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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16   Dergimiz	  bünyesinde	  değerlendirmeye	  alınan	  ve	  birden	  fazla	  yazarlı	  çalışmalarda	  çalışmayı	  
dergimiz	  üyelik	  sistemine	  yükleyen	  yazar	  muhatap	  alır,	  diğer	  yazarlarla	  bir	  ilişki	  içerisinde	  
bulunmaz	  ve	  diğer	  kişilere	  bilgi	  vermez.	  
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SAYI SEMBOLİZMİNİN TASAVVUFTAKİ ZİKİR SAYILARINA ETKİSİ 

 

Hatice Çubukcu* 

Öz 

Tasavvufî tarikatların amacı olan marifet ve muhabbete ulaĢmada kullanılan en önemli araç zikirdir. Her tarikat 
ayrı bir zikir usulü benimsemiĢ bu yolla mensuplarını eğitmiĢtir. Tarikatlardaki zikir usulleri mürĢidin tasavvufî 
içtihadıyla tespit edilmiĢtir. Zikrin belli sayıda tekrar edilme Ģeklinde icrası Hz. Peygamber dönemine dayanan 
bir uygulamadır. Bu noktadan hareketle mürĢidler her bir zikir için farklı sayı belirleme yoluna gitmiĢtir. Sufiler 
zikir sayılarını ilham ve keĢf vasıtasıyla belirlediklerini ifade etseler de onların sayıya bu denli ehemmiyet 
vermesinde ve her  bir zikir için farklı sayı tespit etmelerinde felsefî, batınî ve diğer mistik sistemlerin etkisi 
görülmektedir. Sözkonusu sistemlerde sayı ve harflerin evrende gizli güçlerinin olduğuna inanılmakta, sayıların 
sırrı çözüldüğünde evrendeki sırların çözülebileceği düĢünülmektedir. Bu nedenle özellikle dua amaçlı yapılan 
zikirlerde sayıların etki gücünden yararlanarak kainatta tasarrufta bulunma hedeflenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: zikir, sayı, tasavvuf, mürĢid, tarikat 

 

EFFECT OF NUMBER SYMBOLİSM ON NUMBER OF MENTİONS İN SUFİSM 

 
Abstract 
Mention is the most important tool used in reaching to marifah and affection  which is the aim of mystical 
orders. Each mystical order adopted a different mention style and educated its members that way. The mention 
styles in mystical orders were determined by mystical ijtihad of mentor. Execution of mention with certain 
number of repetitions is an application dated back to Prophet Mohammad. From this point of view, murshids 
determimed a different number for each mention. Although sufis state that they determine number of mentions 
by means of inspiration and unveiling, effects of philiosophic, esoteric and other mystical systems are significant 
for the fact that they pay much attention in number of mentions and determine a different number for each 
mention. In aforementioned systems it is believed that numbers and letters have secret powers in the universe 
and that secrets of the universe can be revealed when the secret of numbers is solved. For this reason in mentions 
made with the aim of prayer making saving in the universe by taking advantage of the numbers' power of impact 
was aimed.  

Key words: mention, number, mystic, murshid, mystical order 

 

Giriş 

Makalemizin konusu ve amacı; sufîlerin ferdî ve toplu yaptıkları zikirlerde sayıya verdikleri 
önemin nedenini ve bu hususta Ġslam'ın ana kaynakları yanında dıĢ etkenlerin tesirini tespit 
etmektir.  

Bir Ģeyi unutmayıp hatırda tutmak, (dil veya kalp ile anmak) anmak, yadetmek anlamına 
gelen zikir kelimesi (Ġsfehânî 1998: 259), ayet ve hadislerde sık tekrarlanan kavramlardan 
biridir. Kur'an'da; Allah'ı dil ile hamd, tesbih ve tekbir Ģekliyle övmek; nimetlerini anmak, 
bunları kalple hissetmek ve tefekkür etmek, namaz kılmak, dua ve istiğfarda bulunmak, kevnî 
ayetler üzerinde düĢünmek manalarının yanı sıra; Kur'an, önceki kutsal kitaplar, levh-i 
                                                           
*
 Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Ordu/ Türkiye,  haticecubukcu@mynet.com 
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mahfûz, vahiy, ilim, haber, beyan, ikaz, nasihat, Ģeref, ayıp ve unutmanın zıddı gibi 
anlamlarda da kullanılmıĢtır (Öngören 2013: 409).  "Ey Müminler Allah'ı çokça zikredin" 
(Ahzab : 33/41) ayetinde olduğu gibi  müminler daima  Allah'ı zikre teĢvik edilmiĢtir. 
Ayetlerle paralel olarak hadislerde de zikrin önemine ve zikir ehlinin faziletlerine iĢaret 
edilmiĢtir. Ayet ve hadislerde ısrarla tavsiye edilen bir ibadet olmakla beraber namaz, oruç 
gibi sınırları kesin çizgilerle tayin edilmiĢ bir ibadet değildir. "Onlar ki, ayakta iken, 
otururken, ve yanları üzerine yatarken sürekli Allah'ı zikrederler" (Âl-i Ġmran :3/91) ayetinden 
de anlaĢılacağı üzere zikrin edasının Ģekli hususunda müminler serbest bırakılmıĢtır. 
Dolayısıyla zikir kelimesinin usulleri tayin edilmiĢ bir kavram haline dönüĢmesi daha ziyade 
tasavvufî düĢünce içinde olmuĢtur. Bilhassa tasavvufî düĢüncenin müesseseleĢmesiyle birlikte 
zikrin tarifi, çeĢitleri, Ģekli, esası, faydaları, kuralları detaylı bir Ģekilde tespit edilmiĢ, 
neticede zikir tasavvufun en önemli kavramlarından biri haline gelmiĢtir. Zikir ilk zamanlar 
müslümanlardan belli bir zümreye mahsus bir ibadet tarzı olmadığı halde sonradan; zikir, 
zakir, ehli zikr denilince mutasavvıflar hatıra gelir olmuĢtur (Uludağ 1993 : 561). 

 KuĢeyrî Risalesi, Ta'arruf, el-Lûma gibi tarikat döneminin öncesinde yazılmıĢ tasavvufî 
eserlerde daha ziyade sufilerin zikir tariflerine, zikrin önemine yer verilmiĢtir. Ebû Talib 
Mekkî ve Gazalî'nin eserleri ise tarikat dönemi öncesinde yazılmıĢ olmasına rağmen günün 
muhtelif zamanlarında eda edilecek zikirleri sayılarıyla birlikte detaylı bir Ģekilde ele alan, 
tarikat dönemindeki zikir uygulamalarının temel kaynaklarıdır. Dolayısıyla h.VI asırdan sonra 
tarikatların ortaya çıkmasıyla zikir,  tarikatların "üssü'l-esâsı" kabul edilmiĢ (Yılmaz 1997: 
163), bu dönemde yazılan eserlerde özellikle adab kitaplarında zikrin yapılıĢ Ģekliyle ilgili 
detaylı malumat verilmiĢtir.  

Tarikatlarla birlikte zikir öylesine ehemmiyetli bir vazife haline gelmiĢtir ki, salikin, yolun 
baĢlangıcından varabildiği noktaya kadar her hal ve makamda uyguladığı zikir çeĢitleri 
mevcuttur. Zira zikir, müntesiplerini bir çeĢit manevî eğitime tâbî tutan tasavvufî kurumların 
yararlandığı en önde gelen eğitim aracıdır. Zikir iyinin yapılması kötünün terkedilmesi için 
manevî bir müeyyidedir ki onunla ahlak kaidelerine uygun hareket etmek sağlanmıĢ olur 
(Uludağ 1993: 561). Dil ile yapılan sürekli tekrarın kiĢi üzerinde telkin iĢlevi gördüğü modern 
psikolojinin de kabul ettiği bir durumdur. Zakir sürekli zikrettiği kelimenin manasını kendi 
kendine telkin etmektedir. Zira dilin duyuma yaptığı tesir sanıldığından çok daha derindir 
(Gözütok 2012: 157). Günümüzde yapılan bir deney bu durumu desteklemektedir. Yale 
Üniversitesi'nden John Bargh iki ayrı gruba uyguladığı deneyde, gruplardan birine yavaĢlıkla 
ilgili kelimeler verip cümle oluĢturmalarını istemiĢ, diğer gruba da hızlı hareket etmekle ilgili 
kelimeler vermiĢtir. Testten sonra insanlar odadan çıkarken "yavaĢ" anlamına gelen kelimeleri 
okuyan insanların kapıya yavaĢ, "hızlı" anlamına gelen kelimeleri okuyan gruptakilerin ise 
kapıya hızlı yürüdükleri gözlemlenmiĢtir.Sadece on dakika bilinçsiz olarak bu kelimelere 
maruz kalmak dahi davranıĢları etkilemeye yetmiĢtir (www.hurriyet.com.tr/kelimeleriniz-
cocukları-nasil-etkiliyor, 11.12.2013).  Deneyden de anlaĢılacağı üzere dil ile tekrarın telkin 
iĢlevi öncelikle  duyular üzerinde  hissedilir, oradan hareketle eyleme dönüĢür. Ġslam sufileri 
de aynı görüĢtedir. Ebu Talib Mekkî ve Gazalî'de olduğu gibi sûfî müellifler dil ile kalp 
arasında görünmez bir bağ olduğuna inanırlar. Dilde sürekli tekrarlanan ifadeler kalbe etki 
eder ve onu dönüĢtürür. Gazâlî'ye göre sürekli zikrettiğin Ģey  yavaĢ yavaĢ kalbine girer ve 
onu sevmeye baĢlarsın sevdiğin Ģeyi de zaten daima zikretme ihtiyacı hissedersin. ( Gazâlî 
t.y.:268) Dolayısıyla zikir, tasavvufî eğitimin hedeflerinden marifet ve muhabbete ulaĢmada 
kullanılan en etkili araçtır diyebiliriz. Ġdeal olan, kiĢinin zikri bilinçli bir Ģekilde yapmasıdır 
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ancak baĢlangıçta gafletle yapılan zikir dahi kiĢinin duygu ve davranıĢlarına belli ölçülerde 
etki etmektedir. 

 Önceleri lisan ile baĢlayan Hakk'ı zikir, ilerleyen aĢamalarda kalbe ve tüm azalara sirayet 
eder, nihayetinde muhabbete dolayısıyla da marifete zikir vasıtasıyla ulaĢılır. Makalemizin 
konusu daha ziyade zikrin lisan ile yapılan ilk aĢamasıyla ilgilidir. Bilindiği üzere tarikatlarda 
manevî eğitim mürĢid önderliğinde yürütülmektedir. Tasavvuf yolunu tercih edip bu yola 
giren müride, mürĢidi rehberlik eder. MürĢidinin gözetiminde hakikat arayıĢına baĢlayan 
mürid ilk olarak onu kötülüklere yönelten nefsiyle çetin bir mücadeleye giriĢir. Nitekim 
hakikate erebilmesi, doğrudan kalbî bilgiye ulaĢabilmesi için kendindeki kötü huylardan 
arınması Ģarttır. Söz konusu arınmayı gerçekleĢtirebilmenin ve olumlu vasıflarla  donanmanın 
çaresi ise zikre devam etmektir. Bu hususta Hoca Ubeydullah Ahrar, "Zikir bir kazmadır ki 
onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir" demiĢtir (Tosun 2013: 23). 
Sözkonusu özelliğinden dolayı zikir sadece Ġslam Tasavvufunda değil Hint, Hıristiyan 
mistisizmi, Yahudi kabalası, Hermesçilik, Fisagor, Sokrat, Platon, Yeni Platonculuk, 
Gnostisizm gibi mistik ve felsefî sistemlerde de kullanılan bir riyazet Ģeklidir (Tenik 2002: 
99). 

Zikrin icrası hususunda rehbere duyulan ihtiyaç önem kazanmaktadır. Zira müridin bu yönde 
bir tecrübesi yoktur ve haline uygun hangi zikri hangi sayıda ve zamanda ne Ģekilde 
söylemesi gerektiği konusunda mürĢidi ona yardımcı olmak durumundadır. MürĢid vazifesi 
gereği müridini yakından takip eder, kelime-i tevhid, ism-i zat, esma-i hüsna, istiğfar, salavat-
ı Ģerife gibi müridin haline uygun bir zikirle onu görevlendirir. Bu süreçte mürid Ģeyhten 
aldığı zikri, onun tespit ettiği Ģekilde ve sayıda yerine getirmelidir aksi halde umulan fayda 
hasıl olmaz. Zira zikrin faydasının sırrı onun belirlenen sayıda yapılmasında, zikrin kabul 
olunması ise zikri okuyanın kadri miktarınca ve ona önem vermesine göredir (Zerruk 2011: 
155).  Zikir gibi ibadetlerin tekrarlanarak yapılmasıyla ilgili; "Madde aleminde bir mananın 
tahakkuk etmesi ancak tekrardan sonra olur" (http://www.isbek.org/node/tasavvuf-dinin-
arkeolojisidir-m-erol-kilic.html, 10.04.2012) denmiĢtir.   

Meselenin makalemize konu olan yönü zikirdeki sayıların nasıl tespit edildiği hususudur. 
Nitekim tarikatların gerek ferdî gerek cemaat ile yapılan zikirlerinde farklı içerik ve sayılar 
kullanılmıĢtır. Her tarikatın hafî, cehrî, kıyâmî, kuudî Ģeklinde  değiĢik zikir uygulamaları 
olduğu gibi zikir sayılarında da farklılıklar görülmektedir. Hatta tarikatların kolları arasında 
dahi farklı uygulamalara rastlamaktayız. Bu noktada akla Ģu Ģekil sorular gelmektedir: Zikir 
usullerini tespit edip kurallarını koyan tarikat büyükleri bunu neye göre yapmıĢtır? Özellikle 
zikir sayıları hususundaki tercihlerinde neyi esas almıĢlardır? Zikrin belirlenmiĢ bir sayıda 
söylenmesi neden önemlidir? 

Hiç Ģüphesiz zikrin belli sayıda yapılmasıyla ilgili ifadelere ilk olarak Hz. Peygamberin 
hadislerinde rastlamaktayız. Ebû Talib'in kızı Ümmü Hâni, Hz. Peygamberden  ihtiyar haliyle 
oturduğu yerden yapabileceği bir ibadet tavsiye etmesini ister, O da yüz defa "sübhânellah", 
yüz defa "elhamdülillah" ve yüz defa "lâ ilâhe illallah" demesini söyler (Ġbn Mâce, Edep, 56; 
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6/344). Bir baĢka hadisinde Hz. Peygamber her gün bin sevap 
kazanabilmek için günde yüz kere subhanellah demenin yeterli olacağını buyurmuĢtur 
(Müslim, Zikir, 37.). Kendisi de bizzat günde yetmiĢ ( Buhâri, Deavat, 3), bir baĢka rivayette 
yüz kere istiğfarda bulunduğunu beyan etmiĢtir (Müslim , Zikir ve Dua, 12;Ebû Davud, Vitr, 
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26; Tirmizî, Tefsir; Ġbnü Mace, Edeb, 57).  Bahsi geçen hadislerde daha ziyade  100, 70 gibi 
sayılar geçmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; Hz. Peygamberin söz konusu 
hadislerdeki sayıları hakiki anlamda mı yoksa kesretten kinaye olarak mı söylediğini doğru 
tespit edebilmektir. Bahsi geçen ifadelerde  zikirde sayıya riayet edilmesinden ziyade zikrin 
öneminin ve devamlılığının kastedilmiĢ olma ihtimali yüksektir ( Dinçoğlu 2013: 290-291). 
Zira  hadislerde insanları fert yada toplum olarak bazı hedeflere yönlendirirken kesin hüküm 
ifade eden sayılardan ziyade temsili sayıların kullanıldığı görülmektedir. Bir meselenin 
önemine vurgu yapmak ulaĢılabilecek en üst noktaya insanı teĢvik etmek amacıyla meselenin 
aslıyla mütenasip olmayan sayısal ifadeler kullanılabilir. Bu türden sayıların hakiki manada 
kullanılmadığı ifade tarzından anlaĢılır. Örneğin  Türkçede ki  40 sayısı gibi Arapçada 7, 70, 
700, sayıları da çokluktan kinaye olarak kullanılan sayılardır (Karacabey 1994: 106). 

Öyle anlaĢılıyor ki, zikir hadislerinde 70, 100 gibi sayıların kullanılması, zikrin belli bir 
disiplin içinde devamlı yapılması amacına yöneliktir. Zikir, ancak bu sayede kiĢi üzerinde 
değiĢim ve dönüĢüm iĢlevini sağlayabilir. Zikir hadislerinde geçen sayıların daha ziyade 
çokluktan kinaye anlamında kullanıldığını söylesek de sayıya delaletin daha açık olduğu 
hadisler de mevcuttur. Örneğin Hz. Peygamber fakir müminlere, 33 defa "Allahu ekber", 33 
defa "subhânallah", 33 defa "elhamdülillah" demeyi tavsiye etmiĢtir (Buhâri, Daavât, 11; 
Müslim, Zikir, 80).  Hadiste geçen 33 sayısı 100 ve 70 sayılarından farklı, özellikle 
vurgulanmıĢ bir sayıdır.   33 sayısı bu özelliği nedeniyle müslümanların kullandıkları 
tesbihlerin diziliĢine de etki etmiĢtir (Bozkurt 2011: 530). 

Ġslamda  sadece zikirde değil namaz, hac gibi diğer ibadetlerin ifasında da sayıya riayete ne 
denli önem verildiği  malumdur. Hatta namazda söylenen zikirler için de bir ölçü getirilmiĢtir. 
Tüm bu uygulamaları bir arada düĢündüğümüzde zikrin sayıyla birlikte yapılması tavsiye 
edilen bir ibadet olduğu kanaatine varabiliriz. ġüphesiz Hz. Peygamber zamanında 
tarikatlarda olduğu gibi detaylı uygulamalar yoktur ancak yukarıda da değindiğimiz üzere söz 
konusu uygulamanın peygamber zamanında hiç bir karĢılığı yoktur diyemeyiz. Sahabe 
hanımların hurma çekirdeklerinden tespih yaptıklarına dair rivayetler de (Tirmizî, Daavât, 
113; Ebû Davud, Vitir, 24.) bu hususu desteklemektedir. 

Hz. Peygamber ibadetlerle ilgili esasları vahiy yardımıyla belirliyordu. Ġslam tasavvufunda 
onun makamının manevî temsilcileri kabul edilen tarikat Ģeyhleri; hizb, vird Ģeklinde tertip 
ettikleri zikir uygulamalarında doğrudan ilhamî bilgiden yararlandıkları gibi farklı yöntemler 
kullanarak da ictihadda bulunmuĢlardır. Özellikle eski inanç ve kültürlerde var olan sayı 
sembolizminin etkisinde kalmıĢlardır. Felsefe ve batınî fırkalar yoluyla Ġslam dinine sızan 
sayı ve harf sembolizmi tasavvufa da belli ölçüde etki etmiĢtir.  

Bu noktada meseleyi daha iyi kavraya bilmemiz için Ġslâm kültüründe  ve ona etki eden diğer 
sistemlerde sayı ve harf sembolizmine kısaca değinmemiz yararlı olacaktır.   

 

 İslâm Kültüründe Sayı ve Harf Sembolizmi 

Antik uygarlıkların çoğunda sayılarla nesneler arasında sembolik bir bağ kurulmuĢtur. Bazı 
sayıları diğerlerinden farklı görerek onlara çeĢitli güç ve anlam yükleyenlerin ilki 
Pisagorculardır (Gökdoğan 2009: 213).  Pisagor'un düĢüncesinin temelini düzen fikri 
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oluĢturur (Schimmel 2011: 21). Ona göre Tanrı evreni sayılar vasıtasıyla düzenlemiĢtir. Tanrı 
birlik, dünya çokluktur ve zıtlardan meydana gelmiĢtir. Zıtlara birliği veren oran ve uyumdur. 
Sayıların uyumunu tam anlamıyla idrak eden kutsallığa ve ölümsüzlüğe eriĢir (Gökdoğan 
2007: 292). Neticede her Ģeyin özü sayılarla açıklanabilir (Schimmel 2011: 22). 

 Ġlk çağ filozoflarından Platon da sayıların doğanın gizemlerini çözecek belli anahtarlar 
içerdiğini kabul etmiĢ, böylelikle Pisagorcu ve Platoncu fikirler Yeni Platonculuğa ve gnostik 
sistemlere aktarılmıĢtır (Schimmel 2011: 26). Malum olduğu üzere Yeni Platonculuk; Yahudi 
kabalası, Hıristiyan mistisizmi ve Ġslam sufizmine etki etmiĢ felsefî bir sistemdir (Schimmel 
2011: 27). Sayı sembolizmi hususunda da bu etki açık bir Ģekilde görülmektedir. Adı geçen 
felsefî akımların sayı sembolizmiyle ilgili iddiaları Ģu Ģekildedir: Sayılar düzene soktukları 
Ģeyin karakterini etkilerler. Böylece sayı Tanrıyla yaratılmıĢ dünya arasında aracı olur. 
Sayılarla yapılan iĢlemler izlenirse bu iĢlemler, kullanılan sayılarla bağlantılı Ģeyleri de 
etkiler.  

Bu Ģekilde her sayı; özel bir karakter, kendisine ait özel  bir gizem ve özel bir  metafizik 
anlam geliĢtirir (Schimmel 2011: 27). 

Eski Mısır, Hint ve doğu uygarlıklarının uzantısı olan Pisagor'un sayılar  teorisi, Ġslam 
felsefesinde en çok sayılara mistik anlam yükleyen Ġhvân-ı Safâ'yı etkilemiĢtir. Ġhvân-ı Safâ 
sayının evrendeki ilk prensip olduğu, belli sayıların özel bir anlam ve önemi olduğu 
hususlarında Pisagorcuları takip eder (Çetinkaya 2003 : 94) . Ġhvân-ı Safâ'ya göre sayılar 
evrendeki varlığı anlamak, hakikate ulaĢmak için birer anahtardır. Zira sayılarla varlık 
arasında paralellik mevcuttur, sudur teorisindeki varlık hiyerarĢisini sayılarla kodlayıp, her bir 
sayıya tekabül edecek varlığı belirlemiĢlerdir. Dünyanın Allah  tarafından yaratılması bütün 
sayıların birden türemesi gibidir (Çetinkaya 2003 : 115-117).  

Ġhvân-ı Safâ Risaleleri'ne en çok saygı gösteren ve kullanan Ġsmâilî'ler olmuĢtur. Hatta 
Risaleler'i onların yazdığı iddia edilmiĢtir (Nasr 1985: 38-39). Diğer Ģiî- batınî gruplar 
üzerinde de risalelerin ve onun öncesinde Câbir b. Hâyyan'ın etkisi inkar edilemez. ġiî fırkalar 
içinde sayı ve harf sembolizmi daha çok "cefr" anlayıĢı Ģeklinde tezahür etmiĢtir. Burada bir 
parantez açmakta yarar vardır. Harf ve sayıların birbirinin yerine kullanılması en eski 
medeniyetlere kadar dayanmaktadır. Bunlar arasında en çok tanınan Ġbrânî-Süryâni, Grek ve 
Latin harf sayı sistemleridir (Uzun 1994: 68). Rakam harf iliĢkisinden hareketle "ebced" 
adıyla bir hesap Ģekli ( hisab-ı cümel) türetilmiĢtir. Yahudilikteki yaygın kullanımına rağmen 
ebced düzenindeki harf rakam iliĢkisini ilk defa ortaya çıkaranların Yunanlılar olduğu iddia 
edilmiĢtir (Yakıt 2006: 88). Ġsmini Arap alfabesindeki harflerin diziliĢinden alan ebcedde 
harflere sayısal değerler verilmiĢ ve el-cümelü'l-kebir, el-cümelü's-sagir gibi farklı 
hesaplamalar yapılmıĢtır. Hz. Peygamber zamanında Yahudilerin Hurûf-ı Mukattaa'dan yola 
çıkarak ebced hesaplaması yaptığı bilinmektedir. Sonraki dönemlerde müslümanlar arasında 
da uygulanan ebced sistemi özellikle; tasavvuf, astronomi, edebiyat, tarih düĢürme, mimari, 
sihir, büyücülük, cefr ve vefklerde yani ilm-i havasta kullanılmıĢtır ( Uzun 1994: 68).   

Buradan tekrar cefr konusuna dönecek olursak, Ģîaya göre; Hz Ali Kur'an'ın batınî manalarını 
Hz. Peygamberden öğrenmiĢ ve bunu cefr adı verilen oğlak derisine yazarak; el-Cefr ve el-
Cami'a isminde iki eser telif etmiĢtir. ġiîlerin bir kısmı ise cefrle ilgili eserleri Ca'fer es-
Sâdık'ın yazdığını kabul etmektedir. Sözkonusu eserlerde; geçmiĢ peygamberlere verilen 
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kitapların özü, kıyamete kadar olacak dinî, siyasî olaylar, karĢılaĢılacak problemler ve çözüm 
yolları yer almaktadır (Yurdagür 2011: 216). Cefrde sembolik bir dil kullanılmıĢ, Hz. 
Peygamber Ģifreleri Hz. Ali'ye vermiĢ ondan da ehl-i beyte intikal etmiĢtir. Dolayısıyla Hz. 
Ali ve oğullarından baĢka hiç kimse o kitaplardan istifade edememektedir (Atalan 2006: 113). 
Zamanla cefr, Hz. Ali soyuna has bir ilim olmaktan çıkmıĢ ve gaybı keĢfetmek için herkesin 
yararlandığı bir yöntem haline dönüĢmüĢtür. Cefr eserlerinde var olduğu kabul edilen harf ve 
sayı sembolizmi bu amaç için kullanılmıĢ, cefr ve ilm-i hurûf birleĢtirilmiĢtir. Ġlm-i hurûftan,  
gelecekten haber vermenin yanında, tabiat ve hadiseler üzerinde tasarrufta bulunma gibi 
hususlarda da faydalanılmıĢtır. Bunun için özel etkileri olduğuna inanılan sayı ve harflerle, 
astrolojik unsurlar bir araya getirilmiĢtir. Hurûf ilmine göre, harfler ve rakamlar ulvî alemle 
suflî âlem arasındaki esrarlı iliĢkiyi gösteren birer Ģifredir ve bunların sırları kelimelere, 
kelimelerin ki ise kainata yayılmıĢtır. Bu telakkide ateĢ, hava, su ve toprağın tabiatları Arap 
alfabesinin yediĢer harfiyle irtibatlandırılıp bu unsurlardaki her türlü etki, harflerin gücüyle 
yorumlanmıĢtır. Bunun sonucunda harfler kozmik aleme iliĢkin Ģifreler Ģeklinde görülmüĢ, 
Ģifreler çözüldükçe düzenin kavranacağı ve üzerinde belli tekniklerle tasarrufta bulunmanın 
mümkün olacağı iddia edilmiĢtir. Bu amaca ulaĢmak için harflerin nicelik ve niteliklerine göre 
tablolar (vefkler) hazırlanmıĢtır (Bozhüyük 1998: 398). Kare ve dik dörtken kutucuklara harf 
ve sayıların yazılmasıyla oluĢturulan vefkler insanları isteklerine kavuĢturma, kötülüklerden 
koruma gibi çeĢitli amaçlar için yapılmıĢtır ( Çelebi 2012: 605).  Ġlm-i havâs tarzında 
neĢredilen eselerde, esma-i hüsnânın, bedûh kelimesinin harf ve harflerin ebceddeki sayı 
değerlerinin  yazılı olduğu bu Ģekil tablo örneklerine çokça rastlamak mümkündür. Hatta 
Ġhvân-ı Safâ, Câbir b. Hayyân gibi felsefecilerin eserlerinde dahi vefk tablolarının bulunuĢu 
ĢaĢırtıcıdır ve Gazâlî tarafından eleĢtirilmiĢtir (Gazâlî 1997: 209-210). 

Ġsmâilîler vasıtasıyla cefr ilmiyle ilgili esaslar Kuzey Afrika'da yayılmaya baĢlamıĢtır. 
Mesleme b. Ahmed el-Mecritî, Ahmed b. Ali el-Bûnî gibi müelliflerin eserlerinde ilm-i hurûfa 
dair hususlar yer almıĢtır. Özellikle Bûnî'nin ġemsü'l-ma'ârifi'l-kübra adlı eseri müslümanlar 
arasında Ģöhret bulmuĢtur. Bûnî, sayı ve harfler arasındaki münasebetlerden (vefk) ayrıca bazı 
geometrik girift Ģekillerden (ve bunların yıldızların, feleklerin hareketleriyle irtibatından)  
ruhanî tesirlerin meydana gelebileceği düĢüncesindedir. Eserini de baĢta esmâ-i hüsnâ, 
besmele, Fatihâ ve Âyetü'l-kürsî olmak üzere bazı duâ, âyet ve sûrelerin manevî tesirlerine 
dayanarak maddî alemde bir takım tasarruflarda bulunmanın mümkün olduğu görüĢünden 
hareketle telif etmiĢtir ( Yurdagür 2011: 218). Böylelikle Kur'an'daki harf, esmâ, âyet ve 
sûrelerin herkes tarafından bilinemeyen hassâlarının olduğu iddia edilmiĢ; insanların birbirini 
sevmesi yada nefret etmesi, hastanın Ģifa bulması, düĢmanın yenilmesi, kısmetin açılması gibi 
hususlarda onlardan yararlanılmıĢtır. Buradan da anlaĢılıyor ki  ilm-i hurûftan, büyücülük ve 
falcılıkta da faydalanılmıĢtır. Ancak Bûnî söz konusu uygulamaları büyücülük veya falcılık 
gibi görmez, zira ona göre; harf ve sayılardaki manevi tesirler aklî istidlalden ziyade keĢf ve 
ilham ile bilinebilir (Bûnî 2001: 248-250). Benzer düĢünceye sahip sûfîler sayesinde hurûf 
ilmi mutasavvıflar arasında yayılmıĢtır. Allah Teâlâ'nın Hz. Adem'e eĢyanın ismini öğretmesi, 
"kün" kelimesiyle yaratması, Hz. Ġsa'nın Allah'ın kelimesi olması, Kur'an'da yer alan hurûf-u 
mukattaalar, sufilerin ilm-i hurûf konusunda dayandıkları Kur'anî delillerdir. 

Hurûf ilmi Ma'rûf-i Kerhî, Zünnûn el-Mısrî, Sehl et-Tüsterî, Cüneyd-i Bağdadî, Ebû Bekir eĢ-
ġiblî, Abdülkâdir-i Geylânî, ġehâbeddin es-Sühreverdî el-Maktul gibi mutasavvıfların ilgi 
gösterdikleri bir alan olmakla beraber (Bozhüyük 1998: 399), bu ilmin sufiler arasında kabul 
görüp yaygınlaĢmasında Ġbnü'l-Arabî'nin katkısı büyüktür (Kansızoğlu 2004: 31) . Fütûhâtü'l-
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Mekkiyye adlı eserinde bu konuyu iĢleyen Ġbnü'l-Arabî'nin iddiası, varlık mertebeleriyle 
harflerin sembolik ve sayısal düzeni arasındaki tekabül esasına dayanmaktadır. Söz konusu 
tekabüller Ģematik olarak felek sistemleri, varlık türleri, dört unsur ve onların harf 
sembolizmindeki karĢılıkları Ģeklinde düzenlenmiĢtir ((Bozhüyük 1998: 399) . ( Tablo için 
bkz. Nasr 1999:25). Daha açık ifadesiyle Ġbnü'l-Arabî'nin harf sembolizmi bir taraftan onun 
ilahî isimler (esmai hüsna)  görüĢü öte taraftan kozmik düzen ve bu bağlamda akıllar, nefsler, 
felekler, yıldızlar, göksel cisimler, tabiat ve unsurlar görüĢüyle yakından ilgilidir, diyebiliriz 
(Demirli 2009: 7). 

Ġbnü'l-Arabî'ye göre âlemdeki her Ģey tek varlığın tecelli ve zuhurundan baĢka bir Ģey 
değildir. Bu durumda âlem içindeki her Ģey duyulur nesneler, makul anlamlar, ruhsal 
varlıklar, felekler, melekler, harfler, kelimeler vs. her Ģey ilahî tecellinin yansımalarına 
dönüĢür ve hepsi birbiriyle iliĢkilidir. ĠliĢki içinde olmayan veya birbirine benzemeyen hiç bir 
Ģey yoktur. Bu tasavvur Ġbnü'l-Arabî'nin varlıkları birbirlerini açıklayan ve gösteren semboller 
olarak görmesini mümkün kılmıĢtır (Demirli 2009: 7). Özellikle sayıları alemin deruni 
kozmik dili olarak nitelendirmiĢtir. Zira Allah evrendeki varlıkları sayıların ölçüsüyle inĢa ve 
icat etmektedir.  Sayılara ait bu kozmik dil çözüldüğünde evrendeki varlıkların sırlarına da 
eriĢilebilir ( Küçük 2009: 380). Hatta kozmik düzene etki etmek de mümkündür. 

Ġbn Haldûn Mukaddime'sinde ilm-i hurûf yoluyla tabiat aleminde tasarrufta 
bulunulabileceğini kabul etmiĢ, bunun ne Ģekilde olabileceğini tartıĢmıĢ, Bunî ve Ġbnü'l-
Arabî'nin eserlerine atıfta bulunmuĢtur. Onlara göre, mukevvanata sirayet etmiĢ bir halde 
bulunan sırlarla kuĢatılmıĢ harflerden (sudur ve ) neĢet eden esma-i hüsna ve kelimât-ı ilâhiye 
sayesinde rabbânî nefsler, tabiat aleminde tasarrufta bulunabilir (Ġbn Haldun 2013: 909).  
Harflerle tasarruf ne Ģekilde olmaktadır? Ġbn Haldûn'a göre bu konuda ihtilaf vardır. Bazı 
alimlere göre  harflerle tasarruf, harflerin mizacıyla bağlantılıdır. Dolayısıyla harfler 
tabiatlerine göre; ateĢ, hava, su, toprak harfleri Ģeklinde dörde ayrılır. Dört unsurdan her biri 
yediĢer harften oluĢur ve harfler kullanılırken hangi unsura ait olduğu dikkate alınır. Örneğin, 
ateĢ harfleri soğukluktan doğan hastalıkları iyileĢtirmek için kullanılır. Alimlerin bir kısmı ise 
harflerdeki tasarrufun sırrını, harflerin sayısal değerleri arasındaki tenasübe bağlar. Ebcedde 
olduğu gibi hem harflerle sayılar hem de sayıların kendi arasında tenasübü (orantı) vardır. 
Örneğin ba:2, kaf:20, ra:200  gibi. Neticede söz konusu tenasüp vefk tablolarının ortaya 
çıkmasına neden olmuĢtur. Bu noktada akla Ģöyle bir soru gelebilmektedir. Benzer 
yöntemlerle büyücü, tılsımcılar da alemde tasarrufta bulunabilmektedir, o halde sufilerin 
büyücülerden farkı nedir? Ġbn Haldûn ehl-i esmâ dediği mutasavvıflarla büyücülerin farklarını 
Ģu Ģekilde tespit etmiĢtir. Büyücülerde ulvî tabiatler, suflî tabiatlere rabdedilerek alemde 
tasarrufta bulunulur. Feleklerin ruhaniyeti aĢağı indirilerek belli suretlere ve adedî nispetlere 
raptedilir. Büyücüler feleklerin ruhlarını indirmeyi sağlayacak kuvveti kazanmak için  nefs 
riyâzetine ihtiyaç duyarlar. Sufilerde ise mücâhede ve keĢf ile kendilerinde hasıl olan ilahî nur 
ve rabbânî imdât sayesinde tabiat onların iradesine ram olur, boyun eğer.  Bu durumda ne 
feleklerin kuvvetlerine ne de baĢka Ģeylerin yardımına ihtiyaç duyulmaz. Sufilerin 
riyazetlerinin gayesi tabiatta tasarruf değildir. Bu onlara göre hicaptır. ġayet mutasavvıf 
marifete sahip olmadan esmâ ile harflerin tabiatlarının münasebetinden hareketle tasarrufta 
bulunursa mutasavvıfla büyücü arasında bir fark kalmaz (Ġbn Haldun 2013: 912). Bu sebepten 
Bunî ilm-i hurûfla ilgili hususların aklî istidlalle değil, keĢf ve ilham yoluyla bilinebileceğini 
savunmuĢtur (Bûnî 2001: 248-250). Böylelikle hurûf ilmi bu konuda yegane otorite kabul 
edilen Ģîi imamların yetkisinden çıkartılmıĢ, marifet sahibi sufilere tevdi edilmiĢtir ( 
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Bozhüyük 1998: 399). Ġlahî ilhama mazhar olmayan büyücülerin yöntemleri kınansa da Bunî 
ve Mecritî gibi isimler  eserlerinde büyücülerden farklı usuller kullanmamıĢtır. Büyücüler 
yıldızların kuvvetini hususi kelimelerden mürekkep duaların kuvvetiyle meczeder, çünkü 
kelimelerle yıldızlar ararında bir münasebet vardır. Bu münasebeti keĢfle değil kendi 
yöntemleriyle tespit ederler. Buni de aynı Ģekilde isim ve kelimelerin kuvvetini yıldızların 
kuvvetiyle meczeder. Böylece esmai hüsna zikri veya resmettiği (bu isimlerin ) vefkleri için 
hatta sair isimler için bunlara münasip yıldızın nazlarından (talilerinden) olan vakitler tayin 
eder (Ġbn Haldun 2013: 912). Tüm bunları ilhami bilgiyle yaptığını belirtse de netice de 
büyücüler gibi alemde tasarrufta bulunabilmek için istenildiği zaman  tekrar edilebilen 
kurallar tespit etmiĢtir. Oysa ki, ilhamî bilgiyi herkes için genel geçer bir kural haline 
getirmek mümkün değildir ( Bozhüyük 1998: 400). Bunî ve onun yolundan gidenlerin 
büyücülerden farkı, kullandıkları kelime ve duaları; Kur'an ayet ve sûrelerinden, esma-i 
hüsnâdan seçmiĢ olmalarıdır.  

Zamanla bu usulde yazılmıĢ eserler çoğalmıĢ, özellikle esma-i hüsnânın havasıyla ilgili 
eserler halk nezdinde Ģöhret bulmuĢtur. Bu durum  ġaranî, Ġbn Teymiyye gibi alimlerin 
tepkisini çekmiĢtir. Zira bu hususta hiç bir Ģerri delil yoktur ve özellikle ebced kullanılarak 
yapılan hesaplamalar mantıken de hatalıdır. ġöyle ki yeryüzünde mevcut farklı diller, 
alfabeler, rakam değerleri, ayrı hesaplama Ģekillerinin var olması  ebcedin beĢeri zihnin bir 
ürünü olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ilahî metinleri yorumlamada yöntem olarak 
kullanılmasının getireceği sakıncalar ve böyle bir yöntemle elde edilen yorumların, neticelerin 
ne derece sağlıklı olacağı iyi düĢünülmelidir ( Yazçiçek 2004: 85). 

Miladî ondördüncü asırda Hurûfîlik ve sonrasında Noktavîlik cerayanlarının doğuĢunda hurûf 
ilmi etkili olmuĢtur. Hurfilîğin kurucusu Esterâbâdlı Fazlullah Hurûfî zındık olduğu 
gerekçesiyle 796/1394'te idam edilmiĢtir. Batınî bir oluĢum olan hurufilikte sayı ve harfler 
arasındaki çeĢitli iliĢkilerin birtakım sırlar ve gizli hakikatler ifade ettiğine, harf ve sayıların 
bunların simgeleri olduğuna inanmak esastır. Sadece kendileri tarafından bilinen Ģifreli 
sırlara, gizli manalara dayanarak bazı farzların kendilerinden düĢtüğüne, haramların da onlara 
mübah kılındığına inanırlar. Bu sebepten ibahiyeci ve zındık kabul edilmiĢlerdir. Öğretileri bir 
takım esetorik ve mistik unsurlar içerse de hurufiler aslında mutasavvıf değildir. Hurufiliğin  
Ġslam tasavvufuyla doğrudan ilgisi olmamakla beraber BektaĢîlik ve Alevîlik baĢta olmak 
üzere bazı tarikat ve akımlara etkisi olmuĢtur ( Uludağ 2009:247). 

Neticede harf ve sayı sembolizmi, sufilerin, kabalist ya da pisagorcu sayı gelenekleri gibi 
antik kültürlerden tevarüs edilmiĢ birikimi yeni bir gözle yorumladıkları bir alandır ( Demirli 
2009: 224) diyebiliriz. Özetle sayı ve harf sembolizmi husunda eski uygarlıkların, felsefi 
akımların, mistik sistemlerin ve batınî fırkaların Ġslam tasavvufuna etkisi açıktır. Sözkonusu 
etki özellikle zikir sayılarının tespitinde net bir Ģekilde görülmektedir. 

 

Sayı ve Harf Sembolizminin Zikir Sayılarına Etkisi 

Hz. Peygamberin ashabına sözlü zikri tavsiye eden hadisleri bizlere dil ile zikrin günlük  
düzenli bir Ģekilde yapılması gereken bir ibadet olması gerektiği fikrini vermektedir. Ancak 
ayet ve hadislerde zikrin yapılıĢıyla ilgili ayrıntılı açıklamaların olmaması nedeniyle 
Peygamber döneminde ve sonrasında müslümanların ortak uyguladıkları  zikir Ģekline 
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rastlanmamaktadır. Ashaptan itibaren müslümanlar birbirinden farklı  zikir uygulamaları yapa 
gelmiĢtir. Bu durum tasavvufî tarikatlarda icra edilen zikirlere  de yansımıĢtır. Tarikatlarda 
uygulanan zikir usulleri adeta o tarikatın kimliğini oluĢturmuĢtur. Özellikle toplu icra edilen 
zikirlerde her tarikat ayrı usul belirlemiĢtir. Örneğin Hatm-i Hâcegan adındaki NakĢibendî 
tarikatı zikrinde 25 tevbe istiğfar, 100 salavat-ı ġerife, Besmeleyle birlikte 79 ĠnĢirah Sûresi 
ve 1001 Ġhlas Sûresi okunur. Kadirî tarikatında Devranlarda 166 defa Kelime-i Tevhid ve 
Ġsm-i Celal zikredilir. Darb-ı Esmâ denen Halvetî Tarikatı zikrinde 33 veya 165 kere kelime-i 
tevhid, sonrasında esmâlar Ģeyhin belirlediği sayılarda söylenir. Cerrahiler Devranlarında 500 
Kelime-i Tevhid zikreder, Semah adı verilen BektaĢî zikrinde 17 esma-i ilahî ebced değerleri 
miktarınca zikredilir, yani Allah Ġsm-i Celâli 66, Rahman 298, Settar 660, Ğaffar 1281 kere 
tekrar edilir ( Bardakçı 2007: 31-37). Görüldüğü gibi zikir uygulamalarının hepsi birbirinden 
farklıdır. Tarikat mensuplarının ferdî olarak günlük, haftalık veya ihtiyaç halinde okudukları,   
âyet, sûre, salavat, kelime-i tevhid, esma-i hüsna, tesbih, istiğfar ve dua cümlelerinden  oluĢan 
hizb ve virdleri de birbirinden farklıdır. Zaman içinde ġazelî'nin yazdığı Hizbu'l-Bahr, Seyyid 
Yahya ġirvânî 'nin hazırladığı Virdü's-Settar, ġeyh Cezûlî'nin yazdığı Delâilül Hayrât, Ahmed 
Ziyâeddin GümüĢhânevî'nin tertip ettiği Mecmûatü'l-Ahzâb gibi meĢhur hizb ve virdler ortaya 
çıkmıĢtır.  Bu Ģekil zikir usullerini tespit edenler genellikle tarikatın kurucu Ģeyhleri yada en 
az Ģeyhin kendi kadar meĢhur halifeleridir. Yeni bir zikir usulü ortaya koymak ancak gerçek 
Allah dostlarının tasarrufundadır. Nitekim "zikir velayetin vesikasıdır, kendisine zikir verilene 
velilik vesikası verilmiĢtir" denir ( Zerruk 2011: 141). Mürid olan kiĢi zikrini bizzat Ģeyhinden 
almalıdır.  Kendi düĢüncesine göre zikir yapması ona bir fayda sağlamaz. Öyle ki, Ģeyh 
müridin kalb tarlasına zikir tohumunu atar ve zikir tohumu Ģeyhin himmetinin suyuyla büyür. 
Tohum fidana, fidan da ağaca dönüĢür. Nitekim; "Güzel söz güzel bir ağaç gibidir" ( Ġbrahim, 
14/24) buyrulmuĢtur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tohumun sağlam olmasıdır. Eğer 
mürid tohumu olgun velayet meyvesinden almazsa ağaç büyümez. Hurma ağaçlarının 
aĢılanması gibi müminin velayet meyvesi vermesi istendiğinde velayet sahibi Ģeyhten 
aĢılanması ve telkin alması lazımdır (Dâye 2013: 243-246).  

Gerek tarikatların vird ve hizblerinde gerekse ferdi ve toplu yapılan  zikirlerinde dikkat çeken 
husus her tarikatta birbirinden farklı zikir sayılarının kullanılmıĢ olmasıdır. Sayıya riayet 
neden önemlidir ve bu sayılar nasıl tespit edilmiĢtir? 

ġüphesiz bir ibadeti belli bir sayı ile yapmak ona disiplin ve düzen sağlamaktadır ki kiĢinin 
eğitilebilmesi için ibadetin düzenli bir Ģekilde yapılması Ģarttır. Ruhî eğitim amaçlı kullanılan 
zikrin de istenen neticeyi vermesi için kurallı bir Ģekilde yapılması gerekir. Böylelikle 
zikreden kiĢide istenen değiĢimler kademe kademe gerçekleĢir. Bununla birlikte mürid zikir 
esnasında sayıya riayet ederek düĢüncelerini dağınıklıktan korur ( Parsa 2014: 53), dikkatini 
bir noktada teksif eder ve neticede kalpteki havâtır önlenmiĢ olur. Bahsedilen sebeplerden 
dolayı tarikatler arasında zikrin sayıyla olması gerektiği konusunda ittifak vardır. Farklılık 
hangi zikrin hangi sayıda söylenmesi gerektiği hususundadır.  

Ġmam ġazeli'de olduğu gibi hizb yazan Ģeyhler genellikle bunu Allah'tan gelen ilhamla 
yazdıklarını belirtmiĢlerdir. Hizib ve virdlerin tarikat büyüklerine rüya yoluyla ilham edildiği 
ya da doğrudan Hızır as.'dan alındığı yolunda rivayetler çoğunluktadır. Neticede hangi zikrin 
ne kadar sayıda söylenmesi gerektiğine tarikat Ģeyhi tasavvufî ictihadıyla karar vermektedir. 
Onların bu ictihadına bir önceki bölümde bahsettiğimiz sayı ve harflerde gizli güçlerin var 
olduğu inancına dayanan harf ve sayı sembolizmi belli ölçülerde etki etmiĢtir. Nitekim sufî 
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müellif Zerruk zikri ölçülü bir sayıyla yapma husunda Ģöyle demiĢtir. "Hükmî iĢlerde 
hikmetlerle alakalı nispetleri göz önünde bulundurmak nisbetine göre geçerlidir. Bu nedenle 
zikirde tayin edilen sayılara itibar edilir. Çünkü cevherleri ve arazları itibariyle zikrin varlığı 
sayılara dayanır ve nispet edilen Ģey nispet mahalline muvafık oldumu ezeli kısmete ( kader) 
binaen tesir meydana gelir. Bu nedenle zikirlerde belirlenen adetlere uyulmasında Ģeriatte 
makbul olan bir yön vardır." ( Zerruk 2011:156) Tarikatlarda zikir sayılarına verilen öneme en 
çarpıcı örnek NakĢibendilikte kelimat-ı kudsiyye denilen tarikatın on bir esasından birinin 
"vukuf-i adedi" olmasıdır. Vukuf-i adedi esasına göre müridin zikir sayılarına riayet etmesi 
gerekir ( Tosun 2013: 46). Aksi halde eğitimini tamamlayamaz.  

Tasavvufta uygulanan eğitim yöntemi düĢünüldüğünde özellikle ferdi zikirde farklı sayıların 
kullanılmıĢ olması doğaldır. Nitekim tasavvufi eğitim kiĢiye özel uygulanır. MürĢid 
konumundaki Ģeyh müridiyle birebir ilgilenir ve onun durumuna göre ona özel bir programla 
eğitimini sürdürür ( Öngören 2013: 411). Her müridin yeteneği ve gayreti farklıdır dolayısıyla 
yapması gereken zikir ödevleri de farklıdır. Bu sebepten tarikatlarda herkesin ortak yaptığı 
günlük virdler olduğu gibi Ģeyh özel olarak ilgilendiği müridine, onun anlattığı Ģeylerden, 
hissettiklerinden, gördüğü rüyalardan hareketle müridin haline uygun farklı zikirler de telkin 
edebilir ( Kara 1998: 202). Muhammed Esad Erbilî'ye göre zikir ilaç gibidir. Hangi hastalığa 
ne kadar kullanılacağına mürĢidler karar verir. Zira zikrin azı ahlakî arınmada yetersiz 
kalabileceği gibi fazlası da müridde bazı manevi sıkıntılara sebep olabilir ( Tosun 2013: 34). 
Bu nedenle sözkonusu durumu göz önünde bulundurmayıp aĢırı zikir, evrad vazifesi verip 
müridlerinin ruhi dengelerinin bozulmasına neden olan Ģeyhlere" evrad Ģeyhi" denmiĢtir ( 
Kara 1995: 534). Bu noktada müridin eğitiminde Ģeyhin yetkin olması (kamil mürĢid) önem 
kazanmaktadır ki zikrin sayısı, içeriği gibi hususları tespitte isabet etmiĢ olsun. 

Zikirde sayıya riayeti önemli hale getiren bir baĢka etken de zikrin dua yerine kullanılması 
hususudur. Zikir ve dua ayrı birer ibadet olsa da birbirinin yerine kullanılması caiz 
görülmüĢtür (Zerruk 2011: 144).  Bûnî'de olduğu gibi zaman içinde zikir lafızlarını, dünya ve 
ahirete dair isteklerin gerçekleĢmesi için belirlenmiĢ sayıda tekrarlama yoluna gidilmiĢtir. Bu 
amaçla kullanılan zikir lafızları; esma-i hüsnalar, Kur'an'dan bir kısım ayet ve sureler 
Ģeklindedir. Yukarıda bahsettiğimiz hizb ve virdlerin okunmasında da dünya ve ahirette bir 
takım faydalara eriĢmek amaçlanmıĢtır.  Hastanın Ģifa bulması, borçlunun borcunu ödeme 
gücüne kavuĢması, sıkıntı ve üzüntünün, afet ve musibetlerin defedilmesi, düĢman Ģerrinden 
emin olunması, yol güvenliği, zorlukların aĢılması, zenginlik, zihin açıklığı, zorbaların 
kahredilmesi, hapistekilerin hürriyetine kavuĢması, devlet adamlarının gönüllerini kazanmak, 
karı koca arasını düzeltmek gibi çok çeĢitli maksatlar için  hizbler düzenlenmiĢtir. Rivayete 
göre ġazelî tertip ettiği hizbin tesirini anlatmak için, "Bu hizb Bağdat'ta okunsaydı Moğollar 
orasını iĢgal edemezdi." demiĢtir (Uludağ 1998: 182). 

Ġbn Teymiyye gibi selef ulemasının ekser çoğunluğu herhangi bir Ģeri delile dayanmayan bu 
Ģekil uygulamalara karĢı çıkmıĢsa da sufiler arasında zikrin dua amaçlı kullanımı kabul 
görmüĢtür. Hizblerin yanısıra özellikle esma-i hüsnânın havasıyla ilgili edebî ve tasavvufi 
eserler kaleme alınmıĢtır. ġüphesiz, esma-i hüsnâ zikirlerinin belli sayıda dua amaçlı icrasında 
"En güzel isimler (el-Esmâü'l-Hüsnâ) Allah'a mahsustur. O'na o isimlerle dua ediniz." 
mealindeki  ayet (A'raf, 7/180) ile Hz. Peygamber'in " ġüphesiz Allah'ın doksandokuz ismi 
vardır. Kim onları ezberleyip manasını düĢünerek sonuna kadar sayarsa Cennete girer" hadisi 
(Buhari, Sahih, Tevhid 12, ġurût 18, Daavat 83; Müslim, Sahih, Tevhid, 5; Tirmizî, Sünen, 
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Daavat, 83, Ġbn Mace, Sünen, Dua, 10) etkili olmuĢtur. Esma-i hüsnânın havasıyla ilgili 
mensur ve manzum yazılmıĢ eserlerde Allah'ın herbir isminin hangi sayıda ne tür istekler için 
okunması gerektiği anlatılır. Bu hususta en meĢhur çalıĢmalardan biri de Seyyid Süleyman el-
Hüseynî'nin Kenzü'l-Havâss isimli eseridir. 

Sufilerin zikir ve duayı birleĢtirmelerindeki amaçlarından biri de insanları zikre teĢviktir. 
ġöyle ki, eğer  zikir Ģeklinde yapılan dualar kastedilen konuda fayda sağlarsa  o zikri 
sevmeye, asli ve feri olarak onlara nispet edileni sevmeye sebep olur. Tüm bunlar da Allah'ı 
sevmeye vesile olur. En önemli faydası da kiĢi bu yolla Hakk'ı zikre ünsiyet kazanır. Bu 
ünsiyetin kazanılması için insan tabiatının sevdiği Ģeyler vasıta edilmiĢ olur ( Zerruk 2011: 
154). Zira tabiatında aslolan özelliklere münasip bir yolla Allah'a yürüyenin, O'na ulaĢması 
daha kısa yoldan olur.  Bu hususta Ġbn Ataullah "Nefsani kuvvetlerinin severek sana yardımcı 
olduğu zikirden baĢkasıyla zikir yapma"  demiĢtir (Zerruk 2011:104). Amaç kiĢiyi zikre 
alıĢtırmaktır çünkü kiĢinin dili ile yaptığı zikri zamanla kalbî zikre dönüĢebilir. Ġnsanlar 
yaptıkları zikrin Ģuurunda olmazsa dahi dil ile zikre devam etmelidir. Zira lisan ile yapılan 
zikir zamanla ruh ile, kalp ile yapılan zikre dönüĢecektir ( Tenik vd 2015: 96) . Dolayısıyla 
kiĢi kendini zikre zorlamalıdır. Gazâlî'ye göre, insan ilkin zorlukla tahammül ettiği külfetlere 
sonradan alıĢır. Nefse baĢlangıçta zorlukla yaptırılan Ģeyler sonradan onda tabiat haline gelir. 
Mürid ilk zamanlar kalp ve lisanını vesveselerden kurtarıp Allah Teala'nın zikrine bağlamakta 
zorluk çeker. Eğer baĢarırsa zikre alıĢır ve kalbinde zikrettiği Ģeye karĢı muhabbet uyanır. 
Örneğin bir adam yabancı birisini güzel vasıflarıyla baĢkalarına sürekli anlatsa zamanla o 
adamın gönlünde anlattığı kiĢiye karĢı gıyabî bir sevgi meydana gelir. Bu sevginin neticesi 
olarak da onu sürekli anmak ister. Allah Teala'yı zikretmek de bu Ģekildedir. KiĢi Allah Teala 
ile ünsiyet peyda edip ona karĢı muhabbet hasıl oluncaya kadar lisan ile zikirde zorluk çeker, 
muhabbet hasıl olduktan sonra da O'nu anmadan duramaz. Zevk alma ancak ünsiyet ve 
muhabbetten doğar bu da uzun süre yorulup, zahmet çektikten sonra hasıl olur ( Gazalî 
ty:268). Sufiler insanların sözkonusu yorgunluklara daha kolay tahammül edebilmeleri için 
dua amaçlı yapılan zikirleri teĢvik yoluna gitmiĢlerdir. 

Her fırsatta dünyayı zem eden ifadeler kullanan sufilerin elbette sırf dünyalık kazanımlar için 
zikri tavsiye etmeleri düĢünülemez. Tasavvufta asıl olan dünyalık iĢlerin kıymetini 
yükseltmemek, zikir ve ibadetlerin dünyalık iĢlere vesile kılınmamasıdır ( Zerruk 2011: 154).  
Yolun baĢındaki bir salike cazip gelen bu durum seyr-u sulûkunda ileri aĢamalara gelmiĢ, rıza 
makamına eriĢmiĢ bir sufi için hicap duyacağı bir eylemdir. Nitekim o Allah Teâlâ'nın 
dünyada kendi için takdir ettiği kaza ve kaderinden memnundur dolayısıyla ona müdahaleyi 
hadsizlik olarak görür. Sufilere göre, riyazet ve mücâhede neticesinde marifete ulaĢan bir 
sufiye "kün emri" verilmiĢ olsa bile o bunu kullanmaktan haya eder (Mekkî 1971: 140). 

Tevekkül sahibi bir sufinin Allah'ı zikir Ģeklinde de olsa sebeplere bu denli güvenip tutunması 
eriĢtiği tevekkül makamına zarar verir ( Zerruk 2011: 155).  

Meselenin bir baĢka boyutu da Ģudur; Ġnsanların maddi alemde istedikleri gibi tasarrufta 
bulunmaları Allah'ın koyduğu düzene (sünnetullah ) aykırı bir durumdur. Aksi halde herkes 
çalıĢmayı terk edecek ve dünyanın imarı mümkün olmayacaktır ( Zerruk 2011:155-156). 

Neticede sufiler gerek eğitim amaçlı gerek dua maksatlı yaptıkları zikirlerde sayıya önem 
vermiĢler, sayıya riayeti zikrin Ģartlarından biri olarak tespit etmiĢlerdir. Sayıların tespitini ise 
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özel yetkili kimselere has kılarak meseleyi tasavvufa özel  keĢf ilminin neticesi  bir husus 
olarak kabul etmiĢlerdir. Sayıya verdikleri ehemmiyetin temelinde her sayı ve harfin ayrı ayrı 
etki gücünün olduğu inancı yatmaktadır. Bu da eski medeniyetlerden ve felsefi sistemlerden 
itibaren süregelen bir inanıĢtır. Sufiler ilhamî bilgi neticesinde sözkonusu sistemlerden 
bağımsız, kendilerine has farklı zikir sayıları tayin etmiĢ olsalar da özellikle dua amaçlı icra 
edilen zikirlerde eski inançların, batınî ve felsefî sistemlerin yöntemlerini kullanarak zikir 
sayılarını belirleme yoluna gitmiĢlerdir.   

 

Sonuç 

Ayet ve hadislerde zikrin yapılıĢı tek bir Ģekle indirgenmemiĢ farklı usul ve lafızlarla 
müslümanlar zikre teĢvik edilmiĢtir. Zikirle ilgili hususlar en kapsamlı Ģekilde tasavvufî 
düĢünce içinde ele alınmıĢtır. Özellikle tarikatların ortaya çıkıĢından itibaren yazılan adab 
kitaplarında zikre geniĢ yer verilmiĢ, zikrin usulleri tespit edilmiĢtir. Tüm mistik sistemlerde 
olduğu gibi tasavvufta da zikir, bu yola giren kiĢinin kötü huylardan arınıp güzel vasıflarla 
donanması için uygulanan bir eğitim aracıdır. Tasavvufî tarikatların uyguladıkları eğitim 
yöntemleri birbirinden farklıdır dolayısıyla her tarikatın ayrı zikir usulü ve zikir sayıları 
vardır. Hangi zikrin, hangi sayıda söylenmesi gerektiğini tarikatlerin Ģeyhleri ilhamî bilgiye 
dayanarak kendi ruhî tecrübesi ve tasavvufî ictihadıyla tespit etmiĢtir. Zikrin sayıyla 
yapılması gerektiği anlayıĢı hiç Ģüphesiz peygamber hadislerine dayanmaktadır. Ancak 
hadislerde geçen sayılar daha ziyade kiĢileri zikre teĢvik amaçlıdır ve tarikatlardaki 
uygulamalar kadar detaylı değildir. Tarikatlarda  zikir kelimeleriyle, sayılar arasında kurulan 
bağlantıda kadim kültürlerin etkisi görülmektedir. Eski Mısır, Hint  ve Doğu uygarlıklarında 
görülen sayılar ile evren arasında gizli bir iliĢkinin var olduğu inancı Pisagor'un sayılar 
teorisine etki etmiĢtir. Buna göre herĢeyin özü sayılardır ve Tanrı evreni sayılar vasıtasıyla 
düzenlemiĢtir. Doğanın gizemi sayılar vasıtasıyla çözülebilir. Dolayısıyla her sayının ayrı bir 
metafizik gücü vardır. Pisagorcu fikirler özellikle Yeni Platonculuk üzerinden Ġslam 
tasavvufuna girmiĢtir. Yeni Platoncu fikirleri Ġslam dünyasında ilk defa  Câbir b. Hayyân, 
Ġhvân-ı Safâ gibi felsefî gruplar dile getirmiĢ sufî ve Ģîi -batınî grupları etkilemiĢlerdir.ġîi-
batınî gruplardaki cefr anlayıĢı ilm-i hurûf ile birleĢtirilmiĢ bunlardan; gelecekten haber 
verme, tabiat ve hadiseler üzerinde  tasarrufta bulunma  gibi hususlarda faydalanılmıĢtır. 
Ebced hesabından yararlanarak vefk tabloları oluĢturulmuĢ, esma-i hüsna, duâ ve sûrelerin 
havâsı tespit edilmiĢtir. Özellikle Ģîi-batınî grupların etkili olduğu bölgelerde Mesleme b. 
Ahmed Mecritî, Bûnî gibi sufilerce ilm-i hurûfa dair eserler kaleme alınmıĢtır. ġüphesiz bu 
alanda fikir beyan eden en önemli isim Ġbnü'l-Arabî'dir. Ġbnü'l-Arabî, Bunî de olduğu gibi harf 
sembolizmini anasır-ı erbaa, gök cisimleri, felekler, esma-i hüsna görüĢleriyle birlikte ele 
almıĢtır.  

Sayılar ve sayıların düzene soktuğu Ģeyler arasındaki gizli bağlantıyı keĢfeden sufiler bu 
bilgiyi zikirle yapılan eğitimde kullanmıĢlardır. Tasavvufi eğitim büyük oranda ferdîdir ve her 
müridin durumuna göre uygun zikrin tespit edilmesi gerekir. Müridin hangi zikri hangi sayıda 
söylemesi gerektiğini mürĢidi tasavvufi ictihadıyla belirlerken sayı ve harf bilgisi de ona katkı 
sağlayacaktır. Böylelikle  zikir lafzının doğru sayıyla birleĢmesiyle zikrin kiĢi üzerindeki 
tesiri istenen yönde geliĢir. Aksi halde çeĢitli ârazlar meydana gelebilir. 
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Tasavvufi eğitimde zikir muhakkak yapılması gereken bir vazifedir. Ġlk aĢamada lisan ile 
yapılan zikir müridin nefsine zor gelse de zikre devam etmelidir. Mürid kendini zorlayarak 
zikre ünsiyet kazanır ve neticede lisan ile yapılan zikir sonrasında kalbî zikre dönüĢür. Sufiler 
bu ilk anlarda nefsin direncini kırabilmek için nefsin hoĢlanacağı yolla onu zikre alıĢtırma 
yoluna gitmiĢlerdir. Nefsin arzuladığı Ģeylere ulaĢmasında zikir vasıta kılınmıĢ, dua amaçlı 
zikir teĢvik edilmiĢtir. Dolayısıyla sayı ve harfler ile  esma-i hüsnâ baĢta olmak üzere zikir 
lafızları , gök cisimleri, dört unsur arasındaki iliĢkilerden hareketle alemde tasarrufta bulunma 
yoluna gidilmiĢtir. Kadim kültürlerin ve felsefî sistemlerin bu husustaki tecrübelerinden 
yararlanılmıĢtır. Niyet zikre teĢvik olsa da zaman içinde aĢırı yorumlar meseleyi amacından 
uzaklaĢtırmaya neden olmuĢ ve selef uleması tarafından eleĢtirilmiĢtir. 
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ĠġLETMELERDE EKONOMĠK VERĠMLĠLĠĞĠ ARTIRMA VE ETKĠN YÖNETĠM 
KÜLTÜRÜ OLUġTURMADA Z TEORĠSĠ’NĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ   

 
Naci Atalay DAVUTOĞLU          Birol AKGÜL  ErĢan YILDIZ 

 
Öz 

İşletmelerde modern yönetim ve modern yönetim sonrası anlayışta insan faktörüne önem verilmesi ile birlikte, 
işletme faaliyet sürecinde, insan faktörü artık araç olmaktan çıkmış amaç konumuna gelmiştir. Gelinen bu 
noktada; işletmelerin toplumsal, ekonomik, siyasal değişimlere ayak uydurabilmesi için eski ve katı bürokratik 
anlayıştan uzaklaşılıp, insan odaklı yapılanmayı gerçekleştirmesi bir zorunluluk olmuş;  çalışanları ihtiyaç ve 
özel isteklerin de göz önünde bulunduracak yönetim yaklaşımı ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada, Japon Modeli 
olarak da tanımlanan ve işletmelerde insan odaklı yönetim yaklaşımı olan “Z Teorisi” çerçevesinde oluşturulmuş 
“Z Tipi Organizasyonlar” incelenmektedir. Çalışmada ağırlıklı olarak Z Tipi organizasyon ele alınmakla birlikte, 
Amerikan yönetim tarzı olan A Tipi organizasyonlar da incelenmiş, daha sonra A Tipi ve Z Tipi organizasyonlar 
birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırma ikincil verilerden yararlanılarak gerçekleştirilen kavramsal bir 
çalışmadır. Araştırma sonucunda, işletmelerde insan odaklı ve sürdürülebilir nitelikli bir örgüt ikliminin 
oluşturulabilmesi için Z teorisi yönetim felsefesinin uygulanabilirliğine yönelik tespit ve öneriler sunulmuştur.  
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THE APPLICABILITY OF THEORY Z IN CREATING AN EFFECTIVE MANAGEMENT 
CULTURE AND ĠMPROVE ECONOMĠC EFFĠCĠENCY IN ENTERPRĠSES 

Abstract 

With a higher emphasis on human factors in the perceptions of modern and postmodern management in 
enterprises, individuals have now assumed the position of “target” and ceased to be “means”. Hence, enterprises 
need to renovate their corporate structures in such a way that they would give up old and rigid bureaucratic 
perceptions in order to adapt to social, economic and political changes, fulfil the requirements for a coherent 
structure in the framework of the conception of humanity, and satisfy employees‟ special needs and interests. 
The Japanese Management style, i.e. Theory Z, which is believed to contribute to the management philosophy 
that would result in the desired change for the enterprises, constitutes the aim of the study. Therefore, the study 
mainly examines Type Z organisations, along with referring to Type A organisations which are employed in the 
USA. In addition, the study compares the cultural structures of Type A and Type Z. The study is conceptual and 
employs secondary data. In the conclusion part, the study provides findings and suggestions for the applicability 
of Theory Z in enterprises in order to create a sustainable organisational climate.  

Keywords:  Theory Z, Type Z Corporate Culture, Type A Corporate Culture, Economic Efficiency In 
Enterprises, İmprove Economic Efficiency 

 

GĠRĠġ 
İşletmelerin uluslararası faaliyetler göstermeleri, müteşebbis ve işletme yöneticilerinin 

yabancı ve yeni kültürlerle karşılaşmasına neden olmaktadır. İşletme müteşebbis, yönetici ve 
çalışanlarının içinde bulunduğu ve ilişkili oldukları kültürel çevre (faaliyet alanı) hakkında 
bilgi sahibi olması, işletmelerin verimli ve etkin faaliyet gösterebilmesi ve karlılığını 
arttırması açısından önem taşımaktadır.  İşletmeyi temsil eden tüm birimlerin, işletmenin 

                                                           
     Öğr. Gör. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, davuta@erciyes.edu.tr 
   Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, birolakgul@hotmail.com 
 Okutman, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, eyildiz@erciyes.edu.tr 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

17 

faaliyet gösterdiği kültürel çevreler arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlaması ve 
özümsemesi işletmeye ilişkin karar sürecini etkilemektedir. İşletmenin karar vericilerinin 
kültürel farklılıklara duyarsız kalmaları işletme için olumsuz,  verimsiz hatta telafisi imkansız 
(iflas gibi) sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Uluslararası faaliyet gösteren bazı işletmelerde, 
bu yönde yapılan dikkatsizlik ya da bilinçsizlik nedeniyle önemli sorunlar yaşandığı hatta 
iflasların görüldüğü tespit edilmektedir (Phatak;1998). 

Uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin diğer ülkelerdeki sorun ve başarısızlıkları 
incelendiğinde; herhangi bir ülkede etkili olan teknik, yöntem ve uygulamaların diğer 
ülkelerde aynı ölçüde etkili olmadığı tespit edilmiştir (Phatak; 1998). Buna yol açan önemli 
etkenlerden birisi de işletmenin faaliyette bulunduğu ya da bulunulacak olduğu yabancı 
ülkenin sosyo-ekonomik kültürünün yeterince bilinmiyor olmasıdır. Belli bir ülkenin sosyo-
ekonomik kültürel çevresinde etkin olan yönetim uygulamaları, başka bir ülkenin sosyo-
ekonimik kültürel çevresinde başarısız olabilmektedir. Bu nedenle, işletme faaliyetlerinde 
verimliliği, etkinliği ve karlılığı arttırmak için faaliyette bulunulan ülkelerin sosyo-ekonomik 
kültürel çevrelerinin iyi biliniyor olması ve yönetim sürecinde bu yöndeki veriler hesaba 
katılarak kararlar alınmalıdır. İşletme yöneticileri öncelikle faaliyette bulundukları ya da 
bulunacakları ülkenin sosyo-ekonomik kültürel yapısını öğrenme ve detayları anlamaları 
işletme etkinliğini arttırmanın yanı sıra, işletme yöneticilerinin kişisel ve yönetsel 
becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayacak ve işletme kültürünün zenginleşmesine de etki 
edecektir. 

