X hesap koduyla Satışların Maliyet Grubunda Dağıtılmayan Genel Üretim
Giderleri hesabı tanımlayarak göstermiştir. Yereli, Kayalı ve Demirlioğlu (2012) tekstil
sektörü üzerine yaptıkları çalışmalarında 680 Çalışmayan Kısım Giderleri hesabının Diğer
olağan dışı gider ve zarar grubunda bulunduğunu, TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu
standardına göre olağan dışı gelir ve gider kalemlerinin kullanılamayacağını ifade ettiğini ve
bu hesabın Faaliyet Giderleri grubuna aktarılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca VUK’un
tam maliyeti uygulamayı zorunlu kılmasından dolayı Normal maliyet yöntemi uygulayan bir
işletmenin vergi açısından bazı uyumlaştırmalar yapması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Bahadır (2012) çalışmasında TMS 2 standardı ve VUK’a göre farklılıkları irdemeliştir. TMS
2’ye göre normal maliyet kullanımında atıl kapasiteye düşen sabit GÜG’ün dönem gideri
olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. (Badem & Özbek, 2013) çalışmalarında
TMS 2 Stoklar standardının belirttiği Normal Maliyet yöntemi ile VUK tarafından belirtilen
Tam maliyet yöntemleri arasında vergisel açıdan farklılıkları ve Ertelenmiş Vergi varlıklarını
kurgulanmış bir örnek ile iki dönem üzerinden incelemişler, Normal Maliyet yöntemine göre
atıl kapasiteye düşen sabit GÜG payını 624 Dağıtılmayan GÜM hesabı üzerinden
göstermişlerdir. Tuğay & Akın (2013) Burdur ilinde bulunan üretim işletmelerinin maliyet
muhasebesi uygulama düzeyini inceledikleri çalışmalarında, araştırmaya katılan 74 şirketin 22
sinin tam maliyet yöntemini 18 tanesnin normal maliyet yöntemini uyguladıklarını
belirtmişlerdir. Ayrıca bu 74 üretim işletmesinin 29 tanesinin Fiili maliyetler üzerinden
maliyetlerini hesapladıklarını ifade etmişlerdir. Marşap ve Barışçı (2014) çalışmalarında
TMS 2 standartına göre Normal maliyet ile VUK’un uygulama zorunluluğu kıldığı Tam
maliyet yöntemlerini karşılaştırmışlardır. Çalışmada normal maliyet yönteminin üretim
hacminden kaynaklı dalgalanmaları azalttığı, birim üretim maliyetlerinin gerçeğe daha yakın
sonuçlar çıkardığı sonucuna ulaşmışlardır. Bozkurt, Dokur ve Yıldırım (2014) çalışmalarında
TMS 2 Standartının belirttiği Normal Maliyet yöntemi ile VUK tarafından belirtilen Tam
Maliyet yöntemini kıyaslamışlardır. Bir örnek üzerinden yapılacak hesaplamalar ve muhasebe
kayıtlarındaki farklılıkları irdelemişlerdir. Yücel, Öncü ve Kartal (2015) çalışmalarında 7
yıllık süre içerisinde TMS/TFRS ile ilgili yayınlanmış makale ve tezleri incelemiştir.
Çalışmaya göre TMS 2 standardı ile ilgili 35 makale 19 yüksek lisans tezi ve 1 doktora tezi
yayınlanmıştır. Bu çalışmalardan 13 tanesi mevzuat karşılaştırma 21 tanesi ise maliyet
muhasebesi ile alakalıdır. Maliyet muhasebesi ile ilgili yapılan 21 çalışmanın ise 5 tanesi
üretim işletmeleri ile alakalıdır. Bu çalışmaların dördü makale bir tanesi ise yüksek lisans
tezidir. Senal ve Aslantaş Ateş (2016) TMS ve TFRS’lerin Satılan Mamul Maliyeti Tablosu
üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında bir tekstil işletmesinin Satılan Mamul
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Maliyeti Tablosunu TMS ve TFRS’lere göre yeniden düzenlemiş ve mevcut duruma göre
işletmenin satışlarının daha kârlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
UYGULAMA
Çalışma da öncelikli olarak kullanılacak terimler ve maliyet sistemi hakkında kısa bilgiler
verilmiştir. Ardından literatür kısımda bu konu benzeri yapılmış çalışmalara yer verilmiştir.
Çalışmanın uygulama kısmında öncelikle fiili maliyetleme yöntemi kullanan bir işletmenin
tam maliyet yöntemine göre giderleri mamule yüklemesi durumuyla ilgili bir örnek
verilecektir. Standart maliyet sistemi uygulayan işletmelerde esnek bütçe kullanıldığından
giderlerin mamule yüklenilmesinde bu bütçeden faydalanılmaktadır. Bu yüzden çalışmada
standart maliyet sistemi uygulamasına yer verilmemektedir. Tam ve Normal Maliyetleme
yöntemleri arasındaki fark aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
TAM KAPASİTE
FİİLİ KAPASİTE (%)
Tam Maliyetleme

Normal Maliyetleme

DİMM

DİMM

DİG

DİG

Değişken GÜG

Değişken GÜG

Sabit GÜG

Sabit GÜG (%)

KAPASİTE SAPMASI

Fiili maliyetlerini tam maliyet yöntemi üzerinden hesaplayan bir işletmeye ait gider dağıtımı
basit dağıtım yöntemine göre aşağıda örneklendirilmiştir.
Tablo 2: Genel Üretim Giderleri ve Giderlerin Dağıtım Anahtarları

Endirekt Madde ve
Malzeme
Endirekt İşçilik
Elektrik Faturası
Bakım ve Onarım
Giderleri
Sigorta Giderleri
Amortisman
Giderleri
Kira Giderleri
Su Faturası
Isıtma
Toplam

Toplam
Gider
44.000,00
TL
30.000,00
TL
12.000,00
TL
8.000,00
TL
20.000,00
TL
21.000,00
TL
14.000,00
TL
9.000,00
TL
12.000,00
TL
170.000
TL

Dağıtım
Anahtarı

Kesim

Dikim

Ütü

Bakım
Onarım

Yemekhane

kg

4.000

2.500

2.000

1.700

800

11.000

Kişi Sayısı

20

25

15

8

12

80

Kwh

2.000

1.500

1.500

600

400

6.000

BAS

400

600

250

100

250

1.600

TL

9.000

5.000

2.000

2.500

1.500

20.000

m2

2.500

1.500

1.000

800

1.200

7.000

m2

2.500

1.500

1.000

800

1.200

7.000

m3

0

0

1.000

500

1.500

3.000

m3

1.200

1.000

800

400

600

4.000
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Tablo 2’de bir üretim işletmesinin Genel Üretim Giderlerinde biriken tutarlar gösterilmiştir.
Tam maliyet yöntemi kullanılan işletmelerde giderlerin sabit veya değişken olmasına
bakılmaksızın genel üretim giderleri mamullere yüklenilmektedir. Fiili giderleri dağıtırken
daha önce anlatıldığı gibi 3 aşamada giderler mamullere yüklenecektir. Birinci dağıtımda
giderler dağıtım anahtarları vasıtasıyla gider merkezlerine dağıtılacaktır. Bu dağıtım Tablo
3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Genel Üretim Giderlerinin 1. Dağıtımı

Endirekt
Madde ve
Malzeme
Endirekt İşçilik
Elektrik
Faturası
Bakım ve
Onarım
Giderleri
Sigorta
Giderleri
Amortisman
Giderleri
Kira Giderleri
Su Faturası
Doğalgaz
Faturası
1.Dağıtım
Toplamı

Toplam
Gider

Dağıtım
Anahtarı

Dağıtım
Oranı

Kesim

Dikim

Ütü

Bakım
Onarım

Yemekhane

44.000
TL

11.000 kg

4 TL/kg

16.000
TL

10.000
TL

8.000 TL

6.800 TL

3.200 TL

7.500 TL

9.375 TL

5.625 TL

3.000 TL

4.500 TL

4.000 TL

3.000 TL

3.000 TL

1.200 TL

800 TL

30.000
TL
12.000
TL

6.000
Kwh

375 TL
/işçi
2
TL/Kwh

8.000
TL

1.600
BAS

5
TL/BAS

2.000 TL

3.000 TL

1.250 TL

500 TL

1.250 TL

20.000
TL
21.000
TL
14.000
TL
9.000
TL
12.000
TL
170.000
TL

20.000
TL

1 TL/TL

9.000 TL

5.000 TL

2.000 TL

2.500 TL

1.500 TL

7.500 TL

4.500 TL

3.000 TL

2.400 TL

3.600 TL

5.000 TL

3.000 TL

2.000 TL

1.600 TL

2.400 TL

- TL

- TL

3.000 TL

1.500 TL

4.500 TL

3.600 TL

3.000 TL

2.400 TL

1.200 TL

1.800 TL

54.600
TL

40.875
TL

30.275
TL

20.700 TL

23.550 TL

80 İşçi

7.000 m2
7.000 m2
3.000 m3
4.000 m3

3 TL/
m2
2 TL/
m2
3 TL/
m3
3 TL/
m3

Giderler ile ilgili muhasebe kayıtları yapılırken giderler ilgili aktif ve pasif hesaplardan 730
Genel Üretim Gideri hesabına aktarılarak yapılmaktadır. Burada giderler türlerine göre 730
nolu hesabın alt hesaplarında izlenmektedir. İlgili muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
730 GÜG
0 Endirekt Malzeme 44.000
1 Endirekt İşçilikler 30.000
2 Dış. Sağ. F. ve Hiz.33.000
4 Çeşitli Giderler
42.000
6 Amor. Ve Tük. Pay.21.000

170.000

İLGİLİ AKTİF ve PASİF H.