İşletmelerin yoğun küreselleşme baskısından kurtulabilmesi ve uluslararası rekabet gücü 
kazanabilmesine yönelik, faaliyette bulunulan ülkelerin sosyo-ekonomik kültürel çevresini de 
dikkate alan yeni yönetim biçimleri, modelleri ve/veya felsefeleri geliştirmeye yönelik birçok 
bilimsel çalışmalar yapılmaktadır (Mok; 2005). İşletme yönetimine yönelik farklı kuram, 
model ve felsefe geliştirme çalışmalarında; organizasyonel yapılanma, örgüt kültürü, ortak 
kültür, alt kültür, örgütsel sembolizm, örgüt imajı, örgüt iklimi, örgüt kişiliği, adanma, güven, 
işbirlikçi çalışma, sadakat, kültürel ezilmişlik, adaletsizlik, eşitsizlik, katılım, sosyal 
sorumluluk ve benzeri birçok konu farklı yaklaşım ve boyutlarda ele alınmaktadır. Hepsinde 
de ortak hedef en etkin işletme yönetim modeli ya da kuramını geliştirmektir. 

Bu çalışmalardan birisi de işletme yönetimine farklı bir bilimsel yaklaşım ortaya koyan, 
felsefi altyapısı William Ouchi tarafından geliştirilen “Z Teorisi”dır. Yüksek teknolojiye sahip 
işletmelerde, yaratıcı ve yenilikçi uygulamalar ile yüksek verimlilik ve kaliteli üretim 
yapılmasını amaçlayan Z Teorisi, aynı zamanda bir Japon İşletme Yönetim Modeli olarak da 
tanımlanmaktadır. Bu çalışmada işletmelerin faaliyette bulunulan sosyo-ekonomik kültürel 
çevreyi faktörel etken olarak kabul eden Z Teorisi çalışma konusu olarak seçilmiştir. 
Çalışmada öncelikle, Z Teorisinin kavramsal çerçevesi, oluşum süreci ve ana unsurları 
incelenmektedir. Ardından, Z Teorisine göre oluşturulan ya da yeniden yapılandırılan Z Tipi 
işletmelerin özellikleri ele alınmaktadır. Son olarak da Z Teorisine göre oluşturulan ya da 
yeniden yapılandırılan Z Tipi İşletmelerin farklılığı ve etkinliğinin daha iyi anlaşılabilmesi 
için A Tipi İşletmeler ile karşılaştırması yapılmaktadır. 
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1. Z TEORĠSĠ 
Japon yönetim anlayışının Amerikan yönetim anlayışına uyarlama çalışmaları sonucu 

ortaya çıkmış bir teoridir. Z teorisi, işletmelerde uzun dönemli istihdam planlaması yapmayı, 
fikir ve görüş birliğine dayanan kararlar almayı, bireysel sorumluluğu geliştirmeyi, etkin 
değerleme ve terfi yöntemi uygulamayı,  biçimsel olmayan kontrol mekanizmaları 
oluşturmayı, uzmanlaştırılmış mesleksel yükseliş sistemi kurmayı,  çalışanı tüm çevre 
bağlılıkları ve ailesi ile birlikte ele almayı hedefleyen bir teoriksel model geliştirme 
çalışmasıdır. Z Teorisi ayrıca katılımcı karar sürecini, ortak değerleri, paylaşılan hedefleri ve 
informal değerleri ele alarak çalışanların yabancılaşmasını da ortadan kaldırmayı 
amaçlamaktadır.  

Z Teorisi güven ve ekip çalışması olmak üzere iki önemli kritere sahiptir. Z Teorisi 
olarak bilinen yaklaşımın ilk önemli kriteri olan güven stratejisi, verimlilik ve etkinliğin 
uyumlaşması ile oluşur. Kısacası; çalışanlar arasında güven duygusunu oluşturabilen güçlü bir 
yönetim sistemidir (Ouchi; 1989).  Amerika‟da Z Teorisine göre işletme yönetim 
yapılanmasını oluşturmuş işletmelere; General Motor‟un problemli fabrikası olan Buick ile 
yine ayrı bir daldaki Hewlett Packard, Dayton-Hudson, Intel, Sharp, Coca Cola işletmeleri 
örnek olarak gösterilebilir. Türkiye‟de ise Brissa, Toyota ve Netaş işletmeleri örnek olarak 
gösterilebilir.   

Z Teorisinin ikinci önemli kriteri: İnsanlar arasında ilişkinin düzenlenmesi amacıyla 
kimin-kiminle iyi çalışabildiği, çalışanların kişiliklerinin belirlenerek ekip çalışması ortamının 
hazırlanması için çalışanlara düşünceli ve zeki olabilme yeteneğini tanımasıdır. Örneğin; 
Japon McDonald‟ları, Amerikan yemek standartlarını uygulamalarına rağmen, Japon personel 
ve Japon tarzı yönetimi benimseyen genç bir Japon girişimci tarafından işletilmektedir. 
Dolayısıyla büyük bir başarı örneği olan Japonya McDonald tamamen Japon tarzıyla 
yönetilmektedir.  Diğer bir örnek; Procter and Gamble şirketi Japon şirketlerine benzer bir 
yöntemle, yan otonom ekipler yaratmıştır. Bu ekiplerdeki işçiler, kendi çalışmalarını kendileri 
yönetirler. İşi bizzat yapan ekipler, verimi artırmak için işle ilgili gerekli her ayrıntıyı 
düşünürler (Ouchi; 1989). 

Bu kavramla ilgili son örnekler ise elektronik sanayinde yer alan IBM ve Sony firmaları 
ile otomotiv sanayinde büyük öneme sahip Toyota şirketidir. IBM bütün ülkelerde olduğu gibi 
Japonya‟da da iki ayrı kuruluşu yürütür (Ouchi; 1989). Z Teorisinin son örneği ise otomotiv 
devi olan Toyota şirketinin çalışma yöntemini ifade eden Toyota Way Systems anlayışıdır.  

  

2. Z TEOREMĠNĠN OLUġUM SÜRECĠ VE KAPSAMI 
“Z”  Teorisinin oluşumu İkinci Dünya Savaşı‟ndan yenik çıkan Japonya‟nın, varlıklarını 

devam ettirebilmek için Batı ülkelerinin rekabetiyle savaşmak zorunda oldukları algısının 
genel kabul görmesi ile başlamıştır. Savaştan harabe halinde çıkmış, doğal kaynakları az, 
birçok malı ithal etmek zorunda olan bir ülkeye sahip olan Japonlar, ithalat için para 
gereksinimlerini ancak bir şeyler ihraç ederek elde edebileceklerini biliyorlardı. Fakat o güne 
kadar kalitede önde giden Avrupa‟ya ve Amerika‟ya karşı mal satabilmek kolay değildi. 
Önceleri Batıdan aldıkları ürün örneklerini parçalayarak nasıl yapıldıklarını anlamaya 
çalışmışlar, daha sonra da ürünlerde küçük gelişmeler yaparak yeniden üretmişlerdir 
(Özevren; 2000). 
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Son yıllarda Japonya‟nın göstermiş olduğu ekonomik ve teknolojik alandaki gelişmeler 
birçok araştırmacıyı onların şirket organizasyon yapılarını ve yönetim felsefelerini inceleme 
yoluna itmiştir. Peters ve Waterman, “Mükemmeli Arayış” adlı yapıtlarının temelini oluşturan 
araştırmaları Mc. Kinsey & Company müşavirlik firmasının desteklediği bir araştırma 
grubunun üyeleri olarak yapmışlardı. Genellikle Stanford Üniversitesini merkez alan bu 
grubun üyeleri arasında aynı okulda İşletme Profesörü olan Richard Tanner Pascale ve Steen 
C. Wheelwright ile bu okuldan mezun olan William G. Ouchi ve Harward‟lı Profesör 
Anthony G. Athos vardı. Peters ve Waterman Amerika‟daki başarılı firmaları incelerken; 
Ouchi, Pascale ve Athos da Japonya‟daki yönetim sistemini araştırıyorlardı. William Ouchi, 
Japonların Amerikalılardan farklı bir kültürleri ve bu kültürden beslenen yönetim biçimleri 
olduğunu söyleyerek, 1981 yılında Amerikan ve Japon yönetim tarzlarını bir araya getiren 
yeni bir yönetim yaklaşımını tanıtmıştır (Kozlu; 2014).  

Japon ve Amerikan yönetim biçemlerini harmanlayan Z Kuramı; Chester Barnard, Elton 
Mayo ve Philip Selznick tarafından örgütlerde ele alınmaya başlanan örgüt kültürü 
kavramının da yönetim bilime girmesi konusunda belirleyici yaklaşımlardan biri olmuştur 
(Clayton; 1992, Çelik; 2000, Hoy ve Miskel; 1987). Çelik‟e göre (2000), “Z Kuramı ile 
yönetim ve örgüt kuramlarında yeni bir döneme girilmiştir”. Bu Kuram;  katılımcı karar 
süreci, ortak değerleri, paylaşılan hedefleri ve informal değerleri önemseyerek çalışanların 
yabancılaşmasını da ortadan kaldırmaktadır.  

Z Teorisi, Amerika‟da yeni bir organizasyon ve yönetim anlayışını dile getirmektedir. 
Ouchi bir süre Japon ve Amerikan organizasyonlarını karşılaştırılmalı olarak inceledikten 
sonra şöyle bir sonuca ulaşmıştır: Amerika‟da faaliyet gösteren, Amerikalı işçilerin çalıştığı 
ve Japon yönetim sisteminin uygulandığı Japon kuruluşları tipik Amerikan işletmesine kıyasla 
çok farklı bir yönetim anlayışı uygulayarak diğer Amerikan kuruluşlarından daha başarılı 
olmaktaydı (Kırçıl;1995). Japonlar ülkelerinde geliştirilen tarzı taklit etmek yerine, yönetim 
tarzlarını Amerika‟nın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek biçimde değiştirmişlerdir. Ama yine de 
Amerikan şirketlerinden ayrılacak kadar Japon tarzını sürdürüyorlardı. Japon şirketlerinin 
çoğu Amerika‟da başarılı oldu (Ouchi;1989). Bu başarının nedeni teknoloji değil, Japon 
firmalarının insanları yönetmede izledikleri özel yöntemlerdir.  

Bir Japon yönetici şöyle diyor: “Biz küçük ve fakir bir ülkeyiz. Petrol, maden ve bunun 
gibi diğer doğal kaynaklardan yoksunuz. Fakat çok fazla insanımız var ve bu insanlar bizim 
tek kaynağımız. Eğer biz Japonlar bu insanların enerjilerini yönlendirebilsek, 
yapamayacağımız hiçbir şey yoktur (Özçelikel; 1994). Nitekim öyle olmuştur. Japonlar, her 
şeyin insanlar tarafından ve insanlar için yaratıldığına ve bunun yine insanlar tarafından 
geliştirilebileceğine inanırlar.  

Diğer taraftan, pek az Amerikan firması kendilerine özgü yönetim yaklaşımlarını 
Japonya‟ya götürüp oranın koşullarına uydurabilmişlerdir. Ancak araştırmalara göre, 
Japonya‟daki Amerikan işletmeleri Japon yönetim şeklini kullandıkları zaman başarılı 
olmuşlardır. Bunun üzerine iki ülkenin yönetim anlayışları ve organizasyonları incelenmiş, 
tipik özellikler ortaya konulmuş ve bunlar karşılaştırılmıştır (Pekdemir; 1992). A, tipik 
Amerikan organizasyonunu, J ise tipik Japon organizasyonunu göstermektedir. Tipik 
Amerikan organizasyonlarından farklı olarak geliştirilmiş yukarıda sözünü ettiğimiz 
Amerikan işletmelerini de Ouchi Z Tipi organizasyonlar olarak ifade etmiştir. Tablo 1‟de 
yönetim tarzları ve özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. 
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Tablo 1: Yönetim Tarzları ve Özellikleri 
Tip-A- Amerikan Tarzı 
Yönetim          

 Kısa dönemli istihdam 
 Bireysel karar verme 
 Bireysel sorumluluk 
 Hızlı değerleme ve terfi 
 Açık ve biçimselleştirilmiş kontrol 
 Uzmanlaştırılmış mesleksel gidiş ve yükseliş 
 Birey ve aile hayatını iş hayatından ayırma. 

Tip-Z- Amerikan Tarzına 
UyarlanmıĢ Yönetim       

 Uzun dönemli istihdam 
 Fikir ve görüş birliğine dayanan kararlar 
 Bireysel sorumluluk 
 Yavaş değerleme ve terfi 
 Kapalı ve biçimsel olmayan kontrol 
 Orta ölçüde uzmanlaştırılmış mesleksel yükseliş 
 Çalışan tüm çevre bağlılıkları ve ailesi ile birlikte ele alma. 

Tip-J- Japon Tarzı Yönetim                             Hayat boyu istihdam 
 Fikir ve görüş birliğine dayanan kararlar 
 Müşterek sorumluluk 
 Yavaş değerleme ve terfi 
 Kapalı ve biçimsel olmayan kontrol 
 Uzmanlaştırılmamış mesleksel yükseliş 
 Çalışanı bağlı olduğu tüm sistemlerle ele alma. 

Kaynak: Ouchi, W. G., & Güneri, Y. (1989). Teori Z: Japonların yönetim tarzı nasıl işliyor? 
İlgi Yayıncılık. 

Z Tipi organizasyonlar bir anlamda Japon organizasyonlarının „Amerikan Versiyonu‟ 
olmaktadır (Kırçıl; 1995). Bu Z Tipi organizasyonlar, Amerikan işletmelerinin Japon 
işletmeleri ile rekabet edebilmelerini sağlayabilmek için kendilerini yenilemeleri ve 
geliştirmelerine katkıda bulunacak bir yaklaşım olarak nitelenmektedir (Pekdemir; 1992). 

William Ouchi, teorisinin temelini oluşturan tipik bir Z şirketini tanımlarken, Japon 
işletme modelini oluşturan dört ana unsurun (motivasyon, kalite, verimlilik, işgücünün 
devamlılığı) büyük şirketlerin başarısında esas olduğunu göz önüne almıştır (Düren; 1994). 

 

3. Z TEORĠSĠ OLUġUMUNA YÖN VEREN ANA UNSURLAR 
Z teorisine yön veren ana unsurlar aslında Japon kültürünün yapı taşlarıdır ve çalışma 

hayatının biçimlenmesinde önemli yere sahiptir. Her çalışanın iş hayatına başlarken bu 
bileşkeleri kendilerine ilke edindiklerini belirterek bunları sırasıyla yaşam boyu iş, 
değerlendirme ve terfi, uzmanlaşmayan kariyer, kolektif karar, kolektif sorumluluk olarak 
sıralayabiliriz: 

 

3.1. YaĢam Boyu ĠĢ   
Hayat boyu istihdam düşüncesi kıdem esaslı ödeme, şirketin barınma ve dinlenme 

imkânlarına ulaşma gibi bazı yararlarla beraber şirketin bir topluluğa dönüşmesine de 
yardımcı olmaktadır. Japonya‟daki şirketler çalışanların yöneticilerden ayrı tutulmadığı ve 
herkesin birbirine karşılıklı sorumluluğu bulunduğu yer anlamına gelmektedir (Naylor; 2000). 
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Bu özellik yalnız bir iş politikası değil, Japonya‟da ayrılmaz bir bütün olan özel hayat ile iş 
hayatının en can alıcı noktasıdır (Eren; 2012). Bu kavramın Japon iş hayatına yansımasını ele 
alırsak: 

Japon çalışma kültüründe işe girişlerde işin hangi nitelikte olacağı konusunda üniversite 
giriş sınavları oldukça belirleyici bir etkiye sahiptir. Üniversite giriş sınavlarında belli bir 
başarı düzeyini yakalayamayan gençlerin, büyük şirketlerde işe girip yüksek maaşlar alarak 
çalışma şansları yoktur. Büyük bir şirket ya da devlet dairesi, yılda bir kez, ilkbaharda liseden 
ya da üniversiteden mezun gençleri işe alır. Terfiler tamamen o bünye içinde gerçekleşir. 55 
yaşına gelinince, şirketin üst yöneticileri dışında bütün çalışanlar emekliye ayrılırlar. Şirket, 
emekliye ayrılan herkese, çok büyük ikramiye öder.  (Maaşının 5-6 katı tutar) Ancak emekli 
olduktan sonra rutin maaş ve sosyal sigorta yoktur. Çalışan önemli bir suç işlemedikçe işten 
atılmaz, eğer atılan olursa benzer bir firmada yeniden iş bulamaz, ya da daha düşük ücretle 
küçük bir firmada çalışır ya da geldiği kente geri döner (Fukuyama; 2005).  

 

3.2 Değerleme ve Terfi  
Japonya‟da çalışanların değerleme ve terfi esası “10 yıl” esasına göre yapılır. Bu süre 

içerisinde çalışanlar arasında fark gözetmeksizin aynı zam ve aynı terfi sistemi esas alınır. 
Asıl değerleme olayı bu sürenin sonunda ele alınır. Dolayısıyla bu zamana kadar herkes aynı 
değerleme kriterine tabidir.  

Bu değerleme yöntemi genç Japon yöneticileri için hayli ağır olmasına rağmen işbirliği, 
randıman ve değerlendirme konusundaki olumlu davranışları teşvik edici niteliktedir. Tipik 
bir Japon bürosunun yerleştirme biçimi, bu randıman değerlendirmesindeki mantığı yansıtır. 
Bu yöntemin başarıya ulaşmasındaki en büyük etken “Sorumluluk” ile “Mevki” anlayışının 
birbirinden ayrılmasıdır. Örneğin; kıdemli bir memur bölüm yöneticisi mevkiinde olmasına 
rağmen, işlerin sorumluluğunu yüklenen bu kişiden yaşça hayli küçük biri olabilir.  

En yetenekliler, hızla sorumluluk yüklenirken, mevki sahibi olabilmek için kendilerini 
tamamen kanıtlamak zorundadırlar. Geçmişte gelen başarı bu kişilerin hem maaşlarını hem de 
unvanlarını alttan gelen gençlerin tehdidine rağmen güvence altına almaktadır. Herkes 
tarafından gözlemlenen bu gerçek, çalışanların sabırla sıralarını beklemelerini sağlar. Bu 
olayın özü ekip çalışmasında yatmaktadır.  

 

3.3. Donanımlı Yöneticilik Düzeyinde UzmanlaĢma 
Z Teorisi ile ilgili literatürde her ne kadar „Orta Düzeyde Uzmanlaşmış Meslek Yaşamı 

(Moderately Specialized Careers)‟ olarak ifade edilse de konu incelendiğinde bu kavramın 
karşılığı  „Donanımlı Yöneticilik Düzeyinde Uzmanlaşma‟ olması gerektiği fikri ön plana 
çıkmaktadır. Bu düşünceden hareketle; bu çalışmada Donanımlı Yöneticilik Düzeyinde 
Uzmanlaşma kavramının kullanılmasına karar verilmiştir. Donanımlı Yöneticilik Düzeyinde 
Uzmanlaşma: „İşletmenin tüm departmanlarında belli sürelerde çalışarak yeterli bilgi birikimi 
ile iş yapma becerisine sahip olma ve yönetimle ilgili karar verme yeterliliğinin 
kazanılmasıdır.‟ olarak tanımlanabilir.  İşletmelerin çok yönlü yetişme ve/veya yetiştirme 
stratejisine yer vermesi, çalışanların teorik ve teknik uygulama açısından çok yönlü 
eğitimlerden (hizmet içi ve hizmet dışı) geçirmesi, çalışanların departmanlarının sık sık 
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değiştirilerek rotasyon sistemine yer vermesi ile yapılan işler arasında koordinasyonun 
sağlanması, kişisel mesleki gelişime önem vermesi,  her çalışanın işletmeyi bir bütün olarak 
görmesi ve yardımlaşma becerilerinin geliştirilmesi, ekiple uyumlu çalışması, işletmenin 
faaliyet ve karar sürecinde İnisiyatif ve sorumluluk alınmasını ifade etmektedir. 

Meslek yaşamına uzun süreli (4-12 yıl ) stajla başlama ve staj süresince işletmenin 
hemen hemen bütün bölümlerinde çalışma sonucu, sadece bir konuda uzmanlaşma yerine tüm 
işlerden belirli yeterlilikte donanıma sahip olma anlayışı benimsenmektedir. Diğer bir değişle; 
çalışanların bir konunun uzmanı olmalarından ziyade, işletmenin uzmanı olmaları 
düşüncesinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Örneğin Japonya‟da bir bankada göreve 
yeni başlayan bir personelin, kariyer süreci incelendiğinde; ilk aşamada oryantasyon eğitimi 
almaktadır. İkinci aşamada, bir şubeye gönderilip genel bankacılık işlemleri üzerinde bilgi 
edinmesi ve deneyim kazanması sağlanmaktadır. Üçüncü aşamada, ticari bankacılığı 
öğrenmek üzere büyük firmalara kredi verme işleminin öğrenmesi sağlanmaktadır. Dördüncü 
aşamada, bir başka şubeye atanarak kişilere küçük tüketici kredileri açma konusunda bilgi ve 
tecrübe edinmesi sağlanmaktadır. Beşinci aşamada, tekrar merkez şubede görevlendirilip; 
personel konusunda eğitime tabi tutulmaktadır. İlk beş aşama 10 yıllık bir süreci 
kapsamaktadır. 10 yıllık mesleki gelişim süreci sonucunda, personel “Bölüm Şefi” unvanı ile 
terfi ettirilerek başka bir şubeye atanmaktadır. Altıncı aşamada ise ilgili personel tekrar 
Merkez şubeye atanarak uluslararası departmanda çalışmaya hak kazanmaktadır. Donanımlı 
Yöneticilik kariyer uygulamasının en önemli özelliği; “Yaşam Boyu İş Rotasyonu‟ ile 
„Departmanlar Arası Etkin Koordinasyonun Sağlanmasına” olanak tanımasıdır (Akıncı; 
2010). 

Genel olarak değerlendirildiğinde; Japonya‟da Z Teorisine göre gerçekleştirilen 
uygulamalarda, her personel meslek yaşamı boyunca görev, yer, büro ve bölge değiştireceğini 
önceden bilmektedir. Bu nedenle personel, işletmedeki bütün departmanlarda çalışacağı için 
işletmenin tüzel kişiliğini daha çabuk benimsemekte, işletme departmanlarının tüm işlemleri 
ile etkin şekilde ilgilenmekte, iş ve işlemlere yönelik eğitimlere ağırlık vermekte ve daha çok 
sorumluluk almaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde; Amerika ve Avrupa‟daki işletme 
uygulamalarında, personelin bir alanda uzmanlaşması benimsenmiş iken Z Teorisine göre 
uygulama yapan Japon işletmelerinde, personelin bütün departmanlarda belirli düzeyde 
uzmanlaşması benimsenmektedir.  

 

3.4. Kolektif Karar 
 Japon şirketlerinin en iyi bilinen yanı grup kararının önemini kavramaları ve 

uygulamaya geçirmesidir. Yani, “Katılımcı Karar” anlayışının benimsenmesidir. Z teorisi ile 
bugün Amerika‟da birçok firma katılımcı karar vermenin etkinliği artırdığına inanmışlardır  
(Belek; 1999). 

Bu tip tarzda eğer önemli bir karar alınıyorsa, bu karardan etkilenecek herkesin görüşü 
alınır. Herkesin fikri alındıktan sonra, önemli bir nokta ortaya çıktığında ekip karardan 
etkilenecek kişilerle yeni baştan görüşür ve gerçek bir fikir birliğine varılıncaya kadar bu 
işlem devam eder. Sonuçta bir karar alındığı zaman herkes bu kararı destekler. Japonya‟da 
karar verme işleminin önemli bir başka özelliği de hangi karardan kimin sorumlu olduğunun 
belirlenememesidir. Çünkü bir dizi görev bir ekibin ortak sorumluluğundadır; herkesin 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

23 

sorumluluğu ekip içerisinde tek tek belirlenmektedir. Kısaca kararın sorumluluğu ekip 
sorumluluğuna indirgenmektedir (Özçelikel; 1994). 

3.5. Kolektif Sorumluluk   
Japon yönetiminin en büyük özelliklerinden birisi de ortak değerlere, özellikle ekip 

sorumluluğuna olan eğilimleridir. Bu sorumluluğun özü “Kolektivizm” anlayışıdır. Yani ortak 
değerlere bağlılıkları, kişilik kavramının önemsizleşmesi, farklı olabilme özgürlüğünün kaybı, 
diğerlerinin farklı düşüncelere sahip olamaması vs. kavramlar sonucu ekip sorumluluğu 
kavramı gelişmektedir. Japon tarzı yönetim anlayışında kolektivizm,  ne ulaşılması gereken 
kişisel veya ortak amaç, ne de benimsenecek slogandır. Sadece tek tek çabaların sonunda 
ortaya çıkan düşüncenin bütünü yansıtmayacağı görüşüdür. Sonuç olarak bu tarz yönetimde; 
yaşam için önemli olan her şey ortak çabaların sonucu ya da ekip çalışmasının ürünüdür 
(Ouchi; 1989). 

 

4. Z TĠPĠ ġĠRKET ÖZELLĠKLERĠ 
Her bir Z şirketinin kendine has özellikleri vardır, yine de bütün özellikleriyle Japon 

şirketlerine yakından benzerlik gösterirler. Bu tip şirketlerin özellikleri şunlardır (Ouchi; 
1989); 

1. Yaşam boyu ilişki resmi olarak belirtilmese de uzun dönemlidir. Uzun dönemli ilişki 
genellikle işin karmaşık yapısından kaynaklanmaktadır ve çoğunlukla uzun süre uygulamayla 
öğrenilen türden bir iştir.  

2. Yaşam boyu iş ilişkisini doğuran özellikler, aynı zamanda oldukça ağır bir 
değerlendirme ve terfi sistemini de yaratır. Yani, Japon modelinin bir uyarlanması 
şeklindedir. Bu tip şirketlerde sık sık randıman değerlendirme yoluna gidilse de terfiler 
Amerikan Tipi (TİP A) şeklindedir.  

3. Z Tipi şirketlerin meslek çizgilerinde Japon şirketlerini andıran görevler ve bürolar 
arasında “Gezinme” eğilimi de görülür. Gezinme sonucu elde edilen beceriler, tasarım, üretim 
ve dağıtım işlemleri arasında yakın koordinasyonun kurulmasını mümkün kılar.  

4. Tipik bir Z şirketi, Amerikan Tipi (Tip A) özellikleri olan karmaşık denetim 
mekanizmalarına (modern bilgi işlem sistemleri, bilgisayar modelleri, sayısal yöntemler, 
amaçlara göre yönetim, muhasebe sistemleri gibi) sahiptir. Fakat bu sistemler önemli gözükse 
de kararları nadiren etkiler. Önemli olan üst yöneticilerin şirketin neleri, nasıl yapacağı 
konusunda hemfikir, ortak güven ve iyi niyetli olmaktır.  

5. Z Tipi şirket, belirli-belirsiz bir denge içerisindedir. Bu belirsizliğin oluşumunda en 
önemli etken şirketlerdeki departmanların birbirleriyle yatay iletişim anlayışını 
benimsemesidir. 

6. Z Tipi şirketin diğer önemli bir özelliği şirket felsefesinin oluşturulmasıdır. Eğer 
şirket kültüründe olmayan bir alana girilecekse çelişkiler oluşmaya başlayabilir. Dolayısıyla 
bu tip şirkette en önemli nokta, piyasa payı ya da kâr oranı değil, inanç ve değer yargısının 
olmasıdır. Yani kârlılık son amaç gözüyle bakılır. Kâr daha çok: müşterilere gerçek değerin 
verildiği, çalışanların gelişmesinin sağlandığı ve ülkeye karşı sorumlulukların yerine 
getirildiği sürece şirkete bir ödül sayılır.  
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7. Z Tipi şirketlerde karar verme, fikir birliğine dayanan katılımcı bir işlemdir. Bu tür 
karar verme, bilgi ve değerlerin tüm şirket bünyesine yayılmasını sağlar ve yardımlaşma 
(kolektivizm) fikrini ön plana çıkarır. Bu tür karar verme: Bilgi değerlerinin doğrudan 
paylaşılmasını sağladığı gibi, şirketin bu değerlere bağlılığını da gösterir. 

8. Z Tipi şirketlerde, karar verme kolektif olabilir, fakat kararın asıl sorumluluğu yine de 
tek kişinin omuzlarındadır. Ancak herkesin uyumlu hedeflerinin olduğu ve kimsenin kişisel 
çıkarlarına hizmet eden amaçlar peşinde olmadığı inancı güçlüyse kişiler grup kararının 
sorumluluğunu kabul eder ve işi bitirmek için içten çaba sarf eder.  

9. Z Tipi şirketlerin “Bütüncül Eğilimleri” bazı önemli farklılıklara rağmen, Japon 
modeliyle çok yönden benzerlik gösterir. Örneğin; Yöneticilerin astlarına ve bütün düzeydeki 
çalışanların iş arkadaşlarına gösterdikleri yakınlıktır ve bu yakınlık sayesinde eşitlikçi 
atmosfer havası yakalanır.  

10. Z Tipi şirketlerin en temel özelliği sayılan eşitlikçilik, herkesin üstü tarafından 
gözlenmeden, otonom olarak çalışabileceği, kimsenin kimseye zarar vermeyeceği, hedefler 
birliğindeki ahenk, güvenli bir ortam, sorumlulukların paylaşılması kavramlarını esas alır. 
Dolayısıyla bu tip şirketlerde hiyerarşik denetim sistemi kişinin otokontrolü sayesinde 
gerçekleşir. Yani: Kişinin kendini yönlendirmesi, hiyerarşik yönlendirmenin yerini alarak, 
bağlılık, sorumluluk ve çalışma arzusunu da beraberinde getirmektedir. 

11. Z Tipi şirketlerde profesyonellik kavramı yeterince yerleşmemiştir ve Z tipi 
şirketlerde profesyonellik anlayışı oldukça düşük noktadır.  

12. Z Tipi şirketlerde verimlilik ölçüsünü ya da kârın hesaplanış biçimini değiştirerek 
kişilerin davranışlarını değiştirmek olanaksızdır. Çünkü tüm bu kavramlar şirket kültürünü 
oluşturur. Ama yönetim işlemlerinde değişiklikler söz konusu olduğunda ise, Z Tipi şirket bu 
değişikliğe paralel ahenkli bir yönetim yapısı geliştirir.  

13. Z Tipi şirketlerde ırk ve cinsiyet ayırımı konusunda belirgin ayırım vardır. Z 
şirketinin en önemli faaliyeti kadınların ve etnik azınlıkların eğitimi ve geliştirilmesidir. Bu 
ayırımın oluşturulmasındaki en önemli olay Japon şirketlerindeki organizasyon anlayışlarının 
iç kültürün farklılığını kaldıramayacak kadar homojen sosyal sistem olmasıdır.  

14. Z türü şirketler bürokrasi ve hiyerarşiden çok klanlara benzedikleri için iş ile 
toplumsal yaşantı arasında bütünlük sağlanır. Klanların başarısı: Ekip çalışmasını ön plana 
alarak kişisel randımanın önemini ortadan kaldırmasıdır. Dolayısıyla “Eşitlik Dengesini” 
sağlayabilmek için hedefler ve uygulama yöntemlerinde uzun dönemli bir bağlılığı üstlenmiş 
olmak gerekir. Bir klanda; herkes ne istiyorsa onu yapmakta özgürdür. Kişilerin katkılarını 
uzun dönemde değerlendirme o kadar adildir ki bireyler doğal olarak bu ortak amaca hizmet 
etmekten kendilerini alamazlar. 

 

5. Z TĠPĠ VE A TĠPĠ ġĠRKET KÜLTÜRÜ 
Z şirket kültürü aslında Japon çalışma hayatının düzeni, çalışanlarına ne kadar önem 

verdiği, ekip–takım ruhunun başarıyı nasıl yakalattığı, örgüt kültürünü ve yönetim ilkelerini 
ne kadar etkin kullandığını ele alır. A şirket kültürü Amerikan çalışma hayatının düzeni, 
insanları arkadaşlarına ve kendilerine nasıl yabancılaştırdığını, örgüt kültürünün imajdan 
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öteye gidemediğini, yönetim ilkelerinin etkin kullanılmadığını ele alır. Bu kavramlar detaylı 
şekilde şöyle açıklanır:  

 

5.1. Z Tipi ġirket Kültürü 
Z teorisi kültüründe uzun süreli iş, karşılıklı güven, yakın ve özel ilişkiler gibi farklı 

değerler vardır. Z şirketinin hiçbir bölümü bu değerlerden uzak kalamaz. Stratejilerden 
personele, hatta ürettiği ürüne kadar her şey bu değerlerle şekillenir. Bu değerler arasında en 
önemlisi Z kültürünün kendi insanlarına, çalışanlarına karşı duyduğu bağlılık ve sorumluluk 
duygusudur (Watson; 1992).  

Z Tipi şirket toplumsal ilişkileri koruyucu özelliği yüzünden, öteki toplumsal bağları 
geliştirme ve güçlendirmede de olumlu bir güçtür. Dolayısıyla uyumlu bir iş ortamında 
çalışanlar aynı zamanda dış toplumsal ilişkileri sürdürmekte de daha başarılı olmaktadırlar ve 
toplumsal ilişkileri üretimle dengeleyebilirler. Yani sosyal düzenle, ekonomik düzenin 
uyumluluğu Z kültürünün bütünlüğünü korumaktadır. Bu bütünlüğü korumak ve sürdürmek 
için bu tür şirketlerde her bölüm yılda en az dört kez bütün organizasyon ise yılda bir kez 
toplanarak hem durum değerlemesi hem de beklentileri, sıkıntıları, sorunları bildirmek üzere 
rol oynama tekniği ile skeçler düzenlenir ve bu skeçler Z kültüründe çok önemli bir yere 
sahiptir (Watson; 1992). Z şirketinde fazla gelişmiş egolara ve aşırı duyarlı kimselere yer 
yoktur. Egoları güçlenmiş kimseler, oyunlar ve şakalarla (skeçler-rol oynama tekniği) göz 
önüne serilir. Başkalarını suçlayarak, desteğini esirgeyerek diğer ekipleri başarısız kılmaya 
çalışan ve kendi ekibini öne çıkaran yönetici en büyük suçu işlemiş olur. Çünkü egosu 
güçlenmiştir ve bu güvensizlik duygusunun artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla öfke 
oranı ve dozu hayli düşüktür.  

Z Tipi şirket kültüründe farklı fikirleri dinleme ve tartışma ama tartışmanın sonucunda 
ise fikir birliğine varma artık kanıksanmış bir davranış modelidir. Bu modelin mantığında ise 
“O mutlaka benim bilmediğim bir şeyi biliyor olmalı, yoksa aramızda fikir ayrılığı doğmazdı” 
düşüncesi yatar (Watson; 1992). 

Z Tipi şirket kültüründe iş sırrı diye bir şey yoktur. Bunun nedeni de açık iş atmosferidir. 
Kişilerin birbirini iyi tanıması, bu atmosferin oluşumunda önemli bir yere sahiptir. 
Dolayısıyla kişinin güven duygusuna sahip olması, eşitlikçilik ilkesinin uygulanması, kişinin 
yaptığı işten hoşlanması, yüksek verim ve iş tatmininin artmasına neden olur (Watson; 1992). 

Z Tipi şirket felsefesinin bir diğer özelliği ise, yeni otonom iş gruplarının 
oluşturulmasıdır. Bu grupların oluşum biçimine bakıldığında ise, birbirlerine güvenen, iş 
ilişkilerinde uzun süreli sorumluluk alan, koordinasyonu yüksek kişiler, doğal olarak bu tip 
yarı bağımsız iş gruplarının oluşumunu sağlamıştır. Kısaca, ekiplerin oluşması 
organizasyonun sağlıklı olmasının nedeni değil, sonucudur (Ouchi; Raymond;1993).  

Z Tipi şirketlerdeki oryantasyon yapısına bakıldığında;  Z şirketine yeni girenlere ilk beş 
günde şirketin hedefleri tanıtılır. Fakat şirketin asıl çalışma biçimi ve felsefesi iş başında 
öğretilir. Bu tip felsefenin diğer bir özelliği ise; gezinerek yönetim anlayışıdır. Bu tip 
yönetimde: yöneticilerin uzaktan emir verme yerine doğrudan katılımını da gerektirir. Bu da 
uyumlu bir toplumsal kültürü gerçekleştirir (Ouchi; Raymond;1993).  
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Z kültüründe ürünün kalitesi, verimliliği ve kârlılığından önce müşteri kavramı önde 
gelir. Dolayısıyla Z şirketi kârı müşterinin şirketten gördüğü hizmete karşı ödediği bir çeşit 
ikramiye olarak kabul eder. O yüzden bu şirketlerin başarılı olup olmadığını müşterilerin 
anlayışı belirler (Ouchi; Raymond;1993). 

Z kültürünün oluşumunda hissettirilmeden (informel) bir kontrol esastır. Dolayısıyla 
karara katılım sadece yönetim düzeyinde değil çalışanlarında kararlara katılması en belirgin 
kültürel özelliktir (Ouchi; Raymond;1993). 

 

5.2. A Tipi ġirket Kültürü 
Bu tür şirket anlayışında iş, kültürün özünü oluşturur. İşin tabiatı, çerçevesi, yöntemi, 

yaşadığımız dünyayı, yaşantımızı ve çevreyi etkiler niteliktedir. Hatta öyle ki bu teorideki 
insanların ilgi alanlarını, hobilerini, emeklilik yıllarını, hastalıklarını da etkiler niteliktedir. Bu 
tür kültürde değişkenlik kavramı önemli bir yer tutar. Değişkenlik arttıkça, kişiler yöneticilere 
çok kısa süreler için bağlanmakta ve genellikle samimiyetten uzak, sadakat duyguları zayıf, 
hatta düşmanca tavırlı olabilmektedir (Ouchi;1989). 

A Tipi Şirketler, özel veya resmi iş ve çalışma koşulları yaratarak, daha katı sözleşmeye 
dayanan kuruluşlar haline gelmekte ve çalışanlardan uzaklaşma sonucu her biri birbirine 
yabancı olan ve hiçbirinin niyeti uzun süreli çalışmak olmayan binlerce kişiyi bir araya 
getirmektir. Çabaların koordine edilmesi ve ortaya bir ürün çıkarılması A Tipi şirket 
kültüründe kolay kolay rastlanılmaz. Çünkü, sorumluluk, güven, paylaşım ve motivasyon 
kişiye yönelik değil eşyaya yöneliktir. Bu tip felsefe ise katı, bürokratik tarzda tepe yönetim 
anlayışıdır. Bu tür yönetimde yöneticiler katılımcı yönetim yaklaşımı yerine emir-komuta 
anlayışını benimserler. Bununla birlikte A Tipi Şirket kültürü; bir işi bir kişinin en ince 
ayrıntılarına kadar bilmesidir. Yani otonom çalışma gruplarına bu tip yapıda rastlanmaz. 
Çünkü grup güven ve sorumluluğundan öte bireyselcilik bu kültürün yapısını oluşturur. 
Ayrıca bu yapıda yönetim tamamen belli düzenlemeler ve yapılanma çerçevesinde işlerini 
yürütür. Yani, açık bir iş atmosferi kavramının bir oluşumu olan iş sırrı kavramına büyük 
önem verirler. Yani iş sırrı bu tür kültürde oldukça önemlidir. Dolayısıyla şirketle ilgili 
bilgiler doğrudan en yetkili ağızdan gerçekleşir (Ouchi;1989).  

A Tipi Şirketlerde güven ve sadakat, işte kalma süresi ile doğru orantılıdır. Yani bu tür 
şirketlerde işte kalma durumu 3-5 yıl gibi bir süreye bağlı olduğundan güven, sadakat hisleri 
zayıflamaktadır. Bunun bir sonucu olarak da egosu yükselmiş ya da aşırı duyarlı kişiler işten 
çıkarılarak yapı korunur. A Tipi şirketlerde müşteri öncelikli hizmet yerine ürün öncelikli 
hizmet esastır. Yani, ürünün kalitesi, verimliliği, dayanıklılığı, estetikliği gibi niteliksel-
niceliksel kriterler önemli bir yer tutar. Müşteri isteği ikinci sıradadır. A kültüründe var olan 
doğrudan denetim yapısı, işletmeleri mekanik bir yapıya getirmiştir. Üst düzey çalışanlar 
kararlara direk katılır; alt düzey yöneticiler ile çalışanların ise böyle bir hakkı yoktur. A Tipi 
Şirket kültüründe ekip ruhu ve sorumluluk anlayışı olmadığı için Kolektivizm‟den öte 
bireyselcilik ön plandadır. Dolayısıyla aşırı rekabet ortamı kişiler arasında stres, kırgınlıklar 
ve sertliklerin oluşumuna zemin hazırlar niteliktedir (Ouchi;1989). 
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6. ATĠPĠ ĠġLETMEDEN Z TĠPĠ ĠġLETMEYE GEÇĠġ 
A Tipi işletmeden Z Tipi işletmeye geçişin Ouchi (1989) tarafından on üç aşamalı işlem 

sonucunda gerçekleştiği ifade edilmiştir: 

1. Z Tipi organizasyonu anlama ve sizin rolünüz: Bu aşamada önemli olan çalışanların 
tartışmalar ile fikirlerini, kuşkularını anlatabilme, güven duygusunu geliştirebilme, 
değişikliğin oluşmasını sağlamak için açık olma, katılımcı olma, eşitliği sağlama, dürüst olma 
gibi faktörlerin bir bütün olarak çalışanlarda bulunması veya böyle bir atmosferin 
oluşturulmasıdır.  

2. Şirketinizin felsefesini gözden geçirin: Şirket felsefesi uzun dönemli amaçların 
birleşiminden oluşur. Dolayısıyla bu felsefe, hem şirket bünyesindekilerin hem de 
yabancıların şirkete ve ürünlerine ne derecede güvendiklerini, nasıl değer verdiklerini ve 
genelde nasıl değerlendirdiklerini dolaylı ya da dolaysız biçimde belirler. A‟dan Z‟ye 
geçerken güncel felsefenin de analizini gerektirir. Yani iş, stratejilerin, piyasadaki hedeflerin, 
insanlara verilen değerin, işletme kültürünün nasıl olması gerektiği ya da ne olduğunu 
anlamaktır. Bu kıyaslamanın oluşabilmesi için deney-gözlem, analiz yapılmalı, varsa 
tutarsızlık ön plana çıkarılmalıdır. Sonuçta oluşturulan felsefe iş stratejisi ile yönetim felsefesi 
arasındaki bağlantının kurulmasını amaçlar. Bir şirket felsefesi, şirketin amaçları, yaptığı işler 
ve işlemler, sosyal ve ekonomik çevrenin sınırlamalarını içermelidir. 

3. Arzulanan yönetim felsefesini saptayın ve şirketin yöneticisini de bu işleme dâhil edin: 
Burada önemli olan çalışanların kararlara katılım biçimidir. Bazı kararların herkesin oyuna 
sunulurken, diğerleri bilgi toplama ve önerileri dinleme işlemlerinden sonra, sadece yönetimin 
inisiyatifine bırakılabilir. Özel olarak alınan kararlar sonunda herkese duyurulur. Amaç, 
alınan bütün kararlarda yönetici-çalışan ikilemini sağlamaktır.  

4. Şirket felsefesini hem yapıyı hem de özendirmeyi yaratarak uygulayın: Burada önemli 
olan basit emir-komuta zincirine dayanan yapı değil ekip çalışmasıdır. Dolayısıyla bu tip 
yönetimde (Z) ne bölümler, ne organizasyon tablosu, ne de görünürde bir yapı vardır.  

5. İnsanlarla geçinme becerilerini geliştirin: Genelde insanlarla, müşterilerle hatta aile 
bireyleriyle ilişkilerin uyumlu bir biçimde oluşturulması iş hayatı-iş arkadaşları ikilemindeki 
beceriyi de artırır. Kişiler arası ilişkiler Z teorisinde büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla bu 
teorinin başarısı kişiler arasındaki ilişkilerin esnekliğine bağlıdır. Bu yapıda sorumluluk ve 
rapor ilişkileri belirsizdir. Burada önemli olan liderin tutumudur. Lider konuşmaktan çok 
dinlemeyi tercih etmelidir.  

Bu teoride (Z) önemli olan karar veren ile sorunları çözen gruplarda ilişki biçimlerini 
fark edebilme yeteneğini geliştirebilmektir. Bu tür yeteneğin geliştirilmesi ise rol eğitimi ile 
gerçekleştirilir. Yani; yöneticiler astların, astlar ise yöneticilerin konumuna geçerek tarzlar, 
duygular ve tutumların çalışanlar üzerindeki etkisi belirlenir. Diğer bir yol ise, birinin grubun 
davranışlarını gözlemlemesi, notlar alması ve daha sonra kimin en az katkıda bulunduğunu, 
kimin söze karıştığını, kimin hangi tarzda tartıştığını diğerlerine aktarmasıdır.  

Yine bu teoride ikinci önemli kavram: Grup liderliği kavramıdır. Lider, grupta önemli 
kararları hızla saptayabilmek, çelişkilerin kökenine inebilmek, herkesin desteklediği, yaratıcı 
ve kaliteli çözüm yolları bulabilmek için ortam yaratılmasına olanak sağlamalıdır. Yine bu 
aşamada kalite kontrol çemberleri oluşturulmalı, grup kararları alınmasına çalışılmalıdır. 
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Ayrıca matris tipi organizasyonlarda Z kültürünün oluşturulması sağlanmalıdır ve bölümler 
arası yardımlaşma fikri oluşturulmalıdır.  

6. Kendinizi ve Sistemi Sınayın: Üst düzey yöneticiler Z teori yönetimini alt düzeylere 
uygulamadan önce, felsefenin ne kadar yerleştiğini anlayabilmek için önce kendilerini 
sınamaları gerekir. Bu sınamadan sonra sistemi uygulamanın yolu astlarına anket yoluyla, 
katılımcılık, eşitlikçilik veya yapısal değişiklikleri ya da kişisel yönetim yeteneğindeki 
gelişmeleri içeren sorular yöneltmelidir. Buradaki başarı, anketin gizli şekilde toplanılması, 
cevap verenlerin kimliğinin gizlenmesi gibi durumlarla kendini gösterir.  

Sınanmanın bir başka modeli de denetleyici rolünü oynayan dışarıdan birinin şirketi 
ziyaret edip, yönetici-astlarla görüşmesi ve organizasyon hakkında rapor yazmasıyla olur. 
Burada önemli olan denetleyicinin raporunu yazıp-bitirinceye kadar, değişiklik işleminin 
yapısı hakkında bilgi sahibi olmamasıdır. Bu aşamadan sonra artık değişikliği benimsemiş her 
şirket, ortak yöneticilerin yapacağı kişisel testler kullanarak yeni yapının daha da yerleşmesini 
sağlamalıdır. Çünkü bu sayede astlar sorunlarını halletmek için daha az yardıma ihtiyaç 
duyarlar. Bilgi yoksunluğu yüzünden çıkmaza giren proje sayısı azalır. Bir konu üzerinde 
karara varmak ya da belli bir politika yaratmak için ihtiyaç azaltılmış olacaktır. Kısaca 
yöneticiler düşünme-planlamaya daha fazla zaman ayırabilecekler ve yöneticinin denetim 
alanı genişleyecektir.  

7. Sendikayı İşin İçine Katın: Z Tipi organizasyonların başarılı olması için üst yönetimin, 
sendikalar arasındaki iletişimi seminerler yoluyla yapılmalı ve gelecekle ilgili gündem 
hazırlanmalı, imaj düzeltim yoluna gidilmelidir.  

8. Çalışmanın dengeye kavuşturulması: Çalışmanın dengeli hale gelmesi, bir yerde 
politikanın doğrudan sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla oluşturulan politikalar 
eşitlikçi, kararlara katılım olanağı, randıman değerlendirilmesi ve terfilerin yavaşlatılması 
politikasına ağırlık verilmelidir.  

9. Yavaş terfi için bir sistem üzerinde karar kılın: Şirket çalışanlarını rakip iş 
seçeneklerine kıyasla daha hızlı (İşe yeni alınan her statüdeki çalışanın 6 ayda terfi 
ettirilmesi), çalışanların uzun vadeli vizyona sahip olmaları için yavaş terfi ettirilmesi esasına 
dayanır. Uzun vadede (10 Yıl) ise sorumlu mevkilere gelecek olanlar en yüksek randımanda 
çalışmalıdırlar. Çünkü bu çalışanlar işbirliğine, uzun vadeli amaçlara (misyon) inanmış 
kişilerdir. Bunun dışında kişileri terfi ettirmektense bütün grubu ortalama yeteneğe göre terfi 
ettirmektir. Bunların yanı sıra yardımlaşmaya dayanan şirket ikliminde işe yeni girenlerin 
kıdemli yöneticilerin yanında eğitime tabi tutularak gözlem yoluyla tecrübeleri arttırılır. 

10. Meslek Yolundaki Gelişmeleri Genişletin: Mesleksel gelişim açısından en önemli 
politika, yöneticiler ve profesyonel çalışanlar için yatay ilerlemeyi sağlayan sistemsel 
oluşumdur. Yani; orta kademe yöneticilerin terfi ettirilmeksizin şirket içinde görevden göreve 
aktarılarak (Her konuda uzmanlaşmış yapı) motivasyonunu sağlamak amaçlanır. Yani 
rotasyon yöntemi (Üst yöneticilerin 3-5 yıl arayla bir rotasyona tabi tutulmaları) mesleki 
gelişim için ön koşul olarak bütün çalışanlara benimsetilmelidir. Bunun yanı sıra meslek 
dönüşüm programı ile kendi bölümü dışında çalışanların davranışlarının, bilgilerinin, 
yeteneklerinin daha iyi öğrenilmesi sağlanmalıdır. 

11. İlk Düzeyde Uygulamanın Hazırlanması: İlk uygulamaların oluşum yeri daima tepe 
yönetimi kademesinde gerçekleştirilmelidir. Yani bir organizasyonda katı bir emir- komuta 
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zinciri varsa evrimsel değişiklik o hiyerarşinin en tepedeki üst yönetimden başlamalıdır. 
Alttan başlayan değişim devrim, üstten başlayan değişim ise evrimdir. Bu sayede yöneticiler 
giderek daha seyrek olan kısa vadeli hedeflere yönelirler. Ustabaşılar, yöneticiler ile orta 
kademe yöneticiler arasında sıkışıp kalmaz. Bu değişim üst ve orta kademelerce 
benimsendikçe zamanla en alt düzeydeki eleman veya işçiler üzerinde uygulanmalıdır. 

12. Katılımın Uygulanacağı Alanları Uygulayın: Bu aşamada şirket çalışan-müşteri 
ikilemine göre, müşterilerle sıkı bir iletişim politikası ile sorun-ihtiyaç çözümlenmesi ile geniş 
bir katılımcılık örneği oluşturur. Kısaca: Büro ve fabrikalarda hem insancıl hem de mekanik 
düşünceleri yansıtan sosyo-teknik sistemlerin kurulması ve yarı otonom çalışma gruplarının 
oluşturulması bu aşamanın en önemli yanını oluşturur.  

13. Bütüncül ilişkilerin gelişmesine izin verin: Böyle bir atmosfer, astlar-üstleri geçici 
eşit kişiler olarak bir araya getirir. Aralarındaki mesafenin aşılmaz olmadığını kanıtlar ve 
organizasyondaki eşitlikçi yapının sürdürülmesine yardımcı olur. (Ekip-Organizasyon) 
Kısaca; çalışanlarla düzenli toplantılar yapılarak şirketin, rakiplerle nasıl rekabet ettiğini, 
başarıları ve sorunları nasıl çözdüğünü ortaya koyan soru-cevap şeklinde test yöntemiyle 
örgüt iklimi oluşturulmalıdır. 

 

7. JAPON VE AMERĠKAN YÖNETĠM TARZLARININ KARġILAġTIRILMASI 
Japon ve Amerikan kültürlerinin karşılaştırılması amacıyla her iki kültürün yapı taşları 

olan kavramları benzerlik ve farklıklarını ele alarak sırasıyla planlama, organizasyon, kontrol, 
personel yönetimi ve liderlik açısından ele alıp her birinin analitik analizi yapılmaktadır. 

 

7.1. Planlama 
İşletmeyi kurumsallaştıran ona yön veren planlama bir şeyin doğru şekilde yapılması 

için izlenilen süreci ifade eder. Bu açıdan bakıldığında Amerikan yönetiminde planlama daha 
çok üst yöneticinin bireysel karar ve değer yargısına göre yapıldığı,  çalışanların sadece araç 
konumunda olduğu, oysa Japon yönetimde planlamanın daha çok alt kademenin değer 
yargıları ve kararları dikkate alınarak yapıldığı, çalışanların işletme için doğrudan amaç 
olduğu, işletmenin kurumsallaşması için paylaşılan değere önem verildiği, süreci ifade eder. 
Tablo 2‟de bu kavram karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. 

Tablo 2: Japon-Amerikan Yönetiminde Planlama 
Japon Yönetim Tarzı Amerikan Yönetim Tarzı Planlama 

1. Uzun vadeli planlama 1. Genellikle kısa vadeli planlama 
2. Kolektif ve fikir birliğine dayalı karar verme 2. Bireysel karar verme 
3. Karar vermeye hazırlık ve karar safhalarına çok 
sayıda bireyin katılımı                       

3. Kararların verilmesine ve kabul ettirilmesine (satışına) 
değer yargıları farklı az sayıda bireyin katılımı                 

4. Kararların aşağıdan yukarıya doğru akışı                4. Kararların yukarıdan aşağıya doğru akışı                                      
5. Karar vermenin yavaş, uygulanmasının  
hızlı olması   

5. Kararların hızlı alınması, tavizler verilmesi ve  
genellikle optimum altında kararlara ulaşılması.                                                                               

Kaynak: Eren, E. (2012). Yönetim ve organizasyon:(Çağdaş ve küresel yaklaşımlar). Beta 
Basım Yayım Dağıtım 
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Japon yönetim tarzında planlama vizyon-misyon uyumunu gerçekleştirmek amacıyla 
uzun vadeli olurken Amerikan yönetiminde daha çok misyon vurgusu ön plana getirilerek 
kısa vadeli olarak ele alınır. Japon yönetiminde karar verme ekip-takım ruhunu ele almak 
amacıyla kolektivizm anlayışıyla yapılması sonucu işletme körlüğünü yenme olarak ifade 
edilen “Biz fikri” amaçlanırken Amerikan yönetiminde “Amerika özgürlükler ülkesidir” 
fikrinden alınan ilhamla kararlar daha çok bireysel olmakta ve ben merkezli yönetimi 
oluşturmaktadır. Bu anlayış iş dünyasında egoizm ve işletme körlüğünü gerçekleştirdiği için 
Japon yönetim kültürünün önemi daha da belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. 

 

7.2. Organizasyon 
Organizasyon işletmenin iskeletini oluşturan, onu ayakta tutan, bazen biçimsel olarak 

organizasyon şeması olarak ifade edilen, bazen de biçimsel olmayan organizasyon olarak grup 
yönetimi olarak karşımıza çıkan yapıya denir. Bu açıdan bakıldığında: 

Japon yönetim tarzında informel (Biçimsel olmayan) organizasyon yapısını oluşturmak 
amacıyla ekip-takım oluşumları (Kalite Kontrol Çemberleri)  ile hiyerarşik yapının yıkılması, 
yöneticinin mutlak hâkimiyet duygusu (Ben duygusu) yerine biz duygusuna yer vererek 
çalışanın önemsendiği, amaçlara göre yönetim mantığınca her çalışanın kendi amacını 
belirleyip kendini kontrol ettiği, karar-sorumluluk yapısının içsel olduğu bunun sonucunda 
örgüt kültürünün oluşturulmasında paylaşılan değerin öneminin gerektiğine yer verirken 
Amerikan yönetim tarzı formel (Biçimsel) organizasyon yapısına yer vererek emir-komuta 
yapısının hiyerarşik olduğu, yöneticinin mutlak hakimiyet duygusu ile çalışanları yönettiği, 
karar-sorumluluk yapısının ise üst yönetim odaklı olduğu,  örgüt kültürü olarak ifade edilen 
paylaşılan değerlere yer verilmediği görülmektedir. Tablo 3‟ te bu kavram karşılaştırmalı 
olarak analiz edilmektedir. 

Tablo 3: Japon-Amerikan Yönetiminde Organizasyon 
Japon Yönetim Tarzı Amerikan Yönetim Tarzı 

Organizasyon 
1. Kolektif sorumluluk ve hesap verme 1. Bireysel sorumluluk ve hesap verme 
2. Karar sorumluluğunda belirsizlik 2. Kararların sorumluluğunda belirlilik 
3. İnformel organizasyon 3. Formel organizasyon 
4.İşbirliğin kolaylaştırıcı ortak değerlerin varlığı 4. Genellikle farklı değerlerin ve bazen işbirliğini 

engelleyen değerlerin varlığı 
5. Belirli ve ortak örgüt kültürü 5. Ortak örgüt kültürünün olmaması 
Kaynak: Eren, E. (2012). Yönetim ve organizasyon:(Çağdaş ve küresel yaklaşımlar). Beta 
Basım Yayım Dağıtım 

Japon yönetim tarzında organizasyon, informel yapıda gruplar oluşturulup, grup 
sorumluluğu-kontrol anlayışı benimsenerek çalışanların önemli hale gelmesi amaçlanırken 
Amerikan yönetiminde formel yapı ile üstlerin mutlak hakimiyeti, başarı-başarısızlığın 
değerlendirmesinde çalışanların performansıyla bireyselleşmesi, karar-sorumluluk yapısı ile 
birlikte kontrol yapısının üst yönetimin değer yargısını ifade etmesi nedeniyle merkezileşen 
bu yapı yönetimin hantallaştığını göstermektedir. 

Birlikten güç doğar anlayışı ile organizasyon yapısı oluştururken çalışan odaklı olmak, 
kolektif karar-sorumluluk anlayışı ile informel yapılar olarak otonom çalışma grupları 
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oluşturmak ve ortak örgüt kültürü oluşturmada çalışanları amaç olarak görmek işletmelerin 
kurumsallaşmasında yapı taşlarını oluşturmaktır. Bu bakış açısıyla organizasyon kavramını 
değerlendirirsek; Japon yönetim tarzı organizasyon, geleceğin işletmelerini oluştururken 
hantal yapıdan kurtulma, yalın organizasyonlar kurma, küçülme, sıfır hiyerarşi gibi modern 
yönetimin kavramlarına işlerlik kazandırmak amacıyla uygun yapıyı oluşturabilir.     

 

7.3. Kontrol 
Kontrol “olması gereken” ile “olan arasındaki fark” olarak ifade edilen kavramdır. Yani 

planlanan ile gerçekleşen arasındaki farka denir. Bu bakış açısıyla bakıldığında: 

Japon yönetim tarzında kontrol kavramı informel açıdan, yöneticinin kontrolü yerine 
çalışanların yatay şekilde kontrolüne, Amerikan yönetim tarzında ise formel açıdan üstlerin 
astlarını dikey şekilde kontrolüne dayanmaktadır. Tablo 4‟de bu kavram karşılaştırmalı olarak 
analiz edilmektedir.    

Tablo 4: Japon-Amerikan Yönetiminde Kontrol 
Japon Yönetim Tarzı Amerikan Yönetim Tarzı 

Kontrol 
1. İş arkadaşları tarafından kontrol 1. Üstler tarafından kontrol 
2. Kontrolün grup performansı üzerine yoğunlaşması 2. Kontrolün bireysel performans üzerine 

yoğunlaşması 
3. İtibarı koruma 3. Kusur ve hata belirleme 
4. Kalite kontrol çemberlerinin yaygın olarak 
kullanılması 

4. Kalite kontrol çemberlerinin sınırlı olarak 
kullanılması 

Kaynak: Eren, E. (2012). Yönetim ve organizasyon:(Çağdaş ve küresel yaklaşımlar). Beta 
Basım Yayım Dağıtım 

Japon yönetim tarzı kontrol kavramını esnekleştirip grup sorumluluğuna yer vererek 
çalışanların kişiliğini, hatalarını, kusurlarını yine kendilerinin düzelteceğine inanarak içsel 
kontrolü esas alması, Amerikan yönetim tarzı ise kontrol kavramını hiyerarşik açıdan ele alıp 
sorumluluğu üstlere vererek dışsal kontrolü benimsemesi ve bunun sonucu olarak kişinin 
kendisini dinlemesi olarak ifade edilen otokontrolü benimsememesi, kalıcı değişimi 
yaratmaması açısından eleştirilmesi gereken kısmı oluşturabilir. 

 

7.4. Personel Yönetimi  
Personel yönetimi bir işletmenin personel rejimini ifade eder. Yani çalışanın seçilmesini, 

işe alınmasını, oryantasyon (işe alıştırma)  eğitimini, ücretlendirilmesini, liyakatini (terfi), ele 
alan kavramlar bütünlüğüne denir. Tablo 5‟te bu kavram karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmektedir.     
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Tablo5: Japon-Amerikan Yönetiminde Personel Yönetimi 
Japon Yönetim Tarzı Amerikan Yönetim Tarzı 

Personel Yönetimi 
1. Hayat boyu istihdam 1. Kısa dönemli istihdam    
2. Genellikle okullarından yeni mezun olmuş gençlerin 
alınması, şirketler arasında personel transferinin 
olmaması 

2.  Okullardan ve diğer şirketlerden personel tedariki, 
bu nedenle personel devri yüksekliği 

3. Personelin kademelerde yükselmesinin yavaş olması 3. Personelin kademelerde hızla yükselmesi istenir ve 
beklenir. 

4. Örgüte sadakat  4. Mesleğe sadakat 
5. Yeni personelin performansının uzun aralıklarla 
değerlendirilmesi 

5. Yeni personelin performansının kısa aralıklarla 
değerlendirilmesi 

6. Uzun vadeli performansın değerlenmesi  6. Kısa vadeli sonuçların değerlendirilmesi 
7. Çoklu kritere göre yükseltme öncelikli yükseltme 7. Bireysel performans kriterine göre yükseltme   
8. Eğitim ve geliştirmenin uzun vadeli yatırım olarak 
kabul edilmesi 

8. Eğitim ve geliştirmenin personel devri endişesi 
altında yapılması 

Kaynak: Eren, E. (2012). Yönetim ve organizasyon:(Çağdaş ve küresel yaklaşımlar). Beta 
Basım Yayım Dağıtım 

Japon yönetiminde çalışma hayatı insanların genç yaşlarda tek bir işletmede işe başlayıp 
emekli olana kadar orada çalışmasını esas alır ve doğal olarak hayat boyu istihdam anlayışı; 
çalışanın sık sık iş değiştirmemesi, çalıştığı işletmeye bağlılığını gösteren örgütsel sadakati, 
personelin performansının uzun aralıklarla yapılmasını, liyakatin adil olmasını, eğitim ile 
uzun vadeli yatırıma yer verilmesini ifade ederken, Amerikan yönetiminde çalışma hayatı 
insanların emekli olana kadar sık sık iş değiştirdiği, personel devir hızının yükseldiği, 
bireyselliğin göstergesi olan mesleğe sadakatin artması, çalışanların kısa süreli 
değerlendirilmesi, bireysel performanslara yer verilmesi, eğitim sonucu gelişen çalışanın 
imkân bulduğunda işten çıkması gibi kavramları ifade eder.  

Modern yönetim anlayışı insanları amaç olarak ele aldığından Japon yönetim anlayışının 
temeli de bu yaklaşıma dayandığından Japon yönetim tarzını benimsemek işletmeler için 
avantaj sağlayabilir. 

 

7.5. Liderlik 
Liderlik; formel açıdan yöneticilik kavramının bürokratik yetkisine karşılık,  informel 

açıdan grupları yönetmek için liderin karizmatik yetkisini ele alan kavramdır. Tablo 6‟da bu 
kavram karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir.  

Tablo 6: Japon-Amerikan Yönetiminde Liderlik 
Japon Yönetim Tarzı Amerikan Yönetim Tarzı 

Liderlik 
1. Grubun üyesi olan ve sosyal ilişkileri kolaylaştırıcı 
bir lider 

1. Grubun başı ve karar verici olarak hareket eden lider 

 2. Paternalistik nitelikte lider 2. Direktif verici nitelikte lider 

Kaynak: Eren, E. (2012). Yönetim ve organizasyon: (Çağdaş ve küresel yaklaşımlar). Beta 
Basım Yayım Dağıtım 
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Japon yönetim tarzında informel yönetimi oluşturan,  sosyal ilişkileri kolaylaştıran 
Paternalistik liderlik1 kavramı, Amerikan yönetim tarzı olan direktif verici nitelikte liderlik 
kavramına kıyasla daha yapıcı, insan odaklı, değerlere bağlı, sosyal, motivasyonu yüksek, iş 
etiğinin önemini ifade eder. Çağdaş yönetim anlayışında bu tip liderlik tarzı etkinlik ve 
verimlilik artışını sağlayacağından dolayı tercih edilebilir.   

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 
Endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan modernizasyon süreci içerisinde, çalışanlar 

arasında ortak değerlerin paylaşımı imkânsız hâle gelmiştir. İnsanların motivasyon ve iş 
tatminleri maddi bir takım ödüllerle sağlanmaya çalışılırken, insanlar arasındaki işbirliği 
gözardı edilmiştir. Çalışanlar, yaşamlarının büyük bir kısmını geçirdikleri işletmelerde yalnız 
kalmışlardır. Son yıllarda meydana gelen verimlilik krizi de, insanların çalıştıkları 
işletmelerde daha verimli hâle gelmesine, karşılıklı dayanışma ve bütünleşmenin 
sağlanmasına, daha duyarlı ilişkilerin oluşmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte; işletmenin 
tüm kademelerindeki işgörenlerin her türlü problemlerinin çözümü için bütünleştirilmesi 
gerektiğini savunan düşüncelerin üzerinde durulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu 
bağlamda, işgörenlerin problemlerini işletme ile bütünleştirmeye yönelik bugüne kadar 
yapılan araştırmalar (Mayo, 1930; Vroom,1940; Herzberg, 1950) işletme içinde yer alan 
insanı psikolojik yönüyle ele almak suretiyle işletme ile bütünleştirme çabası içine girmiştir.  

William Ouchi (1981) tarafından ortaya atılan Z teorisi işletmenin bütününe yönelik 
örgüt geliştirme yöntemlerinin sentezine dayalı bir çalışmadır. Bireyleri uzun süreli istihdam 
politikalarıyla işletmede tutmak, katılımcı bir yaklaşımla işletme içindeki bireylerin tümünü 
ortak paylaşımlara dahil etmek, insanları bir bütün olarak ele almak suretiyle belirgin başarı 
ve verimlilik artışı sağlamayı amaçlamaktadır. Z Teorisi bütünsel bir bakış açısına, bireyi 
çevresi ile birlikte değerlendirmeye ve çalışanı etkileyen işyeri içindeki çevresel faktörlere 
(sosyal olanaklar gibi) önem vermiştir. Böylece bireyin veriminin işletmenin verimine 
yansıyacağı öngörülmüştür. Z Tipi yönetim anlayışında çalışanların sorumluluk ve karar 
almada etkin olmaları ile sisteme doğrudan katılımları sağlanmaktadır. Klasik bakış açısına 
göre böyle bir uygulama mümkün değilken, Neoklasik bakış açısı ile paralel bir yaklaşım söz 
konusudur. Modern yaklaşım tarzı olan Z Tipi yönetim anlayışı işletme içine dönük bir bakış 
açısı ile Klasik, insan odaklı olması ile de Neoklasik yaklaşımlar ile benzerlik taşımaktadır. 
Bu bağlamda, işletmeler, daha uyumlu bir yapının gereklerini yerine getirmeleri ve çalışan 
kişilerin de özel istek ve çıkarlarını karşılayacak şekilde kendilerini yenilemeleri 
gerekmektedir.  

İşte Z Tipi organizasyon, bir işletmenin kurumsallaşmasında, rekabetinin sürdürülebilir 
olmasında, işletmeleri canlı varlıklar olarak ele alıp yaşam felsefesi oluşturulmasında, 
birlikteliğin ortak değerleri paylaşarak uzun dönemlere yayılmasında, işletmelerin katılımcı 
yönetim anlayışına göre yönetilmesi için yönetim felsefesi oluşturulmasında, işyerlerinin 
nefes alınan yaşam alanları şekline dönüştürülmesinde işadamlarına ya da profesyonel 
yöneticilere yönetim anlayışlarını değiştirmede bir araç olabileceği öngörülmüştür. Bu 
yaklaşım çerçevesinde;  Z Tipi yönetim anlayışının tanımı ve oluşumu, özellikleri, Z teorisine 
yön veren ana unsurlar, A Tipinden Z Tipine geçiş aşamaları, tipik bir Z Şirketinin belli başlı 
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özellikleri, A Tipi ve Z Tipi kültür yapısının irdelenmesi ve karşılaştırılması suretiyle konular 
tablolar halinde açıklanmıştır. Bu çalışma kapsamında çalışanların verimliliğini arttırabilmek 
için ortak değerleri de dikkate almak suretiyle etkin sosyal bir çevre oluşturulabilmesinde Z 
teorisinin işletmelerde uygulanabilirliği tartışılmıştır. 