170.000

Tablo 3’de görüleceği üzere Giderler 1. Dağıtım sonucunda gider merkezlerine dağıtım
anahtarları vasıtasıyla yüklenmektedir. Üretim işletmesinde 5 adet gider merkezi
bulunmaktadır. Bunlardan üç tanesi (Kesim, Dikim ve Ütü) Esas Üretim Gider Yerleri, iki
tanesi (Bakım-Onarım ve Yemekhane) Yardımcı Üretim Gider Yerleridir. Giderler gider
merkezlerinde toplandıktan sonra ikinci dağıtımda Yardımcı Üretim Gider Yerlerinde biriken
tutarlar Esas Üretim Gider Yerlerine dağıtılmaktadır. İkinci dağıtım yapılırken basit
(doğrudan) dağıtım yöntemi kullanılacaktır. İkinci dağıtım Tablo 4’de gösterilmiştir. İkinci
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dağıtımda bakım onarım gider yeri bakım saatine, Yemekhane ise kişi sayısına göre esas
üretim gider yerlerine dağıtılmıştır.
Tablo 4: Genel Üretim Giderlerinin 2. Dağıtımı

1.Dağıtım Toplamı
Bakım Onarım
Yemekhane
2.Dağıtım Toplamı

Dağım
Anahtarı
Bakım Saati
Kişi Sayısı

Kesim

Dikim

Ütü

54.600 TL
6.624 TL
7.850 TL
69.074,00 TL

40.875 TL
9.936 TL
9.812,50 TL
60.623,50 TL

30.275 TL
4.140 TL
5.887,50 TL
40.302,50 TL

Bakım
Onarım
20.700 TL
16,56 TL

Yemekhane
23.550 TL
392,50 TL

Yardımcı gider yerlerinde biriken tutarlar ikinci dağıtımda dağıtım anahtarları vasıtasıyla esas
üretim gider yerlerine dağıtılmıştır. Bu aşamada esas üretim gider yerlerinde biriken tutarlar
mamullere üçüncü dağıtım ile dağıtılmaktadır. Dağıtımda kullanılacak dağıtım anahtarları ve
oranları Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5: 3. Dağıtımda Kullanılacak Dağıtım Anahtarları
Dağıtım Anahtarı

DİS

MAS

Adet

Etek

2.000 DİS

3.500 MAS

3.200 Adet

Pantolon

3.000 DİS

4.500 MAS

2.800 Adet

Tablo 3’de bulunan dağıtım anahtarları vasıtasıyla Esas Üretim Gider Yerlerinde biriken
tutarlar mamullere (İşletmenin etek ve pantolon olmak üzere iki ayrı mamul ürettiği
varsayılmıştır) yüklenecektir. Mamullere yüklenen tutarlar Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: 3. Dağıtım Sonucunda Mamullere Yüklenen Tutarlar

Etek
Pantolon

Dikim
27.629,60 TL
41.444,40 TL

Kesim
26.522,78 TL
34.100,72 TL

Ütü
21.494,67 TL
18.807,83 TL

Toplam
75.647,05 TL
94.352,95 TL

İşletme dönemde 3.200 adet Etek, 2.800 adet ise pantolon üretmiştir. İşletmenin GÜG dışında
kalan diğer gider kalemleri Tablo 7’de gösterilmiştir. Örnek uygulamada Dönem başı ve
dönem sonu yarı mamul stoku olmadığı varsayılmıştır.
Tablo 7: Etek Ve Pantolon ile İlgili Diğer Üretim Maliyetleri
DİMM
DİG

Etek
22.248,00 TL
10.904,95 TL

Pantolon
19.185,00 TL
12.462,05 TL

Tablo 7’de verilen bilgiler ile birlikte işletmenin üretilen mamul maliyeti ve birim üretim
maliyetleri Tablo 8’de gösterilmiştir.
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Tablo 8: Tam Maliyet Sistemine Göre Mamul Maliyetleri
DİMM
DİG
GÜG
DÖNEM MALİYETİ
DBYMSM
DÖNEME YÜKLENEN MALİYET
DSYMSM
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ
Üretim Adedi
BİRİM ÜRETİM MALİYETİ

ETEK
22.248,00 TL
10.904,95 TL
75.647,05 TL
108.800,00 TL
- TL
108.800,00 TL
- TL
108.800,00 TL
3.200 Adet
34 TL/Adet

PANTOLON
19.185,00 TL
12.462,05 TL
94.352,95 TL
126.000,00 TL
- TL
126.000,00 TL
- TL
126.000,00 TL
2.800 Adet
45 TL/Adet

TOPLAM
41.433,00 TL
23.367,00 TL
170.000,00 TL
234.800,00 TL
234.800,00 TL
234.800,00 TL

Tablo 8’de üretim işletmesinin üretim maliyetleri ve birim üretim maliyetleri gösterilmiştir.
Örnek uygulamada üretim işletmesinin fiili üretim giderlerini tam maliyet yöntemine göre
raporladığı daha öncede ifade edilmiştir. Ancak TMS 2 Stoklar standardı kapsamına göre
maliyetlerden normal maliyet yönteminin uygulanılması gerektiğini ifade etmektedir. Tam
maliyet yönteminde giderler sabit – değişken ayrımına tabi tutulmaksızın gider merkezlerine
ardından da mamullere yüklenilmektedir. Normal maliyet yönetiminde değişken genel üretim
giderleri mamullere doğrudan yüklenirken sabit giderler işletmenin kapasite kullanım oranı ile
mamullere yüklenilmektedir. Fiili maliyet yöntemi yerine standart maliyet yöntemi kullanılan
işletmelerde sabit giderlerin kapasite kullanım oranı ile mamullere yüklenilmesi esnek bütçe
tablosu sayesinde yapılabilmektedir.
Tam maliyet yöntemine göre fiili giderlerin mamullere yüklenmesi ile ilgili muhasebe
kayıtları aşağıda gösterilmiştir. Yansıtma hesaplarda biriken tutarlar üretim tamamlanana
kadar 151 Yarı Mamuller – Üretim hesabında izlenecektir.
151 YARI MAMULLER –
ÜRETİM

234.800
711 DİMM YANSITMA
721 DİG YANSITMA
731 GÜG YANSITMA

41.433
23.367
170.000

Yukarıda yapılan kayıt ile DİMM, DİG ve GÜG’lerinde toplanan tutarlar Yarı Mamuller
hesabına aktarılmaktadır. Giderlerin yansıtma hesaplara yansıtılması kaydı aşağıdaki gibi
olacaktır.
711 DİMM YANSITMA H.
721 DİG YANSITMA H.
731 GÜG YANSITMA H.

41.433
23.367
170.000

710 DİMM
720 DİG
730 GÜG

41.433
23.367
170.000

151 YARI MAMULLER – ÜRETİM hesabında biriken tutar üretim tamamlandığı oranda 152
MAMULLER hesabında izlenecektir. Bu durum ile ilgili kayıt diğer sayfada gösterilmektedir.
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152 MAMULLER
152.01 Pantolon 126.000
152.02 Etek
108.800

234.800
151 YARI
ÜRETİM

MAMULLER

-

234.800

Fiili Maliyet yöntemi ile normal maliyet yöntemine göre maliyetleme yapılırken yukarıda
anlatılan örnekteki gibi bir maliyetleme söz konusu olamayacaktır. Çünkü yukarıdaki örnekte
maliyetler sabit – değişken ayrımı gözetilmeksizin doğrudan mamullere yüklenilmiştir.
Normal maliyet yönteminde sabit giderlerin kapasite kullanım oranı ile mamullere
yüklenilmesi gerekmektedir. Bu yüzden dağıtıma başlanmadan önce dağıtıma konu olacak
giderlerin hangilerinin sabit nitelikte hangilerinin değişken nitelikte hangilerinin ise yarı
değişken yarı sabit nitelikte olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Giderler karakterlerine
göre ayrıştırıldıktan sonra mamullere yüklenebilir. Değişken giderler için ayrı sabit giderler
içinse ayrı dağıtım yapılmalıdır. İki dağıtım sonucunda ortaya çıkan tutarların toplamlarının
mamullere yüklenilmesi şeklinde dağıtım tamamlanır. Burada sabit giderlerin kapasite
kullanım oranı ile çarpılması istenirse dağıtımdan önce her bir sabit gider ayrı ayrı
yapılabileceği gibi, dağıtım sonucu ortaya çıkan toplam sabit genel üretim giderlerinin
kapasite kullanım oranı ile çarpılarak mamullere yüklenilmesi şeklinde de gerçekleştirilebilir.
Normal Maliyet yöntemine göre dağıtım yapılmadan önce giderleri sabit ve değişken olarak
ayrıştırmak gerekmektedir. Giderlerin ayrıştırılmasında çeşitli analiz teknikleri
kullanılmaktadır. Bu analiz teknikleri ile Tablo 2’de gösterilen giderler Tablo 9’da değişken,
sabit, yarı değişken yarı sabit olarak gösterilmektedir.
Tablo 9: Giderlerin İş Hacmi İle İlişkileri Yönünden İncelenmesi