Çalışmanın sonunda çalışanların verimliliğini arttırmak için sadece maddi unsurların 
değil, insani değerlerin de dikkate alınması gerekliliği gereklilikten öte bir zorunluluk olduğu 
sonucuna varılmıştır.  Bunun gerçekleştirilebilmesi için Z Tipi yönetim tarzının işletmelerde 
uygulanmasının başarıyı getireceği görüşü ağırlık kazanmıştır. Elde edilen bu sonuçların 
işletmelere çalışan verimliliği konusunda farklı bir bakış açısı getirmesiyle birlikte, 
araştırmada bir takım kısıtlılıklar ortaya çıkmıştır. Z Tipi yönetim tarzı ile ilgili ulusal 
çalışmaların ve bu yönetim tarzını uygulayan işletmelerin azlığı örnek olarak ifade edilebilir. 
Bundan sonraki çalışmalarda, Z Tipi yönetim tarzından yararlanmak suretiyle Türkiye‟deki 
işletmelere özgü farklı bir model arayışı ortaya konulabilir.  
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SOSYAL HAYATTAKİ BAZI KİŞİLİKLERVE ONLARI İFADE EDEN 
BEYİTLER 

 
Abdullah AYDIN 

 
Öz 

Klasik Türk Şiiri veya yaygın bilinen adıyla Divan Şiiri, hem şekil hem de muhtevasıyla edebî olduğu kadar aynı 
zamanda ebedî bir edebiyatın ürünüdür. Halktan olan ve halkın içinde yetişen şairler, bilerek veya bilmeyerek 
şiirlerinde halka ait unsurları işlemişlerdir. Sosyal hayatta karşılaştıkları olay veya durumları ifade ettikleri 
şiirlerinde dönemin bazı kişilik tipleri hakkında bilgiler vermişlerdir. Zaman değişse de insanın arzu ve hevesleri 
veya zaafları fazla değişmeyeceği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bir rüşvet olayını ifade eden beyit, evrensel 
boyutuyla günümüzde de geçerlidir. Şiir yazma kabiliyeti olmayanların; iş yerinde, sokakta, bir toplu taşıma 
aracında kısacası günlük hayatta karşılaştıkları herhangi bir olay veya durumda ezberlerinde olan bir beyti 
alıntılamaları, onların ifadesine katkı sağlayacaktır. 

Klasik Türk Edebiyatı alanında yapılan çalışmalarda tespit edilen beyitlerde müspet ve menfi bazı kişilik 
tiplerinin olduğu görülmüştür. Bu beyitler müspet kişilerde nasihat etme, moral verme, örnek gösterme gibi 
olumlu mesajlar iletirken menfi kişilerde ise eleştirip protesto etme amacını gütmektedir. 

Bu makalede Osmanlı döneminde -evrensel olduğu için günümüzde de- var olan bazı kişiliklere dair beyitler 
incelenmiş, alıntı yapılan beyitler günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Böylece edebiyatın gündelik hayatta 
alıntılanma yoluyla kullanılabileceğine dikkat çekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Sosyal Hayat, Divan Şiiri, Klasik Türk Şiiri, Osmanlı Edebiyatı. 

 

SOME PERSONALITIES IN SOCIAL LIFE AND THE COUPLETS THAT EXPRESS THEM 

 

Abstract 

Classical Turkish poetry or the poetry widely known as ottoman poetry is as much literal both with its shape and 
with content as being a product of eternal literature. The poets who are one of the ordinary people have used 
intentionally or not components that belong to public. In their poems in which they express the events and 
situation, which they have confronted in their social life, they have given information about some personality 
types of the era. It is a known fact that even if time changes, the desires, the eagerness and weak points of people 
will not change to a great degree. Accordingly, the couplet that states a corruption event is still valid in today 
with its universal dimension.  The ones who aren‟t capable of writing poem encounter cases in daily life such as; 
on the workplace, on the street, in the public transport contribute to their expression by the way of citing a 
couplet in their memory. 

In the studies of the Classical Turkish literature field, some themes about positive and negative personalities has 
been seen that in the couplets. While these couplets give positive messages such as advising, cheering up, 
exemplifying in positive persons, they give negative messages such as criticizing and protestation in negative 
persons. 

In this paper, some couplets about some existing personalities –as they are universal- in ottoman era have been 
studied. Thus, it was taken attention the usage of the literature by the way of citing in daily life. 

Keywords: Personality, Social Life, Ottoman Poetry, Classical Turkish Poetry, Ottoman Literature. 
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GİRİŞ 
Divan şiiri; çeşitli nazım şekilleri, aruz ölçüsü ve kafiye sistemiyle edebî değeri yüksek 

bir edebiyattır. Bununla birlikte zengin bir nazım türü çeşitliliğine de sahiptir. İnsanı merkeze 
alarak birlikte yaşadığı toplumla yakından ilgilenen şairler, -yaygın olarak bilinenin aksine- 
hemen her konuda eser vermişlerdir. Bu yönüyle aynı zamanda evrensel ve ebedî bir hüviyete 
sahiptir. Dolayısıyla Klasik Türk Şiiri ismiyle de anılmaktadır. 

Edebiyat ve sosyal hayat her zaman birbiriyle ilişki içerisinde olmuştur. Şair ve 
yazarların, içerisinde bulundukları toplumdan ve sahip oldukları kültürel unsurlardan 
soyutlanması düşünülemez. Bayram, düğün, ölüm, zor geçen bir kış gibi sosyal hayatın her 
durumu için bir nazım türü icat eden Osmanlı şairleri, çoğu zaman gerçek hayattan 
bahsetmişlerdir. Olaylara ve insanlara şair kimliğiyle baktıkları için onların dikkatini çeken 
durumlar, şair olmayanlardan farklı olmaktadır. Sosyal hayattan kopuk ve sadece şairin kendi 
iç dünyasını yansıtan şiir bile neticede toplumun bir bireyi olan şairi konu edindiği için 
toplumsal özellikler gösterebilir. Bu özellikler bazı şiirlerde açık, bazılarında ise daha 
muhayyel ve kapalı olabilmektedir. 

Edebî ürünler, şair veya nasirin kaleminden çıktıktan sonra artık toplumun malı 
olmaktadır. Toplumdaki her birey, herhangi bir eserde kendini ifade eden bir şeyler bulabilir 
ve o eseri sahiplenebilir. İnsanların konuşmalarını atasözleri ve deyimlerle zenginleştirmesi 
gibi, edebiyatla meşguliyeti fazla olan kişiler de günlük konuşmalarında ezberlerindeki şiirleri 
kullanabilirler. Burada şairin şiiri hangi düşüncede yazdığından çok, alıntı yapan kişinin 
konuşma esnasında kendi cümlelerine alıntıyı başarıyla yerleştirmesi önemlidir. Mesela şairin 
yorgun ve uykusuz geçen bir geceyi ifade ettiği; 

“oruç tutup çalışan inşaat işçilerinin ve hamalların 
hakkı geçer"                   (Özger, 2013: 58) 

dizelerini, iş yerinde hakkıyla çalışmayan bir kişiye öğüt vermek için alıntılamak mümkündür. 
Edebi eserlerin -özellikle de şiirin- gündelik hayatta alıntılanması; konuşmacılara özlü anlatım 
ve etkili konuşma kabiliyeti kazandıracak, bu durumun başkaları tarafından fark edilmesiyle 
de sosyal hayatta edebiyata olan ilgi artacaktır. Böylece edebiyatın Osmanlı döneminde 
olduğu gibi geniş kitlelere mal olması sağlanacaktır. 

Folklor alanında yapılan çalışmalar; eğlenme, inanç ve değerlere destek verme, kültürü 
gelecek nesillere aktarma, toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulma, protesto etme olmak 
üzere folklorun beş işlevini ortaya çıkarmıştır (Irmak, 2013: 7, 10). Hem şair hem de eserleri 
topluma ait olduğu için divan şiirini söz konusu beş işleve göre değerlendirmek mümkün 
görünmektedir. Bu açıdan bakıldığında özellikle protesto işlevine yönelik çok sayıda beyit 
görülecektir. 

Klasik Türk Edebiyatında divanlara dair yapılan gerek tahlil gerekse tenkit veya sosyal 
hayat içerikli incelemelerde iş hayatının aksaklıklarına dikkat çekilmiştir. Fakat kişilik tipleri 
üzerinde yeterince durulmamıştır. Belli bir zamana, mekâna veya kişiye bağlı olmayan bu 
aksaklıklar, bugün de görülebilen evrensel problemlerdir. Bu yazıda bazı kişilikler ve bu 
kişiliklerin hâl ve hareketlerini eleştiren beyitler incelenecek, alıntı yapılan beyitler günümüz 
Türkçesine aktarılacaktır. 

 
MÜSPET KİŞİLİKLER 
Sosyal hayatta olduğu gibi iş hayatında da menfi kişiler ve bu kişilerin davranışları ses 

getirmekte, çok fazla etkili olmaktadır. Toplum hayatını tahrip emek, insanları devlete ve 
amirlerine karşı kışkırtmak amacıyla hareket ettikleri için yaptıklarında başarılı da 
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olmaktadırlar. Müspet kişiliklerin ise etkileri daha az görülmektedir. Çünkü huzurun 
sağlanması, sosyal hayatın devamı ve insanlar arası ilişkilerin tamirine yönelik çalışmalar 
zaman almaktadır. Bir iş yerinde de aynı durum söz konusudur. Çalışma hayatında ciddiyete 
önem verenler kendi işinde gücünde, sessiz sedasız çalışırken problem çıkaranların gürültüleri 
ortalığı ayağa kaldırmaktadır. Burada iş hayatında yapıcı davranan bazı kişilikler ve onların 
durumlarını ifade eden beyitler paylaşılacaktır. 

 
İnsana Değer Verenler: İnsan, yaratılmışların en güzeli olduğu için değerlidir. Fakat imtihan 
sebebi olarak fıtratına yerleştirilen nefis, terbiye edilmediği takdirde, insanı hayvanlardan 
daha tehlikeli bir duruma dönüştürmektedir. Hayata ve insana hoşgörü penceresinden bakan 
bazı şairler dil, din, ırk ayrımı yapmadan insan olduğu için herkese değer vermeyi 
öğütlemektedir. Çünkü insan çok özel ve önemli bir varlıktır: 

Hep Müselmân u Nasârî vü Yehûd bende-i Hak 
Bir efendi kuluyuz cümle kapı yoldaşıyız 

Salacıoğlu Mustafa (Kurnaz ve diğerleri, 2000: 7) 
Müslüman, Hristiyan ve Yahudi hepsi (de) Allah’ın kulu(dur). Hepimiz bir efendinin 

kuluyuz, aynı kapıdayız. 
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen 

Şeyh Gâlib (Kalkışım, 1994: 180) 
Kendine iyi bak (çün)kü sen âlemin özüsün. Sen, kâinatın göz bebeği olan insansın. 
Hastalık, zihinsel veya bedensel engellilik, yaşlılık gibi hayatın getirdiği bazı sıkıntılar 

vardır. Toplum çalışan ve üreten insanlara daha fazla değer vermektedir. Çalışmaya engel olan 
durumlar sebebiyle iş hayatından kopmak zorunda kalanlar bir boşluğa düşmektedir. Oysa 
aşağıdaki beyitte insanın her hâliyle kıymetli olduğu tekrar vurgulanmaktadır: 

Suyundan düşse düşmez pertevinden merd-i rûşen-dil 
Tükense bâdesi mey-hâneye kandîl olur sâgar 

Haftânî Süleyman (Aydın, 2014: 1) 
Hakikatleri bilen kişi, yaşlansa (da) değerini kaybetmez. Kadeh, (içindeki) şarap 

tükenirse (bir kenara atılmaz) meyhaneye kandil olur. 
Bir kurumda ya da bir ailede örnek gösterilen iyi biri vardır ve kaza, bela, hastalık, ölüm 

gelip o bir kişiyi bulur. Neredeyse genel bir kanaati ifade eden bu tarzda cümlelerle sosyal 
hayatta çokça karşılaşılmaktadır. Şeyhülislam Yahya da bu durumdan şikâyetçidir: 

Kanda bir ehl-i kerem varsa yaşatmaz rüzgâr 
Yeryüzünde şimdi bir âdem mi var âdem gibi 

Yahyâ (Kayaokay, 2013: 235) 
Nerede cömert, soylu biri varsa felek (onu) yaşatmaz. Dünyada şimdi adam gibi bir 

adam mı var? 
Bazı şairler ise gördükleri veya yaşadıklarından hareketle çevrelerindekileri insaniyetten 

nasibini almamış hayvanlar gibi görmektedir: 
Hüdavendim yetiş imdadıma aşüfte-hâl oldum 
Felek saldı bizi hayvan ile memlû bir ormana 

Salacıoğlu Mustafa (Kurnaz ve diğerleri, 2000: 5) 
Allah’ım imdadıma yetiş, hâlim perişan oldu. Felek bizi hayvanla dolu bir ormana 

saldı. 
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Gelse ebnâ-yı zamân meclisine rıfk ile sav 
Âdemiyyet ne bilür bir süri ester har u gâv 

Aynî (Arslan, 2004: 196) 
Zamane insanları meclisine gelirse, (onları) güler yüzle yanından uzaklaştır. (Bu) bir 

sürü katır, eşek ve öküz insanlıktan ne anlar. 
Ey Muhibbî beni Âdem‟de vefânın adı yok 
Dağlara düş yüri şimdengirü hayvânlar ile 

Muhibbî (Çabuk, 1980c: 403) 
Ey Muhibbî/ Kanuni Sultan Süleyman insanoğlunda vefanın adı yok. Bundan sonra 

dağlara çık hayvanlar ile yürü, (yaşa). 
Büyük şair Nâbî, yaşadığı kargaşa döneminde karşılaştığı insanların hâl ve 

hareketlerinden o derece rahatsız olmuştur ki -kendisi de insan olduğu için- şairin aynaya 
bakmaya, kendini görmeye bile tahammülü kalmamıştır: 

Halkdan gönlümün ol mertebedür vahşeti kim 
„Aksüm âdem diyü mir‟âte nigâh eyleyemem 

Nâbî (Bilkan, 1998: 227) 
İnsanlardan o kadar ürkmüşüm/ korkmuşum ki; aynadaki yansımam insan olduğu için 

aynaya (bile) bakmam. 
 

Kişilik Sahibi Olanlar: Hemen her toplumda insani değerler bakımından istikamette olanlar 
da muhakkak bulunmaktadır. Kişilik sahibi olan bu insanlar soya sopa veya paraya pula değil 
de, yaptığı işlerin doğruluğuna bakılmasını isteyenlerdir. Şairlere göre bu tipteki kişiler 
kendilerini başkalarıyla kıyaslamamakta, bir iş yerinde torpille değil şahsî başarılarıyla yer 
almaktadır: 

Çeşm-i cihâna hâletimiz bî-karârdır 
Reftârımız bu „âlem-i kervâna benzemez 

Verne (İspirli, 2010: 138) 
Diğer insanların gözüne durumumuz karasızlık (görünmekte)dir. Yürüyüşümüz/ hâl ve 

hareketlerimiz bu âlemdeki diğerlerine benzemez. 
Zâtında olan cevheredir var ise ragbet 
Kim der sana ey hâce falân ibn-i filânsın 

Nâ‟ilî (Kılıç, 2008: 125) 
Eğer bir rağbet varsa, kendi özünde/ mayandadır. Ey hoca! Sana falanın oğlusun (diye) 

kim (kıymet ver)ir. 
 

Sağlığın Kıymetini Bilenler: İş hayatına yönelik beyitler sağlık konusunda da görülmektedir. 
Borçlanma, sürgün edilme, ceza alma gibi maddî sıkıntılar insanları muhakkak rahatsız 
etmektedir. Bu gibi durumlarda şairler, öncelikle sağlıklı olmayı ve sağlığın kıymetini bilmeyi 
öğütlemektedir. Çünkü beden sağ olduktan sonra maddî sıkıntılar gelip geçicidir. Büyük bir 
devletin yönetimi gibi bir zorlukla 46 yıl uğraşan Kanunî Sultan Süleyman‟ın ifadesiyle sağlık 
her şeyden önemlidir: 

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi 

Muhibbî (Çabuk, 1980c: 460) 
İnsanlar arasında mutluluk gibi değerli (başka) bir nesne yoktur. Dünyada da bir nefes 

sağlık gibi mutluluk yoktur. 
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Sanma bulınmaz metâ‟-ı „izz ü devlet gam yime 
Elde makbûzun degül mi nakd-i sıhhat gam yime 

İshak (Oktay, 2003: 271) 
“İzzet ve devlet metaı sanma (ki) bulunmaz, gam yeme! Sağlık nakdi, elde makbuzun 

değil mi, gam yeme!" (Oktay 2003: 271). 
İnsanı dünyaya bağlayan yönü hayatıdır. Sağlık elden giderse, hayat da gider. Dünya 

dolusu malı da olsa insana artık bir faydası yoktur: 
Hayât nakdi çü ten kîsesinden ola telef 
Ne assı mâl ile gerdûn olursa mâl-a-mâl 

İshak (Oktay, 2003: 273) 
“Ten kesesinden hayat nakdi telef olunca felek mal ile dopdolu olursa (bunun) ne 

faydası olur?" (Oktay, 2003: 273). 
 

Zamanın Kıymetini Bilenler: Klasik Türk Edebiyatında zamane insanlarını ifade etmek için 
çoğu zaman ibn-i vakt terkibi kullanılmaktadır. Zamane çocuğu anlamına gelen bu ifade 
hayata değer vermeyen, geleneği göreneği önemsemeyen menfi kişilerin yanında vaktin 
değerini bilen, vaktini iyi değerlendiren müspet kişileri de karşılamaktadır. Mevlânâ‟nın 
ifadesiyle “Sûfî ibnü‟l-vaktdir. Yarın demek yolun usulü değildir" (Karaismailoğlu, 2001: 
122). Bu kişiler yaşadıkları anın kıymetini bilirler, o anı iyi değerlendirirler, işi veya 
problemleri ötelemeden çözmeye çalışırlar. 

Vaktine mâlik olan dervîşdür sultân-ı vakt 
İzz ü câh-ı saltanat degmez cihân gavgâsına 

Bâkî (Karaismailoğlu, 2001: 122) 
Zamanın sultanı, (bulunduğu anın kıymetini bilip) vaktine sahip çıkandır. (Yoksa dünya) 

saltanatının makamı, şerefi kavga etmeye değmez. 
Harâbat ehline dûzah azâbın anma ey zâhid 
Ki bunlar ibn-i vakt oldı gam-ı ferdâyı bilmezler 

Hayâlî (Kurnaz, 2003: 227) 
Ey zahit! Meyhanedekilere cehennem azabını (boşuna) anlatma. (Çün)kü bunlar 

zamane çocuğudur, gelecek kaygısı (nedir) bilmezler. 
 

Kanaat Sahipleri: Kanaatkâr olmak yani elindekiyle yetinmek anlamına gelir. Hayatta mutlu 
olmanın şartlarından biridir. Aksi takdirde nefis, elde ne kadar imkân olsa da daha fazlasını 
istemekte, insanı devamlı bir koşuşturmaya atmaktadır. Dünyayı yese yine de doymayacak 
olan nefisle ancak müstağni olarak, eldekine kanaat ederek başa çıkılır. İnsan kendinden 
yüksektekilere değil, aşağıdakilere bakarak hâline şükretmelidir: 

Gerdûn düğme etse hurşîdini beğenmem 
Verdim libâs-ı fakra zîb ü fer-i kanâ„at 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 373) 
Felek gökteki güneşini (altın) düğme etse (yine) beğenmem. Zira fakirlik elbisesine, 

eldekine razı olma parlaklığı ve süsü verdim. 
Senden ednâyı görüp şükr ile dem-sâz olmak 
Senden a„lâlara reşk eylemenün merhemidür 

Nâbî (Bilkan, 1998: 227) 
Senden yüksektekilere bakıp kıskanma (hastalığı)nın merhemi, senden alçaktakileri 

görüp (hâline) şükrederek (onlarla) dost olmaktır. 
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Bu cihan bir tekye ey dil konan olmaz bunda aç 
Kıl tevekkül Hakk‟a kalbinden kanâat gözün aç 

Âşık Ömer (Kuvan, 2009: 28) 
Ey gönül! Bu dünya (öyle) bir tekkedir (ki) bunda konan aç olmaz. Allah’a tevekkül et, 

kalbinden kısmetine razı olma gözünü aç. 
 

Dünyaya Aldanmayanlar: Dünya cazibedar bir mekân olduğu için insana ebedî kalacakmış 
hissi vererek ahireti unutturur. Böylece insanı Allah‟tan uzaklaştırmaktadır. Dünyayı 
kazanmaya çalışan insan bu uğurda gecesini gündüzüne katmakta, haram helâl demeyip 
maddî bir güce sahip olmaya çalışmaktadır. Dünyanın cazibesine aldanmayan bazı divan 
şairleri, yazdıkları hikemî beyitlerle insanları uyarmayı vazife bilmişlerdir. Onlara göre dünya 
geçicidir ve akıllı olanlar ona gönül bağlamazlar. Şimdi her ne kadar mamur olsa da bir gün 
harap olacaktır: 

Ribât-ı köhnedür dünyâ göçer çün kârbân-ı gam 
Buna dil bağlamaz dânâ gönül virmez buna âkil 

Muhibbî (Çabuk, 1980a: 37) 
Dünya eski (bir) konaktır, gam/tasa kervanı (bir gün) göçer. Bilgili (insan) buna gönül 

bağlamaz, akıllı buna gönül vermez. 
Görülmüş mü „aceb bir sızmadık peymâne-i dîde 
Bu bezm-i gamda işkest olmamış sâgar mı kalmışdır 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 399) 
Acaba su sızdırmamış (hiç ağlamamış) bir göz kadehi görülmüş mü? Bu dert 

dünyasında kırılmamış (bir) kadeh kalmış mıdır? 
Dirler ki öküz üstünde dururmuş dünyâ 
Dünyâ mâlini yüklenen elbette öküzdür 

Nev‟î (Akarsu, 2007: 148) 
Dünya öküz üstünde dururmuş derler. Dünyanın malını yüklenen elbette öküzdür. 
Dünya nimetlerini elde etmek çok zordur. Üstelik bâkî olmayan dünya, geçici 

imkânlarını insanlara çok pahalıya satmaktadır. Çoğu zaman bu ticarette insan zararlı 
çıkmaktadır. Manisalı şair Birrî bu duruma, iki defa şeyhülislamlık makamına geçen ve 
padişah hocası da olan Feyzullah Efendi‟nin Edirne Vakası sebebiyle idam edilmesini 
hatırlatarak dikkat çekmektedir: 

Çarh satdugı metâ‟ını dutar girü alur 
Pîre-zenle ne „aceb müşkil olurmış bâzâr 

İshak (Oktay, 2003: 268) 
“Felek sattığı malı tutar, geri alır. Hayret, kocakarı ile ticaret ne zor olurmuş" (Oktay, 

2003: 268). 
Nakş-ı devlet ber-karâr olmaz misâl-i dest-mâl 
Câha mağrûr olma Müftî Vak‟ası‟ndan örnek al 

Birrî (Erdoğan, 2008: 78) 
Devlet süsü, nişanı mendil gibi(dir yıpranır, eskir) hep bir düzende olmaz. Müftü 

olayından örnek al (da) makama güvenme. 
Dünyaya aldanma ihtimali olanlara, Câhidî Ahmed Dede‟nin mısra-ı bercestesini 

okumak kâfî gelecektir: 
Bir degirmendür bu dünyâ ögüdür birgün seni 

Câhidî (Aydın, 2016: 180) 
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Çağdaşlarından Şikâyetçi Olanlar: Klasik Türk Şiirinde, “çağdaş olmak” zamane 
kelimesiyle ifade edilmektedir. Zamane insanlarıyla kastedilenler ise; günübirlik yaşayan, 
yarını düşünmeyen, toplumun kültürel birikimini önemsemeyen, ciddiyetten uzak olan, hayatı 
gülüp eğlenmek zannedenlerdir. Böyle bir ortamda bulunan şair, aynı paydada buluşup 
konuşabileceği birilerini bulamayınca yaşadığı devrin insanlarından şikâyetçi olmaktadır: 

Bir mevsim-i bahârına geldik ki „âlemin 
Bülbül hamûş havz tehî gülsitân harâb 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 360) 
Dünyanın öyle bir bahar mevsimin(d)e (dünyaya) geldik ki; bülbül susmuş, havuz boş, 

gül bahçesi harap (olmuş). 
Bu bâğ-ı köhneye biz bir zamânda geldik kim 
Hezâr gonçe vü gonçe hezârdan me‟yûs 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 473) 
Bu eski bağa/ dünyaya öyle bir zamanda geldik ki; bülbül goncadan, gonca (da) 

bülbülden ümitsiz(dir). 
Gönül ehli şaire göre, cahillerden oluşan bir sohbet ortamı zindandan daha kötüdür: 
Ehl-i dil sohbet-i nâ-cins ile şâdân olmaz 
Bezm-i cehhâl gibi ârife zindân olmaz 

Leskofçalı Gâlib (Özgül, 1987: 88) 
Gönül ehli kimseler cinsi bozukların sohbetiyle mutlu olmazlar. İrfan sahiplerine 

cahillerin meclisi gibi (bir) zindan olmaz. 
 

Rahat Yüzü Görmeyenler: Dünya rahat yeri değildir. Dünyanın geçiciliğinden yakınan 
şairler, geçici de olsa her insan gibi biraz rahat etmek istemişlerdir. Fakat Muhibbi mahlasıyla 
şiirler yazan Sultan Şair Kanuni‟nin ifadesine göre dünya hiç kimseye iyilik yapmamıştır. 
Keçecizâde İzzet, biraz daha ileri giderek rahat bir yaşamı rüyada bile göremediğini 
söylemektedir: 

Dünya kime mihr itdi sana ide Muhibbî 
Cevr ile cefâ kılmada cânânuma benzer 

Muhibbî (Çabuk, 1980a: 76) 
(Ey) Muhibî! Dünya kime iyilik etti (ki) sana (da) ede. (Dünya) eziyet edip sıkıntı 

çektirmede (aynı) sevgilime benzer. 
Görürsem râhati rü‟yâda ta„bîr eylemem hayra 
Yeter bâlîn-i zânû mübtelâ-yı hˇâb-ı tecrîde 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 617) 
Rahatı rüyada (bile) görsem hayra yormam. Her şeyden elini eteğini çekme uykusuna 

yakalanana yastık (olarak bir) diz yeter. 
Necâtî Bey‟e göre dünyada sıkıntı çekmek insan olmanın bir gereğidir. İnsanların 

dertlerini görmezden gelenler insanlıklarından da çok şey kaybetmiş demektir: 
Cihânda âdem olan bî-gam olmaz 
Anunçün bî-gam olan âdem olmaz 

Necâtî (Tarlan, 1997: 280) 
İnsan olan (bu) dünyada gamsız/ tasasız olmaz, dolayısıyla gamsız olan (da) insan 

ol(a)maz. 
Nadiren de olsa feleğin iyilik yaptığı, dünyanın rahat yüzünü şaire gösterdiği zamanlar 
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görülmektedir. Fakat bu durumdan şairler yine şikâyetçidir. Çünkü feleğin lütfu, düşmanın 
iyiliği gibidir, şaire pahalıya patlayacaktır: 

Felegin ehl-i dile lutfı mazarrat gibidir 
Düşmenin eyledigi eylik ihânet gibidir 

Fatîn (Erdoğan, 2007: 83) 
Feleğin gönül ehline iyiliği zarar/ ziyan gibidir. Düşmanın ettiği iyilik ihanet gibidir. 
Rahat hayat, insanlara bazen de yaşlılıkta nasip olmaktadır. Dünyadan ayrılığa 

hazırlandığı günlerde gelen imkânlar doğal olarak şairi mutlu etmeyecektir: 
Bu köhne matbah-ı „âlemde kimseye Nâbî 
Nevâl-i „ıyşı dem-i iştihâda virmezler 

Nâbî (Bilkan, 1998: 223) 
(Ey) Nâbî! Bu eski dünya mutfağında (hiç) kimseye, yaşama kısmetini (tam) iştahlı 

olduğu zamanda vermezler. 
 

Güngörmüşler: Hayatın inişli çıkışlı pek çok hâline şahit olan şairler, işi yolunda gidenlere 
de nasihat etmişlerdir. Zira dünya geçici olduğuna göre ikbal içinde olanlar, bir gün olup 
tekrar idbar görecekler, gözden düşeceklerdir. Nâbî‟ye göre makama, rütbeye veya varlığa 
güvenmek hatadır: 

Karâr-dâde degül rûzgârun etvârı 
Gehî muvâfık olursa gehî muhâlif olur 

Nâbî (Bilkan, 1998: 222) 
Zamanın hâl ve hareketleri bir kararda değil. Bazen uygun düşerse (de) bazen uygun 

olmaz/ zıt düşer. 
Çok da mağrûr olma kim mey-hâne-i ikbâlde 
Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmişüz 

Nâbî (Bilkan, 1998: 224) 
Dünyada talihin iyi olduğunda (buna) çok da güvenme (çün)kü biz binlerce gurur 

sarhoşunun sersemleştiğini görmüşüz. 
Güngörmüş olan şairler, elindeki imkânlara güvenerek mağrur davrananları 

uyarmaktadır: 
Olsan döğüşme halk ile sâhib-kırân dahi 
Vardır cihânda sen gibi bir kahramân dahi 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 638) 
Her zaman kazanan (bir) hükümdar bile olsan halk ile dövüşme. Dünyada (seni alt 

edebilecek) senin gibi (başka) bir kahraman daha vardır. 
 

Rızkı Allah’tan İsteyenler: İnsanın dünya ile alakası canlılığıyla yani beslemesi gereken bir 
bedene sahip olmasıyladır. Yediden yetmişine her insan, az çok yiyecek içecek teminiyle 
meşgul olmaktadır. Dolayısıyla maaşın kesilmesi veya gelirin azalması ihtimali, insanları 
korkutup gayrimeşru yollara sevk etmektedir. Hayata ibret penceresinden bakan bazı şairler 
ise “Rezzak yani rızkı veren Allah‟tır.” düşüncesiyle makama ve mevkiye önem vermemişler, 
kişiliklerini muhafaza etmişler ve başka insanlara el açmamışlardır: 

Men„-i nân-pâremüze kuşiş iden câhil-i dûn 
Degül a men„ine kâdir kerem-i Rezzâkun 

Nâbî (Bilkan, 1998: 226) 
(Elimizdeki) ekmek parçasını almaya çalışan alçak cahil, tüm yaratılmışların ihtiyacını 
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veren Allah’ın ikramını engelleyemez ya. 
Bu kişiler mal mülk peşinde koşmazlar, bu uğurda başkalarının yanlış hareketlerine 

katlanmak zorunda kalmazlar. Şairler, aza kanaat edenin dünyada rahat edeceğini 
söylemektedir: 

Mâl ü câh ü mülke bakmaz oldu dîdâr âşıkı 
Zira bir lokmaya kani‟dür yemez dünya gamın 

Muhibbî (Çabuk, 1980b: 312) 
Sevgilinin yüzüne âşık olan mala, mülke ve makama bakmaz. Zira (o) bir lokmaya 

kanaat eder, dünya gamını yemez (yani geçim derdiyle uğraşmaz). 
Her kim ganî olursa sanman huzur ider ol 
Dervişliğe ola kani‟ ömri geçer safâda 

Muhibbî (Çabuk, 1980c: 391) 
Zengin olan birini huzurludur sanmayın. Dervişlikle kanaat eden (kişinin ise) ömrü 

mutluluk içinde geçer. 
 
MENFÎ KİŞİLİKLER 
Kültürümüzde mutluluktan çok felâketlerin, vuslattan çok ayrılıkların ifade edilmesi 

Klasik Türk Şiirinde de görülmektedir. Örneğin bir hastanede doktor zamanında gelse, 
personel güler yüzlü davransa, tetkikler zamanında yapılsa zaten olması gerekenler olduğu 
için hasta eve döndüğünde anlatacak bir şey yok demektir. Aksine personel saygısız davransa, 
doktor geç gelip hastasını iyice muayene etmezse, tahliller için ileri tarihli bir gün verilse 
evine dönen hastanın anlatacağı, şikâyetçi olacağı çok şey var demektir. Aynen bunun gibi 
sosyal hayatta görülen iyilikler ve iyi kişiler şairlerin dikkatini fazla çekmezken, menfi olaylar 
ve kişiler tenkit edilmesi gerektiği için önemle takip edilmiştir. 

 
İlmin Kıymetini Bilmeyenler: İnsanlar genellikle zahmet çekmeden rahmete kavuşmaya, 
kolay yoldan zengin olmaya meyillidir. Üstelik çevrelerinde bu yolla iyi imkânlara kavuşmuş 
kişiler de varsa durum daha vahimdir. Herkesin kısa yoldan zengin olmaya çalıştığı, eğitim 
öğretim ihtiyacının meslek sahibi olmakla ilişkilendirildiği toplumlarda bilimin kıymeti 
anlaşılamaz. Okumak, yazmak para kazandırmıyorsa önemsiz karşılanır. Nâbî, yaşadığı asrı 
eleştirirken bugünleri de görmüşçesine ifadeler kullanmaktadır. Halk fazilet ve hüner 
sahiplerine kıymet vermeyip onları bir aferin ile geçiştirmektedir: 

Erzân metâ‟-ı fazl ü hüner tâ o denlü kim 
Bin ma„rifet zamânede bir âferînedür 

Nâbî (Bilkan, 1998: 225) 
Fazilet ve hüner sermayesi o kadar çok ki; herkesin yapamayacağı, yetenek isteyen bin 

(tane) şey(in karşılığı) zamane insanlarında (sadece) bir aferindir. 
Ebnâ-yı dehr her hünere âferîn virür 
Yâ Rab bu âferîn ne dükenmez hazînedür 

Nâbî (Bilkan, 1998: 226) 
Zamane insanları her yeteneğe (karşılık olarak bir) aferin verir. Ey Allah’ım! Bu aferin 

(kelimesi) ne tükenmez bir hazinedir. 
 

Cahiller: Bir önceki alt başlıkta belirtildiği üzere ilmin kıymetinin bilinmediği toplumlarda 
cehalet ortaya çıkacaktır. Âlimin, arifin, hüner sahiplerinin değersiz görüldüğü yerde 
yaptırılacak herhangi bir işin ehlini bulmak mümkün olmayacaktır. İyi yetişmiş insanın 
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olmadığı yerde cahiller bile kıymete binecektir: 
Dest-i mâtem ile tayy etdi müseccel keremi 
Âsumân defterini dürmede ehl-i keremin 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 520) 
Felek cömert insanların defterini dürdü. Yapılan ikramları/ cömertlikleri hüzün ve 

kederler eliyle dürüp büktü. 
Dürüldü defteri ilmin haberleri yokdur 
Kamu menâsıbı nâdâna verdiler zîrâ 

Âlî (İsen, 1988: 30) 
"Bilimin defteri dürüldü, haberleri yok; çünkü bütün mevkiler bilgisizlere verildi" (İsen, 

1988: 31). 
Bilginin önemsenmediği bir toplumda cahillerin işbaşına geçmesiyle işler daha da 

kötüleşmektedir. Hüner ehline değer verilmemekte, verilse de menfaat amacıyla olduğu için 
fayda yerine zarar getirmektedir: 

Efendi câhil isen gam yeme zamâne seni 
Yakıncacıkda ya aga eder yahud paşa 

Âlî (İsen, 1988: 28) 
“Efendi eğer cahilsen hiç tasa çekme, zamane seni en kısa zamanda ya bey eder ya 

paşa" (İsen 1988: 29). 
 

Meşhur Olmak İsteyenler: Divan şairlerinin ibretlik beyitlerine bakıldığında, günümüzde 
olduğu gibi eski zamanlarda da insanların şöhret olmak için büyük çaba sarf ettikleri 
görülmektedir. İnsanlar her ne yaparsa gösteriş olsun diye veya meşhur olmak uğruna 
yapmaktadır. Nâbî‟ye göre insanlardaki meşhur olma hissi o kadar güçlüdür ki bazıları 
kendilerine bile gösteriş amacıyla iyilikte bulunmaktadır: 

İtmez zuhûr arsada bir kimseden kerem 
Zımnında kasd-ı dâiye-i şöhret olmasa 

Nâbî (Levend, 1984: 304) 
Hedefinde şöhret olma isteği olmasa, dünyada (hiç)bir kimseden (bir) iyilik ortaya 

çıkmazdı. 
Kendi vücûduna bile kıymazdı mâlı halk 
Kasd-ı nümâyiş ü şeref ü şevket olmasa 

Nâbî (Kılıç, 2008: 124) 
Övünmek, büyüklük (taslamak) ve yalandan gösteriş yapmak amacı olmasa; insanlar 

kendi vücutları için bile malına kıy(a)mazdı. 
Çok zorluklarla elde edilen şöhreti devam ettirmek daha zordur. Hiçbir şöhret kalıcı 

değil, hepsi saman alevi gibi geçicidir. Büyük bir tüketim mekanizması olan toplumda meşhur 
olup, ilgi görenler kısa bir sürede unutulmaktadır. Bu durum da ilgi görmeye alışık şöhret 
düşkünleri için çok acı verici bir durumdur. Akıllı insan böyle bir duruma düşmek istemez. 
Çünkü ölüm gelip kefen giyildiğinde meşhur ile meşhur olmayan arasında hiçbir fark 
kalmayacaktır: 

Şöhret-i devlet-i dünyâya sakın aldanma 
Sûret-i ziynet-i „unvân ile bâkî sanma 

Feyzî (Öztoprak, 2007: 146) 
Dünya devletinin şöhretine sakın aldanma; şöhret sahibi olmanın süsünü, gösterişini 

sürekli (olacak) sanma. 
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Âkil olur mu şöhrete dil-beste „İzzetâ 
Bir nağmedir bu sît-i cihân müste„ârdan 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 571) 
Ey İzzet! Akıllı olan şöhret (olmay)a gönlünü bağlar mı? Bu dünyanın ünü, şöhreti 

(başkasından) alıntı bir ses (gibi)dir. 
Mahmil-i tabutta olur metâ‟ı bir kefen 
Şol ki bir kaç gün fenâ dünyâda şöhre bağladı 

Hayâlî (Tarlan, 1992: 301) 
Geçici olan dünyada birkaç gün(lüğüne) şöhret olan kişilerin (tüm) sermayesi, serveti 

tabut sepetindeki bir kefen olur. 
İnsanların, çoğu zaman kişiliklerinden ödün vererek, üstelik zorluklarla elde ettikleri 

şöhret geçici olmakla beraber aynı zamanda tehlikelidir. Meşhur olmak insanı göz önüne 
çıkarmakta, özgürlüğünü kısıtlamakta, belâlara karşı hedef konumuna getirmektedir. Bala 
hücum eden sineğin yapışarak ölmesi gibi şöhret peşinde koşanlar da şöhret yolunda ölüme 
gidecektir: 

Şöhret âfetdür gözet satrenci kim 
Şehden ayruga gelür mi şâh-mât 

Necâtî (Tarlan, 1997: 162) 
Şöhret olmak büyük felakettir. Satranç oyununa baksana, mat olmak şahtan başkasın(ın 

başın)a gelir mi? 
Bilirsin şöhret âfetdir dil ü cânı hedef kılma 
Belâlar tîrine karşı bu bir nâm u nişân içün 

Usûlî (İsen, 1990: 199) 
Bilirsin, şöhret olmak büyük (bir) felakettir. Ünlü olarak gösterilmek için bela oklarına 

gönlünü ve canını hedef etme. 
Âlemin olma sakın ağzına bir parmak bal 
„Asel-i şöhrete dil-dâde olup hem çü meges 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 470) 
Sakın, (bir) sinek gibi şöhret balına gönlünü kaptırarak insanların ağzına bir parmak 

bal olma. 
Çoğu insan için meşhur olmak bazen aldatıcı bir durumdur. Dünyada gerçek anlamda 

hoş bir seda bırakabilmek için kuru şöhret yeterli değildir, insanın kişilik bakımından kendini 
yetiştirmesi gereklidir. Zira her mühür sahibi Süleyman olamayacağı gibi “Her meşhur (da) 
Maruf olmaz" (Tulum, 2001: 196). Yani toplum tarafından iyi yönleriyle anılan bir kişi 
olamaz: 

Kuru şöhretle fürû-mâye Süleymân olamaz 
Mühr-i hurşîdi felek verse de hâtem yerine 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 608) 
Felek, yüzük/ mühür yerine gökyüzündeki güneşi verse de mayası bozuk (olan), kuru 

(bir) şöhretle Süleyman (peygamber gibi) olamaz. 
Pek uçurma bildiğim kuştur benim ey bâğ-bân 
Bülbülün gül-zâr-ı „âlemde hezârın görmüşüz 

Nâbî (Soysal, 1988: 95) 
“Ey bahçıvan, benim bildiğim kuştur, pek uçurma; biz dünya güllüğünde, bülbülün 

binlercesini görmüşüz/dür" (Soysal 1988: 95). 
Yukarıda görüldüğü üzere meşhur olmanın zor, tehlikeli, geçici ve gereksiz oluşu 
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hakkında pek çok beyit kaleme alan şairler; kendilerinden bahsederken şöhrete önem 
vermediklerini özellikle vurgulamışlardır: 

Makta„da dahi eylemeyiz mahlasa minnet 
Meşhûr-ı cihân bî-taleb-i şöhret ü nâmuz 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 464) 
Biz şan ve şöhret peşinde olmayan meşhur (kişiler)iz. (Dolayısıyla) şiirin son beytinde 

bile mahlasa minnet etmeyiz. 
Sanma şöhret gözlerüz biz yâhud dârât ehliyüz 
Âlemi bir cür„aya satdık harâbât ehliyüz 

Muhibbî (Çabuk, 1980a: 173) 
Bizi şöhret olma heveslisi ya da gösteriş düşkünü sanma, (biz) âlemi bir yudum şaraba 

sattık, meyhane ehliyiz. 
 

Rüşvet Yiyenler: Sosyal hayatı içinden çıkılamaz hâle getiren uygulamaların başında rüşvet 
gelmektedir. Özellikle iş hayatını olumsuz yönde etkileyen rüşvetçilikten dolayı; fırsat eşitliği 
ortadan kalkmakta, çıkar ilişkisi insanları birbirine düşürmekte, sosyal adalet bilinci yok 
olmaktadır. Bulundukları ortama ibret gözüyle bakan şairler, rüşvet olaylarına şahit olmuşlar 
ve kayıtsız kalmayarak güçlü bir şekilde eserlerinde karşı çıkmışlardır. Devlet adamları, 
devlet dairelerinde geçerli akçe olarak rüşveti görmekte, parası olanlara itibar göstermektedir: 

Zekâtı çokça veren agniyâyı medh eyler 
Kalenderânadır ancak mezemmet-i vâ„iz 

Nûrî (Aydın, 2015: 155) 
Vaizlerin kınaması ancak dervişleredir. (Oysa) zekâtı çok veren zenginleri methederler. 
Eline zer alıp varsan efendi gel buyur derler 
Eger destin tehî varsan efendiyi uyur derler 

Andelîbî (Kılıç, 2008: 121) 
Eline altın alıp gitsen “Efendi gel.” derler. Eğer elin boş gidersen “Efendi uyur/ 

(meşgul).” derler. 
Rüşvet yemenin ve yedirmenin çok yaygın olduğu toplumda bir işi rüşvetsiz yaptırmak 

imkânsız görülmektedir: 
Zemanın şimdi budur muktezâsı 
Yiyesin rüşveti hem yediresin 

Me‟âlî (Kılıç, 2008: 121) 
Şimdiki zamanın gereği budur ki; (hem) rüşvet yiyeceksin hem (de) yedireceksin. 
Vermezdi kimse kimseye nân minnet olmasa 
Bir maslahat görülmez idi rüşvet olmasa 

Nâbî (Kılıç, 2008: 122) 
Başa kakma (ihtimali) olmasa kimse kimseye ekmek vermezdi. Rüşvet olmasa (herhangi) 

bir önemli iş yapılmazdı. 
 

Çıkarcılar: İş hayatına yönelik olumsuz beyitler, özellikle Osmanlı‟nın duraklama ve 
gerileme dönemi şairlerinde görülmektedir. Sosyal hayatın domino taşları gibi birbirinden 
etkilenerek bozulduğu bir dönemde insanlar şan, şöhret; makam, mevki; mal, mülk peşinde 
koşmaktadır: 
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Hîç dıraht etrafına kimse tolaşmaz Nâbiyâ 
Ârzû-yı berg ü bâr ümmîd-i ikbâl olmasa 

Nâbî (Bilkan, 1998: 225) 
Ey Nâbî! Gelecekte yaprak ve meyve elde etme hevesi olmasaydı, hiç kimse ağaç 

etrafında dolaşmazdı. 
Degüldür zâta mâ‟il halk mâl u câhadur rağbet 
Dıraht etrâfına kimse tolaşmaz bârdan sonra 

Nâbî (Bilkan, 1998: 226) 
İnsanlar kişiliğe meyletmezler/ önem vermezler. Rağbetleri mal, mevki ve makamadır. 

Meyveler (alındık)tan sonra (hiç) kimse ağaç altında dolaşmaz. 
Her olaya çıkar amaçlı yaklaşan insanlar, öyle ki ibadeti bile Cennet beklentisiyle 

yapmaktadırlar: 
Yok bî-garaz mu„âmele ehl-i zamânede 
Kimse „ibâdet etmez idi cennet olmasa 

Nâbî (Kılıç, 2008: 125) 
Zamane insanlarında amaçsız (hiçbir) iş yok(tur). (Öyle ki) cennet(e gitmek amacı) 

olmasa kimse ibadet (bile) etmezdi. 
 

Paralılar: Kültürümüzdeki zengin fakir tezadı, bazen fıkra ve masal gibi anlatı metinlerinde 
bazen de atasözleri ve deyimlerde çokça görülmektedir. Bu durum şairlerin dikkatini çekmiş, 
aşk konusunda yazılmış şiirlerde bile paranın gücüne dair beyitler yazılmıştır. Sosyal hayata 
yönelik şiirlerde ise toplumun açgözlülüğü, parayı insanî değerlerden üstün tutuşu 
eleştirilmektedir: 

Redd ederler ger zerrîn olmazsa selâmı bile 
Her mahâfil-i „alâda şûrâ altûn üstüne 

Hamdî (Kılıç, 2004: 83) 
Yüce makamların hepsinde konuşmalar altına dairdir. (Makamdakiler) altın gibi sarı 

olmasa selamı bile almazlar. 
Dünyâ talebiyle kimisi halkın emekde 
Kimi oturup zevkile dünyâyı yemekde 

Rûhî (Kılıç, 2008: 104) 
Halkın kimisi dünyada rahat etmek için çalışıp durmakta, kimisi (de) oturup zevk ile 

dünya(lar)ı yemektedir. 
 

Hilekârlar: Toplumda eleştirilen kişiliklerden bir diğeri dolandırıcılardır. İnsanları kandırmak 
için planlar yapan, kendi çıkarlarını her şeyden önemli gören, haram helal demeden yolsuzluk 
yapan kişiler –Nâbî‟ye göre- şeytandan daha tehlikelidir: 

Olmış o kadar halk-ı cihân mekrde üstâd 
Kim sâbıka-i şöhret-i şeytân unudılmış 

Nâbî (Bilkan, 1998: 162) 
Zamane insanları hilecilikte o kadar usta olmuşlar ki şeytanın geçmişteki (kötü) şöhreti 

unutulmuş. 
 

Ettiğini Bulanlar: İnsanları canından bezdiren, maddî veya manevî yönden çevresine zarar 
veren kişilerin bir gün yaptıklarının cezasını çekecekleri toplumda yaygın bir kanaattir. 
Başkalarına zarar veren kişi kendisi de zarar görmekten kurtulamaz. Dolayısıyla hiç kimseyi 
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rencide etmeden yaşamak gereklidir: 
Buna meydân-ı mükâfât dinür ey Nâbî 
Halkı bî-rahat iden kimsede râhat mı kalur 

Nâbî (Bilkan, 1998: 228) 
Ey Nâbî! Bu (dünya)ya yapılanların karşılığını bulma yeri denir. İnsanları rahatsız eden 

kişide rahat mı kalır? 
Bulmak istersen eğer endişeden cây-i menâs 
Kimseyi rencide kılma kim mukarrerdir kısâs 

Âşık Ömer (Kuvan, 2009: 22) 
(Geleceğine dair) düşüncelerden (kaçıp) sığınılacak bir yer bulmak istersen (hiç) 

kimseyi incitme. (Zira) ettiğini bulmak kesin bir hükümdür. 
Başkalarına zarar verip karşılığında da zarar görenlere ağlanmaz: 
Kendi düşen bu dâm-ı belâyâya ağlamaz 
Her türlü derd defter-i kâlû belâdadır 

İzzet (Ceylan ve Yılmaz, 2005: 415) 
Bu belalar tuzağına kendi düşen ağlamaz. (Çünkü) her türlü sıkıntı kader defterindedir. 
 
SONUÇ 
1. Şairler aynı zamanda halktan biri olduğu için bilerek veya farkında olmadan 

toplumun genel yargılarını eserlerinde işlemektedirler. Bu yönüyle halktan kopuk bir 
edebiyattan söz edilemez. 

2. Şairlerin halktan etkilenerek yazdığı şiirlerinin gündelik hayatta alıntılanması bir 
konuşmacının ifade gücünü olumlu yönde etkileyecektir. Bu amaçla bakıldığında; yazıldığı 
dönemin halkından kopuk olmayan Klasik Türk Şiirinin günümüz insanına da verebileceği 
mesajların olduğu görülmüştür.  

3. Şairler şiir aracılığıyla toplumda yaşananları protesto etmektedir. Protesto ettikleri 
arasında her devirde ve Dünya‟nın her yerinde görülebilecek bazı kişilik tipleri dikkat 
çekmektedir. 

4. Dikkat çeken bu kişiliklere hitap edilirken alıntı yapılabilecek beyitler Klasik Türk 
Edebiyatı alanında yapılan çalışmalardan tespit edilerek makalede paylaşılmıştır. 
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ÖĞRETMENLERĠN "DĠJĠTAL VATANDAġLIK ve ALT BOYUTLARI" 
HAKKINDAKĠ DÜZEYLERĠ  

(VAN ĠLĠ ÖRNEĞĠ) 
Erhan GÖRMEZ* 

 
Öz 
Bu araştırmanın amacı, farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin "dijital vatandaşlık ve boyutları" hakkındaki 
düzeylerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında Van İli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 69 Sınıf öğretmeni, 34 
Sosyal Bilgiler öğretmeni, 21 Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi  ve Spor öğretmeni, 35 Türkçe öğretmeni, 25 
Yabancı Dil öğretmeni,  23 Fen Bilimleri öğretmeni, 23 Matematik öğretmeni, 15 Teknoloji ve Tasarım ve diğer 
branşlardan 20 öğretmen ile araştırmacı tarafından hazırlanan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu 
kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formunda  kullanılan sorular 
uzman hocaların görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada, öğretmenlerle yapılan görüşmeler 
sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak 
değerlendirildiğinde: araştırmaya farklı branşlardan katılan öğretmenlerin çoğunluğunun "dijital vatandaşlık, 
dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital kanun, dijital hak ve sorumluluklar, dijital sağlık ve dijital güvenlik" gibi 
kavramların ne olduğuna "Hayır, bilmiyorum" cevabını verdikleri; dijital ticaret kavramını “İnternet aracılığıyla 
yapılan ticaret”, dijital iletişim kavramını da “ Sosyal medya araçlarıyla iletişime geçmek” şeklinde 
tanımladıkları görülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Dijital Vatandaşlık, Dijital Vatandaşlık Alt Boyutları, Öğretmenler  

 

THE LEVEL OF THE TEACHERS ABOUT THE "DĠGĠTAL CITIZENSHIP AND ITS SUB-
DĠMESĠONS" (VAN CĠTY SAMPLE) 

 
Abstract 
The aim of this study is to determine the level of the teachers' “digital citizenship and its sub-dimensions" 
working in different branches. In this qualitative study, interview method was used to gather required data. In the 
scope of the research, the interviews were conducted with 69 Primary School teachers, 34 from Social Studies 
Education teachers, 21 from Visual Art and Physical Education and Sport teachers, 25 from Foreign Language 
teachers, 23 from Physical Sciences teachers, 23 from Mathematics teachers, 15 from Technology Design 
teachers and 20 from different teaching branches working in schools affiliated to the Ministry of Education in 
Van Province by using Standardized open-ended interview forms developed by the researcher. The questions 
used in Standardized open-ended interview forms were prepared taking the views of experienced teachers into 
consideration. The data gathered through the teacher's interviews were analyzed by applying content analysis 
method. Having evaluated the research results in general, the majority of the teachers who attended the research 
in different branches mostly give "No, I don't know" answer to the questions pertaining to such concepts as 
digital citizenship, digital communications, digital literacy, digital etiquette, digital rights and responsibilities"; 
and define the digital commerce concept as “"the commerce conducted via internet",  also define the digital 
communication as "getting contact with the social media tools". 

Keywords: Digital Citizenship, Sub-dimensions of the Digital Citizenship, Teachers  

 
  GĠRĠġ 

Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde geliştiği ve tüm hayatı derinden etkilediği bir 
çağda yaşamaktayız. Teknoloji dünyasında yaşanan bu hızlı değişim ve dönüşüm gündelik 
hayatta kullanılan araçların da farklılaşmasına, teknolojik bir boyut almasına neden olmuştur. 
Teknolojik gelişmelerden nasibini alarak dijital bir boyuta ulaşan kavramlardan biri de 
                                                           
* Yrd.Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü, 
erhangormez@hotmail.com 
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“vatandaşlık” kavramıdır. Dijital teknolojinin toplumsal hayata olan yansımaları sonucu farklı 
bir anlam kazanan vatandaşlık kavramı, bugün dijital vatandaşlık olarak ifade edilmektedir. 

Dijital vatandaşık kavramına bir açıklama getirmeden önce vatandaşlık kavramını 
açıklamak gerekir.Vatandaşlık, belirli bir sosyal, politik veya ulusal topluluğun vatandaşı 
olmayı ifade eder.  Vatandaşlık hem hakları ham de sorumlulukları taşıma işidir. Vatandaşlık, 
bir kişiyi  devlete bağlayan uyrukluk (tabiiyet) bağıdır (Kepenekçi, 2013).  “Vatandaş” 
kavramı da yaşanan gelişmelerle devlete bağlı birey olmanın ötesinde devleti ve toplumu 
ilgilendiren konularda etkin olmak anlamına gelmektedir (Kızılay, 2015). 

Gelişen teknoloji ile birlikte vatandaş ve vatandaşlık gibi kavramların dijital bir yapıya 
büründüğünü görmekteyiz. Teknolojiyi yakından takip eden ve etkili bir biçimde kullanan 
bireylerin nitelikli bir vatandaşın taşıması gereken tüm vasıfları taşıyarak dijital ortamda 
neleri yapmaları, neleri yapmamaları gerektiğini bilmeleri dijital vatandaşlık kavramını ortaya 
çıkarmıştır (Görmez, 2016).  

Dijital vatandaşlık öğretmenlere, teknoloji liderlerine ve ailelere öğrencilerin veya 
çocukların teknolojiyi düzgün kullanabilmeleri için neleri bilmeleri gerektiğini gösteren  bir 
kavramdır. Dijital vatandaşlık sadece bir aracın nasıl kullanıldığını öğretmekten daha öte 
çocukları ve kullanıcıları teknoloji merkezli bir topluma hazırlama yöntemidir 
(http://www.digitalcitizenship.net/, 12.08.2016). En temel düzeyde Dijital vatandaşlık, saygı 
başlığı altında kendine saygı, diğerlerine saygı ve fikir hakkına ve diğer haklara saygı; 
koruma başlığı altında kendini koruma, diğerlerini koruma ve fikir hakkını ve diğer hakları 
koruma özelliklerini taşır (Churches, 2011).  

Bu temel unsurlar Dijital vatandaşlık kavramı hakında düşünmemize yardımcı 
olurken, çok daha kapsamlı bir yapıyı Ribble (2011) yaptığı çalışmalarla ortaya koymuştur. 
Ribble ve arkadaşları dijital vatandaşlığın kompleks yapısı ve teknolojinin kötü ve yanlış 
kullanımı nedeniyle bu kavramı tam olarak ifade edebilmek için 9 alt davranış boyutundan 
söz etmektedir. Bu boyutlardan, dijital erişim, “toplumda ful elektronik katılımı; dijital ticaret, 
çevrimiçi ürün satma ve almayı; dijital iletişim, elektronik bilgi alışverişini; dijital 
okuryazarlık, teknoloji ile ilgili öğrenme-öğretme sürecini ve teknolojinin kullanımını;dijital 
adap, davranış standartları ve online yöntemleri; dijital kanunlar,online prosedürlerin ve 
eylemlerin sorumluluğunu; dijital güvenlik, öğrenenlerin, personelin ve kuruluşların 
korunması için elektronik önlemleri; dijital sağlık ve sıhhat, dijital dünyada fiziksel ve 
psikolojik iyi olma halini; dijital haklar ve sorumluluklar, dijital dünyaya kadar uzanan 
özgürlükleri ifade etmektedir (Alberta, 2012).  

Dijital vatandaşlık ve alt boyutları günümüz bireylerinin sahip olması gereken önemli 
nitelikler arasında sayılmaktadır. Bu niteliklerin kazanılmasına yardımcı en önemli kuruluşlar 
şüphesiz okullardır. Okullar, dijital teknolojiyi kullanan öğrenciler ile bu teknolojiyi 
kullandırma noktasında üstüne düşeni yapan öğretmenlerle çağdaş bir yapıya kavuşacaktır. 
Gürcan‟a (2013) göre dijital okuryazarlık “Anlama, bilgisayarlar yoluyla sunulan geniş 
ölçekteki çoklu-formattaki enformasyonu kullanabilme yetisidir”. Öğrencilerin dijital 
araçların belirli özelliklerini anlamalarının önemine dikkat çekmektedir, aynı zaman da 
öğrencilerin okul müfredatının bir parçası olarak oluşturulmuş bu araçları uygun bir biçimde 
nasıl kullanılacağını keşfetmek için uygun fırsat olduğuna dikkat çekmektedir. Bu görüntünün 
en önemli özelliği öğretmenlerin teknolojiyi kullanma yeteneklerini geliştirmesi ve 
planlamayı nasıl yapacakları ve öğrenciyi dijital araçları uygun bir biçimde kullanmaya nasıl 
dahil edecekleridir.   

Çağın modern eğitim anlayışları dikkate alınarak yukarıda değinilen dijital vatandaşlık 
kavramının ve alt boyutlarının eğitim ortamlarında öğretmeneler tarafından öğrencilere 

http://www.digitalcitizenship.net/
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kazandırılması oldukça önemli bir konudur. Diğer önemli bir konuda öğretmenlerinin sahip 
oldukları dijital bilgi düzeyinin,   öğrencilerden daha alt düzeyde olmasıdır (Görmez, 2016). 
Prensky (2005) eğitimcilerin 21. yüzyılın dijital dünyasında sürüklendiklerini ve halen birçok 
işi eski yöntemlerle yaptığıklarını, kafalarını günlük yaptıkları işlerden kaldırıp yeni gelişen 
görüşleri incelemelerinin zamanı geldiğini ifade etmektedir (Prensky, 2005). Bundan dolayı 
öğretmenlerin toplumun gereksinimlerine göre kendilerini yetiştirmeleri ve çağın değişen 
şartlarını yakından takip etme konusunda her türlü çabayı göstermeleri gerekmektedir. Bu 
çalışma da toplumu aydın görüşleri ile şekillendiren öğretmenlerin çağdaş toplupların 
fertlerinde bulunması gereken bir nitelik olan “dijital vatandaşlık ve onu tamamlayan alt 
boyutlara” ne düzeyde sahip olduklarını ortaya koymaya çalışmıştır.  

 
 Amaç 
 Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin"dijital vatandaşlık ve alt boyutları" 
hakkındaki düşüncelerini ortaya koyarak, konuyla alakalı yeterlilik düzeylerini tespit 
etmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

1. Dijital vatandaşlık kavramının ne olduğu konusunda farklı branşlarda görev yapan 
öğretmenlerin görüşlerinde bir fark var mıdır? 

2. Dijital vatandaşlık kavramının alt boyutlarından olan; 
 Dijital erişim, 
 Dijital ticaret, 
 Dijital iletişim, 
 Dijital okuryazarlık, 
 Dijital etik, 
 Dijital kanun, 
 Dijital haklar ve sorumluluklar, 
 Dijital sağlık, 
 Dijital güvenlik, kavramlarının ne olduğu konusunda farklı branşlarda görev 

yapan öğretmenleringörüşlerinde bir fark var mıdır? 
 

YÖNTEM 
AraĢtırmanın Modeli 

 Bu araştırma, örnek olay çalışması deseninde, nitel bir çalışmadır. Yıldırım ve Şimşek 
(2011) nitel araştırmayı, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak 
tanımlamaktadırlar. 
 Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan örnek olay (case study) 
stratejisinden faydalanılmıştır. Örnek olay çalışmaları, farklı sosyal olguları betimlemek, 
açıklamak ve değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle örnek olay çalışmasıyla bir 
olgu betimlenebilir, açıklanabilir ve değerlendirilebilir. Bu çalışmada da MEB‟e bağlı 
okullarda görev yapan öğretmenlerin dijital vatandaşlık ve alt boyutları ile alakalıdüzeyleri 
değerlendirilmeye çalışılmıştır.  
 

ÇalıĢma Grubu 
 Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2016 ikinci kanaat döneminde Van İli Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 69 Sınıf öğretmeni, 34 Sosyal Bilgiler öğretmeni, 21 
Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi Eğitimi ve Spor öğretmeni, 35 Türkçe öğretmeni, 25 
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Yabancı Dil öğretmeni,  23 Fen Bilimleri öğretmeni, 23 Matematik öğretmeni, 15 Teknoloji 
ve Tasarım ve diğer branşlardan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde 
amaçlı örnekleme yönteminin türlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örneklemesi dikkate 
alınarak seçilmiştir. Burda amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu 
örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede 
yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Tablo 1. AraĢtırmanın Yapıldığı Okullar ve BranĢ Dağılımı 
Okullar BranĢlar 

 Sınıf  Türkçe Sosyal 
B. 

Ġngilizce Fen 
Bilimleri 

Matematik Beden/Görsel 
Sanatlar 

Teknoloji 
Tasarım 

Diğer 
Öğretmenlikler 

Ferit Melen 6 2 3 2 2  2 2 4 

Hacı Bekir 8 3 3 2 1 1 2 2 3 

Kahraman 
Çocuklar 

Borsa 
Ġstanbul 

7 3 2 4 4 2 2 2 5 

Turgut Reis 9 3 2 1 3 3 2 1 2 

Vali Ali 
Cevdet Bey 

7 2 2 1 2 2 2 1 - 

Toki Memur 
Sen Mehmet 

Akif Ġnan 

2 3 2 2 2 2 2 2 - 

Van Kulu 7 3 3 2 1 3 3 1 2 

Hüsrev PaĢa 8 1 3  1   2  

Fevzi Geyik  3 3 3 3 3 3 1 1 

Hasan Ali 
Yücel 

7 3 3 1 1 2 1 1 2 

Lütfiye 
Binnaz Saçlı 

 5 3 4 2 2 1 - 1 

Özgün 
ÇoĢkun 

Haydaroğlu 

5 2 3 2 1 3 2 - - 

Hilmi Irak 3 2 2 1 - - 1 - - 

Toplam 69 35 34 25 23 23 21 15 20 

  
 Veri Toplama Aracı 
 Bu araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi türlerinden biri olan 
standartlaştırılmış açık uçlu görüşme türünden faydalanılmıştır. Standartlaştırılmış açık uçlu 
görüşme, dikkatlice yazılmış ve belirli sıraya konmuş bir dizi sorudan oluşur ve her görüşülen 
bireye bu sorular aynı tarzda ve sırada sorulur.  Araştırma kapsamında toplam 265 öğretmen 
ile araştırmacı tarafından hazırlanan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu (EK-1) 
kullanılarak görüşme gerçekleştirilmiştir.  
 

Verilerin Analizi 
 Bu araştırmada veriler „görüşme‟ yöntemi çeşitlerinden "Standartlaştırılmış Açık Uçlu 
Görüşme Formu" aracılığı ile toplanmıştır. Öğretmenler ile yapılan görüşmelerinden elde 
edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel 
amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011). Bu çerçevede içerik analizi yoluyla veriler tanımlanmaya ve verilerin içinde 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

56 
 

saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İçerik analizini oluşturan 
bölümlerde yapılanlarincelediğinide:  
 Verilerin Kodlanması:Öğretmenler ile yapılan görüşmeler sonucunda ulaşılan kod ve 
temalar EK-2‟de verilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmede alt problemler dikkate 
aldığında verilerden toplam 32 koda ulaşılmıştır. Her kod ilgili olduğu tema başlığının altında 
verilmeye çalışılmıştır. 
 Temaların Bulunması:Çıkan kodlardan yola çıkarak verileri genel düzeyde 
açıklayabilen ve kodları belirli kategorilerde toplayan temalara ulaşılmıştır. Öğretmenlerle 
yapılan görüşmede alt problemler dikkate alındığında verilerden toplam 10 temaya 
ulaşılmıştır. 
 Kodların ve Temaların Düzenlenmesi:Öğretmenlerle yapılan görüşmede ulaşılan 
toplam 32 kod, yine belirlenen 10 temaya bölüştürülmüştür.   
 Bulguların Yorumlanması:Bu son aşamada toplanılan verilere anlam kazandırmak, 
bulgular arasındaki ilişkileri açıklamak, neden- sonuç ilişkilerini belirtmek, bulgulardan bir 
takım sonuçlar çıkarmak ve elde edilen sonuçların önemini ortaya koymak için kapsamlı 
yorumlar yapılmıştır. 
 
 Bulgular 
 Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda elde 
edilen bulgular çözümlenerek yorumlanmıştır. 
 

Tablo 2. "Dijital vatandaĢlık" kavramının ne olduğunu biliyor musunuz? Kısaca açıklar 
mısınız? 

Kodlar Bölümler Cinsiyet Toplam 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Ö 20e 
24k 

44 

Türkçe Ö. 10e 
7k 

17 

Sosyal B. Ö. 15e 
1k 

16 

İngilizce Ö. 6e 
6k 

12 

 
 
Hayır, Bilmiyorum 
 

Fen Bilimleri Ö. 7e 
2k 

9 

Matematik 3e 
6k 

9 

 Beden/Görsel S.Ö. 8e 
4k 

12 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 4e 
2k 

6 

Diğer Öğret.  6e 
3k 

9 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 6e 
8k 

14 

Türkçe Ö. 4e 
3k 

7 

Sosyal B. Ö. 6e 
2k 

8 

İngilizce Ö. 1e 
3k 

4 
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e-devleti sık kullanan kiĢiler 

Fen Bilimleri Ö. 3e 
2k 

5 

Matematik 4e 
1k 

5 

 Beden/Görsel S.Ö. 2e 
6k 

8 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 2e 
3k 

5 

Diğer Öğret.  2e 
4k 

6 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 6e 
3k 

9 

Türkçe Ö. 3e 
2k 

5 

Sosyal B. Ö. 3e 
4k 

7 

İngilizce Ö. 2e 
3k 

5 

 
 
 
Sanal ortamda etkin olan vatandaĢ 

Fen Bilimleri Ö. 2e 
4k 

6 

Matematik 2e 
3k 

5 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
- 

- 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 1e 
1k 

2 

Diğer Öğret.  - 
1k 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö - 
2k 

 
2 

Türkçe Ö. 3e 
3k 6 

Sosyal B. Ö. 1e 
2k 

3 

İngilizce Ö. 2e 
2k 

4 

Günlük iĢlerini genelde internet aracılığı ile 
halleden kiĢi Fen Bilimleri Ö. 1e 

2k 
3 

Matematik 2e 
2k 

4 

 Beden/Görsel S.Ö. 1e 
- 

1 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö - 
2k 

2 

Diğer Öğret.  3e 
1k 

4 

 

Tablo 2 incelediğinde Sınıf (44) ve Beden/Görsel Sanat öğretmenlerinin yarıdan 
fazlasının (12), diğer tüm öğretmenlik alanlarının da yarıya yakınının “Dijital Vatandaşlık” 
kavramınınne olduğuna Hayır, bilmiyorum cevabını verdikleri; tüm öğretmenlik alanlarının 
çok azının (1/3 veya 1/4) dijital vatandaşlık kavramını “e-devleti sık kullanan kişiler, Sanal 
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ortamda etkin olan vatandaş ve Günlük işlerini genelde internet aracılığı ile halleden kişi” 
olarak ifade ettikleri görülmektedir.  

Tablo 3. "Dijital eriĢim” kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca 
açıklayabilir misiniz? 

Kodlar Bölümler Cinsiyet Toplam 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Ö 16e 
16k 

32 

Türkçe Ö. 7e 
6k 

13 

Sosyal B. Ö. 8e 
2k 

10 

İngilizce Ö. 5e 
6k 

11 

 
 
Hayır, Bilmiyorum 
 

Fen Bilimleri Ö. 1e 
3k 

4 

Matematik 3e 
3k 

6 

 Beden/Görsel S.Ö. 9e 
5k 

14 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 4e 
5k 

9 

Diğer Öğret.  6e 
2k 

8 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 16e 
21k 

37 

Türkçe Ö. 13e 
9k 

22 

Sosyal B. Ö. 17e 
7k 

24 

İngilizce Ö. 6e 
8k 

14 

Ġnternet ve digital araçlar vasıtasıyla bilgiye 
eriĢim 
 
 

Fen Bilimleri Ö. 12e 
7k 

19 

Matematik 8e 
9k 

17 

 Beden/Görsel S.Ö. 2e 
5k 

7 

 
 Teknoloji Tasarım Ö 

 
Diğer Öğrt 

3e 
3k 
5e 
7k 

6 
 

12 

 

Tablo 3 incelediğinde Teknoloji Tasarım (9) ve Beden/Görsel Sanatlar 
öğretmenlerinin (14) yarıdan fazlasının  “Dijital erişim” kavramının ne olduğuna “Hayır, 
bilmiyorum” cevabını verdikleri, diğer tüm öğretmenlik alalarının yarıdan fazlasının bu 
kavramı “İnternet ve digital araçlar vasıtasıyla bilgiye erişim” şeklinde ifade ettikleri 
görülmektedir.  
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Tablo 4. Dijital ticaret kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca 
açıklayabilir misiniz? 

Kodlar Bölümler Cinsiyet Toplam 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Ö 12e 
12k 

24 

Türkçe Ö. 3e 
4k 

7 

Sosyal B. Ö. 9e 
2k 

11 

İngilizce Ö. 5e 
5k 

10 

 
 
Hayır, Bilmiyorum 
 

Fen Bilimleri Ö. 1e 
2k 

3 

Matematik 2e 
2k 

4 

 Beden/Görsel S.Ö. 6e 
4k 

10 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 2e 
5k 

7 

Diğer Öğret.  3e 
1k 

4 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 20e 
25k 

45 

Türkçe Ö. 17e 
11k 

28 

Sosyal B. Ö. 16e 
7k 

23 

İngilizce Ö. 6e 
9k 

15 

Ġnternet aracılığıyla yapılan ticaret 
 
 

Fen Bilimleri Ö. 12e 
8k 

20 

Matematik 9e 
10k 

19 

 Beden/Görsel S.Ö. 5e 
6k 

11 

 
 Teknoloji Tasarım Ö 

 
Diğer Öğrt 

5e 
3k 
8e 
8k 

8 
 

16 

 

Tablo 4 incelediğinde tüm öğretmenlerin yarıdan fazlasının “Dijital ticaret” kavramını 
İnternet aracılığıyla yapılan ticaret şeklinde tanımladıkları görülmektedir.  
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Tablo 5. Dijital iletiĢim kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca 
açıklayabilir misiniz? 

Kodlar Bölümler Cinsiyet Toplam 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Ö 13e 
11k 

24 

Türkçe Ö. 6e 
6k 

12 

Sosyal B. Ö. 12e 
2k 

14 

İngilizce Ö. 5e 
5k 

10 

 
 
Hayır, Bilmiyorum 
 

Fen Bilimleri Ö. 2e 
5k 

7 

Matematik 3e 
4k 

7 

 Beden/Görsel S.Ö. 7e 
4k 

11 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 3e 
2k 

5 

Diğer Öğret.  5e 
4k 

9 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 19e 
26k 

45 

Türkçe Ö. 14e 
9k 

23 

Sosyal B. Ö. 13e 
7k 

20 

İngilizce Ö. 8e 
7k 

15 

Sosyal medya araçlarıyla iletiĢime geçmek 
 
 

Fen Bilimleri Ö. 11e 
5k 

16 

Matematik 8e 
8k 

16 

 Beden/Görsel S.Ö. 4e 
6k 

10 

 
 Teknoloji Tasarım Ö 

 
Diğer Öğrt 

4e 
6k 
6e 
5k 

10 
 

11 

 
Tablo 5 incelediğinde tüm öğretmenlerin yarıdan fazlasının “Dijital iletişim” 

kavramını “Sosyal medya araçlarıyla iletişime geçmek” şeklinde tanımladıkları görülmektedir 
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Tablo 6. Dijital okuryazarlık kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca 
açıklayabilir misiniz? 

Kodlar Bölümler Cinsiyet Toplam 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Ö 21e 
11k 

32 

Türkçe Ö. 8e 
5k 

13 

Sosyal B. Ö. 12e 
2k 

14 

İngilizce Ö. 5e 
6k 

11 

 
 
Hayır, Bilmiyorum 
 

Fen Bilimleri Ö. 2e 
2k 

4 

Matematik 3e 
2k 

5 

 Beden/Görsel S.Ö. 9e 
4k 

13 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 4e 
3k 

7 

Diğer Öğret.  4e 
4k 

8 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 9e 
21k 

30 

Türkçe Ö. 12e 
6k 

18 

Sosyal B. Ö. 7e 
3k 

10 

İngilizce Ö. 3e 
5k 

8 

Sanal ortamda e-kitap, e-dergi,e-gazete 
okumak Fen Bilimleri Ö. 8e 

3k 
11 

Matematik 5e 
7k 

12 

 Beden/Görsel S.Ö. 2e 
4k 

6 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 2e 
2k 

4 

Diğer Öğret.  5e 
3k 

8 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 2e 
5k 

7 

Türkçe Ö. - 
3k 

3 

Sosyal B. Ö. 1e 
3k 

4 

İngilizce Ö. 1e 
1k 

2 

Kitle iletiĢim araçları ve dijital araçları 
etkin kullanan kiĢiler Fen Bilimleri Ö. 2e 

2k 
4 

Matematik 2e 
3k 

5 

 Beden/Görsel S.Ö. - - 
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- 
 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 1e 
2k 

3 

Diğer Öğret.  1e 
1k 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö - 
- 

- 

Türkçe Ö. - 
1k 

1 

Sosyal B. Ö. 1e 
- 

1 

İngilizce Ö. 2e 
- 

2 

Medya iletilerinde yer alan iĢaret ve 
sembolleri anlayan kiĢiler Fen Bilimleri Ö. 1e 

3k 
4 

Matematik 1e 
- 

1 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
2k 

2 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö - 
1k 

1 

Diğer Öğret.  1e 
1k 

2 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö - 
- 

- 

Türkçe Ö. - 
- 

- 

Sosyal B. Ö. 4e 
1k 

5 

İngilizce Ö. - 
2k 

2 

Uzaktan eğitim uygulamaları Fen Bilimleri Ö. - 
- 

- 

Matematik - 
- 

- 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
- 

- 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö - 
- 

- 

Diğer Öğret.  - 
- 

- 
 

 

Tablo 6 incelendiğinde Sınıf, Beden/Görsel Sanatlar, Sosyal Bilgiler, İngilizce, 
Türkçe, Teknoloji Tasarım ve Diğer grubunda yer alan öğretmenlerin yarıya yakının “Dijital 
okuryazarlık” kavramının ne olduğuna “Hayır, bilmiyorum cevabını verdikleri; bu alanlardaki  
diğer öğretmenlerin yarsının, özellikle de Fen Bilimleri ve Matematik öğretmenliği 
alanlarındaki öğretmenlerin çoğunluğunun dijital okuryazalık kavramını “Sanal ortamda e-
kitap, e-dergi,e-gazete okumak ve Kitle iletişim araçları ve dijital araçları etkin kullanan 
kişiler” şeklinde ifade ettikleri ve tüm öğretmenlerin genel olarak “Medya iletilerinde yer alan 
işaret ve sembolleri anlayan kişiler ve Uzaktan eğitim uygulamaları” kavramlarını çok az 
kullandıkları görülmektedir.  
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Tablo 7. Dijital etik kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca 
açıklayabilir misiniz? 

Kodlar Bölümler Cinsiyet Toplam 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Ö 19e 
17k 

36 

Türkçe Ö. 8e 
4k 

12 

Sosyal B. Ö. 13e 
5k 

18 

İngilizce Ö. 7e 
8k 

15 

 
 
Hayır, Bilmiyorum 
 

Fen Bilimleri Ö. 7e 
4k 

11 

Matematik 4e 
8k 

12 

 Beden/Görsel S.Ö. 8e 
4k 

12 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 5e 
3k 

8 

Diğer Öğret.  6e 
3k 

9 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 13e 
18k 

31 

Türkçe Ö. 7e 
10k 

17 

Sosyal B. Ö. 9e 
4k 

13 

İngilizce Ö. 3e 
6k 

9 

 
 
 
Sanal ortamda etik davranma 

Fen Bilimleri Ö. 3e 
6k 

9 

Matematik 4e 
2k 

6 

 Beden/Görsel S.Ö. 3e 
6k 

9 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 2e 
2k 

4 

Diğer Öğret.  4e 
4k 

8 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö - 
2 2 

Türkçe Ö. 3e 
- 

3 

Sosyal B. Ö. 3e 
- 

3 

İngilizce Ö. - 
- 

- 

 
 
 
Sanal ortamdaki ahlaki değerlerin tümü 

Fen Bilimleri Ö. 3e 
- 

3 

Matematik 3e 
2k 

5 

 Beden/Görsel S.Ö. - - 
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- 
 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö - 
1k 

1 

Diğer Öğret.  1e 
1k 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö - 
- 

- 

Türkçe Ö. 2e 
1k 

3 

Sosyal B. Ö. - 
- 

- 

İngilizce Ö. 1e 
- 

1 

Patent ve telif haklarının ihlal edilmesini 
engelleyen kurallar,Telif haklarına dikkat 
etme 

Fen Bilimleri Ö. - 
- 

- 

Matematik - 
- 

- 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
- 

- 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö - 
2k 

2 

Diğer Öğret.  - 
1k 

1 

 

Tablo 7 incelendiğinde tüm öğretmenlerin yarısının “Dijital etik” kavramının ne 
olduğuna hayır cevabını verdikleri, diğer yarsının da bu kavramı “Sanal ortamda etik 
davranma” şeklinde ifade ettikleri görülmektedir. Yine tüm öğretmenlerin çok az bir kısmının 
dijital etik kavramını “Sanal ortamdaki ahlaki değerlerin tümü ve Patent ve telif haklarının 
ihlal edilmesini engelleyen kurallar,Telif haklarına dikkat etme” şeklinde ifade ettikleri 
görülmektedir.  

Tablo 8. Dijital kanun kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca 
açıklayabilir misiniz? 

Kodlar Bölümler Cinsiyet Toplam 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Ö 24e 
21k 

45 

Türkçe Ö. 12e 
8k 

20 

Sosyal B. Ö. 14e 
3k 

17 

İngilizce Ö. 7e 
10k 

17 

 
 
Hayır, Bilmiyorum 
 

Fen Bilimleri Ö. 6e 
5k 

11 

Matematik 3e 
7k 

10 

 Beden/Görsel S.Ö. 10e 
4k 

14 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 4e 
3k 

7 

Diğer Öğret.  6e 
4k 

10 
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Sınıf Ö 6e 
13k 

19 

Türkçe Ö. 8e 
6k 

14 

Sosyal B. Ö. 8e 
6k 

14 

İngilizce Ö. 4e 
4k 

8 

 
 
 
Sanal ortamdaki kanunlara uyma 

Fen Bilimleri Ö. 6e 
3k 

9 

Matematik 4e 
3k 

7 

 Beden/Görsel S.Ö. 1e 
2k 

3 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 2e 
3k 

5 

Diğer Öğret.  4e 
3k 

7 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 2e 
3k 

5 

Türkçe Ö. - 
- 

- 

Sosyal B. Ö. 2e 
- 

2 

İngilizce Ö. - 
- 

- 

 
 
 
Siber suçlarla ilgili kanunlar 

Fen Bilimleri Ö. 1e 
2k 

3 

Matematik 3e 
1k 

4 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
4k 

4 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 1e 
2k 

3 

Diğer Öğret.  - 
2k 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö - 
- 

- 

Türkçe Ö. - 
1k 

1 

Sosyal B. Ö. 1e 
- 

1 

İngilizce Ö. - 
- 

- 

Patent ve telif haklarının ihlal edilmesini 
engelleyen kurallar 
 

Fen Bilimleri Ö. - 
- 

- 

Matematik 1e 
1k 

2 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
- 

- 
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Teknoloji Tasarım Ö - 
- 

- 

Diğer Öğret.  1e 
- 

1 

 

Tablo 8 incelendiğinde tüm öğretmenlerin yarıdan fazlasının “Dijital kanun” 
kavramının ne olduğuna hayır cevabını verdikleri, geriye kalan öğretmenlerin büyük bir 
kısmının da bu kavramı “Sanal ortamdaki kanunlara uyma” şeklinde ifade ettikleri, tüm 
öğretmenlerin çok azının yine bu kavramı “Siber suçlarla ilgili kanunlar ve Patent ve telif 
haklarının ihlal edilmesini engelleyen kurallar” şeklinde ifade ettikleri görülmektedir.  

Tablo 9. Dijital haklar ve sorumluluklar kavramının ne demek olduğunu biliyor 
musunuz? Kısaca açıklayabilir misiniz? 

Kodlar Bölümler Cinsiyet Toplam 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Ö 24e 
23k 

47 

Türkçe Ö. 13e 
6k 

19 

Sosyal B. Ö. 17e 
3k 

20 

İngilizce Ö. 7e 
10k 

17 

 
 
Hayır, Bilmiyorum 
 

Fen Bilimleri Ö. 7e 
3k 

10 

Matematik 3e 
5k 

8 

 Beden/Görsel S.Ö. 11e 
6k 

17 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 5e 
6k 

11 

Diğer Öğret.  9e 
4k 

13 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 8e 
14k 

22 

Türkçe Ö. 7e 
9k 

16 

Sosyal B. Ö. 8e 
6k 

14 

İngilizce Ö. 4e 
4k 

8 

Sosyal ortamda ne yapması yada ne 
yapmaması gerektiğini bilmek 
 
 

Fen Bilimleri Ö. 6e 
7k 

13 

Matematik 8e 
7k 

15 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
4k 

4 

 
 Teknoloji Tasarım Ö 

 
Diğer Öğrt 

2e 
2k 
2e 
5e 

4 
 

7 
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Tablo 9 incelendiğinde tüm öğretmenlerin yarıdan fazlasının “Dijital haklar ve 
sorumluluklar”kavramının ne olduğuna hayır cevabını verdikleri, geriye kalan öğretmenlerin 
bu kavramı “Sosyal ortamda ne yapması yada ne yapmaması gerektiğini bilmek” şeklinde 
ifade ettikleri görülmektedir. 

Tablo 10. Dijital sağlık kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca 
açıklayabilir misiniz? 

Kodlar Bölümler Cinsiyet Toplam 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Ö 25e 
28k 

53 

Türkçe Ö. 13e 
8k 

21 

Sosyal B. Ö. 15e 
2k 

17 

İngilizce Ö. 9e 
8k 

17 

 
 
Hayır, Bilmiyorum 
 

Fen Bilimleri Ö. 7e 
6k 

13 

Matematik 6e 
7k 

13 

 Beden/Görsel S.Ö. 9e 
5k 

14 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 3e 
3k 

6 

Diğer Öğret.  7e 
3k 

10 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö - 
9k 

9 

Türkçe Ö. 6e 
4k 

10 

Sosyal B. Ö. 6e 
5k 

11 

İngilizce Ö. 2e 
4k 

6 

Dijital ortamda sağlık iĢlerini (e randevu, e-
tahlil vb) takip etme Fen Bilimleri Ö. 2e 

2k 
4 

Matematik 4e 
5k 

9 

 Beden/Görsel S.Ö. 2e 
5k 

7 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 4e 
5k 

9 

Diğer Öğret.  4e 
6k 

10 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 5e 
- 

5 

Türkçe Ö. 1e 
3k 

4 

Sosyal B. Ö. 4e 
2k 

6 

İngilizce Ö. - 
2k 

2 
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Dijital araçların neden olduğu fiziksel ve 
ruhsal rahatsızlıklar Fen Bilimleri Ö. 2e 

- 
2 

Matematik 1e 
- 

1 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
- 

- 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö - 
- 

- 

Diğer Öğret.  - 
- 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 2e 
- 

2 

Türkçe Ö. - 
- 

- 

Sosyal B. Ö. - 
- 

- 

İngilizce Ö. - 
- 

- 

Sağlıkla ilgili bilgilendirici web sayfaları 
 Fen Bilimleri Ö. 2e 

2k 
4 

Matematik - 
- 

- 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
- 

- 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö - 
- 

- 

Diğer Öğret.  - 
- 

- 

 
Tablo 10 incelendiğinde tüm öğretmenlerin yarıdan fazlasının “Dijital sağlık” 

kavramının ne olduğuna hayır cevabını verdikleri, geriye kalan öğretmenlerin bu kavramı 
“Dijital ortamda sağlık işlerini (e randevu, e-tahlil vb) takip etme” şeklinde ifade ettikleri 
görülmektedir. Öğretmenlerin çok az bir kısmının da yine bu kavramı  “Dijital araçların neden 
olduğu fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar ve Sağlıkla ilgili bilgilendirici web sayfaları” şeklinde 
ifade ettikleri görülmektedir.  

Tablo 11. Dijital güvenlik kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? 
Kısaca açıklayabilir misiniz? 

Kodlar Bölümler Cinsiyet Toplam 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıf Ö 22e 
20k 

42 

Türkçe Ö. 7e 
5k 

12 

Sosyal B. Ö. 16e 
2k 

18 

İngilizce Ö. 8e 
9k 

17 

 
 
Hayır, Bilmiyorum 
 

Fen Bilimleri Ö. 5e 
4k 

9 

Matematik 4e 
4k 

8 

 Beden/Görsel S.Ö. 11e 15 
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4k 
 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 3e 
3k 

6 

Diğer Öğret.  6e 
7k 

13 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 7e 
14k 

21 

Türkçe Ö. 9e 
5k 

14 

Sosyal B. Ö. 3e 
2k 

5 

İngilizce Ö. 3e 
4k 

7 

Dijital ortamda kendini güvene alma Fen Bilimleri Ö. 5e 
4k 

9 

Matematik 3e 
8k 

11 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
4k 

4 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 2e 
2k 

4 

Diğer Öğret.  5e 
- 

5 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö 3e 
3k 

6 

Türkçe Ö. 2e 
4k 

6 

Sosyal B. Ö. 4e 
1k 

5 

İngilizce Ö. - 
1k 

1 

 
 
 
ġifreli iĢlerde güçlü Ģifre oluĢturma 

Fen Bilimleri Ö. 2e 
2k 

4 

Matematik 3e 
- 

3 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
2k 

2 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö 2e 
3k 

5 

Diğer Öğret.  - 
2k 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sınıf Ö - 
- 

- 

Türkçe Ö. 2e 
1k 

3 

Sosyal B. Ö. 2e 
4k 

6 

İngilizce Ö. - 
- 

- 

Siber saldırılara karĢı güvenliği sağlama 
 Fen Bilimleri Ö. 1e 

- 
1 
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Matematik 1e 
- 

1 

 Beden/Görsel S.Ö. - 
- 

- 

 
 
 
 

Teknoloji Tasarım Ö - 
- 

- 

Diğer Öğret.  - 
- 

- 

 

Tablo 11 incelendiğinde Sınıf, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Beden/Görsel Sanatlar ve 
Diğer grubunda yer alan öğretmenlerin yarıdan fazlasının “dijital güvenlik” kavramını 
bilmedikleri, bu öğretmenlik alanlarından geriye kalan öğretmenler ile Türkçe, Fen Bilimleri 
ve Matematik öğretmenlerinin genelinin bu kavramı “Dijital ortamda kendini güvene alma ve 
Şifreli işlerde güçlü şifre oluşturma” şeklinde ifade ettikleri görülmektedir. Türkçe, 
Matematik ve Fen Bilimleri öğretmenler 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 
Bu bölümde araştırmaya katılan öğretmenlerin bulgular kısmında verdikleri cevaplar 

tartışılmış, konuyla ilgili daha önce yapılmış ve bu çalışmanın sonuçlarını destekleyen yada 
desteklemeyen araştırmalara yer verilmiştir. Birinci alt problemin sonuçları incelendiğinde 
Genel olarak Sınıf ve Beden/Görsel Sanat öğretmenlerinin yarıdan fazlasının, diğer tüm 
öğretmenlik alanlarının da yarıya yakınının Dijital Vatandaşlık kavramını bilmedikleri 
görülmektedir. Dijital vatandaşlık kavramının ne olduğunu genel olarak öğretmenlerin 
bilmiyor olmaları değişen çağı takip etmediklerinin bir sonucudur. Şeylan (2008) yaptığı 
çalışmada öğretmenlerin genel olarak kitle iletişim araçlarını kullanma konusunda yeterli 
donanıma sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Dijital teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı 
bu çağda, eğitimin sınıflardaki uygulayıcısı olan öğretmenlerin klasik rollerinde bir devrim 
yaşanmış, dijital teknolojiyi kullanma konusundaki bilgi, beceri ve yeterlilikleri giderek önem 
kazanmıştır. Bundan dolayı, çağın öğretmenlerinden hitap ettikleri kitleye uygun pedagojik 
bilgiye ve çağın gereklerine uyabilecek düzeyde teknolojik yeterliliğe sahip olmaları 
beklenmektedir (Yaman, Demirtaş ve Aydemir, 2013). Umay'ın (2004) 25 matematik 
öğretmeni ve  53 matematik öğretmen adayı ile öğretim sürecinde bilişim teknolojilerinin 
kullanımına ilişkin bakışlarını belirlemeye yönelik çalışmasında öğretmen adaylarının ve 
öğretmenlerin bilgi teknolojilerine yeterince hâkim olmadıklarını ortaya koymuştur.  Prensky 
(2005) günümüz öğrencilerinin, sınıf ortamındaki öğretmenlerden çok farklı olduğunu,  20. 
Yüzyılın eğitim anlayışı ile hareket eden öğretmenlerin 21. Yüzyılın dijital yerli olarak ifade 
edilen öğrencilere rehberlik yapamadıklarına değinmiştir.  İkinci alt problemden elde edilen 
sonuçlar incelediğinde Teknoloji Tasarım ve Beden/Görsel Sanatlar öğretmenlerinin dışında 
tüm öğretmenlerin dijital erişim kavramını “İnternet ve dijital araçlar vasıtasıyla bilgiye 
erişim” şeklinde ifade ettikleri görülmektedir. 2010 yılında 154 bin abonesi bulunan fiber 
internet altyapısı Mart 2014 itibarıyla 1,28 milyon aboneye ve yüzde 22 hane halkı kapsama 
oranına ulaşmıştır. Benzer bir artış mobil telefon kullanımında da görülmektedir. 2014 
itibarıyla 13,3 milyon abonesi bulunan sabit telefon hizmetlerinin yanında mobil telefon 
abone sayısındaki artma eğilimi devam etmiş ve aynı dönem itibarıyla yüzde 91,5‟lik 
penetrasyon oranı ile 70,1 milyona ulaşmıştır (BTDB, 2015). Türkiye‟de sayısal olarak dijital 
erişim olanaklarını artmasının, dijital erişim kavramının özünün anlaşılmasına pek de etki 
etmediği söylenebilir. Üçüncü alt problemde elde edilen bulgular incelediğinde tüm 
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öğretmenlerin yarıdan fazlasının “Dijital ticaret” kavramını İnternet aracılığıyla yapılan ticaret 
şeklinde tanımladıkları görülmektedir. Bu sonuç Türkiye‟de internet kullanım oranın 
artmasının bir sonucu olabilir. TÜİK‟in (2014) Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 
Araştırması internet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya 
hizmet siparişi verme ya da satın alma oranın %30,8 olduğunu, önceki yıl internet üzerinden 
alışveriş yapanların oranın ise %24,1 olduğunu ortaya koymaktadır. Dördüncü alt problemden 
elde edilen sonuçlar incelendiğinde tüm öğretmenlerin yarıdan fazlasının “Dijital iletişim” 
kavramını “Sosyal medya araçlarıyla iletişime geçmek” şeklinde tanımladıkları 
görülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internette iletişim denilince akla gelen 
ilk şey sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yapılan iletişim faaliyetidir. TÜİK‟in (2016) Hane 
Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016 yılının ilk üç ayında internet kullanan 
bireylerin %82,4‟ünün sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya 
fotoğraf vb. içerik paylaşıma, %74,5 ile paylaşım sitelerinden video izleme, %69,5 ile online 
haber, gazete ya da dergi okuma, %65,9 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %65,5 ile mal ve 
hizmetler hakkında bilgi arama ve %63,7 ile İnternet üzerinden müzik dinleme (web radyo) 
faaliyetlerini yaptığını ortaya koymaktadır. Beşinci alt problemden elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde tüm öğretmenlerin genel olarak yarısının Dijital okuryazarlık kavramını 
bilmedikleri, diğer yarısının da bu kavramı “Sanal ortamda e-kitap, e-dergi,e-gazete okumak 
ve Kitle iletişim araçları ve dijital araçları etkin kullanan kişiler” şeklinde ifade ettikleri” 
görülmektedir. Dijital okuryazarlık kavramının e-kitap, e-dergi vb. kavramlarla 
ilişkilendirilmesinin önemli nedenlerinden biri  okuma veya yazma denildiğinde hemen bir 
basılı kaynağın okunması veya yazılması durumunu olabilir. Okuma kavramının dijital 
kavram ile birlikte kullanılması sonucu da "dijital okuryazarlık" kavramı internette bir şey 
okuma veya yazma şeklinde algılanmaktadır.  Altıncı alt problemden elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde, tüm öğretmenlerin genelinin dijital etik kavramının ne demek olduğunu 
bilmedikleri, diğer yarsının da bu kavramı “Sanal ortamda etik davranma” şeklinde ifade 
ettikleri görülmektedir. Yedinci alt problemden elde edilen sonuçlar incelendiğinde, tüm 
öğretmenlerin genel olarak  “Dijital kanun” kavramını bilmedikleri görülmektedir. Sekizinci 
alt problemden elde edilen sonuçlar incelendiğinde tüm öğretmenlerin genel olarak “Dijital 
haklar ve sorumluluklar” kavramını bilmedikleri görülmektedir.Dokuzuncu alt problemden 
elde edilen sonuçlar incelendiğinde tüm öğretmenlerin genel olarak “Dijital sağlık” kavramını 
bilmedikleri görülmektedir. Onuncu  alt problemden elde edilen sonuçlar incelendiğinde tüm 
öğretmenlerin genel olarak  “Dijital güvenlik” kavramını bilmedikleri görülmektedir. 
Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin dijital vatandaşlık ve 
alt boyutları konularında yeterli bir bilgi düzeyine sahip olmadıkları görülmektedir. 
Öğretmenlerin verdikleri cevaplardan bu kavramların birçoğunu ilk defa duydukları 
anlaşılmaktadır.  

 
KAYNAKÇA 
Alberta Education. (2012). Digital Citizenship Policy Development 

Guide.https://education.alberta.ca/media/3227621/digital-citizenship-policy-
development-guide.pdf. Erişim tarihi: 16.06.2015 

Churches, A. (2011). The Digital Citizen. 
http://edorigami.wikispaces.com/The+Digital+Citizen. Erişim tarihi: 16.06.2016 

http://edorigami.wikispaces.com/The+Digital+Citizen


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

72 
 

Görmez, E. (2016). Öğretmen Adaylarının “Dijital Vatandaşlık ve Alt Boyutları” Hakkındaki 
Görüşleri (Bir Durum Çalışması), Turkish Studies International Periodical for the 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(21).  

Gürcan, H. İ. (2013). İnternette Medya Okuryazarlığı Yaklaşımı, 
http://inettr.org.tr/inetconf16/sunum/inettr11-5.doc. Erişim tarihi: 16.06.2016 

Kepenekçi, Y. K. (2008). İnsan Hakları Ve Vatandaşlık. Ankara: Ekinoks Yayınevi 

Kızılay, N. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmenim Bana Göre İyi Vatandaş, Turkish 
StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish 
or Turkic, 10(11).  

Prensky, M. (2005). Listen to the natives. Educational Leadership: Learning in the Digital 
Age. 63 (4), 8-13. http://www.siprep.org/prodev/documents/Prensky.pdf] Erişim tarihi: 
03.08.2016 

Ribble, M. (2011). Digital Citizenship in Schools (2nd ed.). Eugene, OR: International 
Society for Technology in Education (ISTE). 

Şeylan, S. (2008). Medya Okuryazarlığı Ders Uygulamalarında Dünya Üzerinde Görülen 
Aksaklıklar.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 

Umay, A. (2004). Primary mathematics teachers‟ and prospective teachers‟ perspectives 
towards ICT use. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26, 176-181. 
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1105-published.pdf. 
Erişim tarihi: 03.08.2016 

Yaman, H., Demirtaş, T. ve Aydemir, Z.,İ. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital 
Pedagojik Yeterlilikleri,  Turkish Studies 8(8) 

Yıldırım, A. veŞimşek H. (2011). Sosyalbilimlerdenitelaraştırmayöntemleri. Ankara: 
SeçkinYayıncılık 

 
ĠNTERNET KAYNAKLARI 

BTDB (Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı) (2015). 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
Eylem Planı 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/20152018_bilgi_toplumu_stratejisi_ve_eylem_plani.
pdf. Erişim tarihi: 23.08.2016 

digitalcitizenship.net (2016). Digital Citizenship, Using Technology Appropriately,  
http://www.digitalcitizenship.net/. Erişim tarihi: 12.06.2016 

TÜİK, (2014). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198,  

______(2016). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779. Erişim tarihi: 
16.08.2016 

 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/20152018_bilgi_toplumu_stratejisi_ve_eylem_plani.pdf
file:///C:/Users/Asus/Downloads/20152018_bilgi_toplumu_stratejisi_ve_eylem_plani.pdf
http://www.digitalcitizenship.net/
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

73 

EK-1 AÇIK UÇLU GÖRÜġME FORMU 
 
Değerli katılımcı, bu çalışmanın amacı öğretmenlerin/öğretmen adaylarının "dijital 
vatandaşlık ve alt boyutları" hakkındaki düşüncelerini ortaya koyarak, konuyla alakalı 
yeterlilik düzeylerini tespitetmektir. Bu çalışmada, isimleriniz kullanılmayacaktır. Şimdiden 
vereceğiniz samimi ve içten cevaplardan dolayıteşekkür ederim.  
 

1. Dijital vatandaşlık kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsanız 
kısaca açıklayabilir misiniz? 

2. Dijital erişim kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca açıklayabilir 
misiniz? 

3. Dijital ticaret kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca açıklayabilir 
misiniz? 

4. Dijital iletişim kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca açıklayabilir 
misiniz?  

5. Dijital okuryazarlık kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca 
açıklayabilir misiniz? 

6. Dijital etik kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca açıklayabilir 
misiniz?  

7. Dijital kanun kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca açıklayabilir 
misiniz? 

8. Dijital haklar ve sorumluluklar kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? 
Kısaca açıklayabilir misiniz? 

9. Dijital sağlık kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca açıklayabilir 
misiniz? 

10. Dijital güvenlik kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kısaca açıklayabilir 
misiniz? 

 

EK-2 KODLAR VE TEMALAR 

1.Dijital vatandaĢlık  
e-devleti sık kullanan kişiler 
Sanal ortamda etkin olan vatandaş 
Günlük işlerini genelde internet aracılığı ile halleden kişi 
 
2. Dijital eriĢim  
Hayır, Bilmiyorum 
İnternet ve digital araçlar vasıtasıyla bilgiye erişim 
 
3. Dijital ticaret 
Hayır, Bilmiyorum 
İnternet aracılığıyla yapılan ticaret 
 
4. Dijital iletiĢim  
Hayır, Bilmiyorum 
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Sosyal medya araçlarıyla iletişime geçmek 
 
5. Dijital okuryazarlık 
Hayır, Bilmiyorum 
Sanal ortamda e-kitap, e-dergi,e-gazete okumak 
Kitle iletişim araçları ve dijital araçları etkin kullanan kişiler 
Medya iletilerinde yer alan işaret ve sembolleri anlayan kişiler 
Uzaktan eğitim uygulamaları 
 
6. Dijital etik 
Hayır, Bilmiyorum 
Sanal ortamda etik davranma 
Sanal ortamdaki ahlaki değerlerin tümü 
Patent ve telif haklarının ihlal edilmesini engelleyen kurallar,Telif haklarına dikkat etme 
 
7. Dijital kanun  
Hayır, Bilmiyorum 
Sanal ortamdaki kanunlara uyma 
Siber suçlarla ilgili kanunlar 
Patent ve telif haklarının ihlal edilmesini engelleyen kurallar 
 
8. Dijital haklar ve sorumluluklar 
Hayır, Bilmiyorum 
Sosyal ortamda ne yapması yada ne yapmaması gerektiğini bilmek 
 
9. Dijital sağlık  
Hayır, Bilmiyorum 
Dijital ortamda sağlık işlerini (e randevu, e-tahlil vb) takip etme 
Dijital araçların neden olduğu fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar 
Sağlıkla ilgili bilgilendirici web sayfaları 
 
10. Dijital güvenlik 
Hayır, Bilmiyorum 
Dijital ortamda kendini güvene alma 
Şifreli işlerde güçlü şifre oluşturma 
Siber saldırılara karşı güvenliği sağlama 
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BALKAN TÜRKLERİNİN YAKIN DÖNEM KAHRAMANLARI 
“YÜCELCİLER” 

 

Selçuk Kürşad KOCA* 

Öz 

 “Yücel TeĢkilatı” veya kısaca “Yücelciler” 1941 yılında Makedonya‟da Türklere yönelik haksızlıklara karĢı 
durmak, Makedonya Türklerinin millî ve dinî varlıklarını korumak ve yaĢatmak üzere faaliyetler yürütmek için bir 
araya gelen aydınların oluĢturduğu toplumsal bir hareket olarak karĢımıza çıkmaktadır.  Bu amaçla ilk Türk okulu 
“Tefeyyüz”ün açılması, Yugoslav radyosunda ilk Türkçe yayınların yapılması ve ilk Türkçe gazete olan “Birlik”in 
yayına baĢlamasını sağladıkları görülür. Komünizm baskısı altında olmalarına rağmen insan hakları, eĢitlik ve 
adalet fikirlerini tarihi bir Ģuurla hayata geçirdiklerini ve bu amaç uğrunda kurĢuna dizilmek suretiyle canlarını 
feda ettiklerini görmekteyiz. 

“Yücelciler”in 1948 yılında yargılanıp suçlu bulunmaları ve birçoğunun kurĢuna dizilerek idam edilmesi, verilen 
müebbet hapis cezaları, el konan mallar, mahkeme kararlarının Türklerin yoğun olarak yaĢadığı mahallelerde 
hoparlörlerle halka duyurulması dün olduğu gibi bu gün de Türk toplumunun hafızasında derin izlere sahiptir. Bu 
izlerin yansımaları gerek nazım ve gerek nesir olarak adeta bir destanın parçaları gibi günümüze kadar gelmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Makedonya Türkleri,  Yücel Hareketi, Yücelciler, Yücel Davası 

 

THE NEAR PEROD HEROES OF BALKANS TURKS 

"YÜCELCİLER" 

Abstract: 

 “Yucel Organization” or breifly “Yucelciler” , a social movement which is founded by highbrows, had appeared 
to carry out activities for standing against unjustness to Turks in Macedonia and protecting Macedonian Turk‟s 
national and religious existince in 1941. In accordance with this purpose; they had achieved to open the first 
Turkish school “Tefeyyuz” , to air the first Turkish broadcast in Yugoslavian radio and to issue the first Turkish 
newspaper “Birlik”. Despite of they were under communist pressure, We have seen that they had sacrificed their 
lifes by fire squad to accomplish their ideas about equality and justice in a legendary manner.  

Trail of “ Yucelciler” in 1948 and to be found them guilty, to be executed most of them by fire squad, life 
imprisonments, to seizure of their properites and announcing of court decisions by amplifiers in Turkish 
neighborhouds have caused deep scars in Turkish Society‟s mind in the past and still today. Reflection of these 
scars have been reached today through either verse or prose like parts of a legend. 

Keywords:Macedonian Turks, Movement of Yücelci, Yücelciler, Sue of Yücel 

 

GİRİŞ 
Osmanlının Balkanlardan çekilmesi ile beraber Balkan Türkleri sahipsiz kalmıĢ, meydana 

gelen göçlerle nüfusla beraber nüfuzları da giderek azalmıĢtır.  Osmanlı sonrası balkanlarda 
kurulan devletlerde Türkler, neredeyse bütün siyasi ve sosyal haklarından mahrum kalmıĢlardır. 
Azınlık statüsüne düĢen Türklerin balkanlarda kalması istenmediğinden her türlü baskı ve 
zorlamaya da maruz kalmıĢlardır.  1912‟den 1940‟lara kadar geçen zaman hiç de kolay 
olmamıĢtır.  YaĢanan savaĢlar ve bütün olumsuz koĢullar içerisinde bilinçlenen bölgede 
yaĢayan Türkler arasında bir teĢkilatlanma söz konusu olur. Bu teĢkilatın adı “Yücel 
                                                           
* Yar. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, 
Türkiye, Sakarya, skursadkoca@sakarya.edu.tr 
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TeĢkilatı”dır. Ağanoğlu teĢkilata Yücel isminin bizzat ġuayp Aziz tarafından verildiğini ve 
teĢkilatın tüzüğünün ilk bölümlerini de ġuayp Aziz‟in yazdığını aktarmaktadır. (Ağanoğlu, 
2012: 23) TeĢkilata neden yücel adının verildiği ile ilgili olarak Ağanoğlu ġerafettin 
Yücelden‟den Ģunları aktarmaktadır: “Yücel bir emir kipidir; saygı ve hayranlık duygularını da 
kapsayan ve yükselmeyi amaç bilen bir aksiyon parolasıdır. Yücel ya da maddi sembolleri olan 
kartal, yıldızlar ve hilal Türklerin büyük değer verdikleri özgürlük içinde ahlak, fazilet, iman ve 
kâmil insanlığa doğru yöneliĢi ifade eder.” (Yücelden, 1969: 6-8; Ağanoğlu, 2012: 23-25) 

“Yücel TeĢkilatı” üyeleri veya kısaca “Yücelciler”, tıpkı birçok destan veya halk hikâyesi 
kahramanları gibi 1941 yılında Makedonya‟da Türklere karĢı yapılan haksızlıklara karĢı 
durmak, Makedonya Türklerinin millî ve dinî varlıklarını korumak ve yaĢatmak üzere 
faaliyetler yürütmek için bir araya gelen aydınların oluĢturduğu toplumsal bir hareket olarak 
tanımlanabilir.  “Yücelciler”in kahramanca mücadele ettiklerini, içerisinde bulundukları Türk 
toplumunu daha aydınlık bir geleceğe hazırladıklarını söyleyebiliriz. Bunun için inanmıĢlardı. 
Bu inanç onların TeĢkilata girerken ettikleri yeminden de bellidir. Yücel mensubu olmak 
isteyenlerin Kuran, Bayrak ve silah üzerine el basarak ettikleri yeminin bir bölümü Ģöyledir: 
“Türklük, Türkiye Cumhuriyeti menfaatleri için gerekirse kanımın son damlasına kadar 
çarpıĢıp canımı vereceğim.” (Ağanoğlu, 2012: 27)  Bu topluluk bir araya gelme ilkeleri 
doğrultusunda, tarihi bir Ģuurla fikirlerini hayata geçirdiklerini ve bu amaç uğrunda kurĢuna 
dizilmek suretiyle canlarını feda ettiklerini görmekteyiz. 

 “Yücelciler”in 1948 yılında yargılanıp suçlu bulunmaları ve birçoğunun kurĢuna 
dizilerek idam edilmesi, verilen müebbet hapis cezaları, el konan mallar, mahkeme kararlarının 
Türklerin yoğun olarak yaĢadığı mahallelerde hoparlörlerle halka duyurulması, dün olduğu gibi 
bu gün de Türk toplumunun hafızasında derin izlere sahiptir. YaĢanan bütün bu acılar uzunca 
bir dönem baskı ve tehditlerle unutturulmak istenmiĢ ve bunda da kısmen baĢarılı olunmuĢtur. 
Bu gün üzeri örtülmesine rağmen Balkan Türk toplumunun vicdanında kanayan yaranın altında 
“Balkan Türklerinin kahramanları: Yücel TeĢkilatı” bulunmaktadır. 

 
1- Yücelciler’i Doğuran Sebepler ve Yücel Hareketi 
Osmanlının 1912 Balkan savaĢlarından sonra bölgeden çekilmesi üzerine Balkan 

Türklerinin çok kötü bir duruma düĢtükleri görülmektedir. Uğradıkları baskılar, zulümler ve 
soykırımlar sonucunda baĢlayan 1924 de 1. göç dalgası sürekli kan kaybeden bir nüfus yapısına 
yol açmıĢtır. Dönemin Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı altında her türlü hakları ellerinden alınan, 
malları müsadere edilen Türkler zaman içerinde bulundukları bölgelerde azınlık durumuna 
düĢmüĢtür.  

Tüm bunlar olurken 1925 yılında, daha sonra Yücel hareketine ilham verecek olan ve 
Makedonya, Sancak, Kosova ve Bosna Müslümanlarının kurduğu Ġslam Muhafaza-i Hukuk 
Cemiyeti ile bu cemiyetten Arnavut milliyetçilerin baskısı sonucu ayrılmak zorunda kalan 
Türkler tarafından Cenubi Sırbistan Müslüman Teşkilatı ve Yardım Cemiyeti’nin  kurulduğu 
görülür.  

1929 diktatörlüğü döneminde çok zor olan kültürel faaliyetlerin yürütülmesi ve Türkiye 
ile iliĢkilerin devamı da imkânsızlaĢır. Sürekli kötüleĢen Ģartlardan dolayı 1936 da 2. göç 
dalgası yaĢanır. 
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Balkan savaĢlarından sonra Makedonya Türklerinin en zor durumları 2. Dünya savaĢı 
dönemlerinde olmuĢtur. 2. Dünya savaĢı yıllarında Naziler bütün balkanları iĢgal etmiĢler. 
Kendi emelleri doğrultusunda hareket edecek Bulgar askerlerine de Yugoslavya‟yı teslim 
etmiĢlerdir. Bir yandan savaĢ devam ederken bir yandan Bulgar zulmü olmuĢ, diğer yandan da 
bir Arnavut asimilasyon baskısı görülmüĢtür. Tüm bu haksızlıklara ve yok sayılmalara karĢı 
Yücel Hareketi veya kısaca Yücelciler 1941 yılında kurulmuĢtur. Temel olarak Makedonya 
Türklerinin millî ve dinî varlıklarını korumak ve yaĢatmak üzere faaliyetler yürütmüĢ dönemin 
Makedonya Türk aydınları tarafından kurulmuĢ toplumsal bir hareket olduğu görülür. (Engüllü, 
1997: 66)  

O dönemde bir zaruret olarak oluĢan ve milli kimliklerinin korunması talebiyle oluĢan 
teĢkilatın kurucu üyeleri; ġuayp Aziz, ġerafettin Ferid, Nazmi Ömer, Muzaffer Ahmet, Fettah 
Süleyman Pasiç ve Mehmet Dalip‟tir. Resmi belgelere de yansıdığı kadarıyla bir ara köylere 
kadar nüfus eden Yücelciler‟in sayısı beĢ yüze ulaĢmıĢtır, ancak faal üyesi elli kadar 
(ÇavuĢoğlu, 2007, s. 136) olduğu belirtilmektedir.  Altan Deliorman “Ağır baskıya ve 
ArnavutlaĢtırma gayretine karĢı Makedonyalı genç münevverler hem tepki olarak hem de 
savunma gayesi güderek kendi aralarında teĢkilatlandılar.” (Deliorman, 1973, s. 187) 
demektedir.  

Makedonya Türkleri için çok önemli kazanımları elde eden Yücelciler ilk Türk okulunu, 
radyosunu ve gazetesini kurmuĢtur. TeĢkilatın, “Türk azınlığı arasında millî Ģuuru 
kuvvetlendirmek ve Türk halkının „komünizmin aleti‟ hâline gelmesini önlemek” söylemlerini 
öne sürerek gerçekleĢtirdiği bu kültürel çalıĢmaların ilki, 23 Aralık 1944 tarihinde Nazmi 
Ömer‟in teĢviki ile Türk gazetesi olan Birlik gazetesinin yayımlanmasıdır (Deliorman, 1973: 
187). Birlik gazetesinin ambleminde çift minareli bir caminin konmuĢ olması Ġslamî değerlere 
bağlılığın da bir göstergesiydi. Birlik gazetesi bünyesinde geniĢ bir yazar ve okur kitlesi de 
oluĢturmuĢlardı.  

Yücelciler o dönemde birçok ilki de baĢarmıĢlardır. Bunlar, ilk Türk okulu olan ve 
günümüzde de eğitim-öğretim hizmetini sürdüren “Tefeyyüz” adlı okulu açması, yeni Türk 
alfabesi ile okuma kitapları basmak, Üsküp Radyosunda ilk Türkçe yayın ve eğlence programı 
yapmak gibi birçok yeni oluĢum gerçekleĢtirmiĢtir. Ayrıca millî Ģuur oluĢturma noktasında 
önemli gördükleri bazı eserleri Türkiye‟den Yugoslavya topraklarına getirtmiĢtir. Atatürk‟ün 
Nutuk‟u baĢta olmak üzere, Mehmet Akif‟in Safahat‟ı, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, 
Namık Kemal‟in eserleri ve Yahya Kemal Beyatlı‟nın Ģiirleri en çok okutulan eserler arasında 
yer almaktadır. Dönemin Yugoslavya Türk aydınları arasında baĢlayıp dalga dalga bütün ücra 
köylere kadar yayılan bu teĢkilat daha çok milli kültün korunması, kimliksizleĢtirmeye karĢı 
durma, asimilasyonları önleme ve komünist rejime uyum sağlamak istememe amacı etrafınca 
ĢekillenmiĢtir. (ÇalıĢkan, 2014: 142) 

Yücel hareketi siyasi bir hareket olmasının ötesinde Balkanlarda Türk milli kültürü, 
edebiyatı ve sanatının yaĢamasını sağlayan entellektüel bir harekettir. Yücel hareketi ile 
beraber, bitme noktasına gelmiĢ Balkan Türk edebiyatının da canlandığını görürüz. Hemen 
hemen hepsi öğretmen olan Yücel mensupları, hem yetiĢtirdikleri öğrencileri edebî ürünler 
verme noktasında yönlendirdiler hem de çıkardıkları gazete ve dergiler etrafında Milli bir 
edebiyatın Ģekillenmesine yardımcı oldular. Bu gün Makedonya Türk edebiyatının varlığı o 
dönem millî bir Ģuurla mücadele veren ve bu amaçla Türk edebiyatının kaynak eserlerini 
Balkanlarda yaĢayan Türklere ulaĢtıran Yücelciler sayesinde olmuĢtur. OluĢturdukları bu edebi 
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muhitin yansımaları olarak Birlik Gazetesi, Sesler ve Tomurcuk dergileri etrafında teĢekkül 
etmiĢ Türk edebiyatı üzerine sayısız araĢtırma yazılarının çıkmıĢ olması buna örnek olarak 
gösterilebilir. 

 
2- İlk Tutuklama ve İdamlar 
GeliĢmelerden rahatsız olan siyasi yönetim 1947‟de bir ihbarı gerekçe göstererek apar 

topar tutuklamalara,  soruĢturmalara baĢlar. Ġlk tutuklamalar Ağustos 1947‟de gerçekleĢir. 
“Zamanın ileri gelen tüm aydınları, sağduyu sahipleri, halkın gerçek temsilcileri bir gecede 
vatan haini ilan edilip, jet mahkeme kararlarıyla hüküm giyerler. Henüz hukuki yapılamanın 
bile tamamlanamadığı bir dönemde, terörist-ispiyoncu teĢkilatını kurarak Makedonya'da 
yaĢayan Türkleri Makedonya Halk Devletine karĢı organize etmek, devlet düzenini 
değiĢtirmeye/yıkmaya yönelik eylem hazırlığında olmak gibi asılsız iddialarla” (Çayırlı,    
www.kizildogankoyu.com, 10.06.2016) yargılanırlar. 

“Ġlk grup tutuklu 16 kiĢinin duruĢması 19 Ocak 1948‟de baĢladı. Bu süreçte basın 
aracılığıyla ve hoparlörler kullanılarak Yücelciler aleyhinde kamuoyu oluĢturulmakta, Türkler 
sindirilmeye ve psikolojik baskı altına alınmaya çalıĢılmaktaydı. Tutuklanan Türklerin avukat 
tutmalarına izin verilmedi. Yönetimin tayin ettiği avukatlar da hapis korkusuyla savunma 
yapamıyorlardı. 25 Ocak “ta mahkeme jet hızıyla kararını verdi.” 
(http://www.yenikosova.com/haberler/6/, ET:10.06.2016).  

27 ġubat 1948 tarihinde “Göstermelik yargılama neticesinde dört kiĢi; ġuayb Aziz, Ali 
Abdurrahman, Nazmi Ömer Yakup, Adem Ali medeni ve siyasi haklarından mahrum ve 
mallarının müsadere edilmeleri suretiyle idama mahkûm edildiler.” (Emin, 2016: 
http://www.gercekhayat.com.tr/, ET:10.06.2016). Mahkumiyet kararlarının ardından 
Ġdrizova‟daki hapishaneye konan Yücelciler‟den “27 ġubat 1948 tarihinde ġuayb Aziz, Ali 
Abdurrahman Ali, Nazmi Ömer Yakup ve Adem Ali Adem Ġdrizova hapishanesinden kamyona 
bindirilerek Güreler köyü yakınındaki SuĢitsa köyüne götürülür, köyün giriĢinde bir kayanın 
önünde (veya orada daha önce bulunan karakolun bahçesinde) bu 4 kahraman kurĢuna dizilerek 
Ģehit edilir.” (Emin, 2016: http://timebalkan.com, ET: 06.04.2016) “Geriye kalanlar o zamanın 
idamdan sonraki en büyük cezası olan 20 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı. 
Mayıs 1948 ve sonrasında da 2. ve 3. grup tutuklama ve sürgün furyası baĢladı. Bu Yücelciler 
de 9 yıl ile 1 yıl arasında hapis ve dört ay ile bir ay arasında sürgün cezası aldı.” 
(http://www.yenikosova.com/haberler/6/, ET:10.06.2016) Böylelikle yargılanan “Yücelciler‟in 
dördü idama, yüzden fazla mensubu da hapis cezasına çarptırıldılar. Ancak gizliliğe önem 
veren teĢkilat mensuplarının (100‟den fazlasının) bir ihbarla yakalanmaları bugün hala 
cevaplanamayan bir sorudur.” (Çayırlı, www.kizildogankoyu.com, ET:10.06.2016) Yücel 
davasında mahkûm edilenler ve aldıkları mahkûmiyet oranları Ģöyledir: 

“A-Birinci Grup Mahkûmiyetler 

İdama Mahkûm Edilenler: 
1- ġuayb Aziz Ġshak 

2- Ali Abdurrahman Ali 

3- Nazmi Ömer Yakup 
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4- Adem Ali Adem 

Yirmi Yıla Mahkûm Edilenler: 
5- ġerafettin Ferit Süleyman (Yücelden) 

6- Refik ġerif Mehmet (Özer) 

7- Kemal Rasim Ġlyas (Günsever) 

8- Abdülkerim Ethem Ġbrahim (Sezer) 

9- ġefik RuĢit Elmas (Ersoy) 

On Beş Yıla Mahkûm Edilenler: 
10- Fettah Salih Süleymanpasiç 

11- Muzaffer Ahmet Süleyman (Hocaoğlu) 

On İki Yıla Mahkûm Edilenler: 
12- Fazlı Vehbi ġükrü (Kadıoğlu) 

13- Mehmet ġerif Dalip (Ardıcı) 

14- Kemal Rıfat Ferhat (Türkkan) 

On Bir Yıla Mahkûm Edilenler: 
15- Said Bilal Halil (Emiroğlu) 

On Yıla Mahkûm Edilenler: 
16- Ali Halil Mustafa (Yücel)  

Sekiz Yıla Mahkûm Edilenler: 
17- Ahmet Halil Mustafa (Yücel) 

B- İkinci Grup Mahkûmiyetler 
Bu idealist Türk gençlerine verilen idam ve ağır hapis cezaları yeterli gelmemiĢ olacak ki 

Mayıs 1948'te baskı ve zulüm süreci yeniden baĢlamıĢtır. Bu insanlar cezalarını Ġdrizova 
Hapishanesi‟nde çekmiĢlerdir. 

Münferiden Dokuz Yıla Mahkûm Edilen: 
18-Ali Malik Yakup (Enderer) 

Münferiden Yedi Yıla Mahkûm Edilen: 
19- Hüsameddin Mehmet 

Grup halinde Mahkûm Edilenler: 
Beş Yıla Mahkûm Edilenler: 
20- Necati Recep Emin (Çetiner) 

21- Münir Süleyman Ali (EriĢ) 

22- Ġdris Sait Yunus (Tümçelik) 
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Dört Yıl Altı Aya Mahkûm Edilenler: 
23- Burhanettin HaĢim (Öğretmenoğlu) 

24- Halit ġükrü Halit (Beceren) 

25- Halil Sait Yusuf (Yüksel) 

Üç Yıl Altı Aya Mahkûm Edilenler: 
26- Fahrettin Ġslam ġakir (San) 

Üç Yıl Üç Aya Mahkûm Edilenler: 
27- Bekir Salih (Atala) 

Üç Yıla Mahkûm Edilenler: 
28- Refik Ali Osman (Kotanca) 

İki Yıl Sekiz Aya Mahkûm Edilenler: 
29- Refik Ali Fettah (Günay) 

İki Yıl Altı Aya Mahkûm Edilenler: 
30- Hakkı Tevfik Baki (Merter) 

31- Yunus Eyüp Yunus (Hacıyunus) 

32- Zekeriya Zülfü Eyüp (Varol) 

33- Mustafa Salih RuĢit 

İki Yıla Mahkûm Edilenler: 
34- Recep Salih Murtaza (Kumbaracı) 

35-ġevki Behlül Kerim (Dirikan) 

36- Mehmet Sırrı Liman (MutluĢan) 

37- Ġdris Tevfik Bilal (Yücel) 

38- ġükrü Tacettin Ali 

39- Yusuf Abidin Ali (Aydın) 

Önce İki Yıla Daha Sonra Ayrı Bir Celse'de Beş Yıla Mahkûm Edilen: 
40- Mustafa Asım Mehmet (Kaftancıoğlu) 

Bir Yıl Altı Aya Mahkûm Edilenler: 
41- Hüseyin Ġsmail Nezir (Baykal) 

Bir Yıl Üç Aya Mahkûm Edilenler: 
42-DidarAli(Vardar) 

Bir Yıla Mahkûm Edilenler: 
43-Fehim Misim Ahmet (ġentürk) 
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44- Arif Mehmet ĠbiĢ (Kuruç) 

45- Ferhat Ahmet Ġslam (Günüç) 

46- Fahrettin Müslim 

C- Üçüncü Grup Mahkûmiyetler 
Üçüncü Grupta 18 kiĢi Makedonya ProbiĢtip'teki Zletovo KurĢun madenlerinde 

çalıĢtırılmak üzere sürgün cezasına çarptırılmıĢtır. 

Üçüncü grup operasyonunu sabah saatlerinde dükkânların açılıĢından önce ayarlanmıĢ bir 
zaman olarak, topladıkları mensupları yaya olarak, dükkânların önünden geçireceklerdi. 
Evlerinin kapısını çaldıklarında aradıkları kiĢi, giyimi nasıl halde ise öyle almıĢlardı. Yalın 
ayak ise yalın ayak. Ekrem Ali Sakip (Saraçoğlu), takunyalarla kapıya çıkmıĢ ve ayakkabılarını 
giyme isteği kabul edilmeyerek, o halde götürülmüĢtü. 

Dört Ay Sürgünde Çalıştırılanlar 
47- Ekrem Ali Sakip (Saraçoğlu) 

48- Ramadan Rasim Ġlyas (Günsever) 

49- Raif Rıfat (Sakarya) 

50- Hüseyin Mahmut Kamber 

51- Hüseyin Mustafa Ġskender (Çelik) 

 Üç Ay Sürgünde Çalıştırılanlar 
52- Kani Salih Eyüp (Abacıoğlu) 

53- Emin Buba 

İki Ay Sürgünde Çalıştırılanlar 
 54- Ġlyas YaĢar Ġlyas (YaĢar) 

55- Fahrettin Hasip (Sakarya) 

56- Kemal Kazım (Hakimoğlu) 

57- Kemal Zülfü Eyüp (BaĢar) 

58- Kemal ġakir 

59- Niyazi EĢref (Eldemir) 

60- Abdullah Bilal (Emiroğlu) 

61- Fahrettin Rıza 

 Bir Ay Sürgünde Çalıştırılanlar 
 62- ġemsi Abbas (Kolçalar) 

63- Cevdet Yakup (Nukan) 

64- Saffet Mahmut” (Ağanoğlu, 2012: 36-40) 
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Yücel davaları ile ilgili tutuklamaların ardından Türk toplumuna gözdağı vermek, 
ürkütmek, sindirmek ve hatta ülkeyi terk etmelerini sağlamak amacı ile Türklerin yaĢadığı 
mahallelerde düzmece mitingler düzenlenir. Burada Yücelciler aleyhine sloganlar attırılır. 
Hatta bu mahallelerde Yücelciler aleyhine toplantılar düzenlenir, katılmayanlar rejim düĢmanı 
ilan edilerek can ve malları ile tehdit edilirler. (Özer,1998:8-9) DıĢarıda bunlar yaĢanırken 
içeride tutuklu bulunanlara türlü iĢkenceler yapıldığı daha sonra içeriden sağ çıkan Yücelciler 
tarafından anlatılmaktadır. DuruĢma salonlarında da baskı ve korku kendisini o kadar 
hissettirmiĢtir ki, “Tutukluların avukat tutmalarına izin verilmemiĢ, yönetim herkese bir avukat 
tayin etmiĢtir. Ancak avukatlar da duruĢma sonrası hapse atılmamak için savunma 
yapmamıĢlardır.”(Ağanoğlu, 2012: 32-33) 

Yücel davası uluslararası camiada bir Türk karĢıtlığına dönüĢtürülür. Özellikle 
balkanlarda bu daha da hissedilir. Dava ile ilgili olarak dönemin Belgrat radyosu, Moskova 
radyosu, Sofya radyosu günlerce yayın yaparak Yücelciler‟in mahkemesini konu ederler.  Bu 
dönemde Türkiye ve Türk basını sessiz kalır ve hatta görmezden gelir. Konu ile ilgili ilk yazı 
28 Ocak 1948 tarihli Yeni Asır gazetesinde ġevket Bilgin imzası ile çıkar. (EriĢ, 2008: 42-43)  
Ġkinci yazı ise 9 Mart 1948 tarihli Trakya Postası isimli gazetede  “Bu Haksızlıkları 
Unutmayacağız. Üsküp‟te Oynanan Kanlı Dramdan Medeniyet Utansın” isimli yazıdır.  
(Ağanoğlu, 2012: 49) Türk basınında çıkan birkaç yazı Türkiye‟de yaĢayan halkın Yücel 
davasını öğrenmesi için yeterli olmaz. Siyasilerin de ilgisizliği sebebiyle Türk halkı bu 
katliamlardan çok sonraları haberdar olur.. 

Yücel davası ile özelde Makedonya ama genelde bütün Balkan Türk halkı üzerinde 
psikolojik bir baskı kurulmuĢtur. “Yugoslavya neredeyse elden gidiyormuĢçasına!? büyük bir 
önem verilen duruĢmanın son günü Üsküp Kent meydanından hoparlörlerden halka dinletilen 
Yücel davası,  Makedonyalı Türklere göz dağı verme amacına tümüyle ulaĢmıĢtır.  Böylece 
Makedonya‟da yaĢayan Türklerin geleceğe, umdukları “mutlu geleceğe” yönelik bütün umut ve 
beklentileri kırılmıĢtır. Onlar Balkan savaĢlarından sonraki en büyük göçlerine hazırlandılar.” 
(Engüllü, 1997: 70)  Böylelikle istedikleri olmuĢ ve Balkan Türklüğü 1953‟te yaklaĢık 300 bin 
kiĢinin katıldığı zorunlu bir göçe tabi tutulmuĢtur.  

 

3- Yücelciler’in Yazdıkları 

 Yücel Teşkilatı üyesi Halil Beceren’in 4 yıl 6 ay mahkûmiyeti ardından Yücelciler 
için kaleme aldığı destansı şiiri: 

Kırk Yıl Önce Geçmişin Hatırası 
ĠĢkence, ızdırap, eziyet, düĢmanca dayak 
Demir Parmaklar, soğuk hücre betondan yatak 
Temizlikten mahrum ve haĢaralar yuvası 
Budur KIRK yıl önce geçmiĢin hatırası 
 

Ġnsan gibi adalet yolundan geçerken biz 
UğramıĢtık haksızlık kapanına hepimiz 
DüĢman ezelden emeli olan öcünü aldı 
Türk‟ü ölüme, hapise ve sürgüne saldı 
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Hapislik düĢmüĢtü bizim payımıza mekan 
Fakat, idealimizden vazgeçmedik bir an 
Hepimizdik bir vücut, bir düĢünce ve bir hedef 
ġanıdır bu ırkımızın ĠNSANLIK ve ġEREF 
 

Eza tatbiki sarsmada enerjik ruhları 
Bilakis zulme karĢı arttı gururları 
YÜCEL uğruna vermiĢti dört kıymetli canını 
Aktığı topraklarda ATALARININ KANI 
 

Ġrade çelik, dik baĢla geçirdik yılları 
Yılmadık, andık öldürülen arkadaĢları 
TÜRK‟e layık karakterin olduk biz misali 
Bu yolda gitmemizin YÜCEL idi timsali 

  Halil BECEREN 1958-İstanbul (Ağanoğlu, 2012: 9) 

 

 Teşkilata Yücel adının verilmesi ile ilgili olarak Teşkilatın sekreteri olan ve Yücel 
davasından 20 yıl hapis yatan Şerafettin Yücel şunları söylemektedir: 

"Peygamber Efendimiz bir hadis-i Ģerifinde Ģöyle buyuruyorlar: 'Soylarınız ahlakınızdır; 
soplarınız, yaptıklarınız iĢler.' 

Gerçekten bir kuruluĢ hakkında hüküm verirken o kuruluĢu meydana getirilenlerin kimler 
olduğunu, yani soylarını soplarını araĢtırmak gerekir. Eğer bir topluluğun fertleri sergüzeĢti, 
haydut, çapulcu, ispiyon ise o topluluğun yapacağı iĢler de ahlak dıĢı olurdu... Yücel için Ģehit 
olanlar, Yücel'e girenler veya girme fırsatı bulamayıp Yücel‟i kendi malı sayan buradaki bu 
topluluk, Türkiye Cumhuriyeti'ne gelenlerin ekserisi ve yad ellerde kalanların çoğu Türklüğün 
vakar ve haysiyetini kendilerinin vakar ve haysiyeti saymaktadırlar. Çünkü faziletli insanların 
diyeti ahlaksızların en büyük korku kaynağıdır… 

16 imparatorluk ve birçok devlet kurmuĢ olan Türklerin özgürlük ve yükselme ve 
yücelme aĢkı niteliği bayraklarına dahi iĢlenmiĢtir. Avrupa Hun Ġmparatorluğu'nun bayrağında 
taçlı kartal... Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu'nun bayrağında iki baĢlı kartal... Gazneliler' de 
göklerin hilali… Akhun Ġmparatorluğu'nun bayrağında üç yıldız... Hazar Ġmparatorluğu'nun 
bayrağında beĢ yıldız... Osmanlı Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayraklarında ise yücenin, ahlakın 
imanın iki sembolü ay ile yıldız bir arada bulunmaktadır. 

Bütün bu sembollerin mana olarak tek kelime ile karĢılığı yüce veya eĢ anlamlılarından 
biri olan ulu, yüksektir. Yücel bir emir kipidir; saygı ve hayranlık duygularını da kapsayan ve 
yükselmeyi amaç bilen bir aksiyon parolasıdır. Yücel ya da maddi sembolleri olan kartal, 
yıldızlar ve hilal Türklerin büyük değer verdikleri özgürlük içinde ahlak, fazilet, iman ve kâmil 
insanlığa doğru yöneliĢi ifade eder.” (Yücelden, 1969: 6-8; Ağanoğlu, 2012: 23-25) 

 

 Yakın bir zamanda Yücel teşkilatının başkanı Şehit Şuayp Aziz’in, 27 Şubat 
1948’de üç arkadaşıyla kurşuna dizilerek idam edilmeden önce karısına yazdığı mektup 
bulundu. Mektupta şunlar yazıyor: 
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“Sevgili hayat arkadaĢım Nigar, evlatlarım Ülker, Turan Erktan ve küçük yavrucuğum, 
artık sizden ayrılıyorum. Size doyamadım. Kader böyle yazmıĢ yazımı. Nigar, evlatlarıma 
güvenesin, iki gözün gibi bakasın. Çocuklarımı her vakit benim için öpesin, koklayasın. Onları 
okutmaya çalıĢ. O evde yaĢatma, baĢka bir binada yaĢatmaya çalıĢ. ReĢit AkĢar yardımı ile 
belki çocuklarıma bir selamet yolu bulursunuz. Bu günden sonra o yavruların babaları yok, 
yalnız anaları vardır. Ona güvensinler. Hakkınızı helal ediniz, helal ediniz. Milletimin 
kurbanıyım.” ġuayp Aziz 27 ġubat 1948 (AkĢam Gazetesi, 13 Aralık 2008: 10; Ağanoğlu, 
2012: 41-42) 

 İdama Mahkûm edilen Şehit Nazmi Ömer’in Hapishanede Ailesi Tarafından 
Verilen ve İdam Sonrası Ailesine İade Edilen Yatağının İçinden Çıkan Not: 

“EĢim Hacer ve Kızım Ayla‟ya iyi bakın.” (Ağanoğlu, 2012: 44) 

 Yücel Davasından 20 Yıl Hapse Mahkûm Edilen Refik Özer’in İdrisova 
Hapishanesindeki Anılarını Anlattığı Yazısı: 

"Müteferrik ağır iĢler devam ediyordu. Bir gün Ġdrisova Hapishanesi'nin geniĢ arazisinde 
bulunan kavaklardan bir kısmını kesmeye, kestikten sonra da hapishanenin merkez sahasına 
taĢımak için görevlendirildik. Kavak kesmek bir maharet iĢi idi. Biz kasabalılar ağaç kesmesini 
bilmiyorduk. Tecrübemiz yoktu. Ağacı devirmek bir hüner iĢi idi Baltayı o iĢe göre kullanmak 
bilenlerin iĢi idi.  Köylü var kuvveti ile ağacın dip kısmına saldırıyor, baltayı devamlı yanlama 
kullanarak netice alabiliyordu. Sıra geldi kavakları taĢımaya. Ya mecburen bir kavağı üç kiĢi 
taĢıyacaktı.  O gün akĢama kadar kavak taĢıyarak canımız burnumuza geldi. Burunlarımızdan 
terler akıyordu.  Bu kez tuğla harmanını arıyorduk.  Artık tarlada çalıĢmak, çıplak ayakla 
kanalların çamurlarını temizlemek hafif iĢ sayılıyordu.  

Bir gün de çilek toplamaya gönderildik.  Herkesin yüzü gülüyordu. Çilek toplamaktan 
hafif iĢ olabilir mi  diye?  Herkese küçük bir sepet verilmiĢti.  Çilek tarlasına girdik.  Çilek 
ağaçlarının boyu küçüktü.  Çömelerek toplama emri verilmiĢti.  Ancak geniĢ tarla Ģeridinin 
ortasında bir defa ayağa kalkabileceğiz.  Biraz gerineceğiz. Böylece git gel devam edeceğiz, 
tarlanın kenarına kadar. Tarla Ģeridinin ortasına gelinceye kadar belimiz koptu, kopacak, 
tarlanın kenarına gelince bir oh diyebilecektik. ĠĢte bu disiplin içinde iĢ yapılacaktı. Bir tane 
çilek de atamazdık ağzımıza. Devamlı gözetlenmekteydik. Bu disipline riayet etmeyene ne gibi 
ceza uygulanırdı diye merak eden olursa, kiĢi bir tarafa çekili iki saat yat kalk taliminde 
bulunduruluyordu... 

Yine bir gün mahpuslardan kalabalık bir grup Prespa‟ya gönderildik. Prespa gölü 
Makedonya‟nın güneyinde, orada devlet görevlilerine yazlık ev yapılıyormuĢ… Oradaki tuğla 
harmanına gönderildik… Yürüyerek tuğla harmanına gidiyoruz ve sonradan mesafenin 10 km 
olduğunu öğrendik.… 

 ĠĢlerden en ağırı kazan taĢımaktı. Bu kazan alelade kazan değil, karavanaydı. Büyük 
demir kazanı. Ġki yanından geniĢ demir kulpları vardı.  Yemekle dolduruluyordu. Binalarda 
çalıĢan Mahkûmlara öğle yemeği olarak gönderiliyordu. Kazanın iki halkasından en sağlam 
ağaçtan yontulmuĢ kalas geçiriliyordu.  Bu kazanı iki kiĢi taĢıyordu. Yarı yolda 5 dakika 
dinleme. Silahlı iki askerin nezaretinde gidiyorduk… Çok ağır bir iĢ idi, yemek dökülmesin 
diye yavaĢ yavaĢ, kervanvari yürüyorduk.  Arazi de düz değil, yokuĢlu iniĢli idi. Mesafe 
benzeri Aksaray‟dan Sirkeci‟ye kadar diyelim… 
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Yıllar çok ağır geçiyordu. Yalnız bir Ģeyi belirtmek istiyorum. Orada totaliter rejimlerle 
son bir günün de önemi vardı. Çünkü öldüğü takdirde naaĢını yakınlarına vermiyorlardı, nereye 
gömüldükleri de bilinmezdi. Ağır iĢlerden insan yılmazmıĢ. Yeter ki sağlığı yerinde olsun…” 
(Ağanoğlu, 2012: 46-78) 

 

4- Haklarında Yazılanlar 

 Üsküplü Şair Mehmed Arif’in  Köprü Dergisi'nin 59. Sayısında Yayınlanan ve 
Yücelciler’e İthaf Ettiği Bir Şiiri:  

О’nun Adına 
O'nun adı ile 
O'nun adına 
baĢlangıçların baĢlangıcına... 

yaĢamakta acemiyiz 
velakin biliriz bölüĢmeyi  
orta yerinden ayırır gibi 
somun ekmek denen yüreğimizi 
bire bin veren baĢaklardan 
süzülür gövdemiz 
bizi biçecek orak 
demircinin elinden çıkmadı daha 
''elbet bu hüznün mehrini veren çıkacak!'' 

ruhumuzun kesik yerlerinden 
fıĢkıracak umutlar 
damarlarımıza dolaĢan kurĢun sesleri  
son bulacak 
altlarından ırmaklar akan  
cennetlerin Rabbi  
yaralarımıza  
rahmetini sürecek... 

  Mehmed Arif (Makedonya), (Arif, 2014: 15) 
 

 Yakın bir zamanda Yücel teşkilatının başkanı Şuayp Aziz’in 27 Şubat 1948’de üç 
arkadaşıyla kurşuna dizilerek idam edilmeden önce karısına yazdığı mektubu bulundu. 
Bunun üzerine Leyla Şerif Emin tarafından yazılan birkaç satırı:  

İdama Terk Edilen 4 Türk 
Üsküp‟te geçen bir film canlandırdım hayalimde.  

Bir kadın ve elinde bir mektup, yıl 1948 olsun.  

Kadın mektubu açıp okuyor, öyle baĢlıyor film.  