Sigorta Giderleri

İş Hacmi İle
İlişkileri Yönünden
Giderler
Değişken
Yarı Değişken Yarı
Sabit
Yarı Değişken Yarı
Sabit
Yarı Değişken Yarı
Sabit
Sabit

Amortisman Giderleri

Sabit

21.000,00 TL

0 TL

21.000 TL

Kira Giderleri

Sabit

14.000,00 TL

0 TL

14.000 TL

Su Faturası

Değişken

9.000,00 TL

9.000 TL

0 TL

Isıtma

Değişken

12.000,00 TL

12.000 TL

0 TL

170.000,00 TL

88.000,00 TL

82.000,00 TL

Endirekt Madde ve Malzeme
Endirekt İşçilik
Elektrik Faturası
Bakım ve Onarım Giderleri

TOPLAM

Toplam Gider

Değişken Gider

Sabit Gider

44.000 TL

44.000 TL

0 TL

30.000,00 TL

8.000 TL

22.000 TL

12.000,00 TL

9.000 TL

3.000 TL

8.000,00 TL

6.000 TL

2.000 TL

20.000,00 TL

0 TL

20.000 TL

Giderler sabit, değişken ve yarı sabit yarı değişken olarak ayrıştırıldıktan sonra fiili giderler
tekrar dağıtılacaktır. Yarı sabit yarı değişken giderler basit regresyon, yüksek düşük noktalar
gibi yöntemler ile sabit ve değişken olarak ayrıştırılmaktadır. Dağıtım yapılırken önce
değişken giderlerin dağıtımı yapılacaktır. Ardından sabit giderler için ikinci kez dağıtım
yapılacaktır (İşletmenin normal kapasite seviyesi %80 olduğu varsayımıyla dağıtım
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yapılacaktır). Değişken Giderlerin dağıtımı ve mamule yüklenme oranları Tablo 10’da
gösterilmiştir.
Tablo 10:Değişken Giderlerin 1. ve 2. Dağıtımı
Dağıtım
Anahtarı

Dağıtım
Oranı

Kesim

Dikim

Ütü

Bakım
Onarım

Yemekhane

Endirekt Madde
ve Malzeme

Toplam
Gider
44.000TL

11.000 kg

4 TL/Kg

16.000 TL

10.000TL

8.000 TL

6.800 TL

3.200 TL

Endirekt İşçilik

8.000 TL

80 İşçi

2.000 TL

2.500 TL

1.500 TL

800 TL

1.200 TL

Elektrik Faturası

9.000 TL

3.000 TL

2.250 TL

2.250 TL

900 TL

600 TL

Bakım ve
Onarım
Giderleri

6.000
Kwh

100
TL/İşçi
1,50
TL/Kwh

6.000 TL

1.600
BAS

3,75
TL/BAS

1.500 TL

2.250 TL

937,50 TL

375 TL

937,50 TL

Su Faturası

9.000 TL

3.000 m3

3 TL/
m3

- TL

- TL

3.000 TL

1.500 TL

4.500 TL

12.000TL

4.000 m3

3 TL/m3

3.600 TL

3.000 TL

2.400 TL

1.200 TL

1.800 TL

26.100 TL

20.000 TL

18.087,50TL

11.575 TL

12.237,50 TL

Bakım Onarım

3.704 TL

5.556 TL

2.315 TL

9,26 TL

Yemekhane

4.079,17 TL

5.098,96 TL

3.059,38 TL

2.Dağıtım Toplamı

33.883,17
TL

30.654,96
TL

23.461,88 TL

Doğalgaz
Faturası
1.Dağıtım
Toplamı

88.000TL

203,96 TL

Değişken giderler örnek uygulamada verilen tutarları üzerinden Tablo10’da birinci ve ikinci
dağıtımı yapılmıştır. 2. Dağıtımın ardından giderler mamullere değişken yükleme oranları
üzerinden 3. Dağıtımı yapılacaktır. Değişken giderlerin 3. Dağıtımı Tablo 11’de
gösterilmiştir.
Tablo 11:Değişken Giderlerin Üçüncü Dağıtım Toplamı

2.Dağıtım Toplamı
Dağıtım Oranları

33.883,17 TL

30.654,96 TL

23.461,88 TL

5.000 DİS

8.000 MAS

6.000 Adet

3. Dağıtım
Toplamı

Değişken Yükleme
Oranları
Etek

6,78 TL/DİS

3,83 TL/MAS

3,91 TL/Adet

13.553,27 TL

13.411,54 TL

12.513,00 TL

39.477,81 TL

Pantolon

20.329,90 TL

17.243,41 TL

10.948,88 TL

48.522,19 TL

Değişken giderlerin mamullere dağıtımının ardından sabit giderler için ikinci bir dağıtım
yapılması gerekmektedir. Sabit giderler istenirse 1. Dağıtım esnasında kapasite kullanım oranı
ile gider yerlerine yüklenebileceği gibi istenirse de 3. Dağıtım sonucu mamullere yüklenecek
tutarlar belli olduktan sonra ortaya çıkan toplam tutarın kapasite kullanım oranı ile mamule
yüklenmesi ile de yapılabilir. İki durumda ayrı ayrı gösterilecektir. Öncelikli olarak giderler
normal tutarları ile 3. Dağıtımı yapılacak ve mamule yüklenirken kapasite ölçüsü ile mamule
yüklenecektir.
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Tablo 12: Sabit Giderlerin 1.ve 2. Dağıtımı

Endirekt İşçilik
Elektrik
Faturası
Bakım ve
Onarım
Giderleri
Sigorta
Giderleri
Amortisman
Giderleri
Kira Giderleri
1.Dağıtım
Toplamı

Kesim

Dikim

Ütü

5.500 TL

6.875 TL

4.125 TL

6.000
Kwh

Dağıtım
Oranı
275
TL/İşçi
0,50
TL/Kwh

1.000 TL

750 TL

1.600
BAS

1,25
TL/BAS

500 TL

1 TL/TL

Toplam
Gider
22.000
TL
3.000
TL

Dağıtım
Anahtarı

2.000
TL

80 İşçi

20.000
20.000 TL
TL
21.000
7.000 m2
TL
14.000
7.000 m2
TL
82.000
TL
Bakım Onarım

Bakım
Onarım
2.200
TL

Yemekhane

750 TL

300 TL

200 TL

750 TL

312,50 TL

125 TL

312,50 TL

9.000 TL

5.000 TL

2.000 TL

2.500
TL

1.500 TL

3TL/ m2

7.500 TL

4.500 TL

3.000 TL

2.400TL

3.600TL

2 TL/
m2

5.000 TL

3.000 TL

2.000 TL

20.875 TL

12.187,50TL

4.380 TL
4.713,54
TL
29.968,54
TL

1.825 TL

28.500
TL
2.920 TL
3.770,83
TL
35.190,83
TL

Yemekhane
2. Dağıtım Toplamı

1.600
TL
9.125
TL
7,30 TL

2.828,13 TL

3.300 TL

2.400 TL
11.312,50TL

188,54 TL

16.840,63
TL

2. dağıtım sonucunda Esas Üretim Gider Yerlerinde biriken tutarlar dağıtım anahtarları
vasıtasıyla 3. Dağıtımı yapılacaktır. Sabit giderlerin üçüncü dağıtımı Tablo 13’de
gösterilmiştir.
Tablo 13: Sabit Giderlerin 3. Dağıtımı
2.Dağıtım Toplamı

35.190,83 TL

29.968,54 TL

16.840,63 TL

5.000 DİS

8.000 MAS

6.000 Adet

3. Dağıtım
Toplamı

Dağıtım Oranları
Sabit Yükleme
Oranları
Etek

7,04 TL/DİS

3,75 TL/ MAS

2,81 TL/Adet

14.076,33 TL

13.111,24 TL

8.981,67 TL

36.169,24 TL

Pantolon

21.114,50 TL

16.857,30 TL

7.858,96 TL

45.830,76 TL

3. dağıtım sonucunda A Mamulüne 36.169,24 TL, B Mamulüne ise 45.830,76 TL sabit genel
üretim gideri yükleneceği sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak bu tutarlar kullanılan kapasite ile
alakasız olarak sabit giderlerin toplam tutarları üzerinden hesaplanmıştır. Normal maliyet
yöntemine göre sabit giderler Kapasite Kullanımı oranları ile mamullere yüklenmesi
gerekmektedir. Bu yüzden bu tutarlar işletmenin kapasite kullanımı oranı ile çarpılarak
mamullere yüklenmelidir. Giderlerin kapasite kullanımı ile oranlanması Tablo 14’de
gösterilmiştir.
Tablo 14: Normal Maliyet Yöntemine Göre Sabit Giderler ve Atıl Kapasite

Mamul

3. Dağıtım Sonucu

Kapasite Kullanım
Oranı

Etek
Pantolon

36.169,24 TL
45.830,76 TL

80%
80%

Normal Maliyet
Yöntemine Göre Sabit
Tutarlar
28.935,39 TL
36.664,61 TL

Atıl Kapasite
7.233,85 TL
9.166,15 TL
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Tablo 14’de 3. Dağıtım sonucunda mamullere yüklenecek tutarlar kapasite kullanım oranı ile
çarpılarak normal maliyet yöntemine göre mamullere yüklenmesi gereken tutarları
göstermektedir.
Yukarıdaki uygulamada öncelikle giderler sabit ve değişken olarak ayrıştırılmış ve ayrı ayrı
dağıtımı yapılmıştı. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan sabit giderler 3. Dağıtımın sonucunda
mamullere yüklenirken kapasite kullanımı ile çarpılarak mamullere yüklenmesi yapılmıştır.
Fiili giderlerin normal maliyet yöntemine göre dağılımında ikinci uygulama yönteminde ise
sabit giderlerin kapasiteye düşen kısmı (%80) dağıtım yapılmadan hesap edilecektir ve
mamullere yüklenirken değişken giderlerle birlikte dağıtılacaktır. Bu dağıtım yöntemi Tablo
15’de gösterilmiştir.
Tablo 15: Normal Maliyet Yönteminde Değişken Ve Sabit Giderler İle İlgili İkinci Yönteme Göre Birinci
Dağıtım
DEĞİŞKE
N
EDMM
EDİM
Elektrik
BAKON
Sigorta
Amort
Kira
Su
Isıtma
1.TOPLA
M

SABİT

44.000 TL
8.000 TL

22.000
TL

9.000 TL

3.000
TL

6.000 TL

2.000
TL

- TL
- TL
- TL

20.000
TL
21.000
TL
14.000
TL

9.000 TL
12.000 TL
88.000 TL

82.000
TL

Dağıtı
m
Oranı
4
TL/kg
320
TL/Kişi
1,90
TL/Kw
h
4,75
TL/BA
S
0,80
TL/TL
2,40
TL/m2
1,60
TL/m2
3
TL/m3
3
TL/m3

Kesim

Dikim

Ütü

Bakım

16.000T
L

10.000 TL

8.000 TL

6.400 TL

8.000 TL

4.800 TL

3.800 TL

2.850 TL

2.850 TL

1.140
TL

760 TL

11.400
TL

1.900 TL

2.850 TL

1.187,50
TL

475 TL

1.187,50
TL

7.600 TL

7.200 TL

4.000 TL

1.600 TL

6.000 TL

3.600 TL

2.400 TL

4.000 TL

2.400 TL

1.600 TL

- TL

- TL

3.000 TL

3.600 TL

3.000 TL

2.400 TL

48.900
TL

36.700 TL

27.837,5
0 TL

6.800
TL
2.560
TL

2.000
TL
1.920
TL
1.280
TL
1.500
TL
1.200
TL
18.875
TL

Yemekh

3.200 TL
3.840 TL

1.200 TL
2.880 TL
1.920 TL
4.500 TL
1.800 TL
21.287,5
0 TL

TOPLA
M
44.000
TL
25.600
TL

16.000
TL
16.800
TL
11.200
TL
9.000 TL
12.000
TL
153.600
TL

Tablo 15’de değişken ve sabit giderler birlikte dağıtıma konu edilmiştir. Bu yöntemde sabit
giderler kapasite kullanımı oranı ile çarpıldıktan sonra değişken giderler ile toplanmış, ortaya
çıkan sonuç üzerinden gider merkezlerine dağıtım gerçekleştirilmiştir. Örneğin Endirekt
İşçilik Değişken genel üretim gideri toplamı 8.000 TL , sabit genel üretim gideri toplamı
22.000 TL olarak tabloda görülmektedir. Ancak endirekt işçilik gideri dağıtılırken 8.000 TL+
22.000 TL= 30.000 TL olarak dağıtılmayacaktır. Bunun yerine 8.000 TL+ (22.000
TLx%80)=25.600 TL olarak hesaplanacak ve dağıtım bu tutar üzerinden gider merkezlerine
yapılmıştır. Dağıtım yapılırken Tablo 2’de yer alan gider dağıtım anahtarları kullanılmıştır.
Birinci dağıtımın ardından ikinci ve üçüncü dağıtımın nasıl hesaplandığı Tablo 16’da
gösterilmiştir.
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Tablo 16. Normal Maliyet Yönteminde Değişken Ve Sabit Giderler İle İlgili İkinci Yönteme Göre İkinci
Ve Üçüncü Dağıtım
1.TOPLAM

DEĞİŞKEN

SABİT

88.000 TL

82.000
TL

Bakım
Yemekh
2.TOPLAM
FAHHACİ
M
Etek
Pantolon
3.TOPLAM

Kesim

Dikim

48.900 TL

36.700 TL

6.040 TL
7.095,83
TL
62.035,83
TL

9.060 TL
8.869,79 TL

5.000 DİS

8.000 MAS

24.814 TL
37.221,50
TL

54.629,79
TL
23.900,53
TL
30.729,26
TL

Ütü

Bakım

27.837,50
TL
3.775 TL
5.321,88
TL
36.934,38
TL
6.000
Adet
19.698,33
TL
17.236,04
TL

Yemekh

TOPLAM

18.875
TL
- TL

21.287,50
TL
- TL

- TL

- TL

153.600
TL
18.875 TL
21.287,50
TL
153.600
TL
68.413,20
TL
85.186,80
TL
153.600 TL

2. ve 3. Dağıtım sonucunda mamullere yüklenen GÜG payları Tablo 16’da gösterilmektedir.
Tabloya bakıldığında 3. Dağıtım sonucunda mamullere yüklenen GÜG tutarlarında diğer
dağıtım yöntemine göre herhangi bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Dağıtım yöntemleri
açısından farklılık ikinci yöntemin kullanılması durumunda hangi gider merkezinde ne kadar
atıl kapasite kalındığının saptanması ve giderlerin kontrolü açısından işletmelere daha fazla
fayda sağlayabilecektir. Fiili Giderlerin normal maliyete göre üretim maliyetlerinin
hesaplanması Tablo 17’de gösterilmiştir.
Tablo 17: Normal Maliyet Yöntemine Göre Fiili Mamul Maliyetleri
Etek

Pantolon

Toplam

DİMMG

22.248,00 TL

19.185,00 TL

41.433,00 TL

DİG

10.904,95 TL

12.462,05 TL

23.367,00 TL

GÜG

68.413,20 TL

85.186,80 TL

153.600,00 TL

GÜG DEĞİŞKEN

39.477,81 TL

48.522,19 TL

88.000,00 TL

GÜG SABİT

28.935,39 TL

36.664,61 TL

65.600,00 TL

DÖN.MAL.

101.566,15 TL

116.833,85 TL

218.400,00 TL

DBYMSM

- TL

- TL

- TL

101.566,15 TL

116.833,85 TL

218.400,00 TL

- TL

- TL

- TL

101.566,15 TL

116.833,85 TL

218.400,00 TL

3.200 Adet

2.800 Adet

31,74 TL/Adet

41,73 TL/Adet

D.Y.M
DSYMSM
ÜMM
Üretim Adedi
BÜM

Tablo 8’de Tam Maliyet, Tablo 17’de ise Normal Maliyet Yöntemine göre fiili giderlerin
mamullere yüklenimi gösterilmiştir. Tablolar incelendiği zaman değişken giderlerde Tam ve
Normal Maliyet yöntemi açısından farkın olmadığı görülmektedir. Sabit giderler ise tam
maliyet yönteminde mamullere yüklenirken, normal maliyet yönteminde kapasite kullanım
seviyesi ile mamullere yüklenmektedir. Sabit giderlerde oluşan bu farklılık üretilen mamul
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maliyeti ve birim üretim maliyetlerini de değiştirmektedir. Normal maliyet yöntemine göre
üretim ile ilgili yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
Giderlerin Genel Üretim Giderleri hesabına aktarılması kaydında maliyetleme yöntemi
açısından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Çünkü giderler üretim için yapılmakta ve
yapılan harcamaların ne kadarının atıl kalacağı işletmenin fiili maliyet yöntemini
kullanmasından dolayı üretimin sonunda anlaşılmaktadır.
730
GENEL
ÜRETİM
GİDERLERİ
0 Endirekt Malzeme 44.000
1 Endirekt İşçilikler 30.000
2 Dış. Sağ. F. ve Hiz.33.000
4 Çeşitli Giderler
42.000
6 Amor. Ve Tük. Pay.21.000

170.000

İLGİLİ AKTİF ve PASİF H.