Titreyen ellerle okunan o mektup  

Rüzgâra kapılıp gökyüzüne savrulurken,  
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Bu sessizliği bir tren düdüğü bozuyor.  

Vagon sesleri, makinalar, raylar  

Ve tren garında sıra sıra bavullar,  

Hatta davullar karıĢıyor bu seslere 

(Yiğitler yiğitçe uğurlanmalıdır.) 

 Leyla Şerif Emin (Emin, 2016: http://www.gercekhayat.com.tr/, ET:10.06.2016) 

 

 Leyla Şerif Eminin Şuayp Aziz’in Mektubu Üzerine 2016’da Yücelciler’in 
İdamlarının Yıldönümünde Gerçek Hayat İnternet Sitesinde Çıkan Bir Yazısında Şöyle 
Diyor: 

“Ġdam edilen bir adamın son mektubu bu. Çikolata kâğıdına yazılmıĢ gizlice. Ve maalesef 
kurgu değil bu, gerçek bir hikâye. Evet evet, Üsküp‟ün ta kalbinde yaĢanan bir “gerçek hayat”. 
Yıllarca insanların dile getirmekten çekindiği bir olay bu.  

…… Hâlâ susanlar var, bazı Ģeyler hâlâ gizli. Bu dosya artık açılmalı hâlbuki enine 
boyuna tartıĢılmalı. Hatta sinemaya taĢınmalı, vefa borcu ödenmeli.”  

………. 

“2006 yılının Mart ayında Köprü Dergisi olarak özel bir sayı hazırladık: Yücel ve 
Yücelciler Muamması. O gün derginin tanıtımında, yanıma bir büyüğümüz yaklaĢıp ironik bir 
Ģekilde “Hayırdır, ikinci Yücelciler mi olmak istiyorsunuz” diyen Leyla ġerif Emin 
Yücelcilerle ilgili toplumsal korkunun bir de fotoğrafını çekmekte ve Ģöyle devam etmektedir: 

“Yücelciler, bu topraklarda varlığını sürdürmeye devam etmek isteyen iyi iĢler yapmaya 
niyetli öğretmenlerdi. Nerdeyse hepsi öğretmendi. Makedonya‟da yaĢayan Türkler, 1937 
yılında, ġuayp Aziz Efendi önderliğinde ve Türk gençlerinin katılımıyla milli ve manevi 
değerlerini, örf, adet ve geleneklerini korumak ve yaĢatmak üzere bir araya gelmeye baĢlamıĢtı. 
Türk tarihine, Türk kültür ve ananelerine daha sıkı sarılmak düĢüncesiyle teĢkilatlandılar ve bu 
amaçla fikri bir bilinç baĢlattılar.”  

…………. 

 “Makedonya‟nın en iyi öğretmenleri arasındaki üyeler, Türklerin yaĢadığı en ücra 
köylere dahi giderek öğrenciler için yeni alfabeli okuma kitapları hazırladılar. Hapis yıllarında 
bile Üsküp Türk Tiyatrosunda sahnelenmek üzere çok sayıda tiyatro eserini Türkçeye 
çevirdiler.” (Emin, 2016: http://www.gercekhayat.com.tr/, ET:10.06.2016) 

 Seyyit Emin’in Yücelciler İçin Üsküp Time Balkan Gazetesinde Kaleme Aldığı 
“Yücelciler’i Anarken” İsimli Yazısından Birkaç Alıntı: 

   “68 yıl önce 27 ġubat günü Makedonya‟da bir grup Türk aydını kurĢuna dizilir. 2. 
Dünya SavaĢı sonrası dünyanın durumu ve Türkiye‟nin o zaman Misak-ı Milli dıĢındakilere 
duyarsızlık ortamında Türkiye‟de hiçbir yankı bulmayan bir entelektüel soydaĢ katliamıdır bu. 
Hiç kimsenin haberi olmaz. Yücelciler ismi Türkiye‟de çok sonraları duyulacaktır. 

 ……… 
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Hem kendi değer ve düĢünceleri için hayatlarını ortaya koyarak fedakârlık yapmaları hem 
de bu hareketin günümüzü yakından ilgilendirmesinden dolayı Yücelciler‟i unutmamak, 
unutturmamak aksine yâd etmek, anlamak, anlatmak ve yaĢamak mükellefiyetindeyiz. Bugüne 
baktığımızda göç edenlerle birlikte kardeĢliğimizin ve azmimizin de göç ettiğini görüyoruz. Bu 
noktada da gençlere büyük görevler düĢüyor.” (Emin, 2016: http://timebalkan.com, ET: 
06.04.2016) 

 Kosova Merkezli Yeni Kosova İnternet Sitesinde çıkan “Mezarsız Kahramanlar; 
YÜCELCİLER” İsimli Yazıdan: 

“Henüz dokuz aylık evliydi. Komünist Yugoslavya rejimi tarafından içeri alındıktan bir 
hafta sonra biricik kızı dünyaya geldi. ArkadaĢlarıyla birlikte jet hızıyla yargılandı. Suçları, 
Türk ve Müslüman kimliklerine sahip çıkmaktı. Üç arkadaĢıyla birlikte idama Mahkûm edildi. 
Üç aylık kızı, eĢi, annesi, babası ve kardeĢleriyle tel örgü gerisinde son defa görüĢmesine izin 
verildiğinde teller kızını görmeyi engelliyordu. Yakınları ağlıyordu. Ama Nazmi Ömer ölüme 
giderken bile son derece metanetliydi. Ve ağzından Ģu tarihi sözler dökülüyordu; “Ağlamayın, 
sizi Türkiyeli kardeĢlerime emanet ediyorum. YaĢasın Türkiye Cumhuriyeti.” 
(http://www.yenikosova.com/haberler/6/, ET:10.06.2016). 

 Merkezi İstanbulda bulunan Gostivarlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin 
“Makedonya'da Müslüman Direnişi : Yücel Hareketi” başlıklı yazısından: 

“Üsküp ve Köprülü Ģehirleri baĢta olmak üzere tüm Makedonya'daki Türkleri bir araya 
getiren hareketlerin ismi ise Yücel TeĢkilatı idi. TeĢkilatın amaçları,milli ve manevi değerlere 
sahip çıkmak,Türk kimlik ve benliğini korumaktı.” (http://www.gostivar.org.tr, ET: 
15.06.2016) 

 Şehit Nazmi Ömerin Eşi Hacer Yücel’in O Güne Dair Söylediklerinden: 
“O, bir taraftaydı. Teller aĢırı duruyoruz. Ġçeri alındıktan sonra sadece o an gördüm. 

Hepimiz ağlıyoruz. Kızımı göremiyor ki, yüzünü, gözünü. Elinde bir mendil vardı, onu verdi 
ona. Ağlamayın dedi, ne ağlıyorsunuz öyle. Ben gidiyorum ama sizi arkamdaki (Türkiye”yi 
kastederek) milyonlarca kız kardeş ve kardeşe emanet ediyorum. Yaşasın Atatürk 
Türkiyesi, yaşasın Türkiye, dedi. Derken hemen kolundan tutup götürdüler. Bir daha da 
göremedim. Mezarını da görmedim. Nereye gömüldüğünü bilmiyorum.” (Ağanoğlu, 2012:44; 
http://www.yenikosova.com/haberler/6/, ET:10.06.2016). 

 Sabahaddin Zaim, “Hürriyetini ve İstiklalini Kaybetmiş Türkler ve Milli Türk 
Teşkilatı Yücel” isimli yazısında Yücelciler’den İdam edilen  dört kişiyi şu şekilde tasvir 
etmektedir:  

ġuayb…teĢkilatın tabii ve gerçek baĢkanı ve Yugoslavya‟daki Müslümanların en 
bilgilisiydi… 

Ali Abdurrahman irfan sahibi, kuvvetli bir seziĢe malik, hoĢ sohbet, girgin ve otoriter 
haliyle muhitinde sevilen, sayılan faal bir insandı… 

Nazmi Ömer…ağır baĢlı, temkinli hali ile güven veren bir münevverdi…  

Adem Ali…sessiz sedasız haliyle kendini çevresine sevdiren, sakin fakat mertliğin 
timsali bir insandı…(Zaim, 1969: 3) 

 

SONUÇ 
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 Eski Yugoslavya topraklarında yaĢayan Türk toplumunu derinden etkileyen ve dönemin 
baskı ve zulmü sebebi ile haklarında çokça bir Ģey yazılamayan kahraman Yücel TeĢkilatı 
üyeleri ve onların destansı hayatları yakın dönemde bütün Türk dünyasında derinden 
hissedilmiĢ ve her yıl çeĢitli anma toplantılarında dile getirilmiĢtir. Haklarında yazılmıĢ çok 
sayıda Ģiir ve yazı olmasına rağmen tamamına ulaĢmak ne yazık ki mümkün olmadı. Dönemin 
derin acısını içerisinde hisseden tanıklar bu yazdıklarının tamamını ne yazık ki çeĢitli 
sebeplerden günümüze ulaĢtıramamıĢ veya gün yüzüne çıkmasını istememiĢlerdir. Bu gün 
Balkanlarda yaĢayan Türk aydınları içerisinde kendisini yetiĢtiren genç kuĢak, Yücel hareketi 
ve baĢlarına gelen acı olayları Yücel davasının her yıl dönümünde dile getirmekte ve Yücel 
TeĢkilatı üyelerinin itibarlarının iadesini istemektedirler.  

Yücelciler‟le ilgili yazılmıĢ yazılar, Makedonya‟da yaĢayan Türklerden ve Yücel 
TeĢkilatı üyeleriyle bir yakınlık iliĢkisine sahip araĢtırmacıların, Yücelciler‟in yakınlarının 
Yugoslavya dönemine dair anlattıkları veya kaleme aldıkları yazı ve eserleri de göz önünde 
bulundurulduğunda, görülmektedir ki, Yücelciler, Tito‟nun komünist Yugoslavya‟sında 
Türklük uğruna mücadele etmiĢ Makedonya Türklerinin yakın dönem halk kahramanlarıdır ve 
itibarları bir an önce iade edilmelidir.  Ayrıca mezar yerleri tespit edilerek sembolik de olsa bir 
anıt dikilmelidir. Bu hem Makedonya Türklüğünün hem de Makedonya‟dan Türkiye‟ye 
göçmüĢ Türklerin Makedonya‟ya olan bakıĢ açılarını daha da iyileĢtirecek ve kamu vicdanını 
rahatlatacaktır.   

Bu davanın görünmeyen ve sonraki döneme damga vurmasını sağlayan çok trajik olaylar 
da yaĢandı. Bunlardan birisi Yücel davasının Üsküp kent meydanında hoparlörlerle halka 
dinletilmesidir. Baskı, korku ve sindirme politikası günden güne artmıĢ ve Makedonya Türkleri 
için tek çare Türkiye‟ye göç etmek kalmıĢtır. 1953 te baĢlayan bu göç dalgası sonrasında 
yaklaĢık 300 bin kiĢinin Türkiye‟ye göç ettiği tahmin edilmektedir. Bu göç dalgası ile beraber 
göçlerin anlatıldığı yüzlerce acı hikâye ve Ģiir kaleme alınmıĢ, birçok roman yazılarak Türk 
edebiyatı içerisinde bir “Balkan Göç Edebiyatı” da oluĢmuĢtur. 

Türk Dünyası içerisinde nice kahramanlar ve haklarında söylenen hikâyeler gün yüzüne 
çıkmamıĢtır. Benzer bir durum Yücelciler için de geçerlidir.  Henüz bir destan metni 
kurgulanmamıĢ olsa da bu gün bile Yücelciler‟in faaliyetleri Eski Yugoslavya bakiyesi 
topraklarda köy köy anlatılmaktadır. Yücel davasından hüküm giymiĢ, cezalarını çeker çekmez 
Türkiye‟ye göç etmiĢ insanlar ve onların akrabalarının anıları hala çok tazedir. Hali hazırda 
destansı mücadeleleri anlatılan Yücelciler‟in, yakın bir dönemde bir destan metninin, bu 
anlatımları da içerisine alacak Ģekilde kaleme alınması mümkündür. Ayrıca Yücel davası 
kahramanlarının konu edileceği, destansı bir dille kaleme alınacak senaryo ve modern film 
tekniklerinin de kullanılacağı bir sinema filminin çekilmesi de mümkündür.  
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CUMHURĠYET DÖNEMĠ’NDE KARS’TA EĞĠTĠM ( Ġlköğretim – Ortaöğretim) 
 

Arzu BOY*  Yavuz ASLAN** 

 

Özet 

Tarihin çeşitli dönemlerinde farklı devletlerin hakimiyetinde olan Kars, Kanunu Sultan Süleyman zamanında 
Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girdi. Kars, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Erzurum’a bağlı olduğu 
için sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında hep bu şehrin  gölgesinde kalmıştır. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’ndan 
sonra yapılan Berlin Antlaşması’yla Kars, Rus hakimiyetine geçmiştir. Bu tarihten sonra her açıdan zor günler 
geçiren Kars’ın 30 Ekim 1920’de Anavatana katılmasıyla birlikte  her yönden milli bir hareketlilik başlamıştır. 
Uzun yıllar boyunca milli eğitimden mahrum kalmış Kars halkı, öz benliğine Cumhuriyetin ilanından sonra 
kavuşmuştur. 

Cumhuriyet Dönemi’nde eğitimin millileştirilmesi adına büyük uğraşlar verilmiştir. İlköğretim ve Ortaöğretimde 
zamanla okul, öğrenci ve öğretmen sayısında hızlı bir ilerleme söz konusudur. Bu çalışmada ilköğretim ve 
ortaöğretim alanındaki gelişmeler tespit edilmiştir. İlköğretim alanında öğretmen öğrenci, okul sayıları, 
öğretmen özellikleri belirlenmeye çalışılırken, Ortaöğretimde ise okullar, öğrenci öğretmen mevcutları ortaya 
koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmen, Öğrenci, Okul, Kars 

 

EDUCATION IN KARS IN THE REPUBLIC PERIOD  (Primary Education & Secondary Education) 

 

Abstract 

Ruled by a range of states throughout the history, Kars came under the domination of the Ottoman Empire 
during the period of Suleiman the Magnificent. As it was affiliated with Erzurum province in the late Ottoman 
period, it was always overshadowed by that province in social, cultural, and educational terms. With the Treaty 
of Berlin signed after the 1877-78 Ottoman-Russo War, Kars fell under Russian domination. Kars, which had 
difficult times in all respects after that, was incorporated into the Motherland (Turkey) on 30 October 1920. As a 
result, a national movement flourished there in all aspects. The people of Kars that had been deprived of national 
education for a long time gained its self after the proclamation of the Republic.  

In the Republic period, great efforts were made to nationalize education. A rapid progress was achieved in the 
number of schools, students, and teachers in primary education and secondary education in the course of time. 
This study deals1 with developments in primary education and secondary education in Kars in the Republic 
period. For primary education, the number of teachers, students, and schools, teachers’ qualifications focused on. 
For secondary education, on the other hand, the number of students and teachers in schools are explored.  

Keywords: Education, Teacher, Student, School, Kars 

 
Giriş 
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı, Kars için bir dönüm noktasıydı. Savaşın ardından şehir kırk 
yıl süresince Rus hakimiyetinde kaldı. 3 Mart 1918’de Brest Litowsk Antlaşması’ndan sonra 
yapılan askeri harekât ile Kars tekrar Osmanlı Devleti toprağı haline geldi. I. Dünya 

                                                           
*Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi arzunar@hotmail.com                                                             
** Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yavuza@atauni.edu.tr 
 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

92 

Savaşı’nın bitiminde imzalanan Mondros Mütarekesinin XI. maddesine dayanarak ise 
Osmanlı Devletinin toprakları dışında kaldı. Ardından Milli Mücadele sırasındaki askeri 
harekâtın ardından imzalanan Kars Antlaşması’yla bugünkü doğu sınırları çizilmiş oldu. 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte şehirde yeniden yapılanma sürecine girildi. Kırk yıl boyunca 
Rus hakimiyetinde kalan ve eğitim, kültürel, idari açılardan milli değerlerini kaybeden Kars’a 
her açıdan milli değerler kazandırılmaya çalışıldı.  

Cumhuriyetin ilanının ertesi yılı Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanım ile birlikte Kars’ a 
geldiğinde yaptığı konuşmada kırk yıl anavatandan ayrı kalma acısına katlanan bu şehrin en 
büyük ve en acil ihtiyacının Milli Maarifin geliştirilmesi olduğuna dikkat çektikten sonra 
şehrin merkezine ve köylerine eğitimle ilgili gerekli talimatları vermiştir. Bu talimatlar 
doğrultusunda şehirde ve köylerde en çok eğitime ve okullaşmaya önem verilmiştir.  Sonuç 
itibarıyla da büyük muvaffakiyetler kazanılmıştır. (Kırzıoğlu, 1953: 559). 

 

1.Kars’ta Ġlköğretim 

Cumhuriyet Dönemi’nde ilk olarak bir “Numune Mektebi” açılmıştır. (Ural, 2006:125-161).  
Mektepte eğitim almak için yaş şartı olmadığından her yaştan insan okula alınmıştır. 
(Kırzıoğlu, 1943: 77).  1926’da şehirde iki erkek, bir kız ilk mektebi bulunuyordu.  1929’a 
gelindiğinde şehir ve kasabalarda (kaza merkezlerinde) 14 ilkokul ve 74 köy mektebi olmak 
üzere 88 ilk mektep vardı. Daha sonra öğretmen eksikliği yüzünden ilkokul sayısı 1934’te 
64’e düşmüşse de 1930-1936’da 80’e çıkmıştır. (Kırzıoğlu, 1943: 77). 

Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda yerel yönetimlerin çalışmaları yanında halkında 
desteğiyle Kars genelinde okul sayısında ve bu okullara devam eden öğrenci sayısında ciddi 
artışlar olmuştur. Bu artış aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

1        Tablo 1. 1927-1932 Yılları Arasında Kars Vilayetinde Ġlkokul ve Öğrenci 
Sayıları (BİUM , (1923-32 Maarif İstatistikleri),1933: 20). 

                   Okul Sayısı  Öğrenci sayısı 

Öğretim yılı Şehirde Köyde Toplam   Şehirde Köyde  
    E     K     E     K Toplam 

1927-1928 16 47 63  1.101 416 2.521 168 4.205 
1928-1929 30 52 82 1.690 583 2.118 312 4.703 
1929-1930 14 74 88  918 382 4.005 779 6.079 
1930-1931 15 73 88 1.178 479 2.683 702 5.042 
1931-1932 13 68 81 1.079 455 2.650 654 4.838 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 1932 yılına doğru gidildikçe genel bir artış göze 
çarpmaktadır. Özelikle köylerdeki nüfusun yoğunluğuna paralel olarak köy okullarında 
sistemli bir artış görülmekteydi. Şehirdeki2okul sayısında 1928-29 yılında meydana gelen 
                                                           
2 BİUM’da şehir kavramı, Kars merkez ve ilçe merkezleri şeklinde kullanılmıştır. İstatistikler incelendiğinde 
bazı yıllarda veriler merkez ve köyleri şeklindeyken bazı yıllardaki veriler Kars merkez ve ilçe merkezleri 
şeklindedir. 
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artışın o yıllardaki okuma-yazma seferberliği ile ilgili olduğu muhakkaktır. 1931- 32 yılında 
ise vilayet genelindeki okul sayısında belirgin bir düşüş olmuştur. Bu durumun en önemli 
nedeni bazı okullara öğretmen atanamaması ve okulların kapatılmasıydı. 

Kars vilayetinde okullara devam eden öğrenci sayılarına bakıldığında genel olarak bir artış 
olduğu söylenebilir. 1931-32 yıllarında okul sayısındaki azalmaya paralel olarak öğrenci 
sayısında da bir azalma vardır. Köylerdeki nüfusa paralel olarak öğrenci sayısının da fazla 
olduğu görülmektedir. Kars vilayetinde okuyan öğrenci profiline bakıldığında ise kız öğrenci 
sayısının özellikle köylerde çok az olduğu dikkat çekmektedir. Bu durumun sebebi kırsal 
kesimin genel toplum yapısı ile açıklanabilir. 

              1927-32 yılları arasında mezun olan öğrencilere 
bakıldığında yine kız öğrenci sayısı çok azdır. Özellikle 1930-31 yıllarında 116 erkek 
öğrenciye karşılık 7 kız öğrenci mezun olmuştur. Bu durum kız öğrencilerin okulun eğitim 
sürecinde okulu terk ettiklerini göstermektedir3.(BİUM, (1923-1932 Maarif İstatistikleri),  
1933: 21) . 

Kars vilayetinde 1928-29 yıllarından 1937-38 yıllarına kadar mezun olan öğrenci sayısı her 
geçen gün yükselmiştir. 1928-1929 yıllarında 127 öğrenci mezun olurken, 1937-38 yıllarında 
bu sayı 558 öğrenciye ulaşmıştır.(BİUM, (Maarif İstatistiği, 1923-1932), 1933: 21; Toker, 
1939: 80). 

Kars vilayetinde ilkokul sayısı 1938-39 yılına kadar ortalama aynıydı. 1932-33 yılında şehirde 
14, köylerde 69, toplam 81 okul bulunmaktaydı.(Toker, 1939: 76). 1933-34 yılında ise şehirde 
15, köylerde 61, toplamda 76 okulun olduğu, 1934-35 yılında ise şehirde 17, köylerde 48, 
toplam 64 okulla köy okullarının sayısında bir düşüş olduğu görülmektedir. 1935-36 
yıllarında şehirde 17, köylerde 63 toplamda 80 okulla 1 yılda neredeyse 20 okul birden 
yapılmıştır. 1936-37 de yine şehirde 17, köylerde 65, toplamda 82 okul mevcutken, 1937-38 
yıllarında şehirdeki okul sayısı aynı kalırken köylerde 66 ile toplamda 83 okula ulaşılmıştır. 
Köylerde 69 ve toplamda 83 okul 1938-1939’da faaliyet göstermektedir.(Toker, 1939: 76; 
Kırzıoğlu, 1943: 78).  Aynı yıl 75 adet’te eğitmenli okul bulunmaktaydı.  

Öğrenci sayısına bakıldığında;1938-1939 yılında öğrenci sayısı şehirlerde 4288, köylerde 
5498’idi. ( BİUM, (1938-1939 Maarif İstatistiği), 1942: 151,152,153).  

1940 yılında eğitmenli ilkokullarda 4270 erkek öğrenci, 1776 kız öğrenci 
bulunmaktaydı.(BİUM,(1940-1941 Maarif İstatistiği),1943:118). Kars merkezde resmi 
ilkokullarda 1187 erkek öğrenci, 442 kız öğrenci vardı.(BİUM, (1940-1941 Maarif İstatistiği), 
1943: 73). Merkez köylerinde ise 634 erkek, 60 kız öğrenci mevcuttu. 1940 yılına ait 
öğretmen ve okul sayıları şehirler ve köyler bazında aşağıda ayrıntılı olarak tablo halinde 
verilmiştir. 

1942-1943’te merkezde 5, köylerinde 7 ilkokul mevcuttu. Merkezdeki 5 okulda 1134 erkek, 
473 kız toplam 1612 öğrenci bulunuyordu. Merkez köylerinde 424 erkek, 22 kız toplam 446 
öğrenci bulunmaktadır. (BİUM, (1942-1943 Maarif İstatistiği),1945:73). Kars’ta 1923’te 
1.560 ilkokul öğrenci sayısı zaman ilerledikçe artmıştır. Bu sayı 1943 yılına gelindiğinde 8 
kat fazlalaşmıştır.(Kırzıoğlu,1943: 78). Aynı yıl ildeki tüm ilkokul öğrencilerinin % 28.6’sı 

                                                           
2 1928-29’da 127 kişi, 1929-1930’da 162 kişi,1930-31’de 123 kişi,1931-32’de 109 kişi mezun olmuştur.  
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şehirlerde okuyordu. Ayrıca 1942-43 yıllarında 183 tane eğitmenli ilkokul vardı.(BİUM, 
(1942-1943 Maarif İstatistiği),  1945:127). 

1950-1951’de merkezde 5, köylerinde 39 ilkokul mevcuttu.(BİUM, (1950-1951Milli Eğitim 
İstatistikleri),1952: 50). 1207 erkek, 619 kız öğrenci merkezde öğrenim görürken, 2702 
erkek,735 kız öğrenci merkez köylerde öğrenim görmekteydi. Nüfus yoğunluğuna paralel 
olarak köylerde bulunan öğrenci sayısı oldukça fazladır.(BİUM, (1950-1951Milli Eğitim 
İstatistikleri),1952:212). Kız öğrencilerin sayısındaki artış toplumdaki gelenekselleşmiş değer 
yargılarının yıkıldığını ve Cumhuriyet yönetiminin prensiplerinin benimsenmeye başladığının 
bir göstergesidir.  

1951-1952’de Kars merkezinde 5, merkez köylerinde 39  ilkokul vardı. (BİUM, (1951-1952 
İlköğretim Milli Eğitim İstatistikleri),1954:52).  Öğrenci sayısına bakıldığında merkezde 1265 
erkek, 664 kız toplam 1929 öğrenci bulunmaktadır. Köylerinde ise 2691 erkek, 805  kız 
olmak üzere 3496 öğrenci mevcuttu.(BİUM,(1951-1952 İlköğretim Milli Eğitim İstatistikleri), 
1954: 194). 

1961-1962 Öğretim yılına gelindiğinde il genelindeki öğrenci sayısı 58.000 iken 1970-
1971’de 107.000 civarındaydı. (Yurt Ansiklopedisi,1982:4533). 10 yıl içerisinde öğrenci 
sayısı iki katına çıkmıştır.  

1974-1975 eğitim öğretim yılında okul sayısında aynı şekilde bir artış gözlenerek Kars 
merkezde 11 okul olduğu saptanmıştır. Bu okullarda 4548 erkek, 3702 kız olmak üzere 
toplam 8250 öğrenci bulunmaktadır. Köylerinde 46 İlkokul mevcuttur.(BİUM,(1974-1975 
İlköğretim Milli Eğitim İstatistikleri), 1977: 74). Köylerindeki okullarda ise 4336 erkek, 3121 
kız öğrenci bulunmaktaydı.(BİUM,(1974-1975 İlköğretim Milli Eğitim İstatistikleri), 
1977:25). 

1979-1980 döneminde ise il genelindeki öğrenci sayısı yaklaşık 114.000’e çıkmıştır. 
Merkezde 14 okulda okuyan öğrenci sayısı 5094 erkek, 4510 kız toplam 9604’tür. Merkez 
köylerde 52 okulda okuyan öğrenci sayısı ise 4590 erkek, 3477 kız olmak üzere 8067’dir. 
(BİUM,(1979-1980 İlköğretim Milli Eğitim İstatistikleri), 1981:25). Kars merkez ve ilçe 
merkez ilkokullarında okuyan öğrencilerin toplam ilkokul öğrencileri içindeki payı 1/5 
dolayındadır. Bu oranın düşük olması sebebi  kentleşme sürecinde olan Kars’ın kentsel nüfus 
oranının düşük olmasına bağlanabilir. (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 4533). Ayrıca 1961-1962 
eğitim öğretim yılında %30 olan kız öğrenci sayısı bu dönemde %42’ye çıkmıştır. Artış, 
toplumun kız çocuklarıyla ilgili değer yargılarının değiştiğinin bir ifadesidir. Erkek öğrenci 
sayısına bakıldığında ise 1961 yılından 1970’e 41.000 den 66.000’e çıkmıştır.  Erkek öğrenci 
sayısı 1970 ve 1980 yıllarında aynı kalmıştır. Köy okullarındaki erkek öğrenci sayısı ise 
54.000’den 52.500’e düşmüştür.  

1984-1985 eğitim öğretim yılında okul sayısı merkezde 52, köylerde 801 olmak üzere toplam 
853’idi.( BİUM, (1984-1985 İlköğretim Milli Eğitim İstatistikleri), 1986: 3). Öğrenci sayısı 
merkezde 14.127 erkek, 12.306 kız olmak üzere toplam 26433’dir. Köylerinde 51.069 erkek,  
41.805 kız olmak üzere toplam 92.874 öğrenci vardı.( BİUM, (1984-1985 İlköğretim  Milli 
Eğitim İstatistikleri), 1986:18). 

 Kars vilayetinde okul öğrenci ve öğretmen sayılarının yanı sıra öğretmenlerin nitelikleri de 
eğitimin kalitesi ve eğitim seviyesinin yükselmesi açısından önem arz ediyordu. Buradan 
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hareketle öğretmenlerin niteliklerine bakıldığında Cumhuriyetin ilk yıllarında durum şu 
şekildedir:( BİUM, (1923-1932, Maarif İstatistikleri), 1933: 82). 

Tablo 2. 1927-1932 Yılları Arasında Kars Vilayetinde Ġlkokul Öğretmenlerinin Eğitim 
Durumu 

 
ÖğretimYılı 

Yüksek 
Mektep 

Mezunları 

Muallim 
Mektepleri 
Mezunları 

Muallimlik 
Şahadetnamesi 

Olanlar 

Muvakkat 
ve Daimi 
Muavinler 

 
Vekiller 

 
Toplam 
  E    K   T 

1927-1928 2 34 3 69 - 87 21 108 
1928-1929 7 43 - - 88 114 24 138 
1929-1930 6 45 42 23 5 108 13 121 
1930-1931 1 56 46 26 16 123 22 145 
1931-1932 1 68 41 21 8  121 18 139 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Kars vilayetinde bulunan öğretmen sayısı ihtiyacı karşılamaktan 
çok uzaktı. Öğretmen sayısı yeterli olmadığı için birçok okul kapatılmıştır. Yıllar ilerledikçe 
öğretmen sayısı artmaktadır. 1927 yılında şehirde 56, köylerde ise 52 öğretmen görev 
yapmaktaydı. Şehirde 19 bayan öğretmen bulunurken bu sayı köylerde sadece 2 idi. Bayan 
öğretmen sayısının köylerde az olması bayanların köylerde çalışmaktan çekindiklerinin bir 
göstergesidir. Bu durumda yine toplumun değer yargılarından kaynaklanmaktadır.( BİUM, 
(1923-1932, Maarif İstatistikleri), 1933: 82). 

1932 yılında ise, şehirde 64, köylerde ise 75 öğretmen eğitim vermekteydi. Nüfusun 
çoğunluğu köylerde olduğu için 75 sayısı bile köylerde az öğretmen olduğunun bir kanıtıdır. 
Köylerde görev yapan bayan öğretmen sayısının 3, şehirde 15 olduğunu bununla bağlantılı 
olarak toplumdaki anlayışın değişmediği bilinmektedir.(BİUM,(1923-1932,Maarif 
İstatistikleri), 1933: 82). 

Kars’ta görev yapan öğretmenlerin içinde yüksek öğrenim mezunları çok azdır. 
Öğretmenlerin çoğunu öğretmen okulları mezunları ile öğretmenlik belgesi olanlar 
oluşturmaktadır. Burada dikkatleri çeken  bir hususta 1928’de öğretmenlik belgesi olan 
öğretmen olmayışıdır. Geçici ve daimi muavinlerden öğretmen olmadığı için vekil öğretmen 
sayısı hem köylerde hem de şehirde fazladır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde Kars’ta erkek öğretmenlerin çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. 
1928’den 1932 yılına kadar gidildiğinde erkek öğretmenlerin sayısındaki artışa rağmen bayan 
öğretmenlerin sayısında herhangi bir artış söz konusu değildir. 1932 yılındaki öğretmen 
sayısındaki düşüşte maaşların azalması da etkili olmuştur. Örneğin Kars’ta 1929-1930 yılında 
198.077 liralık Maarif bütçesinden 151.829 lira ayrılmış olmasına karşın,  1931-1932 yılında 
135.237’lik Maarif bütçesinden 116.201 lira maaş için ayrılmıştır.( BİUM,(1923-1932 Maarif 
İstatistiği), 1933:96). 

     1938-1939 yıllarında şehirde 69 erkek, 16 bayan öğretmen vardı. Köylerinde 90 erkek, 3 
bayan öğretmen mevcuttu. (BİUM,(1938-1939 Maarif İstatistiği), 1942: 159). 1940 yılında 
şehirde 87 öğretmen, köylerde 81 öğretmen vardı. BİUM (1940-1941 Maarif İstatistiği),  
1943:127). 
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1940 yılına ait aşağıdaki tablo Kars vilayetindeki ilköğretimin durumunu ortaya 
koymaktadır:( BİUM, (Maarif İlk Tahsil Çağındaki Çocuklar İstatistiği 1940),1942: xxx). 

 

Tablo 3. 1940 Maarif Sayımında Kars Vilayeti 
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        İlk Tahsil Çağındaki Çocukların Durumu 
Sayım Günü 
İlkokullara 

Devam 
Edenler 

İlköğretimden 
Mahrum 
Kalanlar 

Öğrenim 
Çağındaki 
Çocukların 
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 10 727 17 189 84 222 3935 8994 3162 51705 7615 62639 538 

Yukarıdaki tabloda köy ve nahiye adedinin 727 olmasına rağmen faal okul sayısına 
bakıldığında toplamda 189 okul olduğunu görülmektedir. Bu durum köylerdeki okullaşma 
oranının azaldığını göstermektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kars’ta 39 ilkokul varken, 
sonraki yıllarda giderek büyük bir artış göstererek 1943’te 283’e ulaşmıştır. 1923-43 
döneminde ilkokul sayısı 6 kattan fazla artmıştır. Bu hızlı artışa 1937’de açılan Cılavuz Köy 
Enstitüsü Eğitmen yetiştirme programının önemli bir payı bulunmaktadır. 1945 yılında ildeki 
265 ilkokulun 2/3’ü eğitmenliydi. 

Kars, Doğu Anadolu’daki ve Türkiye’deki diğer illerle kıyaslandığında eğitim göstergeleri 
açısından Türkiye ortalamasından üstün bir konumdaydı. Kars’ın eğitim açısından bu ileriliği 
daha çok yöredeki renkli etnik yapı ve buna bağlı olarak oluşan kültür birikimi ve uygulanan 
eğitim politikalarının sonucudur.( Ortaylı, 2010:102). 

Kars’ta ilkokul öğretmenlerinin sayısında yıllar geçtikçe bir artış meydana gelmekteydi. Bu 
sayı 1923’de 46 iken, 1943’de 402’ye çıkmış ve 8 kat artmıştır. Aynı dönemde Türkiye 
genelinde artış 1 katın altındaydı. Kars’taki bu hızlı artışın temel nedeni eğitmen sayısının 
fazla olmasıydı. 1943’te ildeki öğretici kadrosunun yarıdan fazlasını eğitmenler 
oluşturuyordu. Aynı yıl Türkiye’deki her 100 eğitmenden 4’ü Kars’taydı. İl eğitmen sayısının 
yüksekliği bakımından Ankara’dan sonra ikinci sıradaydı.( Yurt Ansiklopedisi, 1982: 4532). 

1942-1943’te merkezde 47 erkek, 31 bayan öğretmen varken, köylerinde 80 erkek öğretmen 
vardı. 

1950-1951’de  yılında şehirlerde 69 erkek, 66 bayan öğretmen görev yaparken köylerde 471 
erkek, 12 bayan öğretmen görev yapmaktadır. (BİUM, (1950-1951 İlköğretim Milli Eğitim 
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İstatistikleri), 1952:325). Bu öğretmenlerin büyük çoğunluğunu köy enstitüsü ve öğretmen 
okulu mezunları oluşturmaktaydı. İlkokul mezunu sadece 1 öğretmen bulunmaktaydı.  

1951-1952’de şehirlerde 92 erkek, 42 bayan öğretmen vardı. Köylerinde ise 510 erkek, 8 
bayan öğretmen mevcuttu. (BİUM, (1950-1951 İlköğretim Milli Eğitim İstatistikleri), 
1952:325). 
1960-1961’de ve 1961-1962, 1970-1971’de öğretmen sayıları yine şehir ve köy bazında 
verilmiştir. Şehirlerde 304, köylerde 843 öğretmen vardı. (BİUM, (1960-1961 İlköğretim 
İstatistikleri), 1965:375). 1960’lardan sonraki öğretmen sayısına bakıldığında ildeki ilkokul 
öğretmeni sayısı 1961-1962 eğitim öğretim yılında 1.375’e ulaşmıştır. Kars’taki 
öğretmenlerin yarıya yakını vekil öğretmendi. 1970-1971’de öğretmen sayısı Kars merkez ve 
İlçe merkezlerinde toplam 585, köylerinde ise 2081 olmak üzere toplam 2606’idi. ( Yurt 
Ansiklopedisi, 1982: 4533). 

1974-1975 eğitim öğretim yılında merkezde 173 erkek, 63 bayan olmak üzere toplam 236 
öğretmen vardı. Köylerde ise 182 erkek, 116 bayan olmak üzere toplam 298 öğretmen vardı. 
(BİUM, (1974-1975 İlköğretim  Milli Eğitim İstatistikleri),1975:25). 

1976-1977’de eğitim öğretim yılında öğretmen sayısı merkezde 185 erkek, 81 bayan olmak 
üzere 266 idi. Köylerinde ise 175 erkek, 132 bayan  toplam 307 öğretmen vardı. ( BİUM,( 
Milli Eğitim İstatistikleri İlköğretim 1976-1977), 1979:25). 

1979-1980 eğitim öğretim yılında öğretmen sayısı merkezde 198 erkek, 100 bayan olmak 
üzere 298 idi. Köylerinde ise 146 erkek, 122 bayan olmak üzere 268 öğretmen vardı.( 
BİUM,(1979-1980 İlköğretim Milli Eğitim İstatistikleri),1981: 25). 

1984-1985’de öğretmen sayısı şehir ve köy bazında verilmiştir.  Öğretmen sayısına 
bakıldığında şehirlerde 509 erkek, 351 bayan toplam 860, köylerde 2255 erkek, 410 bayan 
olmak üzere 2665 öğretmen vardı. ( BİUM, (1984-1985 İlköğretim Milli Eğitim İstatistikleri), 
1986:70). 

 
2 .Kars’ta Ortaöğretim 
Cumhuriyet ilan edildikten sonra Kars’ta İdadi mektebi açılmıştır. 1926’da şehirde 1 idadi 
bulunuyordu. Sonra bu idadi “Orta mektep’e” çevrilmiştir. 1932 yılına gelindiğinde Kars 
Ortaokulu tekrar liseye çevrildi. (Ural, 2006:125-161). 
1927’de ortaokuldaki öğrenci sayısı 94’tür. Bu yıl bütün mevcut erkek öğrencilerden 
oluşmaktadır. Fakat daha sonraki yıllarda ortaokulda okuyan kız öğrenci sayısı artmıştır. 
1928’de 153 öğrencinin 21’i, 1930’da ise 229 öğrencinin 28’i kızdı. ( BİUM (1927-1932 
Maarif İstatistiği), 1933: 41). 

1932-33 ders yılında 1 ortaokul vardı. 9 öğretmenin 7’si erkek, 2’si bayandı. Öğretmenlerin 
2’si yüksek tahsil görmüş,1’i Üniversite mezunu 6’sı ortaokul mezunudur. (BİUM, (1932-33 
Maarif İstatistiği), 1934: 192). Öğrenci sayısına bakıldığında 239 öğrencinin 220’si erkek, 
19’u kızdı. ( BİUM, (1932-33 Maarif İstatistiği), 1934: 173. 

Kars vilayeti geneline bakıldığında ortaokul kısmının ilk zamanlar ilkokullar kadar gelişme 
göstermediği saptanmıştır. Fakat Kars vilayetinde yıllar ilerledikçe ortaöğretim alanında 
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büyük gelişmeler oldu. Özellikle şehirde bulunan Kars Lisesi yıldan yıla öğrenci ve öğretmen 
sayısını arttırmaktaydı. 

Kars’ta ortaöğretimde 1935 yılından 1945’e kadar 425 öğrenci mezun olmuş, bunlardan çoğu 
devlet olgunluk sınavını kazanmıştır. Kars vilayetinde 1945 yılı itibariyle ortaöğretimde 
öğretmen ve öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir;( Kırzıoğlu, 1943: 39). 

Tablo 4. Kars’ta1945’de Ortaöğretimde Öğrenci ve Öğretmen sayıları 

 
Okulun adı 

Öğretmen Öğrenci 
E K T E K T 

Kars Lisesi 25 11 36 706 112 818 
Cilavuz Köy Enst. 22 - 22 800 20 820 
Ardahan Ortaokulu 3 - 3 154 14 168 
Iğdır Ortaokulu 4 - 4 170 28 198 
Sarıkamış Ortaokulu 4 - 4 148 22 170 
Kars Erkek Sanat Okulu 8 - 8 120 - 120 
Kars Akşam Sanat Okulu - 2 2 - 122 122 

Kars vilayetinde merkez dışındaki çocukların da eğitim alabilmeleri için pansiyon ihtiyacı 
Cumhuriyetin ilk yıllarından beri ortaya çıkmıştır. Ancak 1974 yılında Kars’ta ortaöğretim 
görenler için bir pansiyon yapılmıştır.  

Kars’ta ortaöğretim alanındaki 1950-51 yıllarındaki durum aşağıdaki gibidir;( BİUM, (1950-
1951 Milli Eğitim İstatistikleri Ortaöğretim), 1951:60,246,104,218,280,337;BİUM, (1950-
1951 Maarif İstatistikleri, Meslek Teknik ve Yüksek Öğretim), 1957: 259,64). 

Tablo 5.1950-1951’de Ortaöğretimde Öğrenci Öğretmen Sayıları 

Okulun  Adı Okul 
Adedi 

Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Okul 
Bütçesi E K T E K T 

Resmi Ortaokullar 4 337 46 383 18 15 33 80.543 
Resmi Liselere Bağlı Ortaokullar 1 268 63 331 7 5 12 - 
Resmi Liseler 1 190 19 209 8 9 17 105.997 
Orta Meslek ve Kız Sanat Enst. 1 - 183 183 - 3 3 86.15 
Orta Meslek ve Erkek Sanat Enst. 1 117 - 117 11 2 13 53.706 
Köy Enst. Teknik Öğretim 1 767 - 767    73.646 

Kars vilayetinde 1950-1951 yılında Ardahan, Iğdır ve Sarıkamış’ta Resmi Ortaokul 
bulunmaktaydı. Tabloda da görüldüğü gibi en fazla öğrenci sayısı Resmi Ortaokullarda 
bulunmaktadır. Bu okullar 3 sınıflıdır. Bütün sınıfların birer şubesi olmasına karşın sadece 
Sarıkamış Ortaokulunun 1 sınıfının 2 şubesi vardı. Kars vilayetinin genelindeki ortaokullarda 
toplam 13 şube mevcuttu. Bu dönemde bayan öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının % 
16.6’sını oluşturmaktaydı. Okullarda görev yapan öğretmenlerin 20’si asil, 9’u stajyer, 2’si 
yardımcı ve 2’si ücretli öğretmenlerden oluşmaktaydı. Görüldüğü gibi asil öğretmenler 
çoğunluğa sahiptir. (BİUM, (1950-1951 Milli Eğitim İstatistikleri Ortaöğretim), 1951: 218). 
Ayrıca erkek öğretmenlerle bayan öğretmenlerin sayılarının birbirine yakın olduğunu 
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görmekteyiz. Bu durum toplumun değer yargılarının geçmişe nazaran biraz değiştiğini 
göstermektedir.  

Kars’ta bulunan resmi liselere bağlı olan ortaokulun erkek öğrenci sayısının çok fazla olduğu 
görülmektedir.12 öğretmenin 7’sinin asil, 2’sinin stajyer, 3’ünün de yardımcı olduğu tespit 
edilmiştir.( BİUM, (1950-1951 Milli Eğitim İstatistikleri Ortaöğretim), 1951:226). 

Bu dönemde resmi lisenin 3 sınıflı toplam 6 şubesi vardı. Bu lisede kız öğrenci sayısının 
erkek öğrenciye nazaran çok az olduğunu görmekteyiz. Bunun aksine erkek öğretmenlerle 
bayan öğretmenlerin sayılarının birbirine yakın olduğu açıktır. 17 öğretmenden 13’ünün asil, 
3’ünün stajyer, 1’inin ise yardımcı öğretmen olduğunu görmekteyiz.( BİUM, (1950-1951 
Milli Eğitim İstatistikleri Ortaöğretim),1951:337). 

Kars’taki ortaokul öğrenci sayısı 1954-1955 döneminde yaklaşık 1.400 dür. Öğretmen 
sayısına bakıldığında 1954-1955 eğitim-öğretim yılında Kars’ın 9 ortaokulunda 88 öğretmen 
vardı. (Yurt Ansiklopedisi, 1982:4534). 

1959-1960 yıllarında merkez bilgilerine Türkiye İstatistik Kurumunun verilerinden 
ulaşılmıştır. Merkezde  950 erkek, 142 kız öğrenci vardır. Bu yıl 65 erkek, 4 bayan öğretmen 
Kars merkezde görev yapmaktadır.( BİUM, (1953-1960 Milli Eğitim İstatistikleri), 1963, 
108). 

 1960’ların ortalarına doğru 13’ü aşamayan ortaokul sayısı bu tarihten sonra hızlı bir 
şekilde arttı. Bununla bağlantılı olarak öğrenci sayısı da artış gösterdi. 1964-1965’te merkezde 
895 erkek, 259 kız olmak üzere 1154 öğrenci mevcuttu. 58 erkek, 5 kız toplam 63 öğretmen 
merkez ortaokullarında hizmet vermekteydi. (BİUM, (1964-1965 Milli Eğitim İstatistikleri), 
1968:72).1964-1965 eğitim öğretim yılında il genelinde öğrenci sayısı 6.200’e yaklaşmıştır. 
Öğrenci sayısının yaklaşık 3.5 kat artmasına karşın, Kars’ta ortaokullar açısından okullaşma 
oranı 1965’te % 14.6 gibi düşük bir düzeyde idi. 1964-1965 eğitim öğretim yılında öğretmen 
sayısı il genelinde 281 oldu. ( Yurt Ansiklopedisi,1982: 4534). 

1971-1972’de merkezde 4 okulda 3116 erkek, 813 kız olmak üzere 3929 öğrenci öğrenim 
görmekteydi. 72 erkek, 21 kız toplam 93 öğretmen vardı. 1972-1973’de merkezde yine 4 
okulda 3566 erkek, 1140 kız toplam 4706  öğrenci vardı. 120 erkek, 25 bayan öğretmen 
bulunuyordu.( BİUM, (1971-1973 Milli Eğitim İstatistikleri Ortaöğretim), 1976: 66). 

1972-1973 eğitim- öğretim yılında il genelinde resmi ortaokulların sayısı 30’idi. Okullarda 
12479 erkek, 3091 kız olmak üzere toplam 15570 öğrenci öğrenim görmekteydi.34.357 erkek, 
58 bayan öğretmen bulunuyordu. (BİUM, (1971-1973 Milli Eğitim İstatistikleri Ortaöğretim), 
1976: 66). 

1978-1979 eğitim-öğretim yılında bilgiler il bazında verilmiştir. Toplam 58 ortaokulda 12281 
erkek, 4611 kız olmak üzere 16892 öğrenci bulunmaktaydı. (BİUM, (1978-1979  Milli Eğitim 
İstatistikleri Ortaöğretim), 1982:2). 1978-1979 eğitim-öğretim yılında ilkokul mezunu erkek 
öğrencilerin %16’sı ortaokula geçmişken, kızlarda bu oran ancak %40 idi. ( Yurt 
Ansiklopedisi, 1982: 4533). Aynı yıl öğretmen sayısı 363’e yükselmiştir. (BİUM, (1978-1979 
Milli Eğitim İstatistikleri Ortaöğretim), 1982:43). 

1979-1980 de aynı şekilde veriler il bazındadır. 12738 erkek, 5003 kız olmak üzere toplam 
ortaokula giden öğrenci sayısı 17. 741 olmuştur. Kız öğrencilerin toplam içindeki payı 
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1955’te %12 iken, 1980’de %28’e ulaşmıştır. Bu yıl okul sayısı 62’dir. Kız öğrencilerin sayısı 
önceki yıllara göre oldukça fazla olmasına rağmen yinede düşük bir durumdadır. 

1980’de öğretmen sayısı 1950’lere göre 4 katı şeklinde artmıştır. 1955’te 1 öğretmene 15.5 
öğrenci düşerken bu sayı yaklaşık olarak 39’a yükselmiştir. Bu durum eğitimde kaliteyi 
düşürmüştür.  

Kars’ta 1930’ların ortalarına doğru açılan lisede başlarda öğrenci sayısı azken  1955’te  248 
idi. 248’in 220’si erkek öğrenciyken 28’i kız öğrenciydi. Öğretmen sayısı ise bu yıl 14 idi. 

1964-1965’de 1475 erkek, 107 kız öğrencinin olduğu okulda 32 öğretmen vardı. 

1972-1973’de ise ildeki lise sayısı 9’a çıkmıştır. Bu dönemde Aralık, Digor, Selim, Susuz, 
Tuzluca ve Hanak ilçeleri dışında her ilçede bir lise vardı. Merkezde bulunan 2 liseyle  
(Alpaslan ve Cumhuriyet Liseleri)  her ilçede bir lise bulunmaktaydı. (Yurt Ansiklopedisi, 
1982:4534).Alpaslan ve Cumhuriyet Liselerinde toplam 1431 öğrenci vardı. Öğrencilerin 
1301’i erkek, 130’u kızdı. İki okulda 37 erkek, 2 bayan öğretmen eğitim veriyordu. ( BİUM, 
(1971-1973 Milli Eğitim İstatistikleri Ortaöğretim), 1976: 114). 

1979-1980’de ilde 7431 erkek, 2106 kız öğrenci vardı. 390 öğretmen toplam 16 lisede eğitim 
veriyordu. 

Kars’ta 1979-1980’de liselere kayıtlar %60 ile ülke ortalamasını küçük bir farkla geriden 
takip etmekteydi. Liselere kaydolan erkek öğrenci sayısı %62, kız öğrenci sayısı %56’nın 
üzerindeydi. (Yurt Ansiklopedisi, 1982:4534). 

Kars’taki meslek ve teknik ortaöğretim kurumlarında bakıldığında 1950-1951’de 1 tane 
meslek ve teknik ortaöğretim (Gazi Ahmet Muhtar Paşa)  kurumu var. Bu okulda toplam 4 
şubede hepsi erkek olmak üzere 117 öğrenci olduğu görülmektedir.( BİUM ,(1950-1951 
Maarif İstatistikleri, Meslek Teknik ve Yüksek Öğretim), 1957: 64). 

Kars ilinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları liselere göre daha erken artmaya 
başlamıştır. 1965’te ilde yalnız bir lise varken, 1961’de lise düzeyinde 5, ortaokul düzeyinde 
2 mesleki öğretim kurumu vardı. 7 okulda 825’i erkek, 538’i kız olmak üzere 1.3623 öğrenci 
mevcuttur. Öğretmen sayısı 84’tür. 

1970-1971’de meslek ve teknik öğretimde okul sayısı 9, öğrenci sayısı 1607 erkek, 1261 
toplam 2.868’dir. Öğretmen sayısı 162’idi. (BİUM, ( 1970-1971 Milli Eğitim İstatistikleri), 
1971: 66,152;Yurt Ansiklopedisi,1982:4534). 1979-1980’de okul sayısı 24, öğrenci sayısı 
2478 erkek, 1911 kız olmak üzere 4.389’dir. Öğretmen sayısı 201 idi. (BİUM, ( 1979-1980 
Milli Eğitim İstatistikleri, 1982: 12, 22; Yurt Ansiklopedisi, 1982:4534). 1979-1980’de Kars 
İlindeki mesleki ve teknik okulların  tür ve öğrenci öğretmen sayıları aşağıdaki gibidir4;  

  

                                                           
1 *Öğretmenler Tarım Meslek Lisesi’nden gösterilmiştir. ** Öğretmenler Sağlık Meslek Lisesi’nden 
gösterilmiştir.  
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Tablo 4.7. Kars Ġlindeki Mesleki ve Teknik Okulların Tür ve Öğrenci Öğretmen sayıları  

 

 

 
            

 

 

 

 

Lise düzeyindeki meslek okul öğrencilerinin % 27.9’u ticaret liselerinde, %21.8’e yakını altı 
sınıflı öğretmen liselerinde,%20.5’i endüstri meslek liselerinde, %14’ü kız meslek liselerinde, 
% 15.8’i tarım meslek ve sağlık meslek liselerinde okuyordu. 

 Ortaokul düzeyindeki okullarda okuyan 1.382 öğrencinin yaklaşık %49’u imam hatip, 
%40’ı kız sanat ortaokullarında geri kalan %11’i teknik ziraat ortaokulu ve sağlık (köy-ebe) 
okulundaydı. (Yurt Ansiklopedisi,1982:4534). 

 
Sonuç 
 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra yapılan Berlin antlaşmasıyla Kars, kırk 
yıl boyunca Rus esaretinde kaldı. Bu süre zarfında bölgedeki Rus yönetimi tarafından açılan 
okullarda Rusça ağırlıklı bir eğitim modeli uygulandı. Türk halkı bu tarz bir eğitim modelini 
kabul etmediği için bölgeden göç etmeye başladı. Böylece Rusya’nın dolaylı olarak başlattığı 
göç ettirme hareketi başarıya ulaştı. 3 Mart 1918’de  Brest Litowsk Anlaşması’nın ardından  
şehir tekrar Türk toprağı haline geldi. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nin 
II. maddesine binaen elden çıkan Kars, Milli Mücadele Dönemi’nde yapılan II. Doğu 
Harekatı’nın ardından imzalanan Kars Antlaşması’yla Türk toprağı haline geldi. 

 Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kırk yıl boyunca milli özelliklerini kaybetmiş olan 
Kars’a milli değerler kazandırılmaya çalışıldı. İlköğretim ve ortaöğretim alanındaki 
faaliyetlere hız verildi. İlk olarak bir Numune Mektebi açıldı. Doğu Anadolu tarihi açısından 
değerli çalışmaları olan Fahrettin Kırzıoğlu, İlköğrenimine burada başlamış, 1928’de İsmet 
Paşa İlkokulunda bitirmiştir. Maarif istatistiklerine bakıldığında 1927-1932 yılları arasındaki 
veriler ilçe merkezleri ve köyleri şeklindedir. 1927-1928’de il ve ilçe merkezlerinde on altı 
ilkokul, köylerinde kırk yedi toplamda 63 okul mevcuttu. Öğrenci ve öğretmen sayısına 
bakıldığında il ve ilçe merkezlerinde 1.101 erkek, 416 kız öğrenci, köylerinde 2.521 erkek, 
168 kız öğrenci mevcuttu.  Merkez ve merkez köylerde büyük bir okullaşma çalışması 
başlamıştır. Öğrenci ve öğretmen sayısında zamanla bir ilerleme mevcuttur. Toplumun değer 
yargılarından kaynaklı erkek öğretmen ve öğrenci sayısı bayan öğretmen ve kız öğrenci 
sayısına nazaran fazladır. 

Okulun adı Öğrenci sayısı Öğretmen sayısı 
İmam Hatip Lisesi 278 24 
Kız Meslek Lisesi 681 43 
Ticaret Meslek Lisesi 841 39 
Tarım Meslek Lisesi 120 7 
Sağlık Meslek Lisesi 72 8 
İmam Hatip Ortaokulu 675 7 
Kız Sanat Ortaokulu 548 7 
Teknik Zıraat Ortaokulu 30 * 
Sağlık Okulu 129 ** 
Altı Sınıflı Öğretmen Lisesi 657 15 
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 1950-1951’deki veriler merkez ve köyleri şeklinde ayırt edilmiştir. Merkezde 5, köylerinde 
39 ilkokul mevcuttur. 1207 erkek, 619 kız öğrenci merkezde öğrenim görürken, 2702 erkek, 
735 bayan öğrenci merkez köylerde öğrenim görmekteydi. Nüfus yoğunluğuna paralel olarak 
köylerde bulunan öğrenci sayısı oldukça fazladır. Burada görüldüğü gibi Cumhuriyetin ilk 
yıllarında (1927-28) il ve ilçe merkezlerinin hepsinde on altı ilkokul varken  1950-51’de 
sadece merkezde beş ilkokul vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1927-28) il ve ilçe 
merkezlerinde 1.101 erkek, 416 kız öğrenci varken 1950-51’de sadece merkezde 1207 erkek, 
619 kız öğrenci vardır. Bu durum bize eğitimde rakamsal olarak bir ilerlemenin olduğunun 
ifadesidir. Cumhuriyetin ilk yılları ile 1950 -51 yılları arasındaki  kız öğrencilerin sayısındaki 
fark toplumdaki gelenekselleşmiş değer yargılarının yıkıldığını ve Cumhuriyet yönetiminin 
prensiplerinin benimsenmeye başlandığının bir göstergesidir. Eğitimde meydana gelen bu 
ilerlemeler sonraki yıllarda da devam etmiştir. 

 Ortaöğretim kurumlarının açılması ve sayılarının artması ilköğretime göre biraz daha 
geç olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra Kars’ta idadi mektep açılmıştır.1926’da şehirde 
bir idadi var. Bu idadi “Orta mektep’e” çevrilmiştir. 1932’de ise ortaokul tekrar liseye 
çevrilmiştir. 1927’de ortaokuldaki 94 öğrencinin hepsi erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 
İlköğretimde olduğu gibi ortaöğretimde de toplumun eğitim anlayışı değiştikçe kız öğrenci ve 
bayan öğretmen sayısında bir artış söz konusudur. 1950-51’de ise Kars Lisesine bağlı 
ortaokulun dışında Iğdır, Sarıkamış ve Ardahan’da ortaokul bulunmaktaydı. 1960’ın 
ortalarına doğru bu sayı 13’e ulaşmıştır. Okul sayısındaki bu artışa rağmen 1964-1965 eğitim 
öğretim yılında  il genelinde öğrenci sayısı 6.200’e yaklaşmıştır.. Öğrenci sayısının yaklaşık 
3.5 kat artmasına karşın, Kars’ta ortaokullar açısından okullaşma oranı 1965’te % 14.6 gibi 
düşük bir düzeyde idi.  

 1954-1955 eğitim-öğretim yılında Kars’ın 9 ortaokulunda 88 öğretmen vardı.  1964-
1965 eğitim öğretim yılında öğretmen sayısı il genelinde 281 oldu. Görüldüğü gibi bariz bir 
artış meydana gelmiştir. 

 1971-1972’de merkezde 4 okulda 3116 erkek, 813 kız olmak üzere 3929 öğrenci 
öğrenim görmekteydi. 72 erkek, 21 kız toplam 93 öğretmen vardı. 1972-1973’de merkezde 
yine 4 okulda 3566 erkek, 1140 kız toplam 4706 öğrenci vardı. 120 erkek, 25 bayan öğretmen 
bulunuyordu. Bu yılda diğer yıllarda olduğu gibi bir artış mevcuttur. 

1979-1980 de veriler il bazındadır. 12738 erkek, 5003 kız olmak üzere toplam ortaokula giden 
öğrenci sayısı 17. 741 olmuştur. Kız öğrencilerin toplam içindeki payı 1955’te %12 iken, 
1980’de %28’e ulaşmıştır. Bu yıl okul sayısı 62’dir. Kız öğrencilerin sayısı önceki yıllara 
göre oldukça fazla olmasına rağmen yinede düşük bir durumdadır. 

    Şehrin en köklü okullarından olan Kars Lisesi 1932 yılında ortaokuldan liseye çevrilmiştir. 
Öğrenci sayısı 1945’te 818 olmuştur. Öğrenci sayısındaki bu artışın sebebi merkez dışından 
oldukça fazla öğrencinin eğitim için gelmesidir. Eğitim için gelen öğrencilerin barınma 
ihtiyacını karşılamak amacıyla ancak 1974’te bir pansiyon açılmıştır. 

1972-1973’de ise ildeki lise sayısı 9’a çıkmıştır. Bu dönemde Aralık, Digor, Selim, Susuz, 
Tuzluca ve Hanak ilçeleri dışında her ilçede bir lise vardı. Merkezde bulunan 2 liseyle  
(Alpaslan ve Cumhuriyet Liseleri) birlikte  her ilçede bir lise bulunmaktaydı. Lise sayısının 
artması Kars’ta eğitim seviyesindeki ilerlemenin belirtisidir. 
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Kars’ta 1979-1980’de liselere kayıtlar %60 ile ülke ortalamasını küçük bir farkla geriden 
takip etmekteydi. Liselere kaydolan erkek öğrenci sayısı %62, kız öğrenci sayısı %56’nın 
üzerindeydi. 

Kars’taki meslek ve teknik ortaöğretim kurumlarına bakıldığında 1950-1951’de 1 tane meslek 
ve teknik ortaöğretim (Gazi Ahmet Muhtar Paşa)  kurumu var. Bu okulda toplam 4 şubede 
hepsi erkek olmak üzere 117 öğrenci olduğu görülmektedir. 

Kars ilinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları liselere göre daha erken artmaya 
başlamıştır. 1965’te ilde yalnız bir lise varken, 1961’de lise düzeyinde 5, ortaokul düzeyinde 
2 mesleki öğretim kurumu vardı. 7 okulda 825’i erkek, 538’i kız olmak üzere 1.3623 öğrenci 
mevcuttur. Öğretmen sayısı 84’tür. Mesleki ve teknik kurumlardaki ilerleme, şehir halkının 
eğitimli olmayı meslek sahibi olma şeklinde algılamasının bir işaretidir. 

Sonuç itibarıyla Cumhuriyetin ilanıyla birlikte şehirde, eğitimde millileşme, eğitim kurumları 
inşası, eğitimin seviyesini yükseltmek adını büyük çaba sarf edilmiştir. Kars, sınır şehri olma, 
iklimin elverişsizliği gibi sebeplerle çeşitli olumsuzluklar yaşamış olsada bu çabalar zamanla 
meyvesini vermiştir. 
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EDİRNE ARICILIK İŞLETMELERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARINA 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* 

 
 

Ebru ONURLUBAŞ1      Senem DEMİRKIRAN2 
 
 
Öz 
Arıcılık günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve tarımsal olarak önemli bir faaliyettir. 
Ülkemizde özellikle gezici arıcılık şeklinde yürütülen bu ekonomik faaliyet ile ürün çeşitliliği ve kalitenin 
artması sektörde hareketliliğe neden olmaktadır.Bal içerisindeki vitamin, mineral ve aminoasitlerle insan 
beslenmesi içinönemli bir kaynaktır. Bu önemli kaynağın temininde arıcılık sektörü temel teşkil etmektedir. Söz 
konusu sektörü zorlayan bir takım engelleri, mikro düzeyde üretici eksenli incelemek önemli görülmektedir. 
Hem yöresel boyutta hem de ülkesel boyutta yapılan arıcılıkaraştırmaları ile ilgili kurum ve kuruluşlara önemli 
sonuçlar iletilebilmektedir. Bu makale, 2016 tarihinde Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi destekli 
Bilimsel Araştırma Projesi sonucunda elde edilen veriler ile hazırlanmıştır. Yapılan araştırmada Edirne’nin 
Keşan, Meriç, İpsala, Enez ilçelerinde arıcılık yapan işletmelerin üretim ve pazarlama aşamasında karşılaşılan 
sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. İl merkezine bağlı bu ilçelerde 
yürütülen araştırma için Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı olan 120 üreticinin tamamına anket yapılmıştır. Elde 
edilen veri seti ile oluşturulan çapraz tablolar, grafikler ve istatistiki bulgular sonucunda literatür desteklemesi ile 
sektörün sorunlarına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Arıcılık işletmeleri, üretim, pazarlama, pazarlama sorunları. 
 

 
SOLUTION PROPOSALS FOR EDİRNE BEEKEEPING BUSINESSPRODUCTION AND 

MARKETING PROBLEMS 
 
Abstract 
Today in developed and developing countries, beekeeping is an important economical agricultural activity and it 
is contributing to the rural development. The product range and improved quality due to this activity, which is 
carried out as migratory beekeeping in our country, cause mobility in the market.Honey, which contains 
vitamins, minerals and amino acids, is an important resource for human nutrition. Beekeeping sector is the basis 
of procurement of this resource. There are some handicaps, which constrains the sector. It is considered 
significant to examine these handicaps producer-centrically in micro level. According to the data gained from the 
researches, which are both endemically, and territorial, significant results can be delivered to the organizations 
and institutions. Within this scope, this research has been planned to determine the problems that beekeeping 
businesses in Keşan, Meriç, İpsala and Enez districts have faced during their production and marketing stages 
and to develop solutions to these problems.Questionnaires are thought to be conducted to 120 beekeeper that are 
registered to honey producers association in the Keşan, Meriç, İpsala, Enez districts of the province. As the result 
of the dataset of crosstabs, graphics and statistical findings, some solutions for the problems of this sector are 
going to be developed with the support of literature review. 
 
Keywords:  Beekeeping Businesses, Production, Marketing, Marketing Problems. 
 
 
 
                                                           
* Bu çalışma 2016 yılında Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından desteklenen 206 
nolu “Arıcılık İşletmelerinin Üretim ve Pazarlama Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
**Edirne’nin  Keşan, Meriç, İpsala, Enez İlçeleri” isimli Bilimsel Araştırma Projesi sonucunda elde edilen 
verilere dayanılarak hazırlanmıştır. 
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GİRİŞ 
 
Bal, dünyada tüketilen temel bir besin maddesi ve enerji kaynağıdır. İnsan sağlığı için çok 
önemlidir ve çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Kronik sindirim 
sistemi hastalıklarından peptik ülser ve hazımsızlığa (Al Somaive diğerleri, 1994; Rosenblatve 

diğerleri, 1997), duodenalülsere,bakteriyelgastroenteritise (Salem, 1981) iyi gelmektedir. 
Ayrıca larenjit, üst solunum yolları enfeksiyonu ve yaralar balın tedavi için kullanıldığı 
hastalıklardan bazılarıdır. Dünyada kişi başına bal tüketimi 2007 yılı itibariyle 0.22 kg iken 
bal tüketimi 2005-2007 döneminde kcal cinsinden hesaplandığında Türkiye’de 9 kcal 
olmuştur. 
 
Araştırma konusu: Edirne’nin Keşan, Meriç, İpsala, Enez ilçelerinde, arıcılık yapan 
işletmelerin üretim ve pazarlama sorunlarının belirlenmesidir.Üreticilerin Sabit Arıcılık veya 
Gezici Arıcılık yapmasında tespit edilmek istenilen sorunlar şunlardır: 

1. Yaş, medeni durum, eğitim durumu, ailedeki birey sayısı ve gelir durumu gibi 
demografik faktörlerinetkisi 

2. Arıcıların üretim ve pazarlama konusunda teknik bilgi düzeyi 
3. Üretim sürecinde girdi maliyeti 
4. Kovanda hayati önem arz eden ana arı desteği faktörü 
5. Kovan bölgesi ve civarındakullanılan zirai ilaçların zararı 
6. Arıcıların üretim ve pazarlama için kredi desteğinin yeterliliği 
7. Üretim sürecinde kovanda hastalık ve zararlı sorunu  
8. Bal süzülüp pazarlanmadan önce ve sonra peteğin ve ürünün muhafaza sonunu olup 

olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 

Konunun kapsamı ve sınırları:  
1. Öncelikle Edirne ilinde bal üretimi ve pazarlama koşullarını ortaya koymak, 
2. Bal üreten ve pazarlayan işletmelerin sosyo-ekonomik ve yapısal özelliklerini 

belirlemek,  
3. Kovan varlığının ve bal üretiminin genel durumunu ortaya koymak,  
4. Üretim faktörlerinin daha etkin kullanım yollarını araştırmak ve bunların etkin bir 

şekilde kullanımı ile oluşacak yeni durumda ortaya çıkacak sonuçları saptamak,  
5. Elde edilen balların depolanması ve işlenmesi ile ilgili verilere ulaşmak, 
6. Yöredeki mevcut birlik,dernek ve kooperatifin faaliyet alanlarını analiz etmek ve balın 

bu birlik,dernek ve kooperatif aracılığı ile pazarlanmasını sağlamak, 
7. Bal için bir bölge markası geliştirmek ve bunu gerekirse tescil ettirmek, 
8. Bal üretiminde kullanılan girdilerin birlik, dernek ve kooperatif aracılığı ile ortaklara 

teminini sağlamak, 
9. Organik balda gerek üretici gerekse firma düzeyinde olmak üzere mevcut pazarlama 

zincirinin bugünkü durumunu ortaya koymak ve daha etkili bir pazarlama 
organizasyonunu oluşturma yollarını araştırmak ve pazarlama kanalında yer alan 
firmaların pazar paylarını belirlemek, 

10. Bal üretimi yönünden uzmanlaşmış işletmelerin gelişmesine yönelik önerilerde 
bulunmak, 

11. Gerek işletmeler gerekse firmalar açısından bal üretim ve pazarlamasında karşılaşılan 
sorunları belirleyip, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmek, 

12. Araştırma Bölgesinde üreticilerin organik bal üretimine bakış açılarını, organik 
üretime geçiş nedenlerini, karşılaştıkları zorlukları, neler yapılırsa daha fazla sayıda 
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üreticinin organik bal arıcılığa başlayabileceklerini, üreticilerin bu konudaki bilgi 
kaynaklarını saptamaktır.  

 
Çalışmamız öncesinde yapılan ön araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de 2015 yılına kadar 
arıcılık yapan işletme sayısında artış görülmektedir.Türkiye İstatistik Kurumu Arıcılık (2016) 
1991-2015 yılları arasındaki istatistiki verileri Tablo 1’de verilmiştir. 

 
 
 

Tablo 1: Arıcılık Yapan Köy Sayısı, Arıcılık Yapan İşletme Sayısı, YeniKovan,Eski Kovan 
Ve Bal Üretim Miktarları 

Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 

Arıcılık 
      

Apiculture 
      (Türkiye - Turkey) 

     

  

Arıcılık 
yapılan köy 

sayısı 

Arıcılık yapan 
işletme sayısı Yeni kovan Eski kovan Bal Balmumu 

 

Number of 
villages in 
apiculture 

Number of 
agricultureholdings 

in apiculture 
New hives Oldhives Honey Wax 

  (adet -
number) (adet -number) (adet -number) (adet -

number) 
(ton-
tons) (ton-tons) 

1991   21 540 -  3 161 583   266 859   54 655   2 863 
1992   21 931 -  3 289 672   250 656   60 318   2 916 
1993   21 975 -  3 450 755   234 692   59 207   3 110 
1994   22 050 -  3 567 352   219 236   54 908   3 353 
1995   21 987 -  3 701 444   214 594   68 620   3 735 
1996   22 329 -  3 747 578   217 140   62 950   3 235 
1997   22 145 -  3 798 200   204 102   63 319   3 751 
1998   22 302 -  4 005 369   193 982   67 490   3 324 
1999   22 447 -  4 135 781   185 915   67 259   4 073 
2000   22 571 -  4 067 514   199 609   61 091   4 527 
2001   22 606 -  3 931 301   184 052   60 190   3 174 
2002   22 423 -  3 980 660   180 232   74 554   3 448 
2003   22 110 -  4 098 315   190 538   69 540   3 130 
2004   22 133 -  4 237 065   162 660   73 929   3 471 
2005   22 550 -  4 432 954   157 059   82 336   4 178 
2006   22 305 -  4 704 733   146 950   83 842   3 484 
2007   21 560 -  4 690 278   135 318   73 935   3 837 
2008   21 093 -  4 750 998   137 963   81 364   4 539 
2009   21 469 -  5 210 481   128 743   82 003   4 385 
2010   20 845 -  5 465 669   137 000   81 115   4 148 
2011   21 131 -  5 862 312   149 020   94 245   4 235 
2012   21 307 -  6 191 232   156 777   89 162   4 222 
2013 -   79 934  6 458 083   183 265   94 694   4 241 
2014 -   81 108  6 888 907 193 825 103 525 4 053 

2015 
- 

  83 467  7 486 621 223 015 107 665 4 750 
 

Kaynak: TÜİK, Arıcılık (2016). 
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Tablo 1'e göre Türkiye Bal Üretim Miktarı 2007 yılında 73.935 ton olmuştur. Ayrıca Türkiye 
organik bal üretiminde bulunan ülkelerden biridir. Türkiye’de Organik Bal Üretimi 2010 yılı 
itibariyle üretim yaklaşık 207 ton olarak gerçekleşmiştir. Dünyada çeşitli ülkeler itibariyle 
üretici eline geçen bal fiyatları 2003-2005 dönemi ortalaması itibariyle değerlendirildiğinde 
ise en yüksek fiyatın 7.89 $ ile Almanya’da gerçekleştiği, 6.12 $ ile Türkiye’nin en yüksek 
fiyatta ikinci sırada yer aldığı ve 3.45 $ ile Arjantin’in, 3.26 $ ile İspanya’nın, 3.20 $ ile 
Kanada’nın fiyat sıralamasında olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2005 yılında Üretici Eline 
Geçen Bal Fiyatı 7.82 ($/kg), Bal Dışsatım Fiyatı 3.06 ($/ton), dışalım fiyatları ise 3.52 
($/ton) olmuştur.  
Türkiye’de toptan ve perakende bal satış fiyatları incelendiğinde, reel olarak en yüksek toptan 
fiyatın 2005 yılında, en yüksek perakende bal satış fiyatının ise 2004 yılında gerçekleştiği 
görülmektedir. 
Türkiye’de arıcılık yapan köy sayısı 2013 yılında arıcılık yapan işletme sayısı olarak 
değiştirilmiştir. 2013 yılında arıcılık yapan işletme sayısı 79,934,2014 yılında 81,108 ve 2015 
yılında 83,467’dir. Arıcılık yapan işletme sayısının arttığı görülmektedir. Ayrıca bal üretim 
oranı itibariyle de 1991-2015 yılları arasında bal üretiminin inişli çıkışlı durumu söz 
konusudur. Çeşitli nedenlerden ötürü elde edilen bal miktarı 1991-2015 yılları arasında 
sürekli artış göstermemiştir. Ancak 2014-2015 yıllarında bal üretiminde ciddi bir artış olduğu 
görülmektedir.2014 yılında bal üretimi 103,525 ton iken 2015 yılında 107,665 ton olmuştur. 
Türkiye’ de arıcılık konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu araştırmaların büyük 
çoğunluğu teknik konularla ilgilidir. Tarım Ekonomisi perspektifinde değerlendirmelerin 
yapıldığı çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Bu nedenle bu çalışmanın yapılması önemlidir. 
Balın pazarlama yöntemini sırasıyla perakendeciye, aile içinde tüketime, yerel toptancılara, 
ulusal toptancılara ve kooperatiflere satış olarak belirlenmiştir. Pazarlama ve satış sırasındaki 
problemler sırasıyla pazar fiyatından düşük fiyat, yurtdışı kaynaklı ürünlerin pazara girmesi, 
ürünlerin doğallığı ile ilgili kuşkular, kooperatiflerin yokluğu ve ürünlerin fiyat standardının 
bulunmayışı olarak belirlenmiştir. 
Dünya nüfusunun artışıyla birlikte gıda talebi de benzer şekilde artmaktadır. Bununla birlikte, 
gelir ve refah düzeyindeki artış biyolojik hayatın devamlılığı açısından ihtiyaç duyulan besin 
maddeleri bakımından da talep yönlü bir artış meydana getirmektedir. İnsan beslenmesindeki 
rolü açısından stratejik bir öneme sahip olan balın ve diğer arı ürünlerinin insan sağlığına olan 
katkılarının son yıllarda daha iyi anlaşılması, gerek gıda ve gerekse tedavi ve kozmetik 
amacıyla kullanım alanlarının yaygınlaşması, arıcılığı geliştirmiş ve ülkelerde bal dışında 
diğer arı ürünlerinin üretilmesi ile karlılığının arttığının görülmesi sektörü giderek ön plana 
çıkarmıştır.  
Günümüzde arıcılık faaliyeti, arı ürünleri üretiminin çeşitliliği nedeniyle, dünyada gerek 
gelişmiş ülkelerde, gerekse gelişmekte olan ülkelerde hızlı gelişme trendi gösteren bir faaliyet 
olmuştur. Arıcılık faaliyetinin bal üretiminde ülke ekonomisine doğrudan katkısı 160 trilyonu 
bulmakta, kırsal kesimde yaşayan ve yeterli toprağa sahip olmayan yaklaşık 120.000 ailenin 
de istihdam kaynağı olmaktadır. Türkiye 2006 yılı verilerine göre sahip olduğu  4 704 733 
kovan ile  ve 83 842 ton bal üretimi ile dünyada 4. sırada yer almaktadır (TÜİK, 2006). 
Türkiye’nin 2015 yılı verilerine göre sahip olduğu kovan sayısı ise 7 486 621 ve bal üretimi 
107 665 tondur. 
Ancak Türkiye 17.28 kg olan kovan başına bal verimi ile dünya ortalamasının (yaklaşık 20 
kg) altında bulunmaktadır. Bunun yanında Türkiye’nin dünya bal ticaretinde yaklaşık %2 ile 
11.sırada yer alması, özellikle sahip olduğu kovan sayısı ve bal üretimi ile paralellik 
göstermemektedir. 
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Türkiye’de arıcılık işletmelerinin önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar arasında arı 
hastalık ve zararlılarının yaygın oluşu, ana arı üretimindeki aksaklıklar, bal ve bal üretimi 
dışındaki diğer arı ürünlerinin (polen, arı sütü, propolis, arı zehiri) üretim ve pazarlanmasında 
karşılaşılan sorunlar, arıcılığa gereken desteğin verilmemesi bulunmaktadır.  
Türkiye’de organik arıcılık henüz yeni gelişmeye başlamıştır. 2006 yılı organik bal üretimi 
524 ton ile henüz düşük miktardadır. Organik arıcılığa geçiş süreci diğer üretim dallarına göre 
kısa olup, bir yıldır. 
Yapılması planlanan araştırma Türkiye’ nin içinde bulunduğu süreçte arıcılık işletmelerinin 
sorunlarının tespit edilip çözüm önerilerinin getirilmesi hedeflenmektedir.  
Araştırma, kamu kurum ve kuruluşlarına, sektörün öncülerine, STK lara ve politika yapıcılara 
gerek mikro düzeyde, gerek se makro düzeyde rehber niteliği taşıyacaktır. 
Bal tüketimi ile ilgili literatürde pek çok çalışma yürütülmüştür. Ağar (2004), Akdemirve 
diğerleri, (1990), Hoopingarner ve Sanford (1991), Kaftanoğlu ve diğerleri, (1993), Çelik 
(1994), Erkan (1998), Cengiz ve Genç (1999), Erkan (1999), Fıratlıve diğerleri,(2000), 
Korkmaz ve Kumova (2000), Çağlar ve Öner (2001), Çakmak ve diğerleri,.(2003), Şahinler ve 
Gül (2003), Sorkun (2004), Erkan ve Günbey(2005), Gürel ve Gösterit (2005), Parlakay 
(2005),Seven ve Akkılıç (2005), Soysal ve Gürcan (2005) , Köseoğlu ve diğerleri,(2008), 
Özcan (2011), Saner ve diğerleri,(2011), Uzundumluve diğerleri, (2011), Öztürk (2013), 
Engindeniz ve diğerleri, (2014), Kutlu (2014), Demen (2015). Bu çalışmaların çoğu arıcılık 
ve balın pazarlanması üzerine yoğunlaşmış ve yaptıkları araştırmalar doğrultusunda arıcılık ve 
balın pazarlanması konusunda araştırmacılara önemli katkılar sağlamışlardır. 
 
MATERYAL VE METOD 
 
Araştırmanın ana materyalini 2016 yılında, Edirne’nin Keşan, Meriç, İpsala, Enez 
oluşturmaktadır. Bal Üreticileri Birliğine Kayıtlı 120 arıcılık yapan işletme mevcuttur. Bu 
arıcılık işletmelerinin tamamıyla anket yapılmıştır. Araştırma konusu olan arıcılık 
işletmeleriyle ilgili sorunlar ve buna yönelik çözüm önerileri arayışları bu ilçelerdeki 
üreticilerden alınan bilgiler ışığında değerlendirilmiştir. Söz konusu ilçelerde yapılan survey 
çalışmasının araştırma coğrafyasını bütüncül olarak temsil edebilecek düzeyde olduğu 
düşünülmektedir. Araştırmada veri analizi SPSS 20 paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada öncelikle araştırmaya katılan 120 üreticinin demografik özelliklerine ilişkin 
frekans ve yüzdelik dağılımları verilmiştir. Daha sonra, istatistiki analiz olarak 
nonparametrictestlerden; Ki kare, testi yapılmıştır. Çalışmanın amaçlarını gerçekleştirebilmek 
için farklı istatistiksel analizlerden yararlanılmıştır. Amaçlarına göre uygulanan istatistiksel 
analizlerin uygulandığı modeller aşağıda belirtilmiştir. 
 
Örneklem ve Ölçüm Araçları 
Araştırmanın ana materyalini 2016 yılında, Edirne’nin Keşan, Meriç, İpsala, Enez ilçelerinde 
Bal Üreticileri Birliğine Kayıtlı, arıcılık yapan işletmelerin anket formları oluşturmuştur. Bal  
Üreticileri Birliğine Kayıtlı 120 arıcılık yapan işletme mevcuttur. Bu arıcılık işletmelerinin 
tamamıyla anket yapılmıştır. 
Bu araştırmada uygulamaya yönelik birincil verilerin elde edilmesinde en yaygın yöntem olan 
yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu hazırlanırken atıfları literatür bölümünde 
verilen çalışmalardan yararlanılmıştır. Ayrıca hazırlanan anket formu araştırmacı tarafından 
geliştirilmiştir. 
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Amaç ve Araştırma Modeli   
Araştırma konusu olan arıcılık işletmelerinin üretim ve pazarlamada karşılaştıkları sorunlar ve 
buna yönelik çözüm önerilerinin üreticilerden alınan bilgiler ışığında değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca, Arıcılık İşletmelerinin gezici arıcılık veya sabit arıcılık yapması 
durumunun demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Araştırma Modeli 
 

          
 

    
 
 
 
  

   
 

  
  

  
   

 
  

  
  

   
 

 
  

  
      

  
  

      
  

  
      

  
  

      
  

  
      

  
  

      
  

            
          Araştırma modeline göre oluşturulan ana hipotezler şunlardır; 

H1= Üreticilerin yaşa göre, Sabit Arıcılık veya Gezici Arıcılık yapması arasında farklılık 
vardır. 
H2=  Üreticilerin eğitim durumuna göre, Sabit Arıcılık veya Gezici Arıcılık yapması arasında 
farklılık vardır. 
H3=  Üreticilerin ailedeki birey sayısı göre, Sabit Arıcılık veya Gezici Arıcılık yapması 
arasında farklılık vardır. 
H4=  Üreticilerin medeni durumu göre, Sabit Arıcılık veya Gezici Arıcılık yapması arasında 
farklılık vardır 
H5=  Üreticilerin ikamet ettiği yere göre, Sabit Arıcılık veya Gezici Arıcılık yapması arasında 
farklılık vardır. 
 
Veri Analizi 
Söz konusu ilçelerde yapılmış olan survey çalışmasını, araştırma coğrafyasını bütüncül olarak 
temsil edebilecek düzeyde olduğu düşünülmüştür. Araştırmada veri analizi SPSS 20 paket 
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Üreticilerin demografik özelliklerine göre arıcılık işletmelerinin gezici arıcılık veya sabit 
arıcılık yapması durumu arasında istatistiksel olarak ilişki olup olmadığı ki-kare analizi ile 
test edilmiştir 
 
Ki Kare Testi 
İki kesikli değişken (parametrik olmayan, nominal) arasında ilişkinin derecesinin 
belirlenmesinde Ki-kare (χ²) analizi uygulanmıştır. Ki-kare testi, çapraz tablolanmış frekansa 
dayalı değişkenler arasında sistematik ilişki olup olmadığının belirlenmesinde sıkça kullanılan 
bir testtir ( Malhotra, 2004).  
 
Ki-karenin formülü aşağıdaki gibidir: (Gujarati, 1995)Formülde; 

 

-Üreticilerin Sabit Arıcılık 

yapması 

 

-Üreticilerin Gezici Arıcılık 

yapması 

- Yaş 

- Medeni Durum 

- Eğitim 

-ailedeki birey sayısı 

- İkamet ettiği yer 
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2 : Ki-kare değeri,  iQ :Gözlenen frekans değeri,  İE  :Beklenen frekans değeri  
 
İstatistiki Değerlendirme 
Tespit edilen multi parametrelere göre araştırmada öncelikle araştırmaya katılan 120 
üreticinin demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzdelik dağılımları verilmiştir. Daha 
sonra, istatistiki analiz olarak nonparametrictestlerden; Ki kare, testleri yapılmıştır. 
Çalışmanın amaçlarını gerçekleştirebilmek için farklı istatistiksel analizlerden 
yararlanılmıştır. Analizler SPSS 20 İstatistik Programı kullanılarak yapılmıştır. 
 
Anket Çalışması ve Demografik Değerlendirme 
Projemiz kapsamında anket veri toplama tekniği kullanılarak, ülkemizin önemli bal üretim 
potansiyeline sahip Edirne ilinin Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa’da faaliyet 
gösteren arıcılık işletmelerinin üretim ve pazarlama sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. 
Çalışmamızda Edirne ilinde Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerinde faaliyet 
gösteren arıcılık işletmelerinden toplam 120 kişiye anket uygulanmıştır.  
 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Tüketicilerin Demografik Yapısı ve Üretim ve Pazarlama Sorunları 
Proje kapsamında anket veri toplama tekniği kullanılarak yapılan çalışma sonucunda, 
Edirne’nin Keşan, Meriç, İpsala, Enez ilçelerinde Bal Üreticileri Birliğine Kayıtlı arıcılık 
işletmelerinin sorunlarının tespit edilmesine ve buna yönelik çözüm önerileri getirilmesine 
çalışılmıştır. Bu kapsamda Edirne ilinde Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa, 
ilçelerinde faaliyet gösteren Bal Üreticileri Birliğine Kayıtlı arıcılık işletmelerinde 120 kişiye 
anket uygulanmıştır. Ankete katılanların bazı sosyo-demografik özellikleri de kaydedilerek, 
anketlerde “arıcılık işletmelerinin üretim sorunları” ve “arıcılık işletmelerinin pazarlama 
sorunları” başlıkları altında kısa cevaplı sorular ve çoktan seçmeli sorular kullanılmıştır. 
Anket uygulanan 120 kişinin bazı sosyo-demografik özellikleri ve çoktan seçmeli sorulara 
vermiş oldukları cevapların tamamı Tablo 1’te verilmiştir.  
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Tablo 1:Üreticilerin Demografik Özellikleri. 
Üreticilerin Yaşı   F % 

18-25 4 3,3 

26-30 4 3,3 

31-40 21 17,5 

41-50 28 23,3 

51-60 25 20,8 

60 ve üzeri 38 31,7 

Total 120 100,0 

Medeni Durum 

Bekar 21 17,5 

Evli 99 82,5 

Total 120 100,0 

Üreticilerin Eğitim Durumu 

İlköğretim 46 38,3 

Ortaöğretim 59 49,2 

Lisans 15 12,5 

Toplam 120 100,0 

Üreticilerin Aile Birey Sayısı 

4-6 107 89,2 

7-9 9 7,5 

10-+ 4 3,3 

Toplam 120 100,0 

Hanede arıcılıkla uğraşan kişi 

1-3 110 91,7 

4-8 10 8,3 

Total 120 100,0 

Üreticilerin Yıllık Ortalama Geliri 47530 TL 

 
Tablo 1’de, Üreticilerin, %31,7’si 60 ve üzeri, %23,3’ü 41-50, %20,8’i 51-60, %17’ si 31-40, 
%3,3’ü 26-30, %3,3’ü 18-25 yaş grubundadır. Medeni duruma bakıldığında %82,5’inin evli, 
%17,5’inin bekar olduğu görülmektedir. Eğitime göre %49,2’si ortaöğretim, %38,3’ü 
ilköğretim, %12.5’i lisans mezunudur.Ailelerindeki birey sayılarına bakıldığında en fazla 
%89,2 ile 4-6 kişi olduğu belirlenmiştir. Hanede arıcılıkla uğraşan en fazla %91,7 ile 1-3 kişi 
ve %8,3 ile 4-8 kişidir. Üreticilerin yıllık ortalama gelirinin 47530 TL olduğu belirlenmiştir. 
Üreticilerin arıcılıkla ilgili eğitim alma durumları Tablo 2’te verilmiştir.  
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Tablo 2:Üreticilerin Arıcılıkla İlgili Eğitim Alma Durumu 
Üreticilerin Arıcılıkla İlgili 

Eğitim Alma Durumu 
 

Frekans % 

Evet 10 8,4 

Hayır 110 91,6 

Toplam 120 100 

 
Üreticilerin arıcılıkla ilgili eğitim alma durumları incelendiğinde, bu konuda herhangi bir 
eğitime katılmadıkları söylenebilir.Üreticilerin ortalama kovan sayısı 149 olarak bulunmuştur. 
Malzemelerinin %85’ini ilçeden sağlıyorken, %15 ilden sağlamaktadır. Kovan tipi 
incelendiğinde %100 Langstroth kullandıkları görülmüştür. Ana arıların ise %70’ini 
kendilerinin yetiştirdiklerini görmekteyiz. Ana arı değiştirirken %50’sinin kendilerinin 
değiştirdiği, %50’sinin ise doğal süreç içerisinde kolonilerin kendiliğinden değiştirdiğini ifade 
ettikleri görülmüştür. %74,2’sinin sabit arıcılık yaptığı, %25,8’inin gezici arıcılık yaptığı 
tespit edilmiştir. Üreticilerin üretilen balın pazarlama kanallarının yeterli olduğunu düşünüyor 
musunuz sorusuna %19,2’sinin evet, %80,8’inin hayır cevabı verdiği görülmüştür. 
Üreticilerin tamamının pazarlama kanallarının geliştirilmesi gerektiğini düşündükleri tespit 
edilmiştir. Bal ücretini %95’inin peşin aldığı görülmüştür.Bağlı oldukları arı üretici 
birliklerinden,  %80’i balın pazarlanmasında, %40’ı girdi temininde, %69  kredi temininde, 
%16’sı gıda maddesi temininde faydalandıklarını belirtmiştir. %100 arılara şurupla beslenme 
yaptıklarını belirtmişlerdir. İlkbahar döneminde %100, sonbahar döneminde ise %98,3 
şurupla besleme yaptıklarını ifade etmişlerdir. Üretimde üreticilerin tamamı doğal bal üretimi 
yaptıklarını belirtmişlerdir. Yılda ortalama 2555,75 kg yılda ortalama bal ürettikleri tespit 
edilmiştir. 
 
Üreticilerin üretilen balın nereye pazarladığı Tablo 3’te verilmiştir. 
 

Tablo 3:Üreticilerin Üretilen Balın Nereye Pazarladığı 
 Frekans % 

İl İçi 38 31,7 

İl Dışı 80 66,7 

Yurt Dışı 2 1,7 

Total 120 100,0 

 
 
Üreticilerin üretilen balı satış yerleri Tablo 4’te verilmiştir.  
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Tablo 4:Üreticilerin Üretilen Balı Satış Yerleri 
 Frekans % 

Doğrudan Tüketiciye 45 37,5 

Marketlere 11 9,2 
Toptancıya 53 44,2 
Eşe Dosta 11 9,2 
Total 120 100,0 
   

Üreticiler en fazla balı %44,2 ile toptancıya, sırasıyla %37,5 ile doğrudan tüketiciye, %9,2 ile 
marketlere, %9,2 ile eşe dosta sattığı görülmektedir. 
 
Üretilen bala pazarlamadan önce oluşturdukları standartlar Grafik 1’de verilmiştir. 
 

Grafik 1: Üretilen Bala Pazarlamadan Önce Oluşturdukları Standartlar 

 
 

*Birden çok seçeneğe cevap verildiği için toplam 100’ü aşmaktadır. 
Grafik 1’de Üreticilerin üretilen bala pazarlamadan önce oluşturdukları standartlara 
bakıldığında, %95,’inin kavanoz, %45,8 paketleme, %10 çıta olduğu görülmektedir. 
 
Arıların kışlatma durumu Grafik 2’de verilmiştir. 
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Grafik 2:Arıların Kışlatma Durumu 

 
 
Üreticilerin tamamının arılarını kışlattığı belirlenmiştir. Arıların kışlatma durumu 
incelendiğinde; %79,2 ‘sinin açıkta, %10,8’inin sundurma altı, %7,5’inin karışık, %2.5’inin 
depoda  kışlattığı tespit edilmiştir. 
 

Kapasite arttırma durumu Grafik 3'te verilmiştir. 
 

Grafik 3: Kapasite Arttırma Durumu 

 
 
 
Üreticilerin bal üretiminde kapasite arttırma durumu incelendiğinde, %9’u suni oğul, %6’sı 
doğal oğul, %85’inin ikisinide (suni ve doğal)  uyguladığı görülmektedir. 
 
Üretimde karşılaşılan en belirgin sorunlar Grafik 4’te verilmiştir. 
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Grafik 4:Üretimde Karşılaşılan En Belirgin Sorunlar 

 
 
*Birden çok seçeneğe cevap verildiği için toplam 100’ü aşmaktadır. 
 
Grafik 4’de görüldüğü gibi,  üreticilerin üretimde karşılaştıkları en belirgin sorunlaren fazla 
(%86,7) girdi maliyetindeki artıştır. Bunu sırasıyla (%66,7) hastalık ve zararlılarla mücadele, 
(%55,4) teknik donanım eksikliği, (%37,7) kışlama kayıpları, (%35,9) genotip belirleme ve 
ıslah çalışmalarındagereksinimin karşılanamaması, (%26,7) gezginci arıcılıkta konaklama ve 
güvenlik, (%25,9) kovan ve standart malzeme seçiminde sorunlar, (%19,7) olumsuz iklim 
şartları, (%6,7) ana arı desteği takip etmektedir. 
 
Pazarlamada karşılaşılan en belirgin sorunlar Grafik 5’te verilmiştir. 

 
Grafik 5:Pazarlamada Karşılaşılan En Belirgin Sorunlar 

 
*Birden çok seçeneğe cevap verildiği için toplam 100’ü aşmaktadır. 
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Grafik 5’de pazarlamada görülen en belirgin sorunlar ise sırasıyla; en fazla %88,2 ile pazar 
bulma, %85,9 ile ambalajlama, %83,4  taşıma masraflarının yüksekliği, %79,9 tüketici 
talebindeki değişiklikler, %68,7  bilinçsiz tüketici,  %62,1 ile bal fiyatlarındaki dalgalanmalar, 
%45,2 üretici alacaklarının zamanında ödenmemesi, %41,2 üretici örgütlenmesindeki 
yetersizlikler, %32,6 bal üretiminde standartlara uyulmamasına ilişkin sorunlar, %28,9 
piyasada sahte bal bulunmasıdır. 
 
Hastalık ve zararlılarla ilgili sorunlar Grafik 6’da verilmiştir. 
 

Grafik 6:Hastalık ve Zararlılarla İlgili Sorunlar 

 
*Birden çok seçeneğe cevap verildiği için toplam 100’ü aşmaktadır. 
 
Grafik 6’da hastalık ve zararlılarla ilgili sorunlar sırasıyla: %97,5 ile Varroa, %11.7 ile Kireç, 
%7.5 ile Yavru Çürüklüğü, %7.3 ile Arı Kuşu, %5 ile Teknik bilgi eksikliği,%3.3 ile Kirpi, 
%3.2 ile Eşek arısı ve % 1.7 ile İshaldir. 
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Araştırmaya Katılan Üreticilerin Gezici Arıcılık veya Sabit Arıcılık Yapmasının 
Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları 

Tablo 5: Yaşa Göre Yapılan Arıcılık Türü Arasındaki İlişki 

 Arıcılık türü Toplam 

Sabit Arıcılık Gezici Arıcılık 

Yaş 

18-25 
Frekans 0 4 4 

% 0,0 12,9 3,3 

26-30 
Frekans 4 0 4 

% 4,5 10,0 3,3 

31-40 
Frekans 16 5 21 

% 8,0 16,1 17,5 

41-50 
Frekans 21 7 28 

% 33,6 12,6 23,3 

51-60 
Frekans 17 8 25 

% 19,1 25,8 20,8 

60 ve üzeri 
Frekans 31 7 38 

% 34,8 22,6 31,7 

Toplam 
Frekans 89 31 120 

% 100,0 100,0 100,0 

P Değeri:  0,013         p< 0,05 anlamlı             χ2: 14,518    SD: 5 
 

H0= Yaşa göre yapılan arıcılık türü arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1= Yaşa göre yapılan arıcılık türü arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

p<0,05 olduğu için, H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul. 

Yapılan Ki kare analizinde, yaşa göre yapılan arıcılık türü arasındaki ilişki anlamlı 

bulunmuştur. Genç yaştaki kişilerin gezici arıcılık yaptığı, yaşlı kişilerin ise sabit arıcılık 

yaptığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 6: Eğitime Göre Yapılan Arıcılık Türü Arasındaki İlişki 
 Arıcılık türü Toplam 

Sabit arıcılık Gezici 
arıcılık 

Eğiti
m 

İlköğretim 
Frekans 39 7 46 

% 43,8 22,6 38,3 

Lise 
Frekans 40 19 59 

% 44,9 61,3 49,2 

Üniversite 
Frekans 10 5 15 

% 11,2 16,1 12,5 

Toplam 
Frekans 89 31 120 

% 100,0 100,0 100,0 

P Değeri:  0,111 p>0,05 anlamsız      χ2: 4,396       SD: 2 

 
H0= Eğitime göre yapılan arıcılık türü arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H2= Eğitime göre yapılan arıcılık türü arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

p>0,05 olduğu için, H2 hipotezi red, H0 hipotezi kabul. 

Yapılan Ki kare analizinde, eğitime göre yapılan arıcılık türü arasındaki ilişki anlamsız 

bulunmuştur.  

Tablo 7: Evdeki Birey Sayısına Göre Yapılan Arıcılık Türü Arasındaki İlişki 
 Arıcılık Türü Toplam 

Sabit 
Arıcılık 

Gezici 
Arıcılık 

Evdekibireysayısı 

4-6 
Frekans 85 23 108 

% 95,5 74,2 90,0 

7-9 
Frekans 2 7 9 

% 2,2 22,6 7,5 

10 ve üzeri 
Frekans 2 1 3 

% 2,2 3,2 2,5 

Toplam 
Frekans 89 31 120 

% 100,0 100,0 100,0 

   P Değeri:  0,001             p< 0, 05 anlamlı    χ2: 13,923                          SD: 2 
 

H0= Evdeki birey sayısına göre yapılan arıcılık türü arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H3= Evdeki birey sayısına göre göre yapılan arıcılık türü arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

p<0,05 olduğu için, H0 hipotezi red, H3 hipotezi kabul. 
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Yapılan Ki kare analizinde, evdeki birey sayısına göre yapılan arıcılık türü arasındaki ilişki 

anlamlı bulunmuştur. Ailesinde 4-6 kişi bulunanların sabit arıcılık yaptığı, 7-9 kişi 

bulunanların gezici arıcılık yaptığı bulunmuştur. Yani ailedeki birey sayısı arttıkça daha çok 

gezici arıcılık yaptıkları tespit edilmiştir. 

Tablo 8:Medeni Duruma Göre Yapılan Arıcılık Türü Arasındaki İlişki. 
 Arıcılık Türü Toplam 

Sabit 
Arıcılık 

Gezici 
Arıcılık 

Medeni 
durum 

Bekar 
Frekans 20 1 21 

% 22,5 3,2 17,5 

Evli 
Frekans 69 30 99 

% 77,5 96,8 82,5 

Toplam 
Frekans 89 31 120 

% 100,0 100,0 100,0 

 P Değeri:  0,015                    p< 0, 05 anlamlı    χ2: 5,899                          SD: 1 

 
H0= Medeni duruma göre yapılan arıcılık türü arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
H4= Medeni duruma göre yapılan arıcılık türü arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
p<0,05 olduğu için, H0 hipotezi red, H4 hipotezi kabul. 
 
Yapılan Ki kare analizinde, Medeni duruma göre yapılan arıcılık türü arasındaki ilişki anlamlı 
bulunmuştur. Bekar kişilerin kişilerin gezici arıcılık yaptığı, evlilerin ise sabit arıcılık yaptığı 
tespit edilmiştir. 

 
Tablo 9: İkamet Ettiği Yere Göre Yapılan Arıcılık Türü Arasındaki İlişki 

 Arıcılık türü Toplam 
Sabit 
Arıcılık 

Gezici 
Arıcılık 

İkamet 

İl 
Frekans 6 8 14 

% 6,7 25,8 11,7 

İlçe 
Frekans 30 13 43 

% 33,7 41,9 35,8 

Kasaba 
Frekans 5 0 5 

% 5,6 0,0 4,2 

Köy 
Frekans 48 10 58 

% 53,9 32,3 48,3 

Toplam 
Frekans 89 31 120 

% 100,0 100,0 100,0 
P Değeri:  0,009p< 0, 05 anlamlı          χ2: 11,574                   SD:3 
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H0= İkamet ettiği yere göre yapılan arıcılık türü arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H5= İkamet ettiği yere göre yapılan arıcılık türü arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
p<0,05 olduğu için, H0 hipotezi red, H5 hipotezi kabul. 
Yapılan Ki kare analizinde, ikamet ettiği yere göre yapılan arıcılık türü arasındaki ilişki 
anlamlı bulunmuştur. En fazla ilçede yaşayanların gezici arıcılık yaptığı tespit edilmiştir. 
 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Çalışmamızın sonucunda, üreticilerin arıcılıkla ilgili eğitim almadıkları tespit edilmiştir. 
Üreticilerin üretilen balın %80’ini il dışına pazarladıkları ve balın  %53’ünün toptancıya, % 
45’inin ise doğrudan tüketiciye,  kavanoza konularak satıldığı, üreticilerin %79.2’sinin arıları 
açıkta kışlattığı ve kapasitelerini suni ve doğal yollardan arttırdıkları tespit edilmiştir.  
Üretimde bal üreticilerinin karşılaştıkları sorunlardan en önemlisinin %86.7 ile girdi 
maliyetlerinin artması olduğu tespit edilmiştir. Üreticilerin karşılaştıkları diğer önemli 
sorunların, %66.7 ile hastalık ve zararlılarla mücadele edememe, %55.4 ile teknik donanım 
eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Üreticilerin hastalık ve zararlılarla ilgili en önemli 
sorununun Varroa olduğu tespit edilmiştir. 
Üreticilerin pazarlamada karşılaştıkları en belirgin sorunlar ve oranları aşağıdaki gibi tespit 
edilmiştir: 
 
-%88.2 ile Pazar bulma sorunu, 
-%85.9 ile Ambalajlama sorunu, 
-%83.4 ile Taşıma masraflarının yüksekliği sorunu, 
-%79.9 ile Tüketici talebindeki değişiklik sorunu, 
-%68.7 ile Bilinçsiz tüketici sorunu, 
-%62.1 ile  Bal fiyatlarındaki dalgalanma sorunu, 
-%45.2 ile Alacakların zamanında ödenmemesi sorunu, 
-%41.2 ile Üretici örgütlenmesindeki yetersizlikler sorunu, 
-%32.6 ile Bal üretiminde standartlara uyulmamasına ilişkin sorunlar 
-%28.9 ile ;Piyasada sahte bal bulunması sorunu. 
 
Yapılan Ki kare analizine göre de şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
-Yaşa göre yapılan arıcılık türü arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Genç yaştaki kişilerin 
gezici arıcılık yaptığı, yaşlı kişilerin ise sabit arıcılık yaptığı tespit edilmiştir.  
-Eğitime göre yapılan arıcılık türü arasındaki ilişki anlamsız bulunmuştur.  
-Evdeki birey sayısına göre yapılan arıcılık türü arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. 
Ailesinde 4-6 kişi bulunanların sabit arıcılık yaptığı, 7-9 kişi bulunanların ise gezici arıcılık 
yaptığı bulunmuştur. Yani ailedeki birey sayısı arttıkça daha çok gezici arıcılık yaptıkları 
tespit edilmiştir. 
-Medeni duruma göre yapılan arıcılık türü arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Bekar 
kişilerin gezici arıcılık yaptığı, evlilerin ise sabit arıcılık yaptığı tespit edilmiştir. 
-İkamet ettiği yere göre yapılan arıcılık türü arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. En fazla 
ilçede yaşayanların gezici arıcılık yaptığı tespit edilmiştir. 
Bu çalışma ile Edirne’nin Keşan, Meriç, İpsala, Enez ilçelerinde, de arıcılık yapan 
işletmelerinin üretim ve pazarlama sorunlarının belirlenmiştir. Bu sorunlar, mikro düzeyden 
makro düzeye doğru bir yelpaze gibi genişletildiğinde, üreticinin bal üretimini 
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gerçekleştirmede karşılaştığı handikaplar bütünüyle ortaya çıkmıştır. Bu handikaplar, bazen 
bir ekonomik kayıp, bazen üretim zorluğu bazen de kalite yönlü sorunlar ortaya çıkarsa da, 
netice de üretimin ve bunu gerçekleştiren üreticinin aleyhine sonuçlanmaktadır.Araştırmada, 
gelir-gider analizlerinden ziyade, sistemsel sorunların, politik eksikliklerin ve buna bağlı fiyat 
hareketlerinin, pazarlama faaliyetlerinin, örgütsel davranışların, girdi politikasının vb 
olguların sektörel etkisi üzerinde durulmuştur. 
Bu bağlamda, bu sorunların belirlenmesi ve bunların çözümüne yönelik politikaların ortaya 
konulması önemli görülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular yöreye özgü bir 
gösterge niteliğindedir ve politika yapıcıları açısından bir kılavuz olarak değerlendirilebilir.  
Ayrıca, araştırmamız araştırma bulgularının çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından çözüm 
odaklı oluşturulacak toplantı, çalıştayvb platformlarda paylaşılması ve üzerinde durulmasıyla 
geliştirilecek stratejilere temel teşkil edecektir. 
Üreticileri korumak ve sorunlarını çözerek pazar paylarını arttırmak için önerilerimiz 
şunlardır; 
-Üreticiler arıcılık ve ticaret konusunda bilinçlendirilmelidir.  
- Arı ve kovan sağlığı ile ilgili eğitimler yoluyla üreticiler bilinçlendirilmelidir. 
-Arıcılık ile ilgili olumlu ve olumsuz sonuçlar hakkında üreticiler bilgilendirilerek çözüm 
yolları konusunda bilinçlendirilmelidir. 
-Üreticilere Pazar bulma konusunda devlet desteği sağlanabilir. 
-Üretilen ürünlerin ambalajlaması ile ilgili teknik araştırma yapılarak çözüm getirilmelidir. 
Devlet tarafından standart bir ambalajlama belirlenerek buna uymayan üreticilere yasal 
yaptırımlar uygulanabilir. 
-Arıcılık birlikleri aynı bölgedeki arıcıları koordine etmesi ve taşımanın aynı zamanda 
yapılmasını sağlaması ile taşıma masrafları düşürülebilir.  
-Ambalaj ve standartlar ile tüketicinin talebinin değişmesi engellenerek tüketici sadakati 
sağlanabilir. 
-Ambalajlanan ürünlerin üzerinde tüketiciyi bilgilendirecek bilgiler konularak tüketici bilinci 
arttırılabilir. Ayrıca bölgesel reklamlar afiş,broşürvs ile de bölgede üretilen bal ile ilgili 
tüketici bilinci arttırılabilir. 
-Devlet müdahalesi ile fiyatlarda bölgesel istikrar sağlanabilir. 
-Alacakların zamanında ödenmediği durumlarda birlik devreye girerek yasal yaptırımlar 
uygulayabilir. 
-Birliklerin faaliyetleri ve uygulamaları arttırılmalıdır. Faaliyet ve uygulamaların arttırılması 
üretici örgütlenmesini sağlayacaktır. 
-Standartlara uyulmaması durumunda yasal yaptırımlar devreye girmelidir. 
-Birliklerin etkisi arttırıldığında birlik dışından bal satılmaması sağlanarak sahte bal ile ilgili 
sorunun önüne geçilebilir. Ancak birliklerin üretim aşamasından itibaren birlikte satılacak 
balın takipçisi olması ve belirlenen standartlarda üretim yapmayan üreticiye yasal yaptırım 
uygulaması oldukça önemlidir. 
Çalışmamız sonucunda, birliklerin yasal ve aktif statülerinin arttırılmasının bal üreticileri 
açısından oldukça faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Birliklerin güçlendirilmesi birliklerin 
pazardaki etkilerini de arttıracağından pazarlama ve üretim sorunlarının önüne 
geçilebilecektir. 
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KAZAKĠSTAN LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ VE SEKTÖR PAYDAġLARININ LOJĠSTĠK 
KÖY ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠNĠN SWOT ANALĠZĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ* 

 

Gülsen Serap ÇEKEROL**  Elman GUNYASHEV*** 

 

Özet  

Lojistik köyler; ticari operasyonlarda hem ulusal hem de uluslararası bütünleşik lojistik ile ilgili tüm faaliyetlerin 
çeşitli işletmeler tarafından yürütüldüğü, iyi planlanmış ve yönetilen, yük taşımalarıyla ilişkili faaliyetlerin 
kümelendiği ortak alanlardır. 

Köy, üs, merkez gibi değişik şekillerde tanımlanan bu yerler küreselleşmenin de etkisiyle sürekli kendini 
yenilemekte ve sektöre ve yeni teknolojiler ile daha kaliteli hizmet sunmaktadırlar. Lojistik köylerin 
kurulumunda dikkat edilen en önemli konu - ticari faaliyetlerin yoğun olduğu, taşımacılık modlarına yakın yük 
dağıtım noktalarını bütünleştiren bir noktada konumlanma zorunluluğudur. 

Bu bağlamda coğrafi konumu itibariyle tarihi İpek Yolu gibi önemli ticaret yollarının üzerinde bulunan, 
günümüzde de kara, demir ve havayollarında birçok uluslararası transit koridorunu barındıran Kazakistan lojistik 
potansiyeli ile incelenmeye değerdir. Kazakistan, zengin yer altı kaynakları ve ipek yolu gibi önemli bir 
konumda bulunması nedeniyle ciddi bir ihracat ve lojistik potansiyele sahiptir.  Bu denli ticari avantaja sahip 
olmasına karşın sadece lojistik köy/üs/merkez değil, lojistik altyapıda dahi henüz emekleme dönemini 
yaşamaktadır. 

«Kazakistan lojistik sektörü ve sektör paydaşlarının lojistik köy ile ilgili görüşlerinin SWOT analizi ile 
değerlendirilmesi», isimli tez çalışmasında, Kazakistan‟ın böylesine stratejik bir noktada olmasına karşın lojistik 
anlamda beklentileri karşılayamaması irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde lojistik kavramı, 
gelişimi, taşımacılık modları, uluslararası ticaret ve lojistikte yeni uygulamalar hakkında genel bilgi verilmiştir. 
İkinci bölümde lojistik merkez ve köy kavramları ele alınmış, dünyadan ve Türkiye‟den örnekler verilmiş ve 
Kazakistan‟ın ticaret hacmi ile ülkedeki lojistik sektörünün geçmişi, bugünü ve geleceği mercek altına alınmıştır. 
Son bölümde ise lojistik köy/üs/merkez kurulması açısından Kazakistan‟ın potansiyeline yönelik bir SWOT 
analizi yapılmıştır. 

Sonuç olarak, Kazakistan‟da lojistik sektörünün kara ve demiryolu taşımacılığı ağırlıklı çalıştığı, PL (Parti 
Lojistik) uygulamalarının ise henüz başlangıç düzeyinde olduğu vurgulanmıştır. Bu noktada Kazakistan‟da 
intermodal taşımacılık ve tam işlevli lojistik faaliyetler gerektiren lojistik köy/üs/merkez yapılanmaları için 
öncelikle taşımacılık altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Merkez, Lojistik Köy, Taşımacılık, PL (Parti Lojistik) Uygulamaları, 
Uluslararası Transit Koridoru, Dış Ticaret, Lojistik Altyapı, Kazakistan. 
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Abstract 

Freight villages are nicely planned and smoothly operated complexes where all types of activities in the area of 
freight handling are carried out by different companies providing all types of complex logistic services for both 
domestic and international trading operations. 

These logistic centers which are also known as villages, bases or parks keep on changing from time to time 
under the influence of globalization processes. Logistic centers are introducing into industry and providing 
services to consumers with a wider range of process solutions. Freight villages are located in areas with intense 
trade activities, in the intersections of cargo distribution systems and near transport junctions. 

Kazakhstan has been in the middle of intersections of many trade routes such as the Great Silk Road for a long 
history. In the present day, many international transit corridors go through Kazakhstan either by motorway, 
railway or airway.  The presence of inexhaustible supplies of material wealth has made Kazakhstan to have a big 
export potential. In respect to this, a special attention of the logistic potential of Kazakhstan which is historically 
located in the node of important trade routes of the Great Silk Way and currently consolidates many international 
transit corridors that use motor, railway and air routes should be paid attention to. Due to the presence of infinite 
mineral reserves as well as being located in the center of the Great Silk Road, Kazakhstan has a great potential in 
export, transport and logistics. Notwithstanding to Kazakhstan possessing great potentials in trade, it is still 
making its initial steps in improving its freight villages or centers and its logistic infrastructure.  

This study “Evaluation of Logistic Sector of Kazakhstan and Opinions of Participants on Freight Village through 
SWOT Analysis” presents an attempt to study the problem of the Kazakh logistic sector which regardless of its 
significant potential is unable to meet the needs of the logistic arena. In the first part of the study, the general 
information regarding to the definition, logistic development stages, type of transportation and innovations in the 
area of international trade and logistics is presented. The second part of the study clarifies definitions such as 
logistic centers and freight villages by providing examples from the all over the world and Turkey together with 
a detailed analysis of the Kazakhstani trade volume. An estimate is given to the past, present and future of the 
logistic industry of the country. The last part of the study presents a SWOT analysis of the potential development 
of Kazakhstan in the area of logistic centers and freight village‟s organization. 

The conclusion has highlighted that, basically, the logistic center of Kazakhstan includes automobiles and 
railway transportation and Part Logistics (PL) services are still in an infancy state of development. In this regard, 
in order to develop logistic centers and freight villages that can be able to provide intermodal transportation and 
logistics at a full range, it is necessary to modify the system and modernize the transport infrastructure. 

Keywords: Logistics, logistic centers, freight villages, cargo transportation, logistic PL services, international 
transit corridors, external trade, logistic infrastructures, Kazakhstan. 

 

1. GiriĢ 
Günümüzde artık anlık yaşanan teknolojik gelişmeler bir yandan sadece bireyleri, toplumu, 
şirketleri değil ülkeleri de kendine teknolojiye bağımlı hale getirirken, diğer yandan da 
ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda karşılamanın avantajlarını da sunmaktadır. Ticaretin 
tamamen küreselleştiği, şirketlerin acımasız rekabet arenasında kıyasıya var olma mücadelesi 
verdiği dünyada, gelişmelere hızlı bir şekilde ayak uydurma potansiyeline sahip olanlar, bu 
gelişmelerin sağladığı fırsatları da değerlendirme imkânına kavuşmaktadır.  
Küreselleşmeye bağlı olarak ticari sınırların ortadan kalkması şirketlere bir yandan yeni 
pazarlara ulaşma yolu açarak yeni fırsatlar yaratırken, sahip olduğu pazarı kaybetme hatta 
şirketlerin yok olma riskini de beraberinde getirmektedir. 
Yirminci yüzyılın başında kavram olarak dahi bilinmediğini ifade edebileceğimiz lojistik, 
1950‟lerden sonra kabul görmeye başlamış, sektöre dönüşmüş, nihayet ticaretin vahşi rekabet 
ortamında şirketlerin var olma mücadelesinde en önemli kurtarıcı unsur olarak kendini 
göstermiştir. 
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Tedarik zincirinde, üretici ile son alıcı arasında vazgeçilmez bir halkaya dönüşen lojistik 
sektörü de doğal olarak ekonominin diğer sektörlerinde olduğu gibi gelişmeleri yakından 
izlemekte ve alıcıya/ hizmet sunuma, rekabet ortamında daha mükemmelini arama yarışı 
içinde yer almaktadır.  
Yakın zamanlara kadar sadece taşımacılık olarak değerlendirilen lojistik, günümüzde dünya 
ticaretinin odak noktaları haline dönüşmekte, üstlendiği birçok fonksiyonla küresel rekabette 
işletmelerin varlık/yokluk mücadelesinde asli unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun 
farkında olan ülkeler de hem ulusal ekonomiyi korumak hem de yerli şirketlerin varlıklarını 
sürdürebilmesine imkân sağlamak için lojistik sektörüne büyük önem vermiştir. Çok büyük 
maliyetli yatırımlar gerektiren lojistik sektörü altyapısının sadece özel sektör imkânlarıyla 
gerçekleşemeyeceği gerçeğinin farkına varan ülkelerin, değişik adlarla anılsa da lojistik 
köyler kurma çalışmaları, kamunun bu konuya verdiği önemi göstermektedir. 
Lojistik kavramı ve gelişim süreci hakkında bilgi sunarak başlanan çalışmada dünyadaki 
lojistik merkezlere ilişkin örneklerin yanı sıra küresel olarak nitelendirilen ve bu şekilde kabul 
gören lojistik merkezlerden de örnekler getirilmiştir. Asya ve Avrupa gibi iki kıtanın ortasında 
bulunan ve Afrika‟yı da göz önünde bulundurduğumuzda üç kıtanın birleştiği noktada yer 
alan Türkiye‟de lojistik sektörünün henüz küresel rekabette söz sahibi olduğunu 
söyleyemeyiz. Ancak, özellikle 2000‟li yılların başlamasıyla kamunun bu konuya daha farklı 
yaklaştığı da gerçektir. Devletin bir anda, bir kısmı günümüzde faaliyete geçmiş olan, çok 
sayıda lojistik merkez kurma projelerini uygulamaya koyması bunun göstergesidir.  
Lojistik sektörü, bu kapsamda lojistik merkez ve köylerin incelendiği çalışmada Kazakistan 
dış ticareti ve lojistik sektörü incelenmektedir.  
Çalışmada da görüleceği üzere gerek kara, gerekse demir yolları açısından çok sayıda 
uluslararası transit koridorunu barındıran Kazakistan, Sovyetler Birliği döneminden kalan 
altyapılarla bu sektörü ayakta tutmaya çalışırken aynı zamanda bu altyapıyı yenileme ve 
geliştirme çabası içindedir. En büyük ihracat kalemini yüzde 83 gibi bir oranla petrol, petrol 
ürünleri ve doğalgazın oluşturduğu Kazakistan‟da bu ürünlerin taşınması boru hatları ile 
yapılmaktadır. Ancak ülkede bu taşımacılık türü lojistik taşımacılık türleri arasında 
değerlendirilmemektedir. Çok geniş bir coğrafyaya sahip olması ancak nüfusu ve buna bağlı 
olarak yerleşim yoğunluğundaki ters orantı nedeniyle ülkedeki en önemli sorun ulaşım 
ağlarının yetersizliğidir. Bu nedenle uluslararası veya küresel anlamda lojistik merkez veya 
köyler kurulmasından önce bu kapsamdaki yapılanmalara başlanması gerçekçi olmamaktadır. 
Bu yüzden ülke yönetimi için öncelik; lojistiğin parçalarından biri olan taşımacılık sektörünün 
altyapısını yenilemek, geliştirmek ve yeni ulaşım ağları oluşturmaktır.  
Ancak çalışmamıza konu ülkenin lojistik merkezler kurulması konusuna çok uzak olduğunu 
söylemek de yanlış olacaktır. Kazakistan‟da gerek kamu gerekse özel sektör tarafından 
lojistik merkez kurma faaliyetleri yürütülmektedir. Ancak henüz en gelişmişi 3PL (3. Parti 
Lojistik) uygulamasının yapılabildiği ülkede, çok daha bütünleşik lojistik merkez ve köyler 
kurulması hem ekonomik hem de gerçekçi olmayacaktır.  
 
1.1. Kavram Olarak Lojistik ve Uluslararası Lojistik 
Günümüzde dünyayı kuşatan küreselleşme, işletmelerin de yol haritalarını gözden 
geçirmelerine, yeni stratejiler belirlemelerine, sadece ulusal pazardaki rakipleri karşısında 
değil, büyüklü küçüklü, dünyayı bir örümcek ağı gibi saran uluslararası şirketler karşısında da 
varlıklarını sürdürme mücadelesine girmelerine yol açmaktadır. 
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Lojistik, iş dünyasının konuya uzak olduğu dönemlerde, daha doğru bir ifadeyle öneminin 
henüz iş dünyası tarafından kavranmadığı yıllarda, farklı kavramlarla anılsa da silahlı 
kuvvetlerin, özellikle 1700‟lerden itibaren ana unsurlarından birini oluşturuyordu. Gerek 
Osmanlı tarihine gerekse dünya tarihine baktığımızda, kaybedilen savaşların asıl nedeninin 
lojistik destekteki eksiklik olduğunu görürüz. NATO Lojistik El Kitabında bu kavram, “Başta 
askeri operasyonlar olmak üzere birliklerle ilgili tasarım ve geliştirme, satın alma, depolama, 
hareket, dağıtım, bakım, tahliye ve malzeme bertaraf edilmesi, ulaşım, yapım, işletme, eğitim, 
tıbbi ve sağlık hizmeti sağlama planlama bilimi” olarak yer alıyor (Logistics Handbook, 
2012:20).  

Lojistiğin bir bilim olarak kabul edilmesini sağlayan ve bu bilimin babası olarak kabul edilen 
Donald Bowersox, lojistiğin amacını kısaca “sanayi ortalamasının altında bir toplam maliyetle 
üstün hizmet sunmak” olarak ifade ediyor (Bowersox ve Closs, 1996:8). 

Özetle; tarihte eski çağlara kadar uzanan lojistik, işletmeler açısından 20. yüzyılın ortalarında 
önemsenmeye başlamıştır. 1929'da başlayan Büyük Ekonomik Bunalım, ABD'de borsanın 
çöküşüne bağlanmakla birlikte 1930'ların sonunda küresel anlamda etkisini göstermiştir.  
Amerika ve Avrupa merkezli kriz, başta sanayileşmiş ülkeler olmak üzere dünyanın diğer 
ülkelerinde yıkıcı sonuçlara yol açmıştır. 1929 krizinin ardından, birçok ülkede 1950'li 
yıllarda yaşanan krizler de işletmeleri, maliyetlerini denetim altına almaları ve hatta azaltma 
yollarına gitmeye zorlamıştır.  

Arada yaşanan İkinci Dünya Savaşında askeri alanda başarıyla gerçekleştirilen lojistik 
faaliyetler, bu alanın sivil hayatta da kullanımına yol açmıştır. 

19. yüzyıl sonlarından 1960‟lı yılların başına kadar lojistik işlemler, işletmeler için bir rekabet 
ortamı olarak düşünülmemiş, temel fiziksel dağıtım işlevleri olarak görülmüştür. Lojistik, 
1970-1980 yılları arasında, 1973 Arap-İsrail Savaşlarından ciddi şekilde etkilenmiştir. 
Dünyanın petrol krizini yaşadığı bu dönemde petrol fiyatlarındaki artış, taşımacılık 
maliyetlerini doğrudan yükseltmiştir.  

1980-1990 arası dönemde uluslar arası ticarette kendini gösteren rekabet ve bu rekabette 
görülen aşırı büyüme, lojistik sektörünü de yakından etkilemiş, “Bütünleşik Lojistik” kavramı 
da bu dönemde oluşmaya başlamıştır. 1990‟lı yıllardan günümüze gelindiğinde, lojistiğin 
teknolojik gelişmelerle yakından ilişkili olduğu görülmektedir.  

Uluslararası lojistikte taşımacılık, yoğun olarak uzak mesafeler arasında gerçekleştirilir. 
Mesafelerin çok daha fazla olması ve coğrafi farklılıkların ortaya çıkardığı bir takım doğal 
zorluklar nedeniyle, yerel ve bölgesel lojistiğe kıyasla uluslararası lojistikte ulaştırma hizmeti 
çok daha önemli bir yer tutar. Bu da ulaşım modları seçimini önemli kılar. Yöneticiler ulaşım 
modlarından en verimli şekilde yararlanabilmek için farklı ulaşım modlarının belirli 
özelliklerini bilmeli ve taşıyacağı ürünü ve lojistik maliyetleri göz önüne alarak kararını 
vermelidir. 

Uluslararası lojistik araçları kullanım türüne göre yük ve yolcu taşımacılığı araçları olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Yolcu taşımacılığında tek modlu taşımacılık gerçekleştirilmektedir. 
Denizyolu ve karayolu taşımacılığında tek araç kullanımı söz konusu iken, havayolu 
taşımacılığında özellikle uluslararası uçuşlarda birden fazla araç kullanılabilmektedir.  
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Uluslararası ticaret yapan bütün firmalar için ürünlerinin taşınması, teslimi, sorumlulukları 
çok önemlidir. Ticarete konu ülkelerdeki farklı mevzuatlar karmaşaya, bu da zaman ve para 
kaybının yanında hukuki sorular yaşanmasına yol açar.  

Bu tür sorunlarla karşılaşılmaması amacıyla Uluslararası Ticaret Odası (International 
Chamber of Commerce-ICC) tarafından dış ticarette ürün teslim şekillerine dair bir dizi terim 
tanımlanmış ve ilan edilmiştir. Bu terimler uluslararası ticaret terimleri, INCOTERMS 
(International Commercial Terms) adıyla bilinir. 

Uluslararası rekabet edilebilirliğin sağlanması; bütün bu küresel ve içsel iş süreçlerinin 
operasyonel olarak gerçekleştirilebilmesi, sevk ve idaresinin, kendi alanında uzman insan 
gücünün toplam kalite anlayışı ile bu faaliyeti yürütmelerindeki performanslarıyla mümkün 
olmaktadır. 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte, üretici odaklı sanayileşme modeli giderek yerini 
tüketici odaklı işletme modeline bırakmaktadır. Küreselleşen pazarlar, iş ve üretim 
süreçlerinin paylaşılması, otomasyon ve bilişim teknolojilerinin iş süreçlerinde sürati ve 
verimliliği artırması, farklı ve çeşitli pazarlarda, farklı ve değişken müşteri taleplerine cevap 
verebilmek için işletmelerin, stratejik yapılanmalarını müşteri odaklı ve uluslararası rekabete 
açık hale getirmesi zorunludur. 

Bu oluşum, temel yetkinlikler (core competence) dışındaki tüm iş süreçlerini dış kaynak 
kullanımı ile sağlayan ve işletmeleri birbirlerini müşteri-tedarikçi şeklinde algıladığı bir zincir 
yapının gelişmesine yol açmıştır. Tedarik Zinciri (TZ); işletmelerin, tedarikçilerinin 
tedarikçilerinden müşterilerinin müşterilerine uzanan tüm ürün, hizmet, bilgi ve kaynak akışı 
olarak tanımlanabilir. Bütün bu akışın müşteri ihtiyaçlarını daha hızlı, daha ucuz ve daha 
kaliteli olarak karşılayabilmesi için, zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin bütünleşmesini 
sağlayarak, müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasına 
da “Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)” denilmektedir. Etkin bir TZY, organizasyonların 
performansını önemli ölçüde etkilemektedir.  

Uluslararası ticareti; “mal ve hizmetin ticari amaçla bağımsız ülkeler arasında transferi” 
şeklinde tanımlayabiliriz. (http://slideplayer.biz.tr/slide/1885272/ ,Erişim tarihi: 07.02.2016) 

Dış ticarette ve lojistik iş süreçlerinde ithalat, ihracat kadar önemli bir faaliyettir. Dış ticarete 
yönelen işletmeler için ihracat kadar, ithalata ilişkin işlemlerin de sorunsuz bir şekilde 
tamamlanması önem taşımaktadır. İşletmeler, fiili ithalat sürecine girdiği anda, ihracatçı 
işletmeler gibi, dış ticaret ve yasal düzenlemeler hakkında bilgilenmek amacı ile danışmanlık 
kuruluşlarından destek alabilmektedir.  

Günümüzde lojistik yönetimi işletmeleri aynı anda hem rekabet hem de maliyet noktasında 
ortak hareket etmeye zorlamaktadır. Ancak, hizmet sundukları işletmelerin yaşadığı zorluklar, 
aynı zamanda kendileri de birer işletme olan lojistik sektörü için de geçerli olmaktadır. Diğer 
bir ifadeyle rekabet ve maliyet, lojistik alanda da geçerlidir. Bu yüzden modern lojistik de, 
hizmet verdikleri işletmelere yeni yaklaşımlar, uygulamalar ve sistemler sunmak zorundadır. 
Bunun sonucunda çeşitli lojistik uygulamalar ve sistemler ortaya çıkmıştır. 

 Tersine Lojistik ve Yeşil Lojistik 

http://slideplayer.biz.tr/slide/1885272/
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 3PL ve 4PL Lojistik 
 Proje Lojistiği Gibi Trendler 

 
2. Lojistik Merkezler ve Lojistik Köyler 
Lojistik köy; hem ulusal hem de uluslararası bütünleşik lojistik ile ilgili tüm faaliyetlerin 
çeşitli işletmeler tarafından yürütüldüğü, iyi planlanmış ve yönetilen, yük taşımalarıyla ilişkili 
faaliyetlerin kümelendiği ortak alan olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle yük dağıtım 
demetlerinin fonksiyonel bir şekilde bütünleşmiş şekli olarak nitelendirilebilir. 

Lojistik köy, merkez veya üs kavramı her ülkedeki gümrük işleyişinin farklı olmasına bağlı 
olarak “logistical park”, “transport center”, “integrated merchandise center” gibi değişik 
şekillerde isimlendirilmektedir. 

Rodrique ve Notteboom'un “lojistik yapıları ve çok yönlü ulaşım ağlarını içeren lojistik 
bölgeler” olarak tanımladığı lojistik köy tanımının lojistik merkez tanımına çok yakın olduğu 
anlaşılmaktadır. Birçok yerde aynı anlamda kullanılan lojistik merkez ile lojistik köy arasında 
küçük bir fark vardır. Lojistik merkezler, tek ve yansız yasal diğer bir ifadeyle kurumsal bir 
yapı olarak karşımıza çıkarken, lojistik köylerin ise yine tek ama özel ya da halka açık yapılar 
olduğu görülmektedir. Bu küçük farka rağmen lojistik köy ile lojistik merkez arasındaki 
birçok amaç aynıdır. Bu yüzden aynı anlamda kullanılması çok büyük bir problem olarak 
değerlendirilmez (Elgün, 2011:203). 

Lojistik köylerin en önemli özelliği çoklu taşıma sisteminin kullanılması, farklı sektörlerden 
işletmeleri barındırması ve küresel pazara doğrudan erişim imkânı sağlamasıdır. Küresel 
pazara hitap eden işletmeler ayrıca mal hareketlerinin ölçek ekonomisi kapsamında 
yönetilmesi, taşıma maliyetlerinin düşmesi, güvenli ve sağlıklı taşımacılık gibi artıları 
nedeniyle lojistik köyleri tercih etmektedir. Kurulumuyla çevresel düzenlemelerin gereklerini 
de yerine getiren lojistik köylerin faydalarını şöyle sıralayabiliriz;                           

(https://www.linkedin.com/pulse/kalkinmada-lojistik-koylerin-onemi-hakan-
b%C3%BCt%C3%BCner-ph-d- , Erişim tarihi: 21.02.2016) 

 Kombine taşımacılığı teşvik etmesi ve kullanımını arttırması, 
 Konteynır yükleme boşaltma faaliyetlerinin iyileştirilmesi, 
 Tır ve ağır kamyon dolaşımında azalma, demiryolu taşımacılığında artış, 
 Kullanıcı işletmelere tüketici ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verme imkânı,  
 Kullanıcıların işletme maliyetlerinin düşürülmesi, 
 Bölgesel gelişimde lojistik köy altyapısının önemli bir rolünün bulunması, 
 Hava, kara, demiryolu ve deniz ulaşım merkezlerine bağlantı imkânı, 
 Çapraz taşıma (Cross-Docking), konsolidasyon gibi dağıtımla ilgili değer katıcı 

 faaliyetlerin sağlayacağı potansiyel fayda, 
 İşletmelerin kendi dağıtım kanalları üzerindeki kontrolü arttırmaları için bir 

platform yaratması, 
 İşletmeler için tedarik zinciri operasyonlarının esnekleştirilmesini sağlaması, 
 Şirketlere kapasitelerini genişletme imkânı sağlaması. 

Lojistik köy kuruluş yeri seçiminde konum, erişilebirlik, yakınlık ve altyapı etkili olmaktadır. 

https://www.linkedin.com/pulse/kalkinmada-lojistik-koylerin-onemi-hakan-bütüner-ph-d-
https://www.linkedin.com/pulse/kalkinmada-lojistik-koylerin-onemi-hakan-bütüner-ph-d-
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Konum: Lojistik merkezin ana ulaşım bağlantılarına göre konumu. Bir şehrin içinde ya da 
yakınında ama yerleşim bölgelerinden uzakta olmalı,  

EriĢebilirlik: Karayoluyla sorunsuz ulaşım imkânı, sıklıkla demiryolu bağlantılarına sahip 
olmalı, girişler kontrollü olarak yapılmalı,  

Yakınlık: Çoklu taşıma tesislerine, limanlara, iç suyollarına ve/veya havaalanlarına yakınlığı 
ya da doğrudan erişim imkânı bulunmalı,  

Altyapı: Lojistik hizmetleri sağlayacak altyapının kurulmasına uygun olmalı, genişleyebilme 
potansiyeline sahip olmalıdır. 

 

2.1. Dünyada Lojistik Köyler 

Ülkeler ticaret potansiyelinin artması, mal/ürün hareketi ile ekonomik canlanması, piyasalarda 
rekabet edilebilirlik gibi nedenlerle çeşitli politikalar üretmektedir. Lojistik köy, lojistik 
merkez, lojistik üs, lojistik park gibi farklı isimlerle anılan merkezlerin kurulması, bu 
politikaların başında gelmektedir.  

Lojistik köy/üs, coğrafi konumu ve altyapısının durumuna göre yerel ölçekten küresel ölçeğe 
uzanan bir boyutta çekim merkezi haline dönüşebilmektedir. 

Lojistik köyleri/üsleri Şekil 1‟de görüldüğü gibi ölçekleri, ticaret hacimleri ve sundukları 
bütünleşik lojistik hizmetlere göre dört gruba ayırabiliriz. (http://docplayer.biz.tr/423283-
Lojistik-us-kavrami-ve-turkiye-analizi-doc-dr-murat-erdal.html , Erişim tarihi: 21.02.2016) 

 

Şekil 1. Lojistik Köy Türleri 
İspanya'nın Valencia, Hollanda'nın Le Havre ve Amsterdam, İtalya'nın La Spezia ve Cenova 
ile Yunanistan'ın Pire limanları, Belçika'nın Brüksel, Hollanda'nın Amsterdam, Japonya'nın 
Osaka, Malezya'nın Kuala Lumpur, Tayland'ın Bangkok ve Birleşik Arap Emirliklerinin 
Dubai havalimanları uluslar arası lojistik üsler için birer örnektir.  

Dünyada birçok kıtalararası taşıma hattı bulunmakta olup, küresel lojistik üsler bu hatların 
temel bağlantı noktaları konumuna sahiptirler. Singapur, Almanya'nın Hamburg, Belçika'nın 
Antwerp ve Hollanda'nın Rotterdam, Çin'in Hong Kong ve Şanghay, Fransa'nın Marsilya, 
ABD'nin Los Angeles limanları ile Singapur, ABD'nin Los Angeles, Memphis ve New York, 
Japonya'nın Tokyo, Almanya'nın Frankfurt, Fransa'nın Paris, İngiltere'nin Londra ve Çin'in 
Hong Kong ile Hollanda'nın Amsterdam Havalimanları küresel lojistik üsler için örnek 
verilebilir. (http://www.utikad.org.tr/pdf/Lojistikuskavrami.pdf , Erişim tarihi:02.03.2016) 

LOJĠSTĠK KÖYLER/ÜSLER 

Yerel Lojistik 
Köyler/Üsler 

Bölgesel 
Lojistik 

Köyler/Üsler 

Uluslararası 
Lojistik 

Köyler/Üsler 
Küresel Lojistik 

Köyler/Üsler 

http://docplayer.biz.tr/423283-Lojistik-us-kavrami-ve-turkiye-analizi-doc-dr-murat-erdal.html
http://docplayer.biz.tr/423283-Lojistik-us-kavrami-ve-turkiye-analizi-doc-dr-murat-erdal.html
http://www.utikad.org.tr/pdf/Lojistikuskavrami.pdf
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Uzakdoğu‟daki lojistik sektörü, üretimin Güneydoğu Asya‟ya kayması ile artan ticari 
faaliyetler sonucu gelişerek dünya lojistik sektöründe önemli bir işlem hacmine sahip 
olmuştur. Burada, dünyadaki lojistik faaliyetlerin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği 
Singapur ve Hong Kong‟daki lojistik merkezler hakkında bilgi verilecektir. 

Singapur, Malezya ve Endonezya arasında ve Güneydoğu Asya ticaretinin en önemli transit 
geçiş güzergâhında bulunmaktadır. Bu sebeple lojistik faaliyetler açısından önemli bir 
avantaja sahiptir. 

632,6 km2 yüzölçümü ve yaklaşık 3,5 milyon nüfusu bulunan ülke devasa bir lojistik faaliyet 
merkezi pozisyonundadır. Singapur Limanı‟na 200‟den fazla uluslararası deniz ticaret aşıma 
hattı düzenli seferler düzenlemekte, 600 limana sevkiyat yapılmakta, yılda toplam 135.386 
olmak üzere her üç dakikada bir gemi Singapur limanlarını ziyaret etmektedir.  

Hong-Kong’un 1997 yılında Çin‟e iade edilmeden önce Birleşik Krallık idaresindeyken 
serbest liman olarak kullanılması, lojistik faaliyetlerin gelişmesi için zemin hazırlamıştır. 
Sonraki dönemlerde ise Çin‟in dünyanın en büyük üretim bölgesi haline gelmesi, Hong-
Kong‟un da dünyanın en önemli lojistik faaliyet merkezlerinden biri haline gelmesini 
sağlamıştır.  

Hong Kong'da kara, deniz ve havayolu olmak üzere çoklu taşımacılığın gerçekleştirildiği 
54.000 m2 alana kurulu Tradeport Hong Kong ve 866.000 m2 alana kurulu ATL Logistics 
Center faaliyet göstermektedir (GTB, 2013:26-29). 

Asya kıtasında küresel özelliğe sahip lojistik köy, lojistik üs ve merkezlere Birleşik Arap 
Emirliklerinde Dubai Lojistik Köyü ve Abu Dabi Havaalanı Lojistik Parkı ile Bahreyn'de 
2009 yılında açılan Bahreyn Lojistik Bölgesini de ekleyebiliriz (Akbulut, 2012:53-54). 

2.2. Avrupa’da Lojistik Köyler 

Avrupa'da lojistik köylerin ilk örnekleri Fransa‟da görülmektedir. Yoğun olarak Paris 
bölgesinde Garanor ve Sogaris‟teki lojistik köy uygulaması kentsel politikalara bağlı olarak 
gelişmiştir. 1960‟ların sonları ve 70‟lerin başında ise lojistik köyler, İtalya ve Almanya‟da 
görülmeye başlanmıştır. Bu sırada lojistik köy kavramı da şekillenmeye başlamış ve çoklu 
taşımacılığı sağlar hale gelmiştir. 1980 ve 90‟lı yıllara gelindiğinde ise lojistik köyler dünyada 
hızla artmış ve Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve İngiltere‟de ilerlemeler 
kaydetmiş, ABD‟de doğan bu kavram Avrupa‟da benimsenmiştir. 

23 lojistik köyün bulunduğu Fransa‟da Paris yakınlarındaki Sogaris Lojistik Köyü en gelişmiş 
merkezdir. İtalya‟da lojistik hub olan lojistik köyler daha çok Milan etrafında 
konumlandırılmıştır. 