170.000

Tablo 14’de görüleceği üzere yapılan 170.000 TL’lik genel üretim giderlerinin 16.400 TL’si
atıl kapasiteye aittir ve bu tutarın normal maliyet yöntemine göre mamullere yüklenmemesi
gerekmektedir. Mamullere yüklenmemesi gereken atıl kapasite tutarları doğrudan gider
yazılarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda gelir tablosunda bulunan 680
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ hesabı kullanılması gerekmektedir. Ancak TMS 1:
Finansal Tabloların Sunuluşu standardı olağanüstü gruplarının kullanımını yasaklamıştır.
Çalışmayan kısım giderleri hesabı 68 Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gider ve Zararlar grubu
içerisinde yer aldığından bu hesabın mevcut durumu ile kullanılması mümkün değildir.
20.05.2013 Tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayınlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”
ile ilgili kurum tarafından Kasım 2015 tarihinde yayınlanan Yerel Finansal Raporlama
Çerçevesinde (YFRÇ) sabit genel üretim giderlerinde ortaya çıkan atıl kapasitenin “Satışların
Maliyeti” kalemi içerisinde dönem gideri olarak raporlanması gerektiğini belirtmiştir. Bu
yüzden atıl kapasiteye düşen kısım Stoklar hesap grubunda aktifleştirilmeden 62 Satışların
Maliyeti grubu içerisinde raporlanmıştır. Bu durum ile ilgili muhasebe kaydı aşağıda
gösterilmiştir.
Öncelikle üretim için yapılan giderler Direkt İlk Madde ve Malzeme, Direkt İşçilik ve Genel
Üretim Gideri hesaplarına aşağıdaki kayıtla yüklenecektir.
710 DİMM
720 DİG
730
GENEL
GİDERLERİ

41.433
23.367
170.000

ÜRETİM
İLGİLİ HESAPLAR

234.800

Üretim başladıktan sonra tamamlanana kadar 151 Yarı Mamuller- Üretim hesabında takip
edilecektir. Bu kaydın alacak tarafında ise üretim giderlerinin yansıtma hesapları aşağıda
gösterildiği gibi bulunacaktır.
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151 YARI MAMULLER –
ÜRETİM

218.438,61
711 DİMM YANSITMA
721 DİG YANSITMA
731
GENEL
ÜRETİM
GİDERLERİ YANSITMA

41.433
23.367
153.638,61

Üretim giderleri ve yansıtma hesapları karşılıklı çalıştırılarak kapatılacaktır. Kapatma
esnasında normal maliyet yöntemine göre ortaya çıkan kapasite sapması 734 Genel Üretim
Giderleri Kapasite Sapması hesabına aktarılacaktır. Bununla ilgili kayıt aşağıda gösterilmiştir.
711 DİMM YANSITMA H.
721 DİG YANSITMA H.
731
GENEL
ÜRETİM
GİDERLERİ YANSITMA H.
734
GENEL
ÜRETİM
GİDERLERİ
KAPASİTE
SAPMASI
734.01 Etek
7.233,85 TL
734.02 Pantolon 9.166,15 TL

41.433
23.367
153.600
16.400

710 DİMM
720 DİG
730
GENEL
GİDERLERİ

41.433
23.367
170.000

ÜRETİM

Önceki sayfada yapılan kayıtla atıl kapasite ile ilgili olan kısım üretim maliyetlerinden
ayrıştırılmıştır. 151 YARI MAMULLER – ÜRETİM hesabında biriken tutar üretim
tamamlandıktan sonra 152 MAMULLER hesabında izlenecektir. Bu durum ile ilgili kayıt
aşağıda gösterilmiştir.
152 MAMULLER

152.01 Pantolon 116.833,85
152.02 Etek
101.566,15

218.438,61
151 YARI
ÜRETİM

MAMULLER

-

218.438,61

Normal maliyetleme yöntemine göre mamullere yüklenecek tutarlar yukarıdaki kayıtta
gösterilmiştir. 152 MAMULLER hesabına iki adet alt hesap açılarak pantolon ve etek
mamullerine ne kadar yükleneceği ayrıca gösterilmiştir. Buradaki tutarlar Tablo 17’de yapılan
hesaplama sonucu ortaya çıkan Üretilen mamul maliyetlerinden alınmıştır.
Badem & Özbek (2013); Yereli, Kayalı ve Demirlioğlu (2012); Akgün (2012) Karapınar ve
Eflatun (2016) çalışmalarında V.U.K.’na göre dönüştürme maliyetlerinin Tam Maliyet
yöntemine göre yapılması gerektiğini, standartlara göre yapılması gereken Normal Maliyet
yönteminde ortaya çıkan atıl kapasitenin ise V.U.K. açısından kanunen kabul edilmeyen gider
sayıldığını belirtmişlerdir. Mamullerin tamamı eğer satılmışsa vergi açısından herhangi bir
sorun çıkartmayacağı ifade edilmiştir. Ama mamullerin tamamı satılmamışsa bu durumda
872

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

ortaya çıkan kapasite farkı ile ilgili ertelenmiş vergi kaydı yapılması gerektiği açıklanmıştır.
Bu açıklamalar neticesinde örnek uygulamada işletmenin tüm mamulleri satması ve hiç
mamul satmaması durumunda gelir tablosunda ortaya çıkacak farklılıklar ve atıl kapasite için
yapılması gereken kayıtlar aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 18 ve Tablo 19’da Üretilen mamullerin hepsinin satılması ya da hiç satılmaması
durumunda gelir tablosunda ortaya çıkan farklılıklar gösterilmiştir. Tablolarda öncelikli
olarak V.U.K.’nca Tam Maliyet yöntemine göre hazırlanan gelir tablosu gösterilmiştir.
Mevcut hesap planına göre atıl kapasite 680 Çalışmayan Kısım Giderleri hesabında takip
edilmektedir. Normal Maliyetin Mevcut hesap planına göre hazırlanan gelir tablosu Normal
Maliyet (1) sütununda gösterilmiştir. Literatür kısımında belirtildiği üzere bazı çalışmalarda
atıl kapasitenin faaliyet giderlerinin içinde raporlanması gerektiği belirtilmiştir.faaliyet
giderleri kısmında raporlama yapılması durumunda ortaya çıkacak gelir tablosu Normal
Maliyet (2) sütununda gösterilmiştir. Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi ise Normal Maliyet
yönteminde ortaya çıkan atıl kapasite farkının Satışların Maliyeti grubunda raporlanması
gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda yapılacak gelir tablosu ise Normal Maliyet(3) sütununda
gösterilmiştir. İşletmenin ürettiği tüm malları 500.000 TL’ye satması, Faaliyet giderlerinin ise
100.000 TL olması durumunda gelir tablosunda ortaya çıkan farklılıklar Tablo 18’de
gösterilmiştir.
Tablo 18. Üretilen Mamullerin Tamamının Satılmasının Gelir Tablosuna Etkileri

Tümü Satılırsa

Tam Maliyet

Normal
Maliyet(1)
500.000
(218.400)

Normal
Maliyet(2)
500.000
(218.400)

Normal
Maliyet(3)
500.000
(234.800)

500.000
Net Satışlar
(234.800)
Satışların
Maliyeti
265.200
281.600
281.600
265.200
Brüt Satış K/Z
(100.000)
(100.000)
(116.400)
(100.000)
Faaliyet Gideri
165.200
181.600
165.200
165.200
Faaliyet K/Z
0
(16.400)
0
0
Çalışmayan
Kısım Giderleri
165.200
165.200
165.200
165.200
Dönem K/Z
.
Tablo 18’e göre üretilen tüm mamullerin satılması durumunda Dönem K/Z’ında herhangi bir
farklılık ortaya çıkmamaktadır. Ancak brüt satış K/Z’ı ve Faaliyet K/Z’ı tutarında farklılıklar
ortaya çıkmaktadır. V.U.K’na göre Tam Maliyet Yöntemi ile Y.F.R.Ç’ye göre hazırlanan
Normal Maliyet (3) yönteminde gelir tabloları arasında farklılık yoktur. Ancak normal
maliyet (3) yönteminde atıl kapasite satışların maliyetine yüklendiği için bir fark ortaya
çıkmamaktadır. Ancak satışların maliyetine aktarılan atıl kapasite V.U.K’na göre K.K.E.G.
olduğu için bu tutar için ertelenmiş vergi kaydı ve nazım hesap kaydı yapılması
gerekmektedir.
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Tablo 19.Üretilen Mamullerin Hiç Satılmamasının Gelir Tablosuna Etkileri

Hiç Satılmazsa
Net Satışlar
Satışların
Maliyeti
Brüt Satış K/Z
Faaliyet Gideri
Faaliyet K/Z
Çalışmayan
Kısım Giderleri
Dönem K/Z

Tam Maliyet
0

Normal
Maliyet(1)
0

Normal
Maliyet(2)
0

Normal
Maliyet(3)
0

0

0

0

(16.400)

0
(100.000)
(100.000)

0
(100.000)
(100.000)

0
(116.400)
(116.400)

(16.400)
(100.000)
(116.400)

0

(16.400)

0

0

(100.000)

(116.400)

(116.400)

(116.400)

Tablo 17 işletmenin ürettiği mamullerin hiç birini satamaması durumunda gelir tablosunun
nasıl olacağını göstermektedir. Tam maliyet yönteminde atıl kapasiteye düşen Genel Üretim
Giderleri de mamul maliyetine eklenmektedir. Ve mamuller satılmadığı sürece 152 Mamuller
hesabında tutulmaktadır. Normal maliyet yöntemi ile Tam maliyet yöntemi arasında atıl
kapasite kısmının dönem gideri yazılması hususunda farklılık bulunmaktadır. Tablo 17’de
gözüken 16.400 TL’lik bu fazlalıkta buradan kaynaklanmaktadır. V.U.K.’a göre tam maliyet
yöntemi benimsendiğinden 16.400 TL’lik bu fark V.U.K açısından K.K.E.G olacaktır. Bu
durum ile ilgili yapılması gereken kayıtlar aşağıda gösterilmektedir.
62X DAĞITILMAYAN GÜG

734 GÜG KAPASİTE FARKI

16.400

16.400

Atıl kapasiteye düşen kısım 734 GÜG Kapasite Farkı hesabından dönem gideri olarak gelir
tablosuna aktarılmaktadır. Aktarım yapılırken Y.F.R.Ç.’nin belirttiği üzere satışların maliyeti
grubuna Dağıtılmayan GÜG adı verilen bir hesap tanımlanıp atıl kapasite bu hesapta takip
edilmektedir. Atıl kapasite V.U.K.’a göre K.K.E.G olarak tanımlandığından bununla ilgili
nazım hesap kaydı yapılması gerekmektedir. İlgili kayıt aşağıda gösterilmektedir.
900 Vergi Açısından Kabul
Edilmeyen Giderler

16.400
901 Vergi Açısından Kabul
Edilmeyen Giderler Alacaklı H.

16.400

Vergi açısından kabul edilmeyen 16.400 TL’nin ertelenmiş vergi kaydı (16.400 x %20) ise
aşağıda gösterildiği şekilde yapılacaktır.
284 Ertelenmiş Vergi Varlığı

691 Vergi Gideri/Geliri

3.280

3.280
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Yukarıda yapılan kayıtla maliyet yöntemleri arasında atıl kapasiteden dolayı ortaya çıkan
vergi farklılığı da giderilmiş olmaktadır.
SONUÇ
Kapsamına göre maliyet sistemlerinde sabit giderlerin mamullere yüklenmesi ile ilgili yasal
çerçevede iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. V.U.K tarafından uygulanması zorunlu kılınan
tam maliyet yöntemi GÜG içinde bulunan sabit giderlerin tamamınım mamullere
yüklenmesini belirtirken, Türkiye’de de uygulamaya konulan TMS/TFRS’ler (Y.F.R.Ç)
tarafından kullanılması gerektiği belirtilen normal maliyet yönteminde sabit GÜG’lerin
tamamı mamullere yüklenmemektedir. TMS 2: Stoklar Standardına göre normal maliyet
yönteminde değişken üretim giderleri mamullere direkt yüklenirken, sabit üretim giderleri
mamullere kullanılan kapasite ölçüsünde yüklenmektedir. Atıl kalan kısım ise mamullere
yüklenmemekte doğrudan dönem gideri olarak raporlanmaktadır.
Saptanma zamanına göre maliyetleme yöntemlerinden öngörü maliyet yöntemini tercih eden
işletmeler GÜG’leri mamullere yüklerken esnek bütçe sisteminden faydalanmaktadırlar. Bu
yüzden kapsamına göre maliyet yöntemlerinden hangisinin kullanılacağı konusunda bir sıkıntı
ortaya çıkmamaktadır. Ancak maliyetlerini üretim tamamlandıktan sonra hesaplayan (Fiili
Maliyet) işletmelerde kapsamına göre maliyetleme yöntemlerinde yapacakları tercihler GÜG
dağıtımı esnasında önem kazanmaktadır. Tam maliyet yöntemini kullanan bir üretim işletmesi
üretimle alakalı sabit ve değişken giderlerini ayrım yapmaksızın dağıtıma konu etmekte ve
dağıtım sonucunda mamullere yüklemektedir. TMS 2: Stoklar standardının kapsamına göre
maliyetlerden normal maliyet yöntemini tercih etmesi bu yaklaşımı olanaksız bırakmaktadır.
Çünkü sabit ve değişken giderleri tek bir potada eriterek mamullere yükleme yapılması
durumunda atıl kapasiteyi hesaplamak imkansız bir hal almaktadır. Bu yüzden yapılan bu
çalışma da fiili GÜG’lerin normal maliyet yöntemine göre nasıl analiz edilmesi gerektiği
incelenmiştir.
Genel üretim giderleri öncelikle analiz edilerek sabit, değişken ve yarı sabit yarı değişken
olarak sınıflandırılması gerekmektedir. Ardından yarı sabit yarı değişken giderleri kendi
içinde sabit ve değişken gider olarak ayrıştırmak ve bu işlemlerden sonra sabit ve değişken
giderleri ayrı ayrı dağıtıma konu etmek gerekmektedir. Normal maliyet yönteminde değişken
üretim giderlerinin tamamının, sabit üretim giderlerinin ise kapasite kullanımı ile mamullere
yüklenmesi gerektiği belirtildiğinden değişken GÜG dağıtımında herhangi ekstra bir işlem
olmaksızın giderler mamullere yüklenmektedir. Ancak sabit GÜG’ler de durum farklı
olacaktır. Sabit GÜG’ler de ister dağıtıma başlamadan önce isterse de üçüncü dağıtım
sonucunda ortaya çıkan maliyet tutarları kullanılan kapasite ile oranlanarak mamullere
yüklenmesi gerekmektedir. Kullanılmayan kapasiteye ait kısmın ise dönem gideri olarak
muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Ancak V.U.K. tam maliyet yöntemini benimsediğinden
normal maliyet yöntemi ile ortaya çıkan atıl kapasiteyi gider olarak kabul etmemektedir. Bu
yüzden normal maliyet yöntemi kullanıldıktan sonra atıl kapasite ile ilgili V.U.K ve
ertelenmiş vergi açısından kayıtlar yapılması gerekmektedir.
Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartlarının yakın zamanda
tüm işletmeler tarafından kullanıma başlanması planlandığından fiili giderlere göre
maliyetleme yapan üretim işletmelerinin Normal Maliyet yöntemini kullanmaya başlaması
gerekecektir. İşletmeler bu durum ile karşı karşıya kaldıklarında çalışmada belirtilen dağıtım
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ve muhasebeleştirme yöntemlerini kullanarak fiili giderlerini normal maliyet yöntemine göre
raporlayabilecektir.
KAYNAKÇA
Çakıcı, C. (2006). Süper Değişken Maliyetleme (Throughput Costing). Muhasebe ve
Finansman Dergisi , 102-111.
Özbek, C. Y. (2008). Türkiye Muhasebe Standardı (TMS -2) Stoklar. Muhasebe ve Denetime
Bakış , 77-102.
Akın, H., & Kurşunel, F. (2010). TMS-2'ye Göre Stokların Değerlemesinde Özellik Arz Eden
Durumlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (1-2),
311-330.
Akdoğan, N. (2015). Maliyet Muhasebesi Uygulamaları (9. b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
Akgün, A. İ. (2012). TMS-2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAM MALİYET ve
NORMAL MALİYETE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOLARI
KARŞILAŞTIRMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi , 17 (2), 223-246.
Arora, M. (2009). Cost and Management Accounting: Theory, Problems and Solutions .
Mumbai: Himalaya Publishing House.
Atamanalp, M., Karcıoğlu, R., & Orhan, M. (2000). Maliyet Muhasebesi. Erzurum: Aktif
Yayınevi.
Büyükmirza, K. (2011). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (16. b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
Badem, A. C., & Özbek, C. (2013). Tam Maliyet İle Normal Maliyet Yöntemlerinin TMS 2
STOKLAR Standardı ile VUK Açısından Karşılaştırması ve Muhtemel Ertelenmiş
Vergi Etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları , 6 (2), 65-92.
Bahadır, O. (2012). Stoklarda Değerleme: UFRS/TFRS ve Vergi Mevzuatı Açısından. Mali
Çözüm (109), 51-68.
Boyar, E., & Güngörmüş, A. H. (2006b). TMS 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal
Maliyet Yönteminin, Safha Maliyetine Uygulanması. Muhasebe ve Finansman Dergisi
, 1-7.
Boyar, E., & Güngörmüş, A. H. (2006). TMS-2 Stoklar Standardında Maliyet Yöntemi ve Bir
Uygulama Önerisi. Muhasebe -Finansman Araştırma ve Uygulama Dergis , 83-91.
Bozkurt, O., Dokur, Ş., & Yıldırım, A. (2014). The Importance of Cost Calculation Method in
the Accounting and Management of Turkish Operating Costs: A Research within the
876

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Scope of TAS-2. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance
and Management Sciences , 4 (2), 38-46.
Bursal, N., & Ersan, Y. (2002). Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulama. İstanbul: DER
Yayınları.
Can, A. V. (2009). Maliyet Muhasebesi. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
Civelek, M., & Özkan, A. (2006). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Gökgöz, A. (2012). Kobi TFRS Çerçevesinde Stokların Muhasebeleştirilmesi. Afyon
Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi , 14 (2), 243-258.
Güngörmüş, A. H., & Boyar, E. (2010). TMS - 2 Stoklar Standardına Göre, Standart Maliyet
Yönteminin Uygulanması. Mali Çözüm Dergisi , 109-127.
Güngörmüş, A. H., & Boyar, E. (2009). TMS - 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal
Maliyet Yönteminin, Sipariş Maliyetine Uygulanması. Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi , 315-320.
Karakaya, M. (2004). Maliyet Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Karapınar, A., & Eflatun, A. O. (2016). Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Uygulama ve
Yorumları. Ankara: Gazi Kitabevi.
Kaygusuz, S. Y., & Dokur, Ş. (2014). Maliyet Muhasebesi. Bursa: Dora Yayınevi.
Marşap, B., & Barışçı, A. (2014). TMS-2 Stoklar Standardına Göre Dönüştürme
Maliyetlerinin Ürün Maliyetlerine Etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi , 7
(1), 1-17.
Resmi Gazete. (1992). Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği.
Savcı, M. (2000). Maliyet Muhasebesine Giriş. Rize: Akademisyen Yayınları.
Senal, S., & Ateş, B. A. (2016). Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının
Üretim İşletmelerinde Satılan Mamul Maliyeti Tablosu Üzerine Etkileri: Bir Üretim
İşletmesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi , 79-95.
Şener, R. (2004). Maliyet Muhasebesi Unsurları. Ankara : Gazi Kitabevi.
Türker, İ. (2010, Ocak). IAS/TMS 2 Stoklar Standardına ve Türk Vergi Sistemine Göre
Stokları Değerleme. Muhasebe ve Denetime Bakış , 105-120.