Bremen Lojistik Üssü (GVZ Bremen): Almanya'nın en büyük yük merkezi olan Bremen 
Lojistik Üssü 472 hektar alan üzerinde kuruludur. Bremerhaven, Wilhelmshaven ve Hamburg 
olmak üzere üç büyük limanın merkezinde hizmet veren GVZ Bremen'de yaklaşık 8 bin kişi 
istihdam edilmektedir. (https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCterverkehrszentrum_Bremen 
, Erişim tarihi: 07.03.2016) 
Hamburg Lojistik Köyü (GVZ Hamburg): Avrupa‟nın en büyük ekonomisi olan 
Almanya‟nın önemli limanlarından olan Hamburg‟da bulunan GVZ Hamburg (Resim 5), 

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCterverkehrszentrum_Bremen
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intermodal kapasitesi ve işlem hacmiyle iyi bir lojistik merkez örneği konumundadır. 560 bin 
m2 alana kurulu GVZ Hamburg'da kara, demir, deniz ve havayolu taşımacılığı 
gerçekleştirilmektedir (GTB, 2013:23-25). 

Verona Lojistik Merkezi (Interporto Quadrante Europa): Verona Lojistik Köyü olarak 
bilinen Interporto Quadrante Europa (Resim 7), İtalya‟nın ana karayolu ve demiryolu 
bağlantılarının kesişim noktasında yer almaktadır.  

Bologna Lojistik Köyü (Interporto Bologna): Lojistik, demiryolu ve karayolu 
altyapılarından oluşan entegre bir sisteme sahip olan Bologna Lojistik Köyü (Resim 7), 4 
milyon m2lik alanda faaliyet göstermektedir. 

Zal Cilsa Lojistik Köyü (Zal-Zona D’Activitats Logistiques): İspanya'nın Barcelona 
şehrinde, liman sahasının içinde kurulmuş olan bu lojistik köy, temel olarak bir konteyner 
limanının içinde olma avantajını kullanmaktadır. 

Zaragoza Lojistik Platformu (Plataforma Logística de Zaragoza): Zaragoza Lojistik 
Merkezi (ZLC), Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Zaragoza Üniversitesi ile 
ortaklaşa İspanya'da Aragon Özerk Yönetimi Hükümeti tarafından kurulan bir araştırma 
enstitüsüdür.  

Rotterdam Limanı: Dünya lojistik sektörünün önde gelen ülkelerinden olan Hollanda, LPI 
2007 ve 2014'te ikinci sırada, 2010'da 4'üncü, 2012 yılında ise 5'inci sırada yer almıştır (LPI 
2002-2014). Hollanda‟nın lojistik faaliyetleri genel olarak Rotterdam şehrinde yoğunlaşmıştır. 
Avrupa‟nın en kalabalık konteynır trafiğine sahip olan Rotterdam Limanı, lojistikte ayrıca bir 
dünya devi olarak nitelendirilmektedir. 

1.1 2.3. Amerika’da Lojistik Köyler 
300 milyonluk nüfus ve yaklaşık 14 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük ve en 
önemli piyasalarından biri olan ABD, ithalat ve ihracat büyüklüğü açısından dünya ticaretinde 
birinci sırada yer almaktadır. 2007 rakamlarına göre GSYH'nin yüzde 13'ünü lojistik 
sektörünün oluşturması, ABD'nin lojistik açıdan nasıl güçlü bir konumda olduğunu 
göstermektedir.  

ABD'nin en önemli ticaret ortakları; Çin, Kanada, Meksika, Japonya ve Almanya'dır. Bu 
ülkelerle olan ticarette lojistik etkin bir rol oynamaktadır. Faaliyetler çok geniş bir alanda 
meydana geldiğinden dolayı, ticaretin yapıldığı uzak ülkelerden malları ABD'ye ulaştırma, 
depolama gibi süreçlerde lojistik, çok etkin bir şekilde kullanılmakta ve yönetilmektedir. 
Bölgesel pazardaki ağlar genellikle çok iyi yapılandırıldığı ABD'de (Gülen, 2011:77) “lojistik 
köy” kavramına “inland port” denilmektedir. 

Rickenbacker Küresel Lojistik Parkı (Rickenbacker Inland Port): ABD'deki lojistik 
köyler için en belirgin örneklerden biridir. 40 milyon m2 alan üzerinde kurulu lojistik park 
ayrıca 29 milyon m2 ek geliştirme alanına sahiptir. 5 adet kampus hava, karayolu ve 
demiryolu ile 3 ana dağıtım merkezine ulaşım sağlamaktadır. 

Kanada'daki Halifax Lojistik Parkı (Halifax Logistics Park) ise, Boston‟un kuzeyinde ve 
Montreal‟in doğusundaki en büyük ticaret merkezidir. 2008 yılında kurulan Halifax Lojistik 
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Parkı, demiryolu ve karayolu altyapısı yanında Halifaxs Stenfield Uluslararası Havalimanı ile 
Halifax Limanı‟nı içermektedir. 

 

2.4. Türkiye’de Lojistik Köyler 

Türkiye, avantajlı coğrafi konumu sebebiyle lojistik faaliyetler açısından önemli bir noktada 
bulunmaktadır. Buna ek olarak gelişen ekonomisi, çok çeşitli üretim kollarında üretim 
kabiliyeti, dinamik nüfusu ve çevresi için bir istikrar adası konumunda oluşu sebebiyle 
Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz ve Ortadoğu için potansiyel bir üretim ve lojistik 
üssü pozisyonundadır. Denizyoluna ek olarak tarihsel bir ticari kavşakta bulunması sebebiyle 
karayolu avantajı ve geliştirilmekte olan demiryolu altyapısı Türkiye için önemli fırsatlar 
yaratmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD bünyesinde, lojistik köylerin kurulmasına yönelik çalışmalar 
2010 senesinden sonra hızlanmış, etkin karayolu ve deniz ulaşımı bağlantısı olan ve 
yükleyiciler tarafından tercih edilebilecek, yük lojistiği ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
özellikte, modern, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun yapılanmalar başlamıştır. 

TCDD'nin planladığı lojistik merkezlerden Samsun, Uşak, Denizli (Kaklık), Köseköy, 
Halkalı, Eskişehir (Hasanbey) ve Balıkesir (Gökköy) işletmeye açılmıştır. Bozüyük, Mardin, 
Erzurum, Mersin (Yenice), Kahramanmaraş (Türkoğlu), İzmir (Kemalpaşa) lojistik 
merkezlerinde inşaat işleri devam etmektedir. Diğer lojistik merkezlerle ilgili ihale, proje ve 
kamulaştırma çalışmaları da sürdürülmektedir. (http://www.tcdd.gov.tr/lojistik-
merkezler+m129 , Erişim tarihi: 22.03.2016) 

(Lojistik Köyler dışında bir de „Yük merkezleri projeleri‟ başlatılmış, bu projeler için ise 
Karapınar ve Horozluhan (Konya), Andaval (Niğde) ile Tırmıl (Mersin) seçilmiştir. 
(http://www.karayoluhaber.com/2015/iki-yilda-7-lojistik-koy-faaliyete-basladi-6sinda-ise-
acilis-yakin/ , Erişim tarihi: 22.03.2016).   

2 3. Kazakistan Ticaret Hacmi 
Bağımsızlık öncesinde Sovyet sistemi içinde tahıl üretimi, metalürji ve mineral üretimi 
üzerinde yoğunlaşan Kazakistan ekonomisi, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve buna bağlı 
olarak merkezi planlı ekonominin çökmesiyle üretimde ciddi düşüşle karşı karşıya kalmıştır. 
Bağımsızlık sonrası yaşanan yaklaşık on yıllık süreçte tüketim malları üretimi gibi bazı alt 
sanayi sektörleri büyük zarar görmüş, söz konusu dönemde GSYİH'de sanayi sektörünün payı 
gerilemiştir. Bu durum 2000'li yılların başlangıcında değişmiş ve GSYİH içindeki payı 
yeniden % 30'lara ulaşmıştır. Bu yükselişteki en büyük neden, petrol sektörüne yapılan 
yatırımlardır. Günümüzde Kazakistan'ın sanayi üretimi toplamının yarıdan fazlasını petrol 
oluşturmaktadır. 

Kazak ekonomisinde metal işleme ve çelik üretimi, petrolden sonra gelen önemli sektörlerdir. 
Bağımsızlık sonrası durma noktasına gelen bu sektörler de, yabancı yatırımlar sayesinde hızla 
eski düzeylerine ulaşmıştır. 

http://www.tcdd.gov.tr/lojistik-merkezler+m129
http://www.tcdd.gov.tr/lojistik-merkezler+m129
http://www.karayoluhaber.com/2015/iki-yilda-7-lojistik-koy-faaliyete-basladi-6sinda-ise-acilis-yakin/
http://www.karayoluhaber.com/2015/iki-yilda-7-lojistik-koy-faaliyete-basladi-6sinda-ise-acilis-yakin/
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Petrol sektörüne yatırımlar, ülkenin inşaat sektörünün de lokomotifi olmuş, petrolün yanı sıra 
diğer maden ve mineral sektörlerine yapılan yatırımlar, inşaat sektörünün GSYİH içindeki 
payının artmasına yol açmıştır. Kazakistan ekonomisinin geri kalan kısmını hizmet ve tarım 
sektörü oluşturmaktadır.  

Kazakistan, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 2015 yılında yayınladığı rapora göre 2014 
yılında ihracatçı ülkeler listesinde 45'inci sırada yer almaktadır. 2014 yılında 78 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştiren Kazakistan'ın, bu rakamla dünya ihracatındaki payı ise % 0.4 
olarak görülmektedir. Söz konusu raporda Kazakistan'ın ihracatında bir önceki yıla göre -8'lik 
bir değişimden söz edilmektedir.  

DTÖ'nün dünya ithalatında söz sahibi ülkeler açısından yapılan değerlendirmede ise 
Kazakistan'ın, ithalatçı ilk 50 ülke arasında yer almadığı görülmektedir. 
(https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_world_trade_dev_e.pdf , Erişim 
tarihi: 01.02.2016) 

Kazakistan İstatistik Komitesi verilerine (Tablo 1) göre ülkenin 2014 yılı dış ticaret hacmi 
120 milyar 755,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 1. Kazakistan'ın Dış Ticaret Hacmi (milyar $) 

Kaynak:http://www.stat.gov.kz/ den yararlanılarak düzenlenmiştir (Erişim tarihi: 01.04.2016) 

2014 yılında 79 milyar 459,8 milyon dolarlık ihracatın olduğu Kazakistan'da, 41 milyar 295,5 
milyon dolarlık da ithalat yapılmış böylece 38 milyar 164,3 milyon dolarlık dış ticaret fazlası 
görülmüştür. 

2014 yılında 41 milyar 295,5 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalatta ikinci büyük payı ise 
% 44 ile makine, ekipman, araç ve aletler ile yedek parçalar oluşturmuştur. Mineral 
kaynakların dışında büyük bir tarım ülkesi olarak tanımlanmasına karşın aynı yıl bu sektörde 
ithalatın ihracata göre çok fazla olduğu görülmektedir (Tablo 2).  

 
 
 

Tablo 2. Dış Ticaretin (2014) Ürünler Bazında Dağılımı (%) 

Yıllar 2011 2012 2013 2014 

Dış Ticaret Hacmi 121.241.7 132.807.2 133.506.0 120.755.3 

İhracat 84.335.9 86.448.8 84.700.4 79.459.8 

İthalat 36.905.8 46.358.4 48.805.6 41.295.5 

Fark 47.430.1 40.090.4 35.894.8 38.164.3 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_world_trade_dev_e.pdf
http://www.stat.gov.kz/
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□ İhracat ■ İthalat 

Kaynak:http://www.stat.gov.kz/ den yararlanılarak düzenlenmiştir (Erişim tarihi: 
01.04.2016). 

İstatistik Komitesi verilerine göre ülkenin ithalatında BDT ülkeleri % 42'lik paya sahip iken 
AB üyesi ülkeler % 21, Çin ise % 17,7'lik pay sahibidir. 2014 yılında toplam ihracatın % 
45,7'sini AB ülkelerine gerçekleştiren Kazakistan için BDT ülkeleri (% 21.4) ve Çin (% 14.6) 
diğer önemli partnerler olarak görülmektedir. (www.kazstat.gov.kz , Erişim tarihi: 
02.04.2016) 

3. Kazakistan Lojistik Sektörü 
Kazakistan, başkanlık sistemiyle yönetilen, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 16 Aralık 1991 
yılında bağımsızlığına kavuşan bir ülkedir. 2 milyon 724 bin 900 ‟lik coğrafyası ile 
dünyanın dokuzuncu büyük ülkesi konumundadır.  

Sahip olduğu petrol rezervleri bakımından dünyanın 9'uncu ülkesi olan Kazakistan, kömür 
rezervleri açısından 8'inci sırada, uranyum rezervleri açısından ise 2'nci sırada yer almaktadır. 

(http://www.akorda.kz/kz/republic_of_kazakhstan/kazakhstan , Erişim tarihi: 02.04.2016) 
Kavram olarak nitelendirilmese de Kazakistan lojistikle esasen Çin'i Avrupa'ya bağlayan 
tarihi İpek Yolu nedeniyle tanışmaktadır. Doğudan batıya hem ticaret hem de kültür hattı 
olarak kullanılan binlerce kilometre uzunluğundaki Çin'den başlayan İpek Yolu'nun sonraki 
durağı Kazakistan toprakları olmuştur. Tarihteki en önemli ticaret yolu olmasının yanında 
2000 yıldan uzun bir süre güzergâhı üzerinde bulunan kültür, din ve ırkların etkileşimini de 
sağlayan İpek Yolu'nu ticaret, tarih ve kültürel değer olarak yeniden canlandırmak amacıyla 
başta UNESCO olmak üzere çeşitli projeler başlatılmıştır. 

Ülkede lojistik merkezlerin kurulması, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in 2011 yılında 
yayınladığı kararname ile Kazakistan Demiryollarının (Kazakstan Temir Jolı – KTJ) 
sorumluluğuna verilmiştir. Aynı yıl Kazakistan'ı, bölgenin ticaret, lojistik ve işletme ağına 
dönüştürme planı kapsamında Ulusal Lojistiği Kalkındırma Merkezi A.Ş. (Ulttık Köliktik 
Logistikanı Damıtu Ortalıgı AK / UKLDO AK) kurulmuştur.  

(http://portal.kazlogistics.kz/kz/general_section/about/ , Erişim tarihi: 23.04.2016)   

http://www.stat.gov.kz/
http://www.kazstat.gov.kz/
http://www.akorda.kz/kz/republic_of_kazakhstan/kazakhstan
http://portal.kazlogistics.kz/kz/general_section/about/
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Bu merkez tarafından öncelikle ana demiryolu hatlarındaki istasyonlardaki depolar yükleme 
terminallerine dönüştürülerek “lojistik merkez”ler kurulmasına başlanmıştır.  

İlk aşamada yükleme terminalleri olarak düşünülen bu merkezler yine bir kamu işletmesi olan 
Gümrük Taşımacılık Hizmeti A.Ş. (AO Kedentransservis) tarafından işletilmektedir. UKLDO 
ayrıca ülkedeki tüm lojistik firmalarını tek çatı altında birleştirmeye yönelik Kazakistan 
Taşıyıcılar Birliği A. Ş‟yi (KazLogistics A.K) hayata geçirmiştir. KazLogistics A. K‟nın 
hedefi sadece yük taşıyıcı firmalar değil, yolcu taşıyıcı firmaları da bünyesine toplamaktır.  

Diğer taraftan Kazakistan'da yerli lojistik şirketleri 2005 yılından itibaren faaliyete geçmiştir. 
Bu şirketler öncelikle depolama faaliyetlerine başlamış ve bu depolama merkezleri kurmaya 
başlamıştır. Ülkede ilk kurulan High Tech Logistics Ltd, bu avantajını kullanmasını bilmiş ve 
aynı yıl depolama merkezini faaliyete sokmuştur. Kazakistan İşadamları Odası bünyesindeki 
şirket, ardından gümrükleme işlemlerini de faaliyetleri arasına almış, 2007 yılında Almatı'ya 
10 kilometre uzaklıkta DAMU Sanayi-Lojistik Merkezi'ni, daha sonra başkent Astana'da 
DAMU Astana'yı faaliyete geçirmiştir. (http://dlg.kz/en/services/industrial-parks.html , Erişim 
tarihi: 23.04.2016) 

Kazakistan-Çin sınırında kurulu Korgas Özel Ekonomik Bölgesi (Korgas AEA) komşu iki 
ülke topraklarında yer almaktadır. Çin mallarının Rusya ve Orta Asya ülkelerine taşınmasında 
önemli bir nokta olan Korgas, ağırlıklı olarak demiryolu ve nispeten de karayolu taşımacılık 
araçları kullanılmasından dolayı mevcut haliyle modern lojistik merkezler kategorisinde yer 
almamaktadır. Ancak Korgas, iki ülke demiryolu ray sistemlerindeki farklılık nedeniyle 
bölgenin en önemli yükleme, boşaltma, depolama ve gümrükleme merkezi konumundadır. 

Avrupa ile Asya'nın kavuştuğu kapı olarak da tanımlanan Kazakistan, Asya ülkelerine Rusya 
ve Avrupa ile coğrafi açıdan alternatifsiz karayolu bağlantısı sağlamak için ciddi bir 
potansiyele sahiptir. Geniş hava sahası nedeniyle taşımacılık kapasitesi de artmaktadır. Yoğun 
talep gören pazarlara sahip ülkelerle komşu olması ise ulusal taşımacılık sisteminin 
geliştirilmesini zorunlu kılıyor.  

Ancak sahip olduğu geniş coğrafya, yetersiz ve yıpranmış ulaşım altyapısı nedeniyle 
Kazakistan için sıkıntı olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası taşımacılık koridorlarına sahip 
olmasına rağmen, ülkenin kara ve demiryolu taşımacılığında bölgeler arası bağlantısının, 
coğrafi konumunun da etkisiyle lojistik sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde 
olmadığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra Hazar Denizi‟nde sahip olduğu tek liman 
da, diğer taşımacılık sistemlerine açık olmasına karşın, uluslararası denizyolu taşımacılığında 
kuzey komşusunu Rusya‟nın politikalarına bağımlıdır. 

Kazakistan, Dünya Bankası'nın yayınladığı LPI (Lojistik Performans Endeksi) endeksinde 
2007 yılında 2,2 puanla 133'üncü sırada yer almıştır. 2010 yılında sıçrama gerçekleştiren ülke 
2,83 puanla 65'inci sıraya yükselmiş, 2012'de 2,69 puan ile 89'uncu sıraya gerilemiş, 2014 yılı 
ise 91'inci (2,70) sırada kendine yer bulmuştur. Kazakistan LPI endeksinde, 12 BDT ülkesi 
arasında Ukrayna‟nın ardından ikinci durumda bulunmaktadır (Tablo 7). 

        Tablo 3. Kazakistan ve Diğer BDT Ülkelerinin LPI Endeksindeki Durumu 
Ülke adı 2014 2012 2010 2007 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

http://dlg.kz/en/services/industrial-parks.html
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Ukrayna 61 2,98 66 2,85 102 2,57 73 2,55 

Kazakistan 88 2,70 86 2,69 62 2,83 133 2,12 
Rusya  90 2,69 95 2,58 94 2,61 99 2,37 
Ermenistan 92 2,67 100 2,56 111 2,52 131 2,14 
Moldova 94 2,65 132 2,33 104 2,57 106 2,31 
Belarus 99 2,64 91 2,61 - - 74 2,53 
Tacikistan 114 2,53 136 2,28 131 2,35 146 1,93 
Gürcistan 116 2,51 77 2,77 93 2,61 - - 
Azerbaycan 125 2,45 116 2,48 89 2,64 111 2,29 
Özbekistan 129 2,39 117 2,46 68 2,79 129 2,16 
Türkmenistan 140 2,30 - - 114 2,49 - - 
Kırgızistan 149 2,21 130 2,35 91 2,62 103 2,35 

       Kaynak: http://lpi.worldbank.org/ dan alınarak düzenlenmiştir (Erişim Tarihi: 
28.03.2016). 

 

3.1. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Yıkılmasıyla Lojistik  
Sektöründe DeğiĢim 

Göçebe yaşam süren ve bu nedenle gerek ulaşımda gerekse taşımacılıkta hayvanlardan 
yararlanan Kazak halkının toplu taşımacılık araçlarıyla tanışması, Çarlık Rusyasının 
egemenliğine girmesinden sonra olmuştur. 1847 yılında tüm Kazak boylarını 1863'te de tüm 
Orta Asya'yı egemenliği altına alan Rusya, Orta Asya'da hâkimiyetini güçlendirmek amacıyla 
Rus nüfusun bölgeye iskânı için çok cazip kolaylıklar sağlamıştır. 

Rusların 1894 yılında Rusya'nın Saratov bölgesindeki Engels şehri ile Ural kenti arasında 
kurduğu demiryolunun 130 km'lik bölümü Kazakistan topraklarından geçmiştir. 1898'de 
yapılan Urbah-Astrahan demiryolunun 77 km'lik kısmı için de aynı şekilde Kazakistan 
toprakları kullanılmıştır. 1891-1896 yılları arasında yapılan Trans-Sibirya hattının Kazakistan 
topraklarından geçen 190 km'lik kısmı ise iki ulus arasında ekonomik-kültürel yakınlaşmada 
çok önemli rol oynamıştır.  

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) öncesinde 1918'e kadar Ruslar tarafından 
Kazakistan'da yapılan demiryolu hatlarının uzunluğu 2 bin 500 km'yi bulmuştur. Bunlar, 
1901-1906 yıllarında kurulan Orenburg (Rusya)-Taşkent (Özbekistan), 1915'te Çelyabinsk 
(Rusya)-Kostanay, 1915-1917 yıllarında Novosibirsk (Rusya)-Semey, 1918'de Ekibastuz-
Ermak demiryolu hatlarıdır. Ayrıca Türkistan-Sibirya hattının Arıs-Bişkek (Kırgızistan) 
bölümü de 1914-1917 yılları arasında yine Ruslar tarafından yapılmıştır. Bu hatlardan 
Orenburg-Taşkent ve Türkistan-Sibirya hatları Kazakistan'ı doğu ve batıda kuzeyden güneye 
bağlayan demiryolları olmuştur. 

Doğrudan Kazakistan sınırları içinde kurulan ilk demiryolu ise Sovyetler Birliği döneminde 
1920-22 yıllarında Petropavl-Kökşetau hattı olarak gerçekleşmiştir. 1924'te yapılan Kulındı-
Pavlodar hattı, petrol işletmeciliği için yeni bir adım olmuştur. 1926-31 yılları arasında 700 

http://lpi.worldbank.org/
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km uzunluğunda Burabay-Akmola-Karagandı demiryolu yapılırken, 1927-1930 yılları 
arasında 1444 km'lik Türkistan-Sibirya hattı tamamlanmıştır.  

Kazakistan'ın orta bölgeleri için 1930'lu yıllarda yapılan Akmola-Karagandı, Karagandı-
Balkaş, güneyi için ise Çimkent-Lengir hatları büyük öneme sahiptir. Yine aynı yıllarda 
madenciliği geliştirmek amacıyla kurulan Lokot-Zaşçhita ve Leninogorsk-Zıryanovsk hatları 
da Kazakistan'ın demiryolu ağına katılmıştır. 

Kazakistan'a ilk karayolu (posta yolu) Çarlık Rusyası döneminde yapımına başlanan ve 
Sovyetler Birliği döneminde tamamlanan Sergiopol (Ayagöz) taş yolu ile girmiştir. 1830-
1920 yılları arasında Semey ile Sergiopol'u (Ayagöz) birbirine bağlayan 350 km'lik posta 
yolu, aynı zamanda ticaret ve kültür hattı haline dönüşmüştür. Bu yol aynı zamanda Çarlık 
Rusyası tarafından askeri-stratejik bir yol olarak kullanılmıştır… (“Jetisu, Entsiklopediya”, 
2004: 712)  

Uçakla ilk kez 1918 yılında Mertök-Novosergeyev hattının açılmasıyla tanışan Kazakistan'da 
hava postası ve yolcu taşımacılığını düzenlemek üzere 1923'te Dobrolet şirketi kurulmuştur. 
Ülkedeki ilk uçuş denemesi 1924 yılında Taşkent-Almatı-Taşkent hattında gerçekleştirilirken, 
bir yıl sonra Almatı-Bişkek hattında posta taşımacılığına başlanmıştır. SSCB döneminde 
1929'da Kazakistan'daki ikinci hat Kızılorda-Moskova olmuş, 1930'da havayolu taşımacılığını 
geliştirmek üzere Kazakistan Sivil Havacılık Dairesi (Kazakstan Azamattık Aviatsiya 
Baskarması-KAAB) kurulmuştur. Söz konusu dönemde Kazakistan içi uçuşların merkezi 
Almatı olmuş, buradan tüm bölgelere uçuş hatları açılmıştır.  

Ülkedeki suyollarında ilk gemi 1962 yılında Ertis ırmağında yolcu taşımacılığında faaliyete 
geçmiş, 1963'ten itibaren de yük taşımacılığına başlanmıştır.  

Denizyolu taşımacılığı, 1960'a kadar Hazar Denizi‟nin kuzey kesiminde yoğunlaşmıştır. Bu 
kapsamda Atırau körfezinde petrol sevkiyatı nedeniyle yukarı düzeyde yük taşımacılığı 
yapılmıştır. Mangıstau yarımadasının kuzey kısmında kalan Bautino körfezi de söz konusu 
dönemde ikinci derece taşımacılık merkezi olmuştur. 1964 yılında Makat-Beyneu-Mangıstau 
demiryolunun kurulması, böylece Mangıstau petrolünün Atırau'a taşınmaya başlanması 
üzerine Bakü ve Orta Asya petrolünün deniz yoluyla Atura körfezine taşınmasında düşüş 
yaşanmıştır. Hazar Denizi'nde yük taşımacılığı, Mangıstau körfezinde doğal kaynakların 
çıkarılmaya başlanmasıyla yeniden canlanmıştır. Transit taşımacılığın artması üzerine Hazar 
Denizi, uluslararası yük taşımacılığı için kullanılmaya başlanmıştır.  

Petrol ve doğalgaz ile bazı sıvı kimyasalların taşınmasında kullanılan boru hatları 
Kazakistan'da ilk olarak Çarlık Rusyası döneminde, Bolşevik İhtilalı öncesinde kurulmuştur. 
154 km'lik bu hattan sonra 1934 yılında 830 km, 1966'da tamamen Kazakistan'da iki merkezi 
bağlayan 141,5 km'lik hatlar faaliyete geçirilmiştir. Kıtalararası ilk sıcak petrol hattı olarak 
tanımlanan 1500 km uzunluğundaki Özen-Atırau-Samara boru hattının kuruluşu ise 1970'tir.  

Kazakistan'da doğalgaz üretimi 1970'te Tengiz havzasında başlamış ve 1971'de çıkan 
doğalgazı Türkmenistan'a taşıyacak 610 km uzunluğunda Beyneu-Özen-Bekdaş 
(Türkmenistan) boru hattı kurulmuştur. 

3.2 Kazakistan’ın Bağımsızlık Döneminde Lojistik Sektörünün Durumu 
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SSCB döneminde kısa vadeli planlarla gerçekleştirilen projeler genel olarak ekonomiyi 
canlandırmaya, madenciliği geliştirmeye yönelik uygulanmıştır. Ülke için kurulan demiryolu 
hatları yine Sovyetler Birliği bünyesinde yer alan komşu ülkelerin hatlarıyla birleştirilmiş, 
böylece Kazakistan, Sovyet demiryolu ağının bir parçası olmuştur.  

Kazakistan için demiryolu taşımacılığı çok önemlidir. Çünkü yurtiçi yük taşımacılığının % 
68'i, yolcu taşımacılığının % 32'si demiryolu ile sağlanmaktadır. 15 bin km'den fazla 
demiryolu hattının bulunduğu Kazakistan, 16 hatla komşu ülkelerle bağlıdır. Bu hatlardan 11'i 
Rusya, 1'i Kırgızistan ile bağlantılı olup Çin ve Özbekistan ile bağlantı 2'şer hattan 
gerçekleşmektedir. 

Bağımsızlığın kazanılmasının ardından ülke demiryolunu 3 dönem halinde ele almak 
mümkündür. 

1. Dönem (1992-1996): Sektörün Sovyetler Birliği'nin dağılması ve tamamen yeni 
ekonomik durumlara uyum sağlama dönemi, 

2. Dönem (1997-2001): Bu dönemdeki en önemli gelişmeler, Kazakistan'daki üç ana 
hattın birleştirilmesi, bağımsızlığın ardından yaşanan sıkıntılı dönemin atlatılması, 
sektörü kalkındırma temellerinin atılması, ulusal Kazakistan Demiryolları 
işletmesinin kurulması ve gelişmesi olarak nitelenmektedir. 

3. Dönem (2001-...): Sektörde yeniden yapılanmanın başlandığı dönem olarak 
anılmaktadır. Ulusal demiryolu işletmesinin kurulması yeniden yapılanmanın ilk 
adımını oluşturmuştur. Demiryolu taşımacılığının verimli ve karlı duruma 
getirilmesi, geliştirilmesi ve Uluslar arası taşımacılık sistemine dâhil olması, 
müşterinin taleplerini eksiksiz karşılayacak düzeye çıkarılması bu dönemde 
gerçekleşmiştir.  

2004 yılında Kazakistan-Çin sınırındaki Dostık İstasyonu, aktarma ve yükleme terminalleri 
kurularak taşımacılık merkezine dönüştürülmüştür. 

Bu dönemde yeni demiryolu hatları açılmış, başkent Astana ile eski başkent Almatı arasındaki 
(yaklaşık 1000 km) hızlı tren seferleri başlatılmıştır. İki başkent arasındaki bu 
modernizasyonun yanı sıra bazı hatlarda da elektrifikasyon sistemleri kurulmuş, sadece 2012-
2014 yılları arasında 1200 km yeni demiryolu yapılmıştır. Ülke demiryolu sisteminin (Harita 
1) geliştirilmesi için 2017 yılına kadar 1400 km yeni demiryolu hattı yapımı, 2700 km'lik 
hatta da elektrifikasyona geçilmesi planlanmaktadır. (http://www.railways.kz/kk/node/108 
(Erişim tarihi: 28.03.2016) 

 

http://www.railways.kz/kk/node/108
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Harita 1. Kazakistan Demiryolu Hatları 
         Kaynak: http://www.200stran.ru/images/maps/1302984524_05f4cb.gif  (Erişim tarihi: 
18.04.2016) 

Konu karayolu taşımacılığı açısından ele alındığında ülkedeki motorlu araçların % 10'undan 
fazlasının yük ve toplu taşıma araçları olduğu görülmektedir. 2015 yılı itibariyle 5 milyonun 
üzerinde motorlu araç bulunan Kazakistan'da, bunlardan yaklaşık 500 binini yük taşıma 
araçları, 100 binini de toplu yolcu taşıma araçları oluşturmaktadır. (http://timeskz.kz/8040-
kolichestvo-legkovyh-avtomobiley-podschitali-v-kazahstane.html , Erişim tarihi:01.04.2016) 

Ülke karayolu ağının toplam uzunluğu 152 bin km'dir. Bu yolların 23.500 km‟si ana karayolu 
73.900 km‟si ara karayollarıdır.  Bu yolların büyük bir bölümünün ciddi onarımdan 
geçirilmesi gerekmektedir. Ana karayollarının yaklaşık % 93'ü, ara ve tali yolların da % 57'si 
asfalttır. Ülke karayollarının 44 bin km‟si yerleşim yerleri iç yolları, 11 bin km‟si ise maden, 
çiftlik, orman ve sanayi işletmeleri yollarıdır. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300001561 , 
Erişim tarihi: 28.03.2016) 

Kazakistan'ın ana karayolu güzergâhlarının başlangıç noktası eski başkent Almatı olmuştur. 
Ülkenin kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısı Almatı'dan çıkan 4 farklı karayolu ile birbirine 
bağlanmıştır. 2013 yılında ulaşıma açılan 224 km'lik Astana-Burabay hattı, ülkenin ilk 
otoyolu konumundadır.  

Kazakistan merkezli, uluslararası karayolu kategorisinde yer alan 7 hat diğer ülkelere 
bağlanmaktadır (Harita 2). Bunların 3'ü Almatı'dan Rusya'nın değişik bölgelerine 1'i de 
Kırgızistan ve Özbekistan'a geçerken, Taşkent (Özbekistan)-Samara (Rusya) karayolu da 
Aktöbe-Oral (Kazakistan) üzerinden geçmektedir. Ayrıca Rusya'yı Türkmenistan'a bağlayan 
Astrahan-Türkmenbaşı ile Çin'i Özbekistan'a bağlayan Korgas-Taşkent karayolu yine 
Kazakistan bağlantılıdır. (“Obzor Terminalno-skladskoy İnfrasturkutrı Respublika 
Kazahstan”, 2010:3).  

 

http://www.200stran.ru/images/maps/1302984524_05f4cb.gif
http://timeskz.kz/8040-kolichestvo-legkovyh-avtomobiley-podschitali-v-kazahstane.html
http://timeskz.kz/8040-kolichestvo-legkovyh-avtomobiley-podschitali-v-kazahstane.html
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300001561
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Harita 2. Kazakistan Karayolları Haritası 
            Kaynak: http://www.200stran.ru/images/maps/1302984600_a0ed83.jpg (Erişim 
Tarihi 22.04.2016) 

 Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan Batı Avrupa-Batı Çin karayolunun Kazakistan 
bölümünün yapımına 2009 yılında başlanmış olup bu yıl içinde tamamlanması 
planlanmaktadır. 8 bin 445 km uzunluğundaki bu karayolunun 2 bin 767 km'si Kazakistan 
üzerinden geçmektedir (Harita 3). 

 

 

Harita 3. Batı Avrupa-Batı Çin Karayolu 

Kaynak: http://www.silk-road.kz/sites/all/themes/lavalin/images/carta1.jpg. (Erişim Tarihi 
22.04.2016) 

Çin ile Kazakistan arasındaki yük taşımacılığının % 40'ı, Çin'den Orta Asya ülkelerine yük 
taşımacılığının % 25'i ve Çin-Kazakistan-Rusya-Batı Avrupa hattındaki yük taşımacılığının % 
35'inin bu karayolundan gerçekleşmesi beklenmektedir. (http://www.europe-china.kz/ , 
Erişim tarihi: 22.04.2016) 

Bağımsızlığın ardından havayolu sektöründe de birçok değişiklik olmuş, birçok havayolu 
şirketi kurulmuştur. Günümüzde sayısı ciddi olarak azalan bu şirketlerin sayısının 1998'de 

http://www.200stran.ru/images/maps/1302984600_a0ed83.jpg
http://www.silk-road.kz/sites/all/themes/lavalin/images/carta1.jpg
http://www.europe-china.kz/
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51'e kadar ulaştığı görülmektedir (Nısanbayev vd., 2000: 22). Ulusal havayolu şirketi 
AirKazakstan 1996 yılında kurulmuş, 1997'de Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne 
(International Civil Aviation Organization – ICAO), 1998'de Uluslararası Havayolu 
Taşıyıcıları Örgütü'ne (International Air Transport Association – IATA) üye olmuştur. 2003 
yılına kadar faaliyetine devam eden AirKazakstan, bu tarihte, 2001 yılında yabancı 
ortaklığıyla kurulan AirAstana bünyesine dahil edilmiştir. (http://ru.airkaz.com/review.html , 
Erişim tarihi: 22.04.2016) 

Coğrafi büyüklük açısından dünyada dokuzuncu sırada yer alan Kazakistan'da nüfus 
yoğunluğunun düşük olmasının yanında dağınık yerleşim de ulaşım açısından özellikle yolcu 
taşımacılığında havayolunu önemli kılmaktadır. Ülkedeki 22 havaalanından 14'ü uluslararası 
uçuşlara imkân sağlamaktadır. Ancak bu havaalanları, taşımacılık kapasitelerinin ancak 
1/5'ini kullanabilmektedir. Bu yüzden havayolu taşımacılığında Avrupa ve Asya arasında 
transit yük ve yolcu taşımacılığının hız kazanması çok önemlidir. Ülkenin en büyük havayolu 
işletmesi ise kamu-yabancı ortaklığı olarak kurulan Air Astana'dır. 

Asya ile Avrupa‟yı birleştiren 7 uçuş koridoru Kazakistan hava sahasında yer almaktadır 
(Harita 4).  

 

Harita 4. Kazakistan Hava Sahasının Kullanıldığı Uçuş Koridorları 
Kaynak: http://eurasiatransit.com/kz/assets/content/Map_final_6.jpg 19.04.2016 

Bunlar Şanghay-Hamburg, Şanghay-Brest, Şanghay-İstanbul-Riga, St.Petersburg-Bender 
Abbas, Chong Şin-Duisburg, TRACECA ve Transsibirya (Nahodka-Helsinki) dır. Bu uçuş 
koridorunu kullanan havayolu araçlarına Kazakistan‟daki havaalanlarında lojistik destek 
sağlanmaktadır.  

Havayolu taşımacılığı kapsamında başkent Astana'ya yeni havaalanı kompleksi, Atırau 
Havaalanına yeni pist yapımı Aktöbe ve Aktau havaalanları pistlerinin yenilenmesi, Almatı ve 
Aktau havaalanlarına modern yolcu terminalleri yapılması projelerine öncelik verilmiştir. 

Kazakistan'da taşımacılığın yapıldığı suyollarının uzunluğu 5 bin 635 km'dir. Bu suyollarının 
büyük bölümü ülkenin kuzeyindeki ırmaklardır. Irmakların dışında Balkaş ve Zaysan gölü ile 

http://ru.airkaz.com/review.html
http://eurasiatransit.com/kz/assets/content/Map_final_6.jpg%2019.04.2016
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bazı baraj göllerinde de suyolu taşımacılığı gerçekleştirilmektedir. Ancak ırmaklardaki su 
debisinin düşüklüğü yüzünden, taşımacılık yapılabilmesi için her yıl ödenek ayrılmaktadır.  

Ülkedeki suyollarında ilk geminin Ertis ırmağında 1962 yılında yolcu taşımacılığına, 1963'ten 
itibaren de yük taşımacılığına başladığı Kazakistan‟da, bağımsızlıktan sonra 1996'da suyolu 
taşımacılığı için 6 merkezde kamu şirketleri kuruldu. Bu sektördeki tersaneler, rıhtımlar ve 
depolar özelleştirildi. 2005 yılında kabul edilen “İç suyolu hakkında” yasa, suyolu 
taşımacılığının gelişmesine imkân sağlamış ve üç bölgede bu alanda yeniden ırmak 
taşımacılığı başlamıştır. Böylece Kazakistan'ın doğusundaki bölgesel su koridoru vasıtasıyla 
Rusya ve Çin ırmaklarına ve Kuzey Buz Denizi'ne ulaşma imkânı doğmuştur (Nısanbayev vd, 
a.g.e. 25). 

Hazar Denizi, Kazakistan'ın deniz yolu taşımacılığında kullanabildiği tek potansiyeldir. 
Kazakistan'ın yanı sıra Azerbaycan, İran, Rusya ve Türkmenistan arasında kalan Hazar 
Denizi, ülkenin tek denizyolu taşımacılık noktasıdır. Rusya'dan Hazar Denizi'ne dökülen ve 
suyolu taşımacılığı yapılan ırmaklar ve kanallar üzerinden Karadeniz ve Baltık Denizlerine, 
böylece Batı Avrupa'ya ulaşılmaktadır. 

Avrupa-Kafkasya-Asya taşımacılık koridorunun (TRACECA) bazı hatları bu denizin 
körfezlerinden geçmekte, Rusya'nın güneyine ulaştıran Karadeniz ile Hazar Denizi'ni Volga-
Don kanalıyla birleştirmekte, İran'ın kuzey ve güney körfezleri üzerinden geçen taşımacılık 
koridorlarını birbirine bağlamaktadır. Bu yüzden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yatırım 
desteğini alarak uluslararası Aktau Limanının modernizasyonu, bağımsız Kazakistan'ın 
öncelikli kararlarından biri olmuştur. Yeni liman, yükleri İran'ın Hazar'daki limanları 
üzerinden Türkiye'ye, oradan da Akdeniz ve Kızıldeniz‟e, gelecekte de Pakistan ve 
Afganistan üzerinden Hint Okyanusu'na taşıma ortamı sağlayacaktır. Kazakistan, 2007 yılında 
Rusya'ya, Hazar Denizi ile Azak-Karadeniz havzasını kavuşturacak Avrasya Kanalı kurulması 
önerisi getirmiştir. Bu projenin gerçekleşmesi halinde Kazakistan'ın, Rusya üzerinden 
uluslararası denizyollarına çıkması mümkün olacaktır. (http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-
porty/bygingi-aktau-porty/ , Erişim tarihi: 25.03.2016) 

Kazakistan'ın tek deniz limanı konumunda olan ve stratejik öneme sahip bulunan Aktau 
Limanındaki yük taşımacılığının temelini günümüzde ihracat ürünleri (petrol, maden, tahıl) 
oluşturmaktadır. (http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/porttyn-tarikhy/ , Erişim tarihi: 
25.03.2016) 

BDT sınırları içindeki ihracat amaçlı kurulan en büyük boru hatları ise, 

 Dostık Boru Hattı (5116 km). Kıtalararası kurulan ilk petrol boru hattı olan bu 
hat Atırau‟dan (Kazakistan) Samara‟ya (Rusya) geçmekte Ukrayna ve Belarus 
üzerinden Doğu Avrupa‟ya ulaşmaktadır.  

 Yamburg-Doğu Avrupa boru hattı (4605 km): Rusya tarafından İkinci Dünya 
Savaşı nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tazminat bedeli olarak kurulmuştur. 
Rusya‟nın en önemli doğalgaz rezervlerinin bulunduğu Kuzey Buz Denizi 
yakınlarındaki Yamburg bölgesinden Doğu Avrupa‟ya uzanmaktadır.  

 Tuymazı-İrkutsk boru hattı (3700 km): Baykal Gölü yakınlarındaki İrkutsk‟tan 
Rusya‟nın Ural Dağları eteklerindeki Tuymazı‟ya kadar uzanan bu hattın 
küçük bir bölümü Kazakistan üzerinden geçmektedir. 

http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/bygingi-aktau-porty/
http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/bygingi-aktau-porty/
http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/porttyn-tarikhy/
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 Orta Asya-Merkez boru hattı (3000 km): Orenburg‟dan (Rusya) başlayan bu 
hattın 275 km‟lik kısmı Kazakistan‟dan geçerek Batı Rusya‟ya ulaşmaktadır.  

 Mangıstau-Ukrayna boru hattı (2500 km): Kazakistan‟ın Hazar Denizi‟nin 
kuzeyindeki Mangıstau körfezinden başlayan bu hat Ukrayna‟ya 
bağlanmaktadır ve parafin oranı yüksek petrol taşımacılığında 
kullanılmaktadır. 

 Kazakistan'ın Hazar havzası ve diğer bölgelerinde çıkan petrolü Karadeniz'de 
Novorisisk'e taşıyan 1850 km uzunluğundaki Hazar Boru Hattı ise 2001 yılında 
tamamlanmıştır. (http://www.kaztransoil.kz/kz/kompaniia_turali/damu_tarihi/ , 
Erişim tarihi: 28.03.2016) 

 Kazakistan'da ihracat amaçlı kullanılan boru hatları, Atırau-Samara-Odessa 
(Ukrayna), Atırau-Samara-Primorsk (Rusya), Hazar Boru Hattı, Atasu-
Alaşankou (Çin) ve Aktau-Bakü-Ceyhan'dır.  
(http://kaztransgas.kz/index.php/kz/basty-bet/rylymyErişim tarihi: 25.03.2016). 

Kazakistan'da petrol taşımacılığı KazTransMunay (KazTransOil), doğalgaz taşımacılığı ise 
KazTransGaz şirketleri denetimindedir. Bu alanda taşımacılık, birer kamu şirketi olan 
KazTransMunay ve KazTransGaz bünyesinde bulunan sekiz büyük şirket tarafından toplam 
20 bin km uzunluğundaki ana boru hatlarıyla gerçekleştirilmektedir. KazTransMunay 
tarafından 2014 yılında 62,4 ton petrol, KazTransGaz tarafından da 78,3 milyar  doğalgaz, 
ihracat amaçlı taşınmıştır.   

Söz konusu iki kamu işletmesinin yanı sıra yine bu kamu işletmelerinin de dâhil olduğu 
uluslar arası iştirakler tarafından kurulan boru hatları tarafından da taşımacılık yapılmaktadır. 

Kazakistan'da boru hatları sisteminin yaygın bir şekilde kurularak yararlanılması, ülkenin 
enerji-yakıt dengesinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bu olumlu değişiklikte 
petrol-doğalgazın payı % 75'tir.  

3.3. Kazakistan Lojistik Sektöründe Yenilikçi Projeler 
Kazakistan'ın küresel ekonomi ve enformasyon ağlarıyla bütünleşmesi sadece üretim ve 
ticaretin kalkınması değil lojistik ve enformasyon sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi ile 
mümkün olacaktır. Uluslararası pazarları bir yana bırakarak sadece doğusu ile batısı arasında 
3000 km, kuzeyi ile güneyi arasında 1500 km mesafe olan Kazakistan'da, ulusal kara ve 
demiryolu hatlarının ihtiyacı karşılayamayacak noktada olduğunu düşündüğümüzde modern 
anlamdaki lojistiğin ülke için ne derece önemli olduğu görülecektir (Harita 5).  

 

 

http://www.kaztransoil.kz/kz/kompaniia_turali/damu_tarihi/
http://kaztransgas.kz/index.php/kz/basty-bet/rylymy
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Harita 5. Kazakistan‟ın Ulaşım-Taşımacılık Ağları 
Kaynak: http://ga-logistics.ucoz.kz/karta_kz.gif (Erişim tarihi: 19.04.2016) 

 

Kaliteli taşımacılık hizmetlerine yönelik artan talep, taşımacılık sisteminin teknik gelişme 
düzeyinin yetersizliği ve taşımacılık teknolojisinde geri kalmışlık nedeniyle gereğince 
karşılanamıyor. Tüm yüklerin (kömür, petrol, doğalgaz, maden, kimyasallar, petro-kimya 
ürünleri vb) taşınması, diğer yüklerin ihracatıyla bağlantılı olduğundan taşımacılık 
kapasitesinin ciddi anlamda büyüyememesi, taşımacılık imkânlarının yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır. 

Kazakistan'ın kalkınmasına yönelik projeler, bağımsızlığın kazanıldığı 1991'den bu yana, 
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in yayınladığı kararnameler doğrultusunda 
hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Ülkenin lojistik sektörünün geliştirilmesine yönelik plan 
ve projeleri de yine Devlet Başkanının 2014 yılında yayınladığı “Aydınlık Yol” (Nurlı Jol) 
programı ekonomide kapsamlı bir altyapı yapılanmasını içermektedir. Programın sadece 
2014-2015 dönemi için yaklaşık 3 milyar dolar (1 trilyon Tenge) ayrılırken, lojistik 
sektörünün altyapısının geliştirilmesine ilişkin önceliklere de yer verilmiştir. Kazakistan'ın 
tüm bölgelerinin ulaşım ağlarıyla birbirine bağlanması ve lojistik altyapıların yenilenmesi de 
bu program kapsamındadır. (http://www.akorda.kz/kz/addresses/page_218342_ , Erişim 
tarihi: 28.03.2016) 

Programda, hazineden aktarılacak ödeneğin, ülkenin sanayi ve ekonomisini kalkındırmak 
üzere konuda kullanılacağı belirtilmekte, bunlardan ikisi lojistik sektörünü ilgilendirmektedir. 
Bu kapsamda Çin sınırındaki Korgas-Doğu Kapısı'ndaki (Şekil 4) kuru yük limanındaki 
birinci kompleksin tamamlanması, yine buradaki ve Atırau ile Taraz'daki “Ulusal Endüstriyel 
Petrokimya Teknopark”ları özel ekonomik bölgelerinin altyapıları için 231,5 milyon dolar, 
Astana Havaalanına yeni terminal kurulması ve pist yenilemesi için 87,8 milyon dolar 
ayrılmıştır. Astana Havaalanında yeni terminalin yapılmasıyla halen 3,5 milyon kişiye hizmet 
verebilme kapasitesinin 2017 yılında 7,1 milyon kişiye ulaştırılması hedeflenmektedir.  

Son yıllarda Kazakistan gümrüğü, gümrük yönetimini mükemmelleştirme, gümrük işlemlerini 
azaltma, dış ticaret faaliyetine katılanlara uygun ortam sağlamak amacıyla etkin çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. 2020 yılına kadar gümrük verimliliğini iyileştirmek için temel görev, 

http://ga-logistics.ucoz.kz/karta_kz.gif
http://www.akorda.kz/kz/addresses/page_218342_


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

149 

malların e-beyannameye geçmesi ve e-beyanname bilgi sisteminin hazırlanması, bu sistemin 
de e-hükümet ödeme sistemi ile entegre ederek kağıtsız gümrük belgelendirme olarak 
belirlenmiştir.  

Önceden bilgilendirmenin temel yararlarından biri; mal ve taşımacılık araçlarının geçiş 
noktasında kalma süresini kısaltma, bu malların Avrasya Ekonomik Birliği (EVRAZES) 
gümrük bölgesine gelişini kayda geçirme sırasında ön bilgiden yararlanma ve taşıma 
beyannamelerinin dijital arşivini kurma imkânı sağlanacaktır. Ön bilgilendirme beyanname 
arşivi kurulması gümrük organlarına taşıt trafiğinin anında sınıflandırılmasına dolayısıyla, 
gümrüklerde tıkanıklığın ortadan kalkmasına yol açacaktır. Tek gümrük bölgesinin ekonomik 
güvenliğini dikkate aldığımızda, Gümrük Birliğinin dış sınırında bulunan gümrük kapılarını 
daha da güçlendirme önlemleri ele alınmakta, gümrük kapılarının modernizasyonu, 
yenilenmesi ve yük akışını artıracak ve hızlandıracak teknoloji ile donatılması devam 
etmektedir. (Azmanganbetova, B.R, 2015:19-22)  

3.4. Kazakistan'da Lojistik Merkezler 
Kazakistan'da lojistik yapılanma 2000'li yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. 1990'larda 
kavram olarak da bilinmeyen lojistik, 2000'li yılların başında Devlet Kalkınma Planları 
arasında yer almıştır. Lojistik altyapısı tamamen kamu yatırımı olarak gerçekleştirilmekte, bu 
kapsamda ülke genelinin ulaşım ağları ile birbirine bağlanması, buna paralel olarak lojistik 
merkezlerin kurulması projelendirilmektedir. Bu yüzden lojistik merkezlerin kurulması ve 
yönetimi de kamunun sorumluluğundadır. 

Ülkede lojistik merkez olarak adlandırılan 50'ye yakın oluşum vardır ancak bunların büyük 
çoğunluğu sadece depolama ve yükleme merkezi niteliğindedir. Bu merkezlerde lojistiğin 
temel faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini söylemek mümkün değildir.  

Korgas (Khorgos) Uluslararası Sınırötesi ĠĢbirliği Merkezi Özel Ekonomik Bölgesi: 
Korgas Uluslararası Sınırötesi İşbirliği Merkezi Özel Ekonomik Bölgesi (Korgas AEA), 
Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan anlaşma uyarınca 
Almatı Eyaletinin Panfilov ilçesi yakınlarında Çin Sınırında kurulmuş bir kamu işletmesidir. 
İşletmenin yarısı da Çin'in İle-Kazak bölgesinde yer almaktadır.  

Aktau Limanı Özel Ekonomik Bölgesi TaĢımacılık-Lojistik Merkezi: Aktau Limanı Özel 
Ekonomik Bölgesi Taşımacılık-Lojistik Merkezi AEA (Aktau Tengiz Portı AEA), 2003 
yılında Aktau Limanında faaliyete başlamıştır. Başlangıçta 227,1 hektar alana kurulan Aktau 
Limanı AEA'nın (Resim 15) alanı 2007 yılında 928,3 hektara çıkarılmış, daha sonra projeye 
yapılan eklemelerle bu alan 2000 hektara yükseltilmiştir. Anonim şirket olmasına karşın kamu 
işletmesi olarak faaliyet göstermektedir.( http://www.sez.kz/kz/company/sez_segodnya 
,Erişim tarihi: 29.03.2016) 

Dostık-AlaĢankou Doğu Kapısı (Dostık-YeĢil Koridor): Kazakistan-Çin sınırında Pasifik 
Okyanusu'nu Avrupa'ya bağlayan demiryolu hattı üzerinde bulunan Dostık-Alaşankou 
gümrük kapısı, 1991 yılında açılmıştır. Kazakistan üzerinde Asya ve Avrupa ülkelerine 
taşınan yüklerin yaklaşık % 20'si bu noktadan geçmektedir. Avrupa ve Çin'den demiryolu ile 
taşınan yükler burada boşaltılarak depolanmakta ve gönderilecek hatta göre diğer ülkenin 
vagonlarına yüklenmektedir. Dostık-Alaşankou'da demiryolu taşımacılığı kapsamındaki tüm 
altyapı bulunmaktadır. 

http://www.sez.kz/kz/company/sez_segodnya
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DAMU-Almatı Endüstriyel Lojistik Merkezi: Kazakistan'da modern anlamda lojistik 
sektörüne yerli işletme olarak ilk adımı 2005 yılında High Tech Logistics atmıştır. Ancak 
lojistik merkez olarak yapılanma DAMU Lojistik Grubu tarafından gerçekleştirilmiş, 2007 
yılında DAMU-Almatı Endüstriyel Lojistik Merkezi kurulmuştur. 

Gümrük TaĢımacılık Hizmetleri A.ġ: Kamu işletmesi olan Gümrük Taşımacılık Hizmetleri 
A.Ş. (Kedentransservis A.K), 1997 yılında kurulmuş, daha sonra hisselerinin bir kısmı 
Kazakistan Demiryollarına devredilmiştir 

Almatı Havaalanı: Almatı Havaalanı, 1998 yılında depolama ve yer hizmetleri sunmak üzere 
kurulan EurAsiaTransit şirketi kanalıyla lojistik merkez konumunu almıştır. Şirket 2000 
yılında transit yük taşımacılığı ve havaalanı yük trafiğini artırmak amacıyla havaalanında 
taşıma-transfer bölgesini faaliyete geçirmiştir. Bu kapsamda şirket Almatı Havaalanına, Orta 
Asya'nın ilk çok modlu yük terminali kurmuştur.  

Çimkent Lojistik Merkezi: Çimkent Lojistik Merkezi (Şımkent Tasımaldau Logistikalık 
Ortalıgı-TLO), havaalanına yakın kurulmuş olmasına rağmen taşımacılıkta havayolu modu 
kullanılmamaktadır. Ülkenin güneyinde, Kazakistan'ın üçüncü büyük kentinde 34 hektar 
alana kurulu lojistik merkezin 51 hektara kadar genişleme imkânı bulunmaktadır. 10,3 hektar 
kapalı depolama alanı bulunan merkezde, bu alanların tamamı soğutmalı sisteme sahiptir. 

Astana Lojistik Merkezi: Toplam 51 hektar alana kurulu olan Astana Lojistik Merkezi'nde 
(“Astana Logistik” Tasımaldau Logistik Ortalıgı-TLO) kara ve demiryolu ile taşımacılık 
yapılmakta, 3 PL faaliyetlerin tamamını gerçekleştirme imkânı bulunmaktadır. Kuru 
depolama alanı 27.6 hektar, konteynır depolama alanı 8 hektardır. (http://www.c-l.kz/o-
tlts/tlts-v-g-astana.php , Erişim tarihi: 30.03.2016). Çimkent ve Astana Lojistik Merkezleri 
Continental Logistics şirketi bünyesinde faaliyet göstermektedir. 

GEGA Lojistik Merkezi (Global Ekolojik Group Almaty), ülkenin ticari başkenti olarak 
kabul edilen Almatı‟da faaliyet göstermektedir. Her tür ürünün depolanabileceği, lojistiğin 
tüm işlevlerinin gerçekleştirileceği merkez, 4 hektarı depolama alanı açık-kapalı depolama 
alanı olmak üzere 4,5 hektar alan üzerine kurulmuştur. (http://spk-almaty.kz/kk/node/576 , 
Erişim tarihi: 30.03.2016). 

4. Kazakistan’da Lojistik Köy Kurulmasına ĠliĢkin GörüĢler 

Kazakistan'da devlet olarak lojistik merkezler kurulması yönünde çeşitli projeler 
gerçekleştirmektedir ancak bu projeleri lojistik köy/merkez/üs şeklinde değerlendirmek 
mümkün değildir. Kazakistan'ın 2010-2020 Kalkınma Programında ülkenin kalkınmasına 
yönelik 5 hedef konulmuştur. Bunlardan birini endüstriyel ve altyapısal kalkınma 
oluşturmaktadır. Bu hedefler arasında yer alan lojistik altyapının geliştirilmesi ve dünya 
lojistik sistemine entegrasyonu ise ulaştırma ve telekomünikasyon başlığı altında ele 
alınmıştır. Kalkınma programı uygulanarak, LPI 2014 endeksinde 88'inci sırada bulunan 
Kazakistan'ın 2020'de çok daha yukarılarda yer alması amaçlanmaktadır. Bu yüzden lojistik 
altyapılar tamamen devlet tarafından yürütülmektedir. Ancak bu altyapı projelerinin 
geçekleştirilmesinde yabancı ortaklıklar da kullanılmaktadır.  

http://www.c-l.kz/o-tlts/tlts-v-g-astana.php
http://www.c-l.kz/o-tlts/tlts-v-g-astana.php
http://spk-almaty.kz/kk/node/576
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(http://www.akorda.kz/kz/official_documents/strategies_and_programs , Erişim tarihi: 
01.04.2016) 

Söz konusu 10 yıllık kalkınma programında lojistik köyler/üslerle ilgili bir değerlendirme yer 
almamakla birlikte konu, ağırlıklı olarak endüstri-inovasyon merkezleri ve serbest ekonomik 
bölgeler bünyesinde düşünülmektedir. Lojistik merkezler başlığında ise daha ziyade ulaşım-
taşımacılık altyapısının geliştirilmesi ile yükleme-depolama terminalleri kurulmasından söz 
edilmektedir.   

Kazakistan'da lojistik köy/merkez olarak ilk sırada Çin sınırında bu ülke ile ortak kurulmakta 
olan Korgas Uluslararası Sınırötesi ĠĢbirliği Merkezi Özel Ekonomik Bölgesi (Korgas 
AEA) yer almaktadır (Şekil 2).  

 

 

Sekil 2. Korgas-Dogu Kapısı Özel Ekonomik Bölgesi (AEA) 

Kaynak: http://discounter.kz/cms/uploads/images/gen_plan.jpg (Erisim tarihi: 19.04.2016) 

 

Demiryolu taşımacılığı için yükleme terminalleri dâhil 185 hektarda yer alan bazı 
bölümlerinin faaliyete açıldığı bu özel ekonomik bölge, tamamlandığında 1770 hektarı kapalı 
alan olmak üzere 5740 hektar alan üzerine kurulmuş olacaktır.   

Bir de havaalanı projesinin bulunduğu Korgas AEA'nın yapılanmasında lojistik merkez olarak 
toplam 570 hektarlık alanda iki adet “kuru liman” projesi de yer almaktadır. Kuru limanlar 
depolama alanları, karayolu ve demiryolu taşımacılığı amaçlı yükleme terminallerinden 
oluşması planlanmaktadır. (http://www.mcps-khorgos.kz/kz/sez_ptez/komponenty_proekta , 
Erişim tarihi: 01.04.2016). 

Korgas AEA projesi ilk olarak Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev'in 2002 yılındaki Çin 
ziyaretinde gündeme gelmiş, 2004 yılında iki ülke arasında bu konuda anlaşma imzalanmıştır. 
Projenin gerçekleştirilmesi çalışmalarına ise 2005 yılında başlanmıştır. 

http://www.akorda.kz/kz/official_documents/strategies_and_programs
http://www.mcps-khorgos.kz/kz/sez_ptez/komponenty_proekta
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Hazar Denizi kıyısı ülkelerle ticareti geliştirmek isteyen Kazakistan, yine bu ülkeler üzerinden 
özellikle Asya-Avrupa transit taşımacılığında söz sahibi olma amacındadır. Bu amaçla lojistik 
potansiyelini kullanma arayışı içindeki Kazakistan için Aktau Limanı Özel Ekonomik Bölgesi 
(AEA) ise lojstik köy/merkez olarak planlanan önemli bir projedir.  
(Transportno-logisticheskaya strategiya Respubliki Kazkhstan do 2030 goda. Kniga tretya. 
Klyuchevıe initsiativı i prioitetnıe proektı. Dekabr 2011 g. Slayt 7. 
http://portal.kazlogistics.kz/general_section/information_center/ , Erişim   tarihi: 01.04.2016) 
Ağırlıklı olarak petrol taşımacılığında kullanılan limanda ayrıca tahıl ihracatına yönelik 
taşımacılık faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.  

 

Aktau Limanı: Kazakistan üzerinden geçen transit taşımacılık hatlarının belirlenmesi 
sırasında; 

 Coğrafi taşımacılıkta çekiciliği,  
 Yüklerin engelsiz hareketliğini sağlayacak taşımacılık altyapısına sahip olması, 
 Taşımacılık koridorları sisteminde taşıdığı önemli rol, 
 Uluslararası taşımacılığa sunduğu hizmetlerdeki deneyim 

gibi unsurlar Aktau Limanının öncelikli projeler arasında yer almasını sağlamıştır.  

Devletin öncelikli projeleri arasında yer alan Aktau Limanının modernizasyonu kapsamında 
genişletilme çalışmaları başlatılmış ardından da 2003 yılında Aktau Limanı Özel Ekonomik 
Bölgesi (AEA) kurulmuştur. 227,3 hektar alana kurulu Aktau Limanı AEA'nın alanı önce 
928,3 hektara, son olarak da 2000 hektara çıkarılmıştır. 

Ağırlıklı olarak petrokimya sektörüne yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı Aktau Limanı 
AEA, 30 işletmenin faaliyet göstereceği şekilde planlanmıştır. Halen 10 sanayi tesisinin 
bulunduğu bölgenin bu yılki programında bir lojistik merkezin faaliyete geçmesi de yer 
almaktadır. Aktau Limanı AEA'da 2017-2021 yılları arasında bir lojistik merkez daha 
kurulması planlanmaktadır. 

(http://www.sez.kz/kz/Zhobalar/proektu_na_stadi_realizasii , Erişim tarihi: 02.04.2016) 

Kazakistan, Aktau Limanı AEA kanalıyla, Azerbaycan ve Gürcistan hattını kullanarak 
Avrupa ve Asya arasında, İran üzerinden de Basra Körfezi ve Hint Okyanusuna ulaşarak 
denizyoluyla transit taşımacılığı çekici hale getirmek istemektedir.  

Aktau Limanı AEA Kazakistan için ayrıca, Rusya üzerinden doğrudan suyolu taşımacılığı ve 
Rusya ile ticaretin geliştirilmesi, Rusya'nın taşımacılık hatlarından yararlanma açılarından 
önemlidir. Bu kapsamda Hazar ve Azak havzası limanlarını ihracat-ithalat için 
kullanabilecektir.  

Volga-Don kanalı üzerinden Karadeniz ve Akdeniz'e ulaşmada suyolu taşımacılığı, Aktau-
Bakü-Tiflis hattından Kafkas ülkelerine buradan da Karadeniz ve Akdeniz'e demiryolu 
taşımacılığı ile ulaşmak isteyen Kazakistan, yine Volga-Baltık kanalını kullanarak da transit 
taşımacılıkta Baltık ülkelerine ulaşmak istemektedir. Aktau Limanı AEA'yı bu hatların 
başlangıç noktası olarak gören Kazakistan, söz konusu hatlarla ilgili olarak da taraf ülkelerle 

http://portal.kazlogistics.kz/general_section/information_center/
http://www.sez.kz/kz/Zhobalar/proektu_na_stadi_realizasii
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görüşmelerini sürdürmektedir. (http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/bygingi-aktau-porty/ 
, Erişim tarihi: 02.04.2016) 

Resmi belgelerde lojistik olarak ifade edilmesine karşın Kazakistan'ın 2010-2020 Kalkınma 
Programında lojistik kavramının ulaştırma-taşımacılık şeklinde değerlendirildiğini 
görmekteyiz. Çünkü hem söz konusu kalkınma programında hem de bu çerçevede hazırlanan 
projelerde lojistik altyapı olarak sadece ulaştırma-taşımacılık (kara, hava, deniz, demir ve 
suyolları) projeleri dile getirilmektedir.  

Bunlara örnek olarak;  

Hazar Denizi kıyısı ülkeleri üzerinden uluslararası ve küresel ticaret ve taşımacılık için 
lojistik potansiyelin harekete geçirilmesinden söz edilmektedir. Bu kapsamda Ural nehrindeki 
suyolu taşımacılığının Kazakistan‟ın ithalat ve ihracatında kullanılması hedeflenmektedir. Bu 
amaçla söz konusu nehir üzerinde bulunan Atırau kentinde intermodal lojistik merkez 
kurulması, bir nehir limanı olan Atırau Limanının modernizasyonu, Hazar-Ural Kanalının 
tarama yapılarak derinleştirilmesi, mevcut demiryolu ve karayolu ağlarının Atırau Havaalanı 
ile bağlantılarının gerçekleştirilmesi ve söz konusu nehrin 4-5 ay buzlanması nedeniyle 
buzkıran filosu oluşturulması planlanmaktadır,  
10 yıllık Kalkınma Programında demiryolu altyapısının geliştirilmesine yönelik 15 proje 
bulunmaktadır. Bu projelerle yurtiçi ulaşım ve taşıma bağlantısının geliştirilmesi, Çin ile 
bağlantının daha yoğun sağlanması amaçlanmaktadır, (Transportno-logisticheskaya strategiya 
Respubliki Kazkhstan do 2030 goda. Kniga tretya. Klyuchevıe initsiativı iprioitetnıe proektı. 
Dekabr 2011 g. slayt 15. http://portal.kazlogistics.kz/general_section/information_center/ 
(Erişim   tarihi: 01.04.2016) 

 Çin'i Batı Avrupa'ya bağlayan karayolunun 2787 km'si Kazakistan'dan geçmektedir. 
Kazakistan'ın lojistik altyapısının geliştirilmesiyle ilgili programlardan en öncelikli 
olanlarından birini de bu karayolunun rehabilitasyonu ile ülkede 13 havaalanının 
uluslararası taşımacılık standartları uyumlu hale getirilmesi oluşturmaktadır. 

Bu noktada sadece Atırau kentinde intermodal lojistik merkez kurulması ve buna bağlı olarak 
bir nehir limanı olan Atırau Limanının modernizasyonu projesi istisna olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Bunların dışında DAMU Lojistik Grubu tarafından Aktöbe kenti ile Korgas AEA'da birer 
lojistik merkezi, Almatı'da da iki yeni merkez kurma projeleri yürütülmektedir. Ancak 
bunlardan sadece Korgas AEA'da planlanan proje lojistik köy olma özelliklerine sahiptir. 

Kazakistan-2030 Startejik Kalkınma Planında da altyapı konusu geniş bir şekilde alınmıştır. 
Kalkınma Planının 3. maddesi “uzun vadeli güçlü amaçlar ve gerçekleştirilmesi stratejileri” 
başlığını taşımaktadır. Bu maddenin 6'ncı sırasında yer alan “Altyapı: Özellikle ulaştırma ve 
komünikasyon” başlığı altında ulaşım ağı konusu geniş bir şekilde ele alınmış ancak burada 
da lojistik sektör için gerekli olan tüm taşımacılık sistemleri ve iletişim altyapılarının yapımı 
ve geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. (http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K970002030 , Erişim 
tarihi: 01.04.2016) 

Kazakistan'ın uzun vadeli stratejik kalkınma planı “Kazakistan-2050: Entegre olmuş devletin 
yeni siyasi istikameti” olarak tanımlanmıştır. Doğrudan devlet başkanı tarafından açıklanan 
bu kalkınma planında da lojistikten söz edilmektedir. Burada devlet başkanı 2030 Kalkınma 

http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/bygingi-aktau-porty/
http://portal.kazlogistics.kz/general_section/information_center/
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K970002030
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Planında yer alan programlarının bir kısmının zamanından önce gerçekleştiğinin görüldüğünü 
ifade etmektedir. Gerçekleşen programlar arasında “altyapı: özellikle ulaştırma ve 
komünikasyon” başlığı da bulunmakta ve 2030 Kalkınma Planının altyapının geliştirilmesi ile 
ilgili bölüm kapsamında büyük projeler gerçekleştirildiği bunların arasından “lojistik 
merkezler” kurulmasının da bulunduğu anlatılmaktadır.  

(http://www.akorda.kz/kz/official_documents/strategies_and_programs , Erişim tarihi: 
01.04.2016) 

Sonuç olarak ister lojistik köy, ister lojistik üs, isterse lojistik park olarak adlandırılsın, 
Kazakistan'da kamu tarafından modern anlamda lojistik köy yapılanmasına yönelik bir 
çalışma bulunmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Mevcut lojistik merkezlerin bazılarının 
lojistik köylerdeki işlevleri yerine getirdiğini ancak teknolojik olarak da henüz 3PL lojistiği 
aşamasında olduklarını ifade edebiliriz. 

 

5.Kazakistan’da Lojistik Köy/Merkez/Üs Gereksinimi GörüĢüneYönelik Lojistik 
Potansiyeli  SWOT Analizi 

Kazakistan lojistik sektöründe, lojistik köy/merkez/üs gereksinimin değerlendirilmesine 
yönelik araştırmanın amaçları ve yöntemi aşağıda belirtilmiştir.  