877

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

Tuğay, O., & Akın, O. (2013). Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulama Düzeyi :
Burdur'da Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi , 15 (2), 469-490.
Uyar, S. (2007). Denizli'de Faaliyet Gösteren Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
Uygulamaları. Muhasebe ve Finansman Dergisi (38), 132-146.
Yücel, S., Öncü, M. A., & Kartal, O. (2015, Ekim). Türkiye'de Muhasebe ve Finansal
Raporlama Standartları Konularında Yayınlanmış Akademik Çalışmalar (2007-2014
Arası Literatür Taraması). Muhasebe ve Finansman Dergisi , 39-66.
Yereli, A. N., Kayalı, N., & Demirlioğlu, L. (2012). Maliyet Tespitinde Normal Maliyet
Yöntemi: TMS 2 Stoklar Standardı ile Vergi Mevzuat'nın Karşılaştırılması ve
Uyumlaştırılması. Mali Çözüm Dergisi (110), 21-42.

878

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58
Kasım - Aralık 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

TUVALILAR: RUS ORTODOKS MİSYON
İlyas TOPSAKAL*
Özet
Rus Ortodoks misyonun belli başlı iki ana merhalesi vardır. Birinci merhale klasik Rus
İmparatorluğunun 1800’lü yıllara kadar uyguladığı Ortodoks merkezli yönetimi kapsar. Yabancıları
Ruslaştırmayı/Ortodokslaştırmayı amaçlayan bu bölüm cebri dönem olarak adlandırılabilir. Tuva bölgesi 20.
yüzyılın başında Rusya’ya dahil olduğu için ikinci merhalede yer alır ve eğitim yoluyla Ruslaştırma veya
Ortodokslaştırmaya tabii olmuştur. Ancak bölgenin uzak olması ve Ortodokslaştırma sürecinin kısa olması
bölgeye ulaşan misyonerlerin yeterince başarılı olmasını engellemiştir. Rus İmparatorluğunda Tuva bölgesinde
kısıtlı da olsa yapılan Ortodoks faaliyetler ülkemizde ve dünyada çokça çalışılmamıştır. Bu çalışma çok sınırlı
araştırmalara katkı amacıyla planlanmıştır ve alanda yapılacak araştırmalara kapı aralamayı hedeflemektedir.
Abstract
The Russian Ortodox mission has two major periods. The first period that Russian Empire had
focused on Ortodox christianity up to 1800 times. This period could be named as forcible period and aimed to
forcing ortodoxy. Because of the Tuva region was included in Russia at the beginning of the 20th century, ıt was
taking place second period and They became orthodox Christianity by education. For the reason that Tuva was
far away from center and inadequate time Missionaries were not successful in this area. This issue that Russian
Empire did orthodoxy activities although limited, has not been studied extensively in the world. This study was
intending due to the contribution of the limited research and in addition to this work was targeting bringing up
the field.
TUVAS: RUS ORTHODOX MISSION

Giriş
Tuvalıların asli unsur olduğu Tuva Cumhuriyeti Asya kıtasının tam merkezinde yer
alan Rusya Sibirya Federal bölgelerinden biridir. Toplam alan 168.604 km2 olan Tuva
Cumhuriyeti’nin başkenti Kızıl’dır. Cumhuriyetin güney ve güneydoğusunda Moğolistan,
doğusunda Buryatya Cumhuriyeti, kuzey doğusunda İrkutsk oblastı, kuzeyde Krasnoyarsk,
kuzey batısında Hakasya Cumhuriyeti ve batısında Altay Cumhuriyeti yer almaktadır.
Taş ve Bronz çağlarda bölgede yaşamın varlığına dair arkeolojik veriler, günümüzde
araştırılmakta; bölgenin dünyanın diğer bölgelerine denk bir hayat tarzında olduğu
gözlemlenmektedir. M.Ö. I. yüzyılda bölge ahalisinin ekonomisi hayvancılığa
dayanmaktaydı. Tuva bozkırlarında yaşayan topluluklar hayvancılık, maden istihsali ve
çiftçilik ile uğraşmaya başladılar. M.Ö. V-III. yüzyıllarda Tuva bölgesi yerleşiklerinin kesin
olarak Türkler oldukları fikri öne sürülebilir (Bartold, 1968: 192–94). Hun boylarının Tuva
coğrafyasında ortaya çıkmaları ise M.Ö. II. yüzyıla tekabül etmektedir (İstoriya Tuvı,I: s. 1015).
Miladi IX. yüzyılda Uygurların hâkimiyetine son veren Kırgızlar, Hakas topraklarına
yerleşmişler, XII. yüzyıla kadar burayı yönetmişlerdir. Tuva bölgesi XII. yüzyılda Moğol
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi ABD. öğretim üyesi.
ilyastopsakal@yahoo.com
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hâkimiyetine girmiştir (Kızlasov, 1980: s. 80–83). 1750’li yıllarda ise Mançuların
hâkimiyetine geçmiştir. Tuva’daki Rus yanlılarının tutumları sonucunda Tuva, Yenisey
Eyaleti’nin bir parçası olarak 1914 yılında Rusya himayesine girmiştir. 1919 yılından itibaren
de bölgeye Sovyet askeri güçleri yerleştirilmeye başlanmıştır. Kızıl Şehri’nin adı Sovyet
yanlısı rejim tarafından Belo Çar adıyla değiştirilmiştir. Bugünkü adı ise 1924’te yerli
komünistlerin baskısı sonucu kabul edilmiştir. Tuva Halk Cumhuriyeti 1944 yılında özerk bir
bölge olarak SSCB’ye katılımı talep etmiş, bu talep neticesinde Tuva Cumhuriyeti, Rusya
Sovyet Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ne Tuva Özerk Bölgesi olarak kabul edilmiştir (İstoriya
Tuvı, C. II, 2001: s. 22-44). 1991’den başlayan ve 1993 yılına kadar devam eden Rusya
Federasyonu içindeki yeni yapılanmada Tuva Cumhuriyetinin özerkliği kabul edilmiş ve Tuva
dli resmi dil olarak ilan edilmiştir (Topsakal vd., 2015; s. 369-74)
2014 yılı verilerine göre Tuva Cumhuriyeti’nin nüfusu 311.761’dir. Rusya Devlet
İstatistik Enstitüsü verilerine göre bölgenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 1.84
kişidir. Nüfusunun % 82,2’sini Tuvalılar, % 16,3’ünü Ruslar, % 0,3’ü Hakaslar ve % 1,4’ü ise
diğer etnik guruplar oluşturmaktadır (Topsakal vd., 2015: s. 374-75)
Rusların Tuva topraklarını 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren istila etmesi din, dil,
kültür ve sosyal hayatı derinden etkilemiş; geleneksel göçebe ve yarı göçebe Türk hayat tipi
yerini şehirleşmeye ve Ortodoks Rus hayat nizamına çevirmiştir. Ruslar Tuva’ya sadece
Rusça ile etki etmediler aynı zamanda Ortodoks Hıristiyanlık ile yeni bir sistem getirdiler.
Ortodoks devlet nizamına ilave olarak eski inanış sahipleri yani “staraobryadlar” (eski-inançlı
Ortodoks Hıristiyan bir grup) Tuva’ya yerleştirilmiş Tuva toprakları farklı din ve etnikten bir
kavim ile çeşitlendirtmiştir (Monguş, 2014: s. 33–43).
Eskiden Tuva bölgesi Usinsko-Urenhayskiy Kray diye isimlendiriliyordu. Ruslar
buraya ilk olarak 17. başlarında gelmeye başladılar ve ticaret yapma amacını taşıyorlardı.
Aynı zamanda eski inanışta olan bir kısın Ortodokslar da bu bölgeye zorla sürüldüler.
Bunların ilk dini lideri, kaçak askerlerden İvan Afanaseviç Lipin’di. Lipin Tuvaya
Nijegorodsk guberniyasından sürülmüştü. Önce gerçek kimliğini gizleyerek Kırgız
Staraobraçenskiy manastırında papaz olduğunu söyleyerek saklandı (Vasilenko, 2012: s. 190).
Başlangıçta staro-obryadlar arasında farklı fraksiyonlar vardı; “popovtsı”, “bez popovtsı”,
beglo-popovtsı gibi isimlerle biri birlerinden ayrılmışlardı. M. P. Tatarintseva’ya göre
zamanla bu akımlar birbirlerini yok ederek tek bir ekol olarak devam etti (Tatrintseva, 2006:
s. 191).
Eski inanış sahipleri bölgeye gelen Ortodoks misyonerler için büyük bir problem
oluşturdu; aradaki çatışmalar sadece dini alanda olmadı aynı zamanda toprak paylaşımında
kendini gösterdi. Mesela Tuva’da Yenisey yeperhiyasının misyoneri N. Putilov ile
Staroobryadsya arasında büyük bir çatışma oldu ve bu çatışma neticesinde Putilov eski inanış
sahiplerinin İcim ve Us nehirleri kenarındaki arazilerine satarak onları başka bir yere sürdü
(Vasilenko, 2012: s. 191).
İlk Rus yerleşimleri neticesinde Tuva topraklarının kuzey kısmında iki yerleşim yeri
oluştu; bunlardan ilkine Turan ikincisine Uyük adı verildi. Bölgeye yerleşen eski inananlar
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kendi dini hayatlarını burada yaşayacak yeni bir sosyal düzen kurdular
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Обряд,11 Mayıs 2016). Staroobryadlar önce Krasnoyarsk sonra
Altay kray bölgesini geçerek Tuva’ya ulaşmışlardı ve bölgedeki nüfus yapısı da buna bağlı
olarak değişti (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/3404, 12 Mayıs 2016). İlk
dönemde bölge nüfusunun 3/1 ine tekabül ediyorlardı. Zamanla Perm, Kemerova, Belbey,
Ujep, Sızım Erjey Şivey, Turan gibi yerlerde etkilerini hissettirdiler (Monguş, 2014: s. 34).
İkinci aşama 1907–1911 arasında yapılan planlı göçle başladı ve bölgeye Rusya’dan
köylüler, daimi olarak oturmak üzere geldiler. Bu aşamada yeni Rus yerleşim yerleri oluştu;
Atamanoyka, Znamenka, Nikolskoye bunlardan sadece üçüdür. Böylece Tuva topraklarında
Rusların nüfusu 2000 bini aştı (İstoriya Sibiri, C. III, 1968: s. 13.86.87, 464). Tuva’da 1917–
1922 yılları arsında da kritik bir tarihi süreç yaşanmış etkisi de devamlı olmuştur. Bu süreçte
Tuvalılar ve Ruslar arasında sınıf ve statüye dayalı çatışmalar meydana gelmiştir.
Tuva dini hayatında en önemli misyoner figür N. Putilov’dur. Putilov, Moskova’dan
gönüllü olarak misyon amaçlı gelmiştir. Putilov’un planına göre kreşinler yerel halktan ayrı
bir yerde yaşamalıydı. Ancak yerlilerin projeye uzak durması başarısını engellemiştir. Bu
proje daha sonra yerliler ile misyonerler arasındaki çatışmaların en büyük nedeni oldu.
Misyonerlerle staroobryadlar arsındaki süregelen düşmanlığın bitirilmesi için Krasnoyarskiy
episkopu İsaki 1884 yılında Tuva’ya görevlendirildi. Daha sonra İsaki raporlarında atanacak
misyonerlerin daha akıllı olmasını isteyecekti. Bundan sonra bu raporlar neticesinde Putilov
misyonerlik görevinden alındı (Vasilenko, 2012: s. 192).
Rusya’nın doğusundaki Misyonerlik faaliyetlerinin aksine Tuva’da misyon oldukça
başarısız ve elverişsiz bir şarta sahiptir. En önemli zorluk siyasal belirsizlikten
kaynaklanıyordu; zira komşu Moğolistan’ın 1911 yılında bağımsız olması Rusya bu bölgede
misyonerlerle tutunmasını kolaylaştıracak etkiye sahip olmuştur. Ayrıca misyonerliğin en
önemli eksikliklerinden biri bölgede görev yapacak papazların niteliği ve seçimi meselesiydi;
papazlar en azından orta eğitimli, iyi ahlaklı, eski inançlıları tanıması ve göçmen Tuvalılara
dokunmamaları gerekiyordu. Ancak bu nitelikte papaz bulmak oldukça güçtü. Buna rağmen
1900’lü yılların başında Ortodoks kilisesinin bölgedeki etkisi gitgide artmıştır. Bu dönemde
Verhniy Usinsk’te sadece bir tane Pravoslovniy prihod (kilise merkezli yaşam yeri) vardı ve
1911 yılına kadar kilise bulunmuyordu. Sadece Verhniy Usink ve Turan’da birer tane dua evi
vardı. Usinskiy prihodun başında Papaz Stefan Suhovskoy görev yapıyordu. 9 Eylül 1911
tarihinde Rus yerleşim yeri olan Turan’da Svitoy İnnokenti kilisesi yapıldı, aynı yıl ilave
olarak Rus okulu da inşa edildi. Bu ilk kilise aynı zamanda misyonerlerin de merkezi oldu
(Vasilenko, 2012: s. 193).
1913 yılının ortalarına doğru bir misyoner bölgesi oluştu; bu merkezin görevi sadece
inorodtsevleri (gayr-i ortododks) hıristiyanlaştırmaktı. Bu nedenle burada görev yapanlar
Tuva dilini öğrenerek kilise literatürünü de oluşturmaya başladılar. Ayrıca Tuvalıları
Ortodoks kültürüyle tanıştırmak için yoğun faaliyetler düzenlediler. Mesela kilise ayinlerini
Hakas Türkçesinin Sagay ağzına tercüme eden Vladimir Kuzmin, V. Yuneviç’e yazdığı
mektupta durumu şu sözlerle özetlemişti: “Tuvaca’nın öğrenilmesi Tuvalılar arasında
Hıristiyanlığın yayılması için oldukça mühimdir”. Aynı zamanda kilise halk eğitimini de
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doğrudan etkiledi; mesela 1915 yılında Turan’daki okulda 37 erkek 28 kız çocuk okuyordu;
Uyüksk’teki okulda ise 23 erk. 19 kız çocuk okuyordu (Vasilenko 2012: s. 193–94).
Tuva bölgesindeki misyon faaliyetlerinde daha çok Rus Ortodoks kilisesi ile
Staroobryadlar arasındaki mücadele ön plana çıkmaktadır. Kısacası Tuvalılar arasında misyon
çalışması bu köklü düşmanlığın gölgesinde devam edebilmiştir. Misyonerliğin bölgedeki
zayıf olmasının bir diğer nedeni ise, bölgedeki halkın gelenek ve yaşantı tarzından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca Budizmin Çin tarafından desteklenmesi yeni anlayışın yayılmasını
sınırlayan önemli bir etkendir. Bu etkiye rağmen Budizm bölgede kurumsal olarak var
olamamıştır (Monguş, 2014: s. 34).
Misyonerliğin en bariz göstergesi 1911 yılında Verhniy Usinsk’te ahşap bir kilise inşa
edilmesiyle başlamıştır ve 1914 yılında 27 yaşında olan papaz G. İ. İvanov da burada ilk
resmi görevlidir. Tuva’da ilk Rus yerleşim yeri olan Turan’da da 1915 yılında bir kilise
yapılabilmiş, bu zamana kadar Tuva’yı temsil edecek kalıcı bir yerleşim yeri olmadığı için
kilise de yapılamamıştı. Çare olarak dini hizmetler taşınabilir kiliselerle yapılıyordu.
Taşınabilir kiliselerin merkezi papazın da evinin bulunduğu Beatsork kasabasıydı. Bu
kasabanın 1915 yılındaki papazı A. A. Turskiy idi ve kilise hiçbir mala sahip değildi, halk
tarafından da desteklenmiyordu. Ayrıca yerle halkın kiliseye devam ettiğine dair kayıt da
bulunmamaktadır(Monguş, 2014: s. 34).
Özetle Rus Ortodoks kilisesi Sibirya’nın batısına 17. yüzyılların ortasında nüfuz etse
de buradan doğuya Tuva topraklarına kadar yayılabilmesi uzun zaman dilimini gerektirmiştir.
Ayrıca Rus yerleşimiyle desteklenen ve köklü eğitim sistemiyle içselleşen iyi vatandaş olma
projesinin bireyleri yeni kreşinler Sibirya’da en son Tuva’ya gelebilmişlerdir. Tuva’daki
Hıristiyanlığın başlangıcı 1900’lü yıların başıdır ve çok geçmeden 1917 Ekim inkılâbı
olmuştur. Dolayısıyla zaman olarak ta Hıristiyanlığın tutunması çok sınırlı olabilmiştir.
Ayrıca Tuvalıların göçebe yaşam tarzı Hıristiyanlığın benimsenmesinde uygun zemini
sağlayamamıştır.
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