5.1. AraĢtırmanın Amacı 

Araştırma, Kazakistan‟da lojistik altyapı, lojistik köy/merkez/üs yapılanması, Kazakistan 
Hükümeti‟nin yapılanmadaki rolü, ülkenin lojistik merkez/köy/üs yapılanma potansiyeli, 
kamu ve özel sektörün bu konuda neler yapabileceği, yabancı girişimcilerin bu yapılanmada 
nasıl rol alabileceğine dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. 

5.2. AraĢtırmanın Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 
Araştırmada lojistik, lojistik yönetimi, lojistiğin gelişimi, dünyada ve Türkiye‟de lojistik 
merkez ve köyler ile Kazakistan‟da lojistik merkezlerin durumuna yönelik kapsamlı bir 
çalışma yapılmış, kitaplar, dergiler, tezler ve internet kaynakları kullanılarak konuyla ilgili 
güncel veriler toplanmıştır. Söz konusu veriler çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde 
ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 

Elde edilen veriler sonucunda analiz yöntemi olarak SWOT analizinin yapılmasının uygun 
olduğu görülmüştür. Sektörün stratejik planlamasının öncelikli safhasını oluşturan SWOT 
analizi çalışması, lojistik köy/merkez/üs kurulması açısından Kazakistan lojistik sektörün 
değerlendirilmesine yönelik yapılmıştır. SWOT analiziyle ilgili temel veriler aşağıda 
sunulmaktadır.  

5.3. SWOT Analizi 
1970‟lerde iş yönetimi alanında kullanılan SWOT analizi daha sonraları pek çok alanda 
yapılan mevcut durum analizlerinde ve planlamalarda da kullanılır hale gelmiştir.  

İngilizce Strength (Güçlü), Weaknesses (Zayıf), Opportunities (Fırsat) ve Threats (Tehdit) 
sözcüklerinin SWOT analizi, açılımındaki sözcüklerden de anlaşıldığı gibi proje, işletme veya 

http://www.akorda.kz/kz/official_documents/strategies_and_programs
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organizasyon ile ilgili güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri analiz eden bir stratejik 
planlama yönetimidir. Proje, işletme veya organizasyon için belirlenmiş olan hedeflerin 
gerçekleştirilmesini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek olan iç ve dış faktörlerin 
belirlenmesini sağlar.  

SWOT analizinin terimleri şu şekilde açıklanabilir: 

Güçlü Yanlar: Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için avantaj sağlayacak öznitelikler, 

Zayıf Yanlar: Belirlenen hedeflere ulaşabilmede dezavantaj olan öznitelikler,  

Fırsatlar: Hedeflere ulaşılabilmede yardımcı olacak dış çevre koşulları, 

Tehditler: Hedeflere ulaşılabilmede performansı düşürecek olan dış çevre koşulları. 

Bir SWOT Analizinin amacı hedeflere ulaşılabilmesi için önemli olan temel iç ve dış 
faktörleri belirlemektir. Analiz toplanan bilgileri iki temel kategoriye ayırır: 

İç faktörler: Proje, işletme veya organizasyonun güçlü ve zayıf olduğu yönler, 

Dış faktörler: Proje, işletme veya organizasyona dış çevresinden gelen fırsat ve 
tehditlerdir 

SWOT analizin her bir unsurunda; 

 Güçlü yanları oluşturan özellikler ve bunlardan nasıl yararlanılabileceği, 
 Zayıf yanları oluşturan özellikler ve bu zayıflıkların nasıl giderilebileceği, 
 Dış çevrede ne tür potansiyel fırsatlar olduğu ve bunlardan maksimum ölçüde 

nasıl yararlanılabileceği,  
 Dış çevrede tehdit unsuru olabilecek konular neler olabilir ve bunlarla nasıl 

başa çıkılabileceği, sorularının her birine ayrı ayrı yanıt aranmalı ve 
değerlendirilmelidir. 

 
5.4. SWOT Analizinde Olası Kombinasyonlar 
Swot Analizi yapılırken aşağıda belirtilen kombinasyonların ele alınması gerekmektedir. 
Araştırmamızda da söz konusu kombinasyonlar uygulanarak sonuca ulaşılması amaçlanmıştır. 

Güçlü Yanlar/Fırsatlar: Burada hedef, hem gücü hem de fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve 
kullanabilmektir. Ülkenin mevcut gücünün kullanılarak tüm dış imkânlardan yararlanmayı 
sağlayacak stratejilerin değerlendirilmesi esastır. 

Güçlü Yanlar/Tehditler: Ülkenin dış çevredeki tehditlerle başa çıkacak olan güçlerin analiz 
edildiği bu süreçte amaç, güçten maksimum oranda yararlanırken, dış tehditleri minimuma 
indirecek alternatiflerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bu kapsamda tehditlerden kurtulmak 
veya tehditleri minimuma indirmek için güçlü yanların kullanılması sağlanmalıdır. 

Zayıf Yanlar/Fırsatlar: Fırsatlarla birlikte zayıf yanların incelendiği bu süreç, karşılaşılan yeni 
fırsatların birçoğunun kullanılarak zayıf yanlarını gidermeye yönelik çabaları kapsamaktadır. 
Dış fırsatlardan yararlanılarak zayıf yanların ortadan kaldırılması amaçlanır.  
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Zayıf Yanlar/Tehditler: Dış çevredeki tehditlerle karşılaştırılarak zayıf yanların ele alındığı bu 
stratejik alternatif, zayıf yanları en aza indirgemek ve dış tehditlerden kaçınmak için son 
derece savunmacı hareket tarzıdır. 

5.5. AraĢtırmanın Bulguları ve Değerlendirme 
Küreselleşme olgusu tüm ülkeleri özellikle ticari hayatın lokomotifi olan; pazarlama, finans, 
lojistik gibi sektörleri derinden etkilemiştir. Uluslararası ticaret altyapısı güçlü olan ülkeler, 
küreselleşmenin etkilerinden olumlu yönde etkilenirken, Kazakistan gibi coğrafi üstünlüğe 
sahip ancak lojistik altyapısı zayıf ülkeleri olumsuz etkilemiştir.   

Kazakistan lojistik altyapısı bakımından modernize olamamış ve yeni sistemlere entegre olma 
konusunda sorunlar yaşayan ülkeler arasındadır. Hatta lojistik, birçok işletmeci için kavram 
olmaktan öteye gidememektedir. Bu çalışma ile Kazakistan gibi yüksek potansiyele sahip bir 
ülkede, kamu ve özel sektörün lojistik ile ilgili görüşleri alınarak sektöre yönelik neler 
yapılabileceği belirlenmeye ve özellikle sektör paydaşlarının lojistik köy/merkez/üs ile ilgili 
görüşleri alınmaya çalışılacaktır. 

AraĢtırmanın önemi: 

Kazakistan düşük yoğunluklu nüfusuna karşın, sahip olduğu başta petrol/petrol ürünleri ve 
doğalgazın yanı sıra diğer madenleriyle de önemli bir ihracat ülkesidir. İhracatta da 
uluslararası mevzuatların ön planda olması gerektiğini göz önünde bulundurduğumuzda, 
işletmelerin bilhassa ihracat aşamasında dış kaynak kullanımını tercih ettiklerini görmekteyiz. 
İhracatçı oranı yüksek olan Kazakistan‟da işletmelerin lojistik kavramına ve kullanımına özel 
önem vermeleri gerekmektedir. Petrol ve doğalgaz ihracatı dışında kalan ürünler ihracatının 
ağırlıklı olarak sınır ticareti şeklinde gerçekleştiği ülkede, bu çemberin kırılması ve ihracat 
pazarının genişletilmesi şarttır. Söz konusu kırılma ve genişleme ise ancak lojistik sektörünün 
gelişimine bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında çalışma, ülkede lojistik kavramı ve sektörüne 
bakış açısında farklılık yaratması, dolayısıyla ülkenin dış ticaret ivmesinde olumlu artış 
yaşanmasına ortam sağlaması açısından önemlidir.    

AraĢtırmanın Sınırlılıkları:  

Araştırma, geniş coğrafyaya sahip ve Kazakistan gibi gelişmekte olan bir ülkede yapılıyor 
olması nedeni ile birtakım sınırlılıklar ile karşılaşılmıştır. Öncelikle işletme, kamu kurum ve 
kuruluşlarına, lojistik ile ilgili görüşleri sorulduğunda geri dönüşler sorun teşkil etmiştir. Bilgi 
paylaşımı konusunda çekingen tavır izleyen kamu ve özel sektörden bilgi edinme sürecinde 
de sorunlar yaşanmıştır. 

Araştırmaya yönelik bir diğer sınırlılık ise ülkede lojistik konusunda yayınlanmış çalışmaların 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Ulaştırma ve komünikasyon alanında eğitim veren 
yüksek öğretim kurumları bulunmakla birlikte bilimsel anlamda ülkenin lojistik durumunu 
ortaya koyan çalışmaların yetersizliği ile karşılaşılmıştır. Benzer şekilde özel sektörde lojistik 
sektörüne yönelik olarak detaylı verilere ulaşılacak çalışma yürütmekte yetersiz kaldığı 
gözlenmiştir.  

Yöntem ve analiz: 
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Araştırma evreni lojistik sektörü ile ilgili tüm kamu kuruluşları ve özel sektör olmakla birlikte 
Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan yargısal örnekleme yöntemi ile 
örneklem seçimi yapılmıştır. Örnekleme girecek firmalar ile irtibata geçilerek gerekli izinler 
alındıktan sonra genellikle üst düzey yöneticiler ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşme öncesi 
sözü edilen paydaşlar ile temasa geçilmiş, telefon görüşmeleri yapılmıştır. Görüşme 
sorularının bir kısmı e-posta yolu ile gönderilmiş bazı paydaşlarla yüzyüze görüşmeler 
gerçekleştirilmiş olmakla birlikte ancak 10 paydaştan geri dönüş olmuştur. 

Mevcut Durum Analizi: Bugünün küreselleşen dünyasında lojistik, sanayileşmede belirleyici 
bir rol üstlenmektedir. Dünya pazarlarında yer alma çabası içerisinde olan Kazakistan‟da 
endüstrinin sanayinin gelişmesi amaçlı yeni projeler için sürekli adımlar atmaktadır. Ancak 
hükümetin, endüstriyel atılımların ekonomik yarar sağlaması için öncelikle lojistik altyapıyı 
göz önünde bulundurması gerekmektedir. 

1990 yılında 1 trilyon dolar olarak gerçekleşen dünya dış ticaret hacmi, 2001 yılında 12 
trilyon dolara, 2014 yılı verilerine göre ise 37.5 trilyon dolar seviyesine yükselmiştir. Dünya 
Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 2015 yılında yayınladığı rapora göre 120 milyar 755 milyon dolar 
dış ticaret hacmine sahip olan Kazakistan, 2014 yılı ihracatçı ülkeler listesinde 45'inci sırada 
yer almıştır. 2014 yılında 78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Kazakistan, dünya 
ihracatında % 0.4‟lük paya sahip iken ithalatçı ilk 50 ülke arasında ise yer almamaktadır. 

Dış ticaret hacmi bu derece büyürken, ülkelerin birbirleriyle olan rekabeti de giderek 
artmaktadır. Bu süreç içerisinde ticarette tarife ve tarifeler dışında kalan pek çok engel de, 
ülkelerin söz konusu bu rekabeti kendi lehlerine kullanmak istedikleri araçlar haline gelmiştir. 

Dünya ticaret hacmindeki artışa paralel büyüyen Kazakistan‟ın dış ticareti de küresel 
krizlerden uzak kalamamış, 2008 krizinden olumsuz etkilenmiştir. 2008 yılında 109 milyar 
dolar olan dış ticaret hacmi 2009‟da 71 milyar dolara düşmüştür. Ancak petrol ve doğalgaz 
fiyatlarındaki yükselme, ülkenin kendisini çabuk toparlanmasını ve 2010‟dan itibaren artıya 
geçmesini sağlamıştır. 2010 yılında 91 milyar dolara çıkan dış ticaret hacmi, 2013 yılında 
133,5 milyar dolara kadar yükselmiştir. Kazakistan, ABD ve AB ülkelerinin Rusya‟ya yönelik 
ekonomik yaptırımlarından da yakından etkilenmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında dış 
ticaret hacmi 120 milyar dolara gerilerken. 2015 yılı tahminleri ise 100 milyar dolar civarında 
öngörülmektedir. 

Küresel ticaretteki artış, lojistik ve uluslararası yük taşımacılığı sektöründe değişimleri de 
tetiklemektedir. Uluslararası Para Fonuna (IMF) göre lojistik hizmetlerin büyüklüğü dünya 
GSYH % 29‟una karşılık gelmektedir.  

ABD‟de yapılan bir çalışmaya göre yalnızca taşıma sektörünün 2016 yılında 4 trilyon dolar 
bir gelir yaratması beklenmektedir. 2011 yılından itibaren taşımacılık sektörü en hızlı şekilde 
büyüyerek her yıl % 7 oranında büyüme yaratmaktadır. 

Ayrı ayrı taşıma modlarına bakıldığında hava taşımacılık sektörünün küresel değeri 70 milyar 
dolar olarak ölçümlenmektedir. 2008-2013 arasında hava taşımacılık sektörü % 4,6 ek değer 
yaratırken, Asya havayolu taşımaları % 6,5 değer artırmıştır. Taşımacılığın % 42‟si Avrupa ve 
Kuzey Amerika arasında gerçekleşmektedir. 
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Deniz taşımacılığının küresel değeri 54 milyar dolardır. Dünya ticaretinin % 80‟i deniz 
taşımacılığı operasyonları ile yapılmaktadır. Ekonomik krize bağlı olarak 2008-2013 arasında 
top 20 içinde yer alan gemi taşımacılığı şirketleri 6,5 milyar dolar değer kaybetmişlerdir. 

Kara taşımacılığı sektörünün küresel değeri 2 trilyon dolardır. Kara taşıyıcıları her yıl 8 
milyar ton/yıl malzeme taşımacılığı gerçekleştirmektedir. Modern ekonomilerden 150 km‟den 
daha az mesafelerde % 85 oranında kara taşımacılığı tercih edilmektedir. Doğu Avrupa‟da 
kara taşımacılığı sürekli olarak yükselmektedir. 

2005 yılını Kazakistan için lojistik sektöründe başlangıç tarihi olarak ele almak yanlış 
olmayacaktır. Başlangıçta sadece taşımacılık kavramıyla özdeşleşmiş olan lojistik, aradan 
geçen süre içinde tüm işlevlerin yer aldığı kurumsal yapılara dönüşmeye başlamıştır.  

Kazakistan, sahip olduğu geniş coğrafi konumu, Asya-Avrupa transit koridorları ve 
gündemde olan yeni projeler (Yeni İpek Demiryolu, TRACECA, Batı Çin-Batı Avrupa 
karayolu) sayesinde lojistik hizmetler açısından bölgede önemli bir merkez olma kapasitesine 
sahiptir. Özellikle Asya-Avrupa transit kara ve demiryolu bağlantıları başta Çin olmak üzere 
Uzakdoğu‟dan Avrupa‟ya karşılıklı yük taşımacılığı için büyük bir potansiyel olarak 
görülmektedir.  

Kazakistan‟ın lojistik sektörde önemli bir merkez olabilme hedefinde, topraklarından geçen 
transit yolların Rusya üzerinden devam etmesi ciddi bir engel olarak karşısına çıkmaktadır. 
Bu yüzden Yeni İpek Demiryolu ve TRACECA (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru) 
projeleri Kazakistan için, gerçekleştirilmesi gereken öncelikli projeler arasında yer 
almaktadır. 

Kafkas ve Orta Asya Cumhuriyetleri için Rusya ve İran merkezli güzergâhlara alternatif yeni 
ulaştırma koridorları geliştirilmesi yönündeki çalışmalar çerçevesinde Avrupa Birliği 
tarafından yürütülmekte olan TRACECA Koridoru, Pan-Avrupa Ulaştırma Koridorlarını 
tamamlar nitelikte uluslararası ulaştırma düzenlemesidir. TRACECA, Almatı‟dan başlayıp, 
Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan güzergâhını izleyen kara ve demiryollarının, Hazar 
Denizi yoluyla ve Azerbaycan üzerinden Gürcistan‟ın Poti ve Batum limanlarına 
bağlanmasını, denizyolu bağlantısıyla da Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan limanlarına 
geçerek Pan-Avrupa Koridorlarıyla bağlantısını öngörmektedir. 

Coğrafi konumu itibariyle bölgesinde ciddi bir lojistik üs olabilecek durumda olan 
Kazakistan‟da lojistik sektörünün gelişmesi öncelikle altyapının gelişmesine bağlıdır. Ülkenin 
doğusundaki Çin sınırında kurulmakta olan Korgas AEA ile batı ucunda Hazar Denizi 
kıyısındaki Aktau Limanı AEA, özel ekonomik bölgeler olmakla birlikte bu bölgelerin içinde 
lojistik merkezler kurulması projesi, devletin sektöre olumlu bakış açısını göstermektedir. 
Benzer şekilde ülkenin güneyinde Özbekistan‟a, kuzeyinde de Rusya‟ya yakın lojistik 
merkezler veya özel ekonomik bölgeler kurulması projeleri de devam etmektedir. 

Lojistik sektörünün ülke ekonomisi içindeki yerinin tam anlaşılabildiğini söylemek mümkün 
değildir. Çünkü anılan serbest bölgeler veya bu bölgeler dışında kurulması planlanan lojistik 
merkezler daha çok depolama ve yükleme ağırlıklı olarak projelendirilmektedir. Yasalardaki 
eksiklikler, sağlıklı planlama yapılamaması, nitelikli eleman sıkıntısı, taşıma araçlarındaki 
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teknolojik yetersizlikler, yıpranmış ve yetersiz altyapı, ülke açısından bu sektörde zaman 
kaybına neden olan unsurlar arasında yer almaktadır. 

Korgas AEA ve Aktau Limanı AEA ile demiryolu ve denizyolu taşımacılığı kamu eliyle 
yürütülmekte, dolayısıyla lojistik altyapısıyla ilgili projeler de doğrudan devlet tarafından 
yapılmaktadır. 

Coğrafi konum ve üzerinden geçen uluslar arası koridorlar nedeniyle önem bir lojistik merkez 
olma potansiyeline sahip olan Kazakistan için bu sektörde en büyük engel, öncelikle 
ulaştırma-taşımacılık altyapısının yeterli olmamasıdır. 

Demiryolu taşımacılığında ray sisteminin gelişmemiş olması, varlıkların eskimesi, yolcu 
vagonlarının yıpranması, rekabet ortamının olmaması, hizmet kalitesinin düşük olması, devlet 
desteğinin az olması ve mevcut fiyatlandırma mekanizması şirketlerin müşteri odaklı hizmet 
vermesini engellemektedir. Rekabet ortamı oluşturmak ve taşıma altyapısını geliştirmek için 
Kazakistan transit taşıma potansiyelinin en yüksek derecede kullanılması gerekir. 

Ülkenin karayollarında da görünümün olumlu olduğunu söylemek mümkün değildir. Mevcut 
karayollarının büyük bir bölümü öngörülen kullanım ömrünü aşmış kalanı ise tamamlamaya 
yakındır. Bu durum taşımacılıkta kaza riskini arttırmaktadır. 

Denizyolu taşımacılığında limanların gerekli kapasiteye sahip olmaması, servis hizmetlerinin 
yeterli olmaması, yerli kalifiye uzman yetersizliği, taşıma gemilerinin sayısının azlığı ve 
bunların çoğunun yıpranmış olması gibi problemler lojistik sektörü için dikkate alınması 
gereken sorunlar olarak görülmektedir. 

Sivil havacılığının en büyük problemi uçakların eskimesi ve taşıma araçları ve havaalanlarının 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına uymaması, nitelikli eleman 
yetersizliğidir. Sivil havacılık sektörünün uluslararası standartlara uyum sağlaması ve rekabet 
ortamın geliştirilmesi için devletin birtakım düzenlemeler yapması gerekmektedir. 

Petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulunduğu ülkenin batısında boru hattı ile taşımacılık 
doğrudan kamu tarafından veya uluslararası iştirakler tarafından kurulan hatlardan 
sağlanmaktadır. 

Kazakistan‟da taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısının 1000‟in üzerinde 
olduğu tahmin edilmektedir. Söz konusu şirketlerden uluslararası taşımacılık yapanlar ise 100 
civarındadır. Söz konusu firmaların yarısına yakını depolama şirketleri, taşıma işleri 
organizatörü (freight forwarders) ve çok fonksiyonlu 3PL hizmet sağlayıcılarıdır. Bu firmalar 
kara ve demiryolu hatları yoğunluklu hizmet sunmaktadır.  

Kazakistan lojistik sektörü ile ilgili yapılan açık sorulu anket ve SWOT analizi sonuçlarına 
göre sektörün güçlü ve zayıf yanları, sektör için var olan tehditler ve fırsatları aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz. 

5.5.1. Güçlü yanlar 
 Geniş bir coğrafyaya hitap etmesi 
 Uluslararası transit taşımacılık hatlarının gelişmiş olması 
 Zengin petrol ve doğalgaz kaynakları, 
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 Petrol ve doğalgaz dışında diğer mineraller ile tahıl ve tahıl ürünleri ihracat 
potansiyeli, 

 Lojistik sektör için özellikle taşımacılık anlamında gerekli altyapının devletin 
kalkınma planlarında yer alması, 

 Demiryolu ray genişliğinin uluslararası standartlara uygun olması,   
 Ülkenin tek deniz limanı olan Aktau Limanı üzerinden Hazar Denizi 

üzerindeki diğer limanlara, Volga ırmağı üzerinden Baltık ülkelerine ve 
Karadeniz‟e ulaşma imkânı, 

 Çin‟e kadar uzanan TRACECA koridorunun Aktau Limanı üzerinden 
Azerbaycan‟a uzanması, 

 Özellikle karayollarında rekabetin geliştiği bir taşımacılık sektörü 
 Uluslararası taşımacılık anlaşmalarına taraf olması 
 Demiryollarının ağır ve dökme yük taşımacılığı için uygun olması,  
 Diğer taşıma türlerinin denizyolu bağlantılı altyapısının gelişmiş olması, 
 Hazar Denizine kıyısı olan ülkeler arasında olan anlaşmaların genişletilmesi. 

   

5.5.2. Zayıf yanlar 
 Nitelikli eleman eksikliği, 
 Yetersiz ve yıpranmış altyapı, 
 Yetersiz ve yıpranmış teknolojik altyapı (araç parklarında kullanım süresi 

geçmiş/aşırı yıpranmış araç sayısı çokluğu ve zayıf teknik durum), 
 Düşük düzey uluslararası hatlar ile ana hatlar dâhil ulaşım ağı modernizasyonu, 
 Eksik ulusal ve uluslararası taşımacılık mevzuatı, 
 Karayolu hatlarında destek veya yardımcı hizmetlerin çok yetersiz olması 

(dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, rekreasyon alanları), 
 Etkili bir trafik izleme sisteminin olmaması (yol güvenliği, denetimsiz ve 

düzensiz taşımacılık, 
 Otomasyon, inovasyon ve teknoloji açısından geri kalmışlık, 
 Demiryollarında tekelleşme, 
 Ulusal araştırma merkezlerinin olmaması, 
 Sınırlarda hizmet ve kuruluşların çalışmalarında koordinasyon ve işbirliğini 

sağlayacak lojistik teknoloji eksikliği, 
 Rusya ve Ukrayna üzerinden yapılan ham metal ve metal ürünleri ihracatında, 

bu ülkelerin limanlarında yeterli depolama alanı sağlanamaması, 
 Ekonominin tüm sektörlerine hitap edebilecek taşımacılık hizmetleri modelinin 

eksikliği, 
 Düşük hizmet kalitesi, 
 Lojistik hizmet merkezlerinin eksikliği, 
 Birleşik bilgi sistemi merkezinin olmaması, 
 Veri tabanı eksikliği, 
 İntermodal taşımacılık hizmetlerinin gelişmemiş olması, 
 Ulusal deniz ticaret filosunun zayıflığı (deniz yolu ulaşımında kullanılan 

varlıkların aşırı yıpranmış olması ve yeterli teknolojik donanımlara sahip 
olmaması), 
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 Kullanılabilecek denizyolu yoğunluğunun yeterli olmaması, 
 Hazar Denizini kullanan güçlü rakiplerle rekabet, 
 Stratejik ortakların limanlarının altyapısına bağımlılık, 
 Transit malların gümrüklenmesinde gereksiz süreçler, 
 Okyanus ve açık denizlere doğrudan ulaşımının bulunmaması, 
 Havacılık sektörünün kurumsal yapısının zayıflığı, 
 Havayollarında devletin uyguladığı katı politikalar sebebiyle esnek 

fiyatlandırmanın olmaması, 
 Akaryakıtın ülkede yeterli miktarda üretilmemesinden dolayı yakıt fiyatlarının 

yüksek, kalitenin düşük olması, 
 Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile Kazakistan sivil havacılık 

standartları arasında uyumsuzluk. 
 

5.5.3. Fırsatlar 
 Coğrafi konum 

 Hizmet kalitesinin yükseltilmesi,  
 Çevre koruma, enerji tasarrufu, ekonomik verimlilik teknolojileri ile sektör 

güvenliğini artırmaya yönelik teknolojilerin tanınması, 
 İntermodal ve konteynır taşımacılık oranının artması, 
 Taşıma ve lojistik sistemlerin geliştirilmesi, 
 Mevcut altyapının geliştirilmesi ve yeni altyapı oluşturulması, 
 Sevkiyat merkezi kontrol sisteminin tanınması, 
 Uluslararası taşımacılığa entegrasyon sağlanması sistemlerinin geliştirilmesi, 
 Kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi, 
 Demiryolu taşıma hizmetlerine talebin artması, 
 Yatırım imkânlarına açık olması, 

 Toplumsal öneme sahip mal taşımacılığında devlet sübvansiyonları, 
 Yolcu taşıma araçlarının (vagon) yenilenmesinde devlet sübvansiyonları. 
 Taşımacılık sektörü pazarının gelişebilme imkânının varlığı, 
 Kazakistan‟ın uluslararası ulaştırma hatlarının geliştirilmesi için ulusal ve 

uluslararası organizasyonlarla işbirliği, 
 Sektöre ileri teknoloji ve yeni standartların kazandırılması, 

 Sektör ile ilgili mevzuatların iyileştirilmesi, 
 Kazakistan‟ın ekonomik potansiyelinin artması, 
 Kazakistan‟ın uluslararası ulaştırma hatlarının geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası 

organizasyonların işbirliği. 
  

5.5.4. Tehditler 
 Taşımacılıkla ilgili mevzuatlardaki eksiklikler nedeniyle yollarda ulaşımın 

engellenmesi, araçlarla yasadışı taşıma işlemlerinin yapılabilmesi, teknik 
çalışma kurallarının ihlali, 

 Aşırı yıpranmış altyapı ve mobilize yapı nedeniyle risklerin artması, 
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 Yolcu taşımacılığında toplumsal önem taşıyan hatlarda devletin yetersiz 
sübvansiyonları, 

 Devletin mevcut demiryolu taşımacılığı politikasında riskleri ortadan 
kaldırmaya yönelik senaryoların görülmemesi, modernizasyona yeterli 
finansman ayrılmaması,  

 Kamu işletmesi olan Kazakistan Demiryollarını (KTJ) korumaya yönelik 
ayrımcı politikaların sürmesi, 

 Operasyonel tehditler (trafik güvenliği, iş ve çevre koruma güvenliği, 
yıpranmış varlıkların kaza riskini arttırması),  

 Dış ekonomik krizlerin tekrarı ve hammadde fiyatlarının düşmesi sebebiyle 
taşımacılık potansiyelinin düşmesi,  

 Dövize bağlı tehditler (yatırımların ABD Doları olarak finanse edilmesi ve 
dövizde meydana gelebilecek değişiklikler). 

 Akaryakıt fiyatlarında enflasyona göre daha hızlı artış ve buna bağlı olarak 
kamu ve özel şirketlerin giderlerinin yükselmesi, 

 Devlet tarafından yeterli destek verilmemesi, 
 Komşu ülkelere tahıl ve tahıl ürünleri ihracatında sorunlar ortaya çıkması,  
 Komşu ülkelerin sektörde izlediği politikaların Kazakistan‟ın rekabet gücüne 

zarar vermesi (özellikle Rusya Federasyonu‟nun havacılık politikası ile 
bağlantılı olarak Kazakistan'ın transit taşımacılık potansiyelini azaltmaya 
yönelik alabileceği önlemler), 

 Komşu ülkelerin alternatif transit taşımacılık hatları uygulamaları, 
 Diğer ülkelerin oluşturacağı yapay engeller nedeniyle Kazakistan firmalarının 

uluslararası taşımacılık pazarında oranının azalması, 
 Ekonomik olmayan iç-dış havayolu hatlarının çokluğu. 

 

 

6. SWOT Analiz Degerlendirmesi  

Kazakistan lojistik sektörü paydaslarından gelen yanıtlar dogrultusunda SWOT analizine 
iliskin genel bir degerlendirme yapıldıgında, su bulgulara ulasılmıstır; Kazakistan‟da lojistik 
sektörünün gelisimi ve çagdas lojistik merkezlerin olusturulmasının önündeki en önemli 
sorun, tasımacılık altyapısı ve aglarının yetersizligi ve mevcutların da yıpranmıslıgıdır. Aynı 
durum araç parkları için de geçerlidir. Bu yüzden, dogrudan kalkınma planları arasında da yer 
alan tasımacılık altyapısının gelistirilmesine hız verilmesi, araç parklarının yenilenmesinde 
devlet destegi, bu sektörün uluslararası alanda rekabetine imkân saglayacaktır.  

Kazakistan için sadece küresel lojistik agda rekabet degil, en önemli ihracat ürünü olan petrol 
ve dogalgaz ile diger mineral kaynaklara komsularının da sahip oldugu dikkate alındıgında, 
dıs ticarette rekabet edebilmesi için de lojistik sektörü öncelikli olmak zorundadır. Bu 
kapsamda lojistik sektörün gelisimi ve lojistik merkezlerin kurulmasında, buna paralel olarak 
küresel pazarda rekabet edilebilirlik baglamında Kazakistan‟ın zayıf yönleri ve tehditleri 
ortadan kaldırabilmesi için öncelikleri söyle sıralamak mümkündür;  
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Ülke genelinde karayolu, demiryolu ve havayolu tasımacılık dengesi olusturulması ve 
multimodal tasımacılıga dayalı uluslararası ve ulusal tasımacılık altyapısı kurulması, tüm 
tasımacılık altyapısındaki kapasite ve kalite yetersizliklerinin giderilmesi, araç parklarının 
modernizasyonu,  

 Transit yük tasımacılıgına önem verilmesi, gerekli altyapı olusturularak ortak transit 
rejimine geçilmesi,   

 Çagdas lojistik merkezlerin kurulmasında kümelenmenin ön planda tutulması,   
 Basta tasımacılık ve gümrük mevzuatı olmak üzere mevzuatların lojistik  maliyetleri 

azaltıcı yönde gelistirilmesi ve hızla uygulanması,   
 Gümrük süreçlerinin basitlestirilmesi, otomasyonu, gümrük, tasımacılık, lojistik ve 

diger sirketler ile entegrasyonun saglanması, sınır kapılarının  modernizasyonu,   
 Tasımacılık araçlarına akaryakıt destegi saglanması,   
 Komsu ülkelerle ticaretin canlandırılması, ortak sirketler tesvik edilmesi ve  lojistik 

entegrasyonlar saglanması   
 Dıs ülkelerde depolama ve lojistik tesisler kurulması,   
 Birlesmeler ve yatırımlar yoluyla ölçek büyütmelerin desteklenmesi,   
 Sektörde yabancı sermaye girisli, özellestirme, serbestlestirme yoluyla tam  rekabet 

ve etkin denetim gerçeklestirilmesi,   
 Lojistik veri tabanı olusturulması,   
 Lojistik egitiminin yaygınlastırılması, kalitesinin yükseltilmesi, lojistik  egitiminde 

uluslararası isbirlikleri (ögrenci-ögretim üyesi degisimi, karsılıklı  staj, vb.) 
artırılması,  

 Lojistik meslek standartları olusturulması, kurumsallasma ve  profesyonellesmenin 
tesvik edilmesi,   

 Internet altyapısı gelistirilerek e-belge ve e-ticaret uygulamalarının 
 yaygınlastırılması ve desteklenmesi,   

 Lojistik merkezler arasında iletisim, planlama, koordinasyon ve izlenebilirligin 
saglanmasına yönelik bir yapılanma gerçeklestirilmesi,   

 Uluslararası kurum ve konvansiyonlara uyum saglanması, uluslararası  koordinasyon 
ve isbirliklerinin artırılması,   

 Küresel lojistik gelismeler ve uygulamaların yakından izlenmesi ve gerekli 
 önlemlerin zamanında alınması.  Sözkonusu çalısmalar Kazakistan‟ın lojistik 
sektörde zayıf yönleri ile karsı karsıya oldugu tehditlerin önemli bir kısmını ortadan 
kaldıracak uygulamalar olarak görülmektedir. Ancak, genel itibariyle büyük bir güçlü 
yön olarak kabul edilen cografi  konumu ile komsu ülkeler ve küresel kaynaklı 
zayıflıklar ve tehditler için aynı durumdan söz edemeyiz.  

Bu noktada, kullanılabilecek denizyolu yogunlugunun yeterli olmaması, stratejik ortakların 
limanlarının altyapısına bagımlılık ile okyanus ve açık denizlere dogrudan ulasımının 
bulunmaması, ülkenin güçlü yönü olan cografi konumu açısından zayıf yön olarak karsımıza 
çıkmaktadır.  

Dıs ekonomik krizler ve dövize baglı tehditler sadece Kazakistan için degil dünyadaki diger 
ülkeler için de önlem alınamayacak küresel tehditler olarak nitelendirebiliriz.  
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Komsu ülkelerden kaynaklanan tehditler de ülkenin güçlü yönleri veya fırsatlar 
degerlendirilerek ortadan kaldırılabilecek kapsamda görülmemektedir. Bunları da söyle 
sıralayabiliriz;  

 Komsu ülkelere tahıl ve tahıl ürünleri ihracatında sorunlar ortaya çıkması,   
 Komsu ülkelerin sektörde izledigi politikaların Kazakistan‟ın rekabet gücüne zarar 

vermesi (özellikle Rusya Federasyonu‟nun havacılık politikası ile baglantılı olarak 
Kazakistan'ın transit tasımacılık potansiyelini azaltmaya  yönelik alabilecegi 
önlemler),   

 Komsu ülkelerin alternatif transit tasımacılık hatları uygulamaları,   
 Diger ülkelerin olusturacagı yapay engeller nedeniyle Kazakistan firmalarının 

uluslararası tasımacılık pazarında oranının azalması.   

SONUÇ 
Küreselleşme günümüzde birey ve kurumları, talep ettikleri ürünleri başta e-ticaret olmak 
üzere daha da gelişmiş iletişim ortamlarında daha kaliteli ve daha ucuz tedarik edebilme elde 
edebilme boyutuna ulaştırmıştır. Üretici veya hizmet sunucuları da aynı yöntemleri kullanarak 
talep edilen ürün veya hizmeti daha uygun şartlarla temin edebilmektedir. Bu yüzden 
küreselleşme rekabeti her geçen gün daha da artırmakta, yaşanan bu yoğun rekabet ortamı, 
toplam maliyetlerin minimize edilebilmesi noktasında tedarik zinciri yönetimine ve bu 
kapsamda lojistik hizmetlerin ve dolayısıyla lojistik hizmet sunan şirketlerin önem 
kazanmasını sağlamaktadır. 

Dünyadaki gelişmelerden, 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Kazakistan da uzak kalmamış, 
özellikle sahip olduğu zengin petrol ve doğalgaz ve diğer maden kaynakları için ülkeye 
yabancı sermaye çekme çabası içinde olmuştur. Buna paralel olarak çokuluslu enerji şirketleri 
de Kazakistan‟ın zengin yer altı kaynaklarına yakın ilgi göstermiştir. Bağımsızlığın ilk 
yarısında artarak devam eden yabancı yatırımlar, daha sonra ülke ihracatının dinamik gücünü 
oluşturmuştur. Söz gelimi 2000 yılında sadece 13.8 milyar dolar olan dış ticaret hacmi (ki 
bunun 8.8 milyar doları ihracat) 2005 yılında 45,2 milyar dolara, 2008‟de yaşanan küresel 
krize rağmen 2010 yılında 91.3 milyar dolara, 2013 yılında 133,5 milyar dolara yükselmiştir. 
ABD ve AB ülkelerinin Rusya‟ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar Kazakistan‟ı da yakından 
etkilemiş, dış ticaret hacmi 2014 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık % 10 gerileyerek 120,7 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Yabancı sermaye ve buna bağlı olarak dış ticaretteki hızlı artış ekonomiyi de harekete 
geçirmiş bu kapsamda 2000 yılında 1229 dolar olan kişi başı GSYİH, 2005 yılında 3771 
dolar, 2010 yılında 9071 dolar, 2014 yılında ise 13155 dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Lojistik sektörü, uluslararası rekabetin etkisiyle küresel gelişmelere ayak uydurma çabası 
içinde iken Kazakistan‟da kavram olarak dahi bilinemezken kamu ve özel sektör tarafından 
sadece taşımacılık yönüyle görülen lojistikle Kazakistan‟ın, modern yüzüyle tanışması, 2005 
yılında olmuştur. Söz konusu yılda sadece bazı işlevleri yerine getiren ilk özel lojistik 
işletmesinin açılmasıyla olmuştur. 2007‟de Almatı‟da kurulan DAMU-Endüstriyel Lojistik 
Merkezi ise Kazakistan‟a 3PL‟nin uygulandığı lojistik anlayışını getirmiştir. Günümüzde de 
3PL‟yi uygulayan lojistik merkezlerinin sayısı sınırlıdır.  
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Boru hatları ile 2014 yılında 78,6 milyar m3 doğalgaz, 62,4 milyon ton petrol ve petrol 
ürünleri ihracatı yapılmıştır. Kazakistan‟ın ihracattaki patlamasında asıl pay boru hatları 
taşımacılığı olmakla birlikte bu alan lojistik sektör içerisinde değerlendirilmemektedir. Bu 
alanda taşımacılık ise kamu işletmeleri ve kamunun da ortak olduğu uluslararası iştiraklerce 
gerçekleştirilmiştir.  

Kazakistan ile ilgili yapılan SWOT analiz verilerini incelediğimizde güçlü yanlar olarak 
öncelikle coğrafi konum, zengin petrol ve doğalgaz kaynakları, uluslararası transit 
koridorlarına sahip olması ile lojistik altyapının geliştirilmesinin devlet kalkınma planlarında 
yer almasının ön planda olduğu görülmektedir. Yetersiz altyapı, nitelikli eleman eksikliği, 
mevzuatlardaki eksiklikler, eskimiş/yıpranmış araç parkları ile komşu ülkelere bağımlılık 
konuları ise zayıf yanların öne çıkan unsurları olmaktadır 

Analiz verilerine göre Kazakistan için tehdit oluşturan başlıkların ilk sıralarında; özellikle 
rekabet nedeniyle komşu ülkelerin uygulayabileceği politikalar, altyapı yetersizliği, özellikle 
hava ve demiryolu taşımacılığında devlet korumacılığı ile taşımacılık maliyetleri ve olası 
ekonomik krizler görülmektedir.  

Geniş coğrafi konumu, topraklarından geçen transit taşımacılık koridorları, lojistik altyapısına 
devlet desteği, yeni İpek Demiryolu ve TRACECA projeleri, yatırıma açık olması, ürünlerini 
Orta Asya ülkeleri, Rusya ve Avrupa‟ya ulaştırma çabasındaki Çin gibi ticarette bir dünya 
devine komşu olması, Rusya‟nın açık denizlere ulaşma projelerinde yer alan koridorların 
toprakları üzerinde olması gibi ana unsurları, Kazakistan için lojistik sektörünün gelişmesi 
açısından önemli fırsatlar olarak nitelendirmek mümkündür. 

Yukarıda dile getirilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki şekilde değerlendirme yapabiliriz. 

 Ülkede lojistik merkez/köy/üs yapılanması öncelikle lojistik altyapının yenilenmesi ve 
geliştirilmesi ile doğrudan bağlantılıdır dolayısıyla acilen altyapı sorunun çözülmesi, 

 Ülkenin sahip olduğu geniş coğrafya da dikkate alınarak özellikle bölgesel/ulusal 
lojistik ağlarının oluşturulması ve böylece öncelikle yurtiçinde üretici ve son kullanıcı 
arasında sorunsuz bağlantının sağlanması, 

 Ülkenin kalkınma planlarında yer alan ülkenin değişik bölgelerine sanayi ve 
inovasyon parkları kurulması projelerinde lojistik altyapıların da dikkate alınması, 

 Özellikle kıtanın iki büyük devi Çin ve Rusya sınırlarında kurulu olan sınır ticaret 
merkezlerine lojistik merkezlerin eklemlenmesi, 

 Petrol ve doğalgaz üretimi dışında ülkenin diğer ana ihracat kalemlerini oluşturan 
maden ve tahıl üretim bölgelerinde lojistik kümelenme yapılaşmasına gidilmesi ve 
böylece lojistik merkezlerin ülke içinde en verimli olacak şekilde yerleştirilmesi (bir 
sanayi bölgesi olan Karagandı, tahıl bölgesi olan Doğu Kazakistan ve ticaret merkezi 
olan Almatı), 

 Taşımacılık altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi sırasında araç parkları 
modernizasyonunun da sağlanması, yeni ulaştırma hatları projelerinin de lojistik 
kümelenmeler dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. 

 Bir kısmı faaliyete açılmakla birlikte yapım çalışmaları sürmekte olan Çin sınırındaki 
Korgas AEA ile ülkenin tek deniz limanını barındıran ve genişletme projeleri 
sürdürülen Aktau Limanı AEA, gelişme imkânına sahip konumdadır. Ancak ülkenin 
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ticari başkenti niteliğindeki Almatı‟daki lojistik merkezler ile proje aşamasında 
bulunan endüstriyel-lojistik merkez için uzun vadeli genişleme söz konusu değildir. 
Söz konusu merkezler aynı zamanda kent içi trafiği için de sorun oluşturmaktadır. 
Benzeri projelerde genişleme imkânlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 Sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere ülkede açılmış yüksek öğretim 
kurumları bulunmaktadır. Ancak teorik olarak yetişen bu potansiyel, uygulamada 
eksik ve yetersiz kalmakta, 5PL‟nin uygulandığı günümüz lojistik sektöründe 
gelişmeleri geriden izlemektedir. Dolayısıyla bu işgücünün gelişmiş ülkelerde yeni 
lojistik teknolojileriyle tanışması, aralarında Türkiye de olmak üzere gelişmiş 
ülkelerde eğitim alması, lojistik sektöründe yabancı işgücü istihdamına imkân 
sağlanmalıdır. 

 Mevzuattaki eksiklikler, lojistik sektörünün her alanında geçerlidir. İlgili yasal 
düzenlemeler, dış ticaret akışını hızlandıracak şekilde geciktirilmeden 
gerçekleştirilmelidir. 

 

Kaynakça  

Akbulut, P. (2012). Lojistik yapılanma modelleri, Samsun ve Mersin illeri için optimum 
lojistik yapılanma modeli önerileri. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Çag 
Üniversitesi  

Azmanganbetova, B.R. (2015). Kazakstan respublikasındagı köliktik-logistikalık 
infrakurılımdardı damıtu maseleleri, atkarılgan jane josparlangan jumıstar. 
Kazakstannın kazirgi ekonomikası: jagdayı jane damu bolasagı. Astana. Kazak 
Ekonomika Karjı Jane Halıkaralık Sauda Universiteti. 1 (19-22).  

Bowersox, D.J. and Closs, D.J. (1996). Logistical management: The integrated supply  chain 
process. Singapore: McGraw-Hill.  

Elgün, M.N. (2011). Uluslararası tasıma ve ticarette lojistik köylerin sagladıgı rekabet 
avantajları: Bir model önerisi. Yayınlanmamıs Doktora Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe 
Üniversitesi.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı. (2013). Gümrük ve Ticaret Bakanlıgının lojistik sektörüne 
yönelikuygulamaları. Ankara: Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı Yayınları.  

NATO. (2012) The NATO logistics handbook. Belgium.  

Nısanbayev, E. vd. (2000). Kazakstan: Ulttık entsiklopediya. Almatı. Kazak Entsiklopediyası 
bas redaktsiyası.  

Ġnternet Kaynakları 

http://www.200stran.ru/images/maps/1302984524_05f4cb.gif  (Erişim tarihi: 18.04.2016) 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300001561  (Erisim tarihi: 28.03.2016)  

http://www.200stran.ru/images/maps/1302984524_05f4cb.gif
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300001561


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

167 

http://www.akorda.kz/kz/republic_of_kazakhstan/kazakhstan , (Erişim tarihi: 02.04.2016) 

http://www.akorda.kz/kz/addresses/page_218342_ , (Erişim tarihi: 28.03.2016) 

http://www.akorda.kz/kz/official_documents/strategies_and_programs , (Erişim tarihi: 
01.04.2016) 

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCterverkehrszentrum_Bremen , (Erişim tarihi: 
07.03.2016) 

http://discounter.kz/cms/uploads/images/gen_plan.jpg  (Erisim tarihi: 19.04.2016) 

http://dlg.kz/en/services/industrial-parks.html  (Erisim tarihi: 23.04.2016)  

http://eurasiatransit.com/kz/about-us/history.html  (Erisim tarihi: 30.03.2016)  

http://docplayer.biz.tr/423283-Lojistik-us-kavrami-ve-turkiye-analizi-doc-dr-murat- 
erdal.html  (Erisim tarihi: 21.02.2016)  

http://www.europe-china.kz/ , (Erişim tarihi: 22.04.2016) 

http://ga-logistics.ucoz.kz/karta_kz.gif , (Erişim tarihi: 19.04.2016) 

http://kaztransgas.kz/index.php/kz/basty-bet/rylymy , (Erisim tarihi: 25.03.2016)  

http://lpi.worldbank.org/international/global  (Erisim tarihi: 07.03.2016)  

http://www.mcps-khorgos.kz/kz/sez_ptez/komponenty_proekta , Erişim tarihi: 01.04.2016) 

http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/bygingi-aktau-porty/ , (Erişim tarihi: 25.03.2016) 

http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/bygingi-aktau-porty/ , (Erişim tarihi: 02.04.2016) 

http://portal.kazlogistics.kz/kz/terminal/list_terminals/  , (Erisim tarihi:30.03.2016)  

https://prezi.com/ur2mnhvv-i1x/untitled-prezi/ , (Erisim tarihi: 03.02.2016)  

http://portal.kazlogistics.kz/general_section/information_center/ , (Erişim   tarihi: 01.04.2016) 

http://www.railways.kz/kk/node/108 , (Erişim tarihi: 28.03.2016) 

http://ru.airkaz.com/review.html  , (Erisim tarihi: 22.04.2016) 

http://www.sez.kz/kz/company/sez_segodnya , (Erişim tarihi: 29.03.2016) 

http://www.silk-road.kz/sites/all/themes/lavalin/images/carta1.jpg. ,(Erişim Tarihi 
22.04.2016) 

http://slideplayer.biz.tr/slide/1885272/  , (Erisim tarihi: 07.02.2016)  

http://www.akorda.kz/kz/republic_of_kazakhstan/kazakhstan
http://www.akorda.kz/kz/addresses/page_218342_
http://www.akorda.kz/kz/official_documents/strategies_and_programs
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCterverkehrszentrum_Bremen
http://discounter.kz/cms/uploads/images/gen_plan.jpg
http://dlg.kz/en/services/industrial-parks.html
http://eurasiatransit.com/kz/about-us/history.html
http://docplayer.biz.tr/423283-Lojistik-us-kavrami-ve-turkiye-analizi-doc-dr-murat-%20erdal.html
http://docplayer.biz.tr/423283-Lojistik-us-kavrami-ve-turkiye-analizi-doc-dr-murat-%20erdal.html
http://www.europe-china.kz/
http://ga-logistics.ucoz.kz/karta_kz.gif
http://kaztransgas.kz/index.php/kz/basty-bet/rylymy
http://lpi.worldbank.org/international/global
http://www.mcps-khorgos.kz/kz/sez_ptez/komponenty_proekta
http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/bygingi-aktau-porty/
http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/bygingi-aktau-porty/
http://portal.kazlogistics.kz/kz/terminal/list_terminals/
https://prezi.com/ur2mnhvv-i1x/untitled-prezi/
http://portal.kazlogistics.kz/general_section/information_center/
http://www.railways.kz/kk/node/108
http://ru.airkaz.com/review.html
http://www.sez.kz/kz/company/sez_segodnya
http://www.silk-road.kz/sites/all/themes/lavalin/images/carta1.jpg
http://slideplayer.biz.tr/slide/1885272/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

168 

http://spk-almaty.kz/kk/node/576  , (Erisim tarihi: 30.03.2016)  

http://timeskz.kz/8040-kolichestvo-legkovyh-avtomobiley-podschitali-v- kazahstane.html  
(Erisim tarihi: 28.03.2016)  

http://www.karayoluhaber.com/2015/iki-yilda-7-lojistik-koy-faaliyete-basladi-6sinda- ise-
acilis- yakin/  , (Erisim tarihi: 22.03.2016)  

https://www.linkedin.com/pulse/kalkinmada-lojistik-koylerin-onemi-hakan-b%C3%BCt 
%C3%BCner-ph-d- , (Erisim tarihi: 12.02.2016)  

www.kazstat.gov.kz , (Erişim tarihi: 02.04.2016) 

http://www.stat.gov.kz/ , (Erişim tarihi: 01.04.2016) 

http://www.tcdd.gov.tr/lojistik-merkezler+m129  , (Erisim tarihi: 22.03.2016)  

http://www.utikad.org.tr/pdf/Lojistikuskavrami.pdf  , (Erisim tarihi: 03.02.2016)  

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_world_trade_  , (Erisim tarihi: 
03.02.2016)  

 

http://spk-almaty.kz/kk/node/576
http://timeskz.kz/8040-kolichestvo-legkovyh-avtomobiley-podschitali-v-%20kazahstane.html
http://www.karayoluhaber.com/2015/iki-yilda-7-lojistik-koy-faaliyete-basladi-6sinda-%20ise-acilis-%20yakin/
http://www.karayoluhaber.com/2015/iki-yilda-7-lojistik-koy-faaliyete-basladi-6sinda-%20ise-acilis-%20yakin/
http://www.kazstat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
http://www.tcdd.gov.tr/lojistik-merkezler+m129
http://www.utikad.org.tr/pdf/Lojistikuskavrami.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_world_trade_


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

169 

İNSAN KAYNAKLARINA DEĞER YARATMA 

 

Tamer KEÇECİOĞLU *       Mustafa Kemal YILMAZ **  

Öz 

Küreselleşen dünyada ortaya çıkan sert rekabet koşullarında işletmeler geleceğe hazırlanmada ayakta kalabilmek 
için temel faktörün “insan“ olduğu gerçeğinde birleşmişlerdir. Bu bağlamda, işletmeler sürdürülebilir rekabetçi 
avantaj sağlamak için temel faktör olan insanın yeteneği ve geliştirilmesi açısından “yetenek” ve “yetenek 
yönetimi” kavramlarına önem vermeye başlamışlardır. Bu çalışmada, ilk olarak yetenek ve yetenek yönetimi 
kavramları anlatılmış, sonrasında kaynak temelli bakış açısına değinilmiş ve son olarak yetenek yönetimi 
kavramıyla kaynak temelli bakış açısı kavramı ilişkisine değinilerek, kavramlar arasında ilişkinin niteliği 
uygulamacı ve araştırmacıların bulgularından hareketle teorik çerçevede ele alınmıştır. Sonuç olarak; kaynak 
temelli bakış açısından esinlenerek insan kaynaklarının temel yetenekler ve yetenek yönetimi kavramına önem 
vermesi gerektiği söylenebilir. Aynı zamanda yetenek ve yetenek yönetimini kavramları örgüt içinde bir felsefe 
haline getirilerek,  bir rekabetçi avantaj unsuru olarak ön planda tutulmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Yetenek, Yetenek Yönetimi, Kaynak, Kaynak Temelli Bakış Açısı 

HUMAN RESOURCES VALUE CREATION 

Abstract  

Firms who are affected by globalization and the strict conditions of competition, are agreed about the importance 
of human being to be affective and to get ready for the future. Because of that companies started to attach 
importance to talent and management of talent to get a competitive advantage. Firstly,  it is explained that talent 
and the concepts of talent in this study and the second part includes the resource based perspective. Lastly, 
according to the theoretical framework and the studies of the researchers and some application results, relations 
of talent management and the concepts of research based perspective are analyzed.. In Conclusion, we can say 
that after inspiration of resource-based view, human resources bases should give the more importance to talent 
management and basic skills. Also, talent and talent management concepts should be kept in the organization as 
a philosopy and in the forefront as an element of competitive advantage. 
 
Keywords: Human Resources, Talent, Talent Management, Resource, Resource-Based Perspective 

GİRİŞ 

Bir örgüt çevresindeki kaynaklar ve stratejileri ile birlikte üstün performansa 
ulaşmaktadır. Stratejik uyum ve stratejik esnekliğe eş zamanlı olarak ulaşılması, sürdürülebilir 
rekabetçi avantajın kaynağı olup, örgütün çevredeki değişimlere uyarlanma yeteneği olarak 
stratejik esnekliğine işaret etmektedir (Winfrey, Michalisin ve Acar,1996). Stratejik uyum 

                                                           
* Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yar. Doç. Dr., 
tamer.kececioglu@ege.edu.tr. 
 
** İzmir Büyükşehir Belediyesi, Organizasyon Performans Şube Müdürlüğü, Bilim Uzmanı, 
mkemalyilmaz@izmir.bel.tr 

mailto:tamer.kececioglu@ege.edu.tr


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

170 

kavramı ile tutarlı olarak örgütlerin rekabetçiliği için kaynak profili ise pazar gereksinimleri 
karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirme, kararsız ve kararlı 
çevrelerde birbirinden farklıdır. Hiper rekabetçi çevrede örgüt yapısı örgütlerin rekabetçi 
avantajlarını geliştirmede ve sürdürmede önemli bir rol oynamaktadır (D’Aveni, 1994: 22).  

Çalkantılı çevrede görevlerin belirsizliği yüksek derecede olup, bilgi paylaşımının 
hızını kolaylaştırıcı, çalışanların performanslarını ayrıştırıcı ve teşvik edici bir örgüt yapısı 
oluşturmalıdır. Örgütlerin de stratejik esnekliğin geliştirilmesinde yöneticiler bireyselliği, 
yaratıcılığı ve hızlı tepki vermeyi sağlayacak bir kültür oluşturmalıdır. Kaynak temelli bakış 
açısına göre, bir işletmenin karlılığı kaynaklarının bir fonksiyonudur. Karlılık, sahip olunan 
kaynaklarla pazar gereksinimi arasındaki uyumu temel almaktadır. Rekabetçi avantaj 
kazanmada örgüt pazar gereksinimini karşılamak için özgün varlıkları ele geçirmesine 
bağlıdır. Yaklaşıma göre stratejik varlıklar fiziksel, insan kaynakları ve örgütsel kaynakların 
bileşiminden oluşur ve bu varlıkların hiçbiri tek başına özgün olmayan varlıklardır. Bileşim 
özgün hedeflere ulaşmada özgün koalisyonun oluşturulmasına gündeme getirir. Rekabetçi 
değer teorisinde ise tüm örgütlerdeki en önemli varsayım rekabete duyulan ihtiyaç, görevler, 
değerler ve algılar arasında yaşanan gerilim olarak görmektedir. Model insanların örgütleri 
içerisinde bu gerilimi nasıl algılaması gerektiğini anlamalarına yardımcı olur (Thompson, 
Grath ve Whorton, 1981). Andersen (1981) örgüt içerisindeki bireyler ve koalisyonların 
davranışlarını temel alarak örgütsel yaşam eğrisi ile rekabetçi değer yaklaşımını bir model 
etrafında bütünleştirmiştir. Büyüme sürecinde bir aşamadan diğerine geçerken örgütün başarı 
ölçütlerinin nasıl değiştiğini göstermiştir. Böylece örgütün büyüme ve olgunluk aşamalarının 
daha iyi anlaşılması için tamamlayıcı bir araç kümesini sunmaktadır. Coff (1997) insani 
varlıkların sürdürülebilir avantaj yaratmasındaki zorlukların analizi ve ortadan kaldırılması 
için bir çerçeve sunmuştur. Yazara göre, varlıkların özgünlüğü, sosyal karmaşıklık ve 
nedensel belirsizlik insani varlıklara yapılan atıflar olurken, yaşanacak moral ve motivasyon 
sıkıntıları, akılcılığın sınırlanması, işe alım ve devir hızı tehditleri, yönetim çelişkileri 
içerisinde yer alırken, elde tutma örgütsel tasarım ve mevcut çalışanlar hakkında bilgi ve 
emek pazarındaki adaylar hakkındaki bilgilerde bununla başa çıkma stratejileri yer 
almaktadır. 

GENEL ÇERÇEVE  

Genel anlamda insan kaynaklarının örgüt performansının artırılması veya 
iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayarak sürdürülebilir rekabetçi avantajın kaynağı olması 
istenmektedir. Bu istem/arzu ile gerçekleşen arasında ciddi bir uçurum bulunmaktadır. Bu 
uçurumun temel felsefesi insan kaynakları yöneticilerinin iç ve dış müşterilerden gelen 
talepler doğrultusunda aşırı ölçüde kısa vadeli yönetsel işlere odaklanmaları, stratejik öngörü 
ve vizyon eksikliği göstererek insan kaynaklarının aslında açık sinir uçlarına 
dokunulmaktadır. Fitz-enz (1990: xiii, 3-9) insan değer yönetimi ile çalışanlar için olduğu 
kadar örgüt için değer yaratma biçimi olarak örgütlerdeki “insan” yönünü yönetmeye 
başlaması gerektiğini, insan kaynaklarının kendi algısını değiştirmesi gerektiğini, bunun 
içinde örgüt içerisinde yeniden konumlanarak stratejik kararların bir parçası olması 
gerektiğini ifade etmektedir. İnsan kaynakları örgüt içerisindeki iç ve dış paydaşları etkileyen 
altyapı yaratır. Bu altyapıya yapılan yatırım (Ulrich ve Smallwood’a (2003) göre örgütlerin 
rekabetçi avantaj yaratmanın temelinde yatan örgütsel yapabilirliklerini oluşturur. Christensen 
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(2001), her ürün veya hizmetin katma değer yaratan faaliyetler zinciri tarafından üretildiğini, 
rekabetçi avantajın ölçek ekonomisi ve faaliyet alanı ile birlikte gittiğini ve Pazar konumu 
içerisine yerleştiğini, her rekabetçi avantajın belirli nedenlerle belirli bir zamanda mevcut olan 
belirli koşullar kümesi içerisinde tahmin edildiğini ifade etmiştir.  

Örgütsel yapabilirlikler örgütlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı 
olur. Amit ve Belcourt (1999), insan kaynakları yönetiminin firmaların finansal 
performansına olan katkısına yeni bir perspektif getirerek, piyasa stratejilerine yürütmede 
insan kaynaklarının önderliğinde geçmiş deneyimler, mevcut kültür ve sosyal normları da 
dikkatte alan özgün bir yaklaşım önermişlerdir. Ulrich ve Lake (1990:40) örgütsel 
yapabilirliği örgüte özgü yetkinlikler yaratılmasında çalışanlarını etkileyecek kurum içi yapı 
ve süreçlerin oluşturulmasında çalışanların yapabilirliği olarak tanımlarken, bunun da değişen 
müşteri ve stratejik ihtiyaçlarına uyarlanma da işletmeleri kuvvetlendireceğini ifade etmiştir. 
Örgütsel yapabilirliklerin sürdürülebilir rekabetçi avantajın özgün kaynağı olduğu 
belirtilmiştir. Konumuzla ile ilgili olarak rekabetçi avantajın iki önemli ölçüt içerdiğini; 
müşterilere algıladığı değeri sunması ve rakipler tarafından kolaylıkla taklit edilemeyen özgün 
teklifler sunmak bu çalışmanın ana çerçevesini oluşturmaktadır. Bizim açımızdan her ikisine 
ulaştığımızda örgütsel yapabilirliğin içini doldurmuş oluruz, bu iki kavramın ortak paydasına 
yetenek yönetimini oturtmamız çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Yetenek kavramının soyut 
varlık olarak almamız savı ile örgütsel yapabilirlikler soyut varlıklarca yaratılan pazar 
değerini oluşturur. Brockbank (1999) örgütsel yapabilirliklerin insan kaynaklarının sundukları 
olduğunu öne sürmektedir, bu önerim Ulrich ve Brockbank (2005:1-3) tarafından da 
savunulmaktadır. İnsan kaynakları faaliyetlerinden ziyade sonuçlar üzerine odaklanmanın 
özellikle rekabetçi avantaj yaratmada önemli rol oynayan örgütsel yapabilirliğin 
oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında insan kaynakları uygulamaları paydaşların 
görüşleri ve istekleri doğrultusunda değer yaratması gerekir. 

Bu noktada karşımıza “mimari” sorunsalı ya da eğriltilmesi çıkmaktadır. Mimari; 
Becker ve Gerhart (1996), Becker ve Huselid (2006), Kang, Morris ve Snell (2007), Lepak ve 
Snell (1999), Wright, Dunford ve Snell (2001), Wright ve McMahan (1992), Ulrich ve 
Brockbank  (2005) gibi çok çeşitli yazarlar tarafından kullanılmaktadır ve stratejik insan 
kaynakları yönetiminde değer yaratma kavramının altını doldurmaktadır. Bu kavramı daha 
sonra konumuz olan yetenek yönetimi mimarisine indirilirse, örgütçe yetenek yönetiminin 
etkin olarak yönetilmesini garanti etmek için önceden tasarlanarak ve planlanarak geliştirilen 
sistemler ve süreçler bileşimidir. Kaynak temelli yaklaşımın özünü oluşturan, katma değer 
yaratması, nadiren bulunması, taklit edilememesi ve ikamesinin olmaması olarak 
tanımladığımız yetenek, sürdürülebilir rekabetçi avantaja ulaşma ve değer yaratan stratejileri 
yaratmada örgütü güçlendirecektir. Yetenek kavramına stratejik varlık olmanın yanında 
potansiyel anlamda değer yaratmaya katkıda bulunmada işlenebilir bir olgu olarak 
bakılmaktadır. Schiemann (2014) yetenek mimarisine yetenek yaşam eğrisinin etkin olarak 
yönetilmesine dikkat çekmektedir. Sparrow ve Makram(2015), örgütsel seviyede değerin 
örgütlerin performansını artırma ve ekonomik değer yaratmak için örgütün Pazar fırsatlarına 
tepki vermede güçlendirici stratejileri hayata geçirme yapabilirlikleri ve kurum içi kaynakları 
araştırıldığında yaratıldığını ifade etmektedir. Yetenek yönetimi açısından değer yaratma, 
stratejiye ulaşmanın temelini oluşturan örgütsel yapabilirlikleri geliştirecek özgün yetenekleri 
bulma, elde tutma ve motive etmede planlanmış süreçleri ifade eder. 
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Yaratılan bu süreçlerden örgüt için yeni değerler yaratması beklenmektedir. Rappaport 
(1980) değer kavramını bir firmanın ekonomik başarısı olarak ifade ederken, Whiteley (1993), 
değere bir firma ile etkileşim içerisindeki müşterilerin algıladıkları olarak bakmakta, Quinn ve 
Rahrbaugh (1981) kişisel değerler ve bireylerin fikirlerini örgütlerin değerleri içinde 
biçimlendirmektedir. Hultman ve Gellerman (2002:3) ise ihtiyaç duyulan ilişkiler anlamında 
bizlere yardımcı olduğunu, temel tercihin yaşamda önemli olduğu hakkındaki inançlarımızı 
yansıttığını, temel fonksiyonunun ihtiyaçlarını karşılamamız gerektiğini ifade etmiştir. Değer 
kavramını insan kaynaklarından ziyade paydaşların istemleri doğrultusunda oluşturulması ise 
pazarda “sürdürülebilir” olmanın en önemli koşulu olan “yetenek” düşüncesinin 
yerleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu konuda yapılan en iyi çalışma, Rucci ve arkadaşlarının 
(1998) gerçekleştirdiğidir. Yazarlar çalışan-müşteri-kar modelini geliştirmişler, toplam 
performans göstergesindeki % 4 lük bir artışın müşteri tatmininde % 4 lük, 12 ayda ise 200 
milyon dolarlık ek bir ciro kazanç artışı, finansal tablolar üzerinde olumlu etkisi olduğunu 
ifade etmişlerdir.  

Değer yaratma etkisinin ilk önce paydaşlardan gelmesi için yetenek kavramının katma 
değer yaratması, nadiren bulunması, taklit edilememesi ve ikamesinin olanaksızlığını 
gündeme taşımak gerekir. Bunun içinde insan kaynakların işinin odağına yeteneği 
yerleştirirken, ihtiyaç duyduğu yetenek profilini stratejik ihtiyaçları ile birlikte yürütmelidir. 
Ana bakış açısı olarak yeteneği rekabetçi avantajın kaynağı olarak görmelidir. Paydaş 
beklentileri ile örgütsel yetkinliklerin iliştirilmesi değer yaratma açısından doğru olarak 
belirlenmesi ile paydaş beklentilerinin yerine getirilmesini amaçlamaktadır (Rucci, 1998:91).  

KAYNAK TEMELLİ BAKIŞ AÇISI 

Daha önce Rappaport’ta ifade ettiğimiz değer kavramına “ekonomik” açıdan yaklaşım 
karşılığını Barney ve Clark’da (2007:122) bulmuştur. Yazarlar insan kaynakları 
fonksiyonunun gelirleri nasıl artıracağı ya da maliyetleri nasıl azaltmaya odaklanması ile 
“nasıl” sorusunu yanıtlaması gerektiğini öne sürmektedirler. Yazarlar gelir artışının insan 
kaynakları açısından ulaşılması daha uzak bir hedef olarak görmektedirler. Kaynak temelli 
bakış açısı konusunda; Rumelt (1984), Wernerfelt (1984), Barney (1986), Barney 1991, 
Dierickx ve Cool (1989), Corner (1991), Kogut ve Zander (1992), Amit ve Schoemaker, 
(1993), Peteraf (1993), Teece, Pisano ve Shuen, (1997) gibi çok sayıda yazar rakipler 
karşısında sürekli olarak üstün bir kazanç sağlamanın yolları üzerinde durmuştur Genel 
anlamda firmaların insan kaynaklarının değerinin rekabetçi avantaj için zorunlu fakat yeterli 
olmadığı görüşü hakimdir. İnsan kaynaklarının yapısının diğer rakip firmalarda olmaması 
istenir. Bu nadirliğin en önemli deseni örgütün sahip olduğu yetenek profilleridir. Wright, 
McMahan ve McWilliams (1994) bu durumu firmaların çalışan temininde kullandığı emek 
havuzunun “homojenliğine” bağlamaktadır.  

Kaynak temelli bakış açısı örgütlerin özgün varlıkları ve yapabilirliklerini bir avantaj 
kaynağı olarak görme üzerine oluşturmuştur. En önemli avantaj kaynağı da yeteneklerin 
derinliği ve kalitesidir. Çoğu firma örgütlerdeki görevleri için temin edilecek emek havuzunu 
homojen olarak görür. Yetenek yönetimi kavramı ile birlikte giden aday toplama, seçme, ücret 
uygulamaları ve kültürün de oluşturacağı farklılıklar emek pazarındaki heterojenliği artırmaya 
yardımcı olacaktır. Yetenek yönetiminin örgüte nasıl katma değer yaratacağını farklılaştırarak 
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anlamada yardımcı olur. Elit anlamda bulunmasının zorluğu, yerine kişilerin bulunması 
zorluğu ile iş anlamında diğer çalışanlarla karşılaştırıldığın da örgüte orantısız bir katkıda 
bulunduğu varsayımı temel alınır. Bu varsayımı temel alan çok sayıda yazar bulunmaktadır; 
Axelrod, Handfield-Jones ve Michaels (2002), Axelrod, Handfield-Jones ve Wwelsu (2001), 
Chambers, Forlon, Handfield-Jones, Hankin ve Michaels (1998), Guthridge, Komm ve 
Lawson (2006), Luthans, Hodgetts ve Luthans (1997: 73-81) bu yazarların başlıcalarıdır. 
Farklılaştırma ve sınıflandırma özellikle 1990’ların sonlarında ortaya çıkmıştır. İnsanlara 
farklılaştırılmış yaklaşım kavramı stratejik portföy kavramından geliştirilmiştir. Kaynak 
temelli yaklaşımda özgün yapabilirliğin biricik doğası örgüt içerisinden oluşturulması 
arzulanır. Örgütler arasındaki oluşturulacak yetenek farklılıkları, bunun iş modelleri 
üzerindeki etkileri, bu etkinin rekabetçi avantaj oluşturan yapabilirlikleri gündeme taşır. 
Örgütlerin insan kaynağının derinliği ve kalitesi kısa vade de bu yetenek yönetimi 
uygulamalarının rakiplerce taklit edilebilirliği söz konusudur. Bu noktada devreye yeteneğe 
saygı duyan, elde tutulmasını sağlayan özgün bir kültür anlayışı devreye girmektedir. Stratejik 
hedeflerle birlikte giden firmaya özgün yetenek kültürü anlayışı ve işleyişi taklit edilemezliği 
sağlamaktadır. 

YETENEK YÖNETİMİNE KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIM İLİŞKİSİ 

Temel çıkış noktalarına baktığımızda; yetenek kalitesi ve derinliği yolu ile katma 
değer yaratmak ve rekabetçi avantaj ve üstünlük sağlamanın kaynak temelli yaklaşım 
ilişkisini tamamladığını ifade edebiliriz. Dierickx ve Cool (1989), yapabilirlikler ve 
varlıkların bileşiminden türeyen avantajın karmaşık sosyal süreçlere iliştirilmesinin zamanla 
oluşacağını ifade etmişlerdir. Yetenekli yöneticilerin takım içerisindeki pozitif etkisi ile değer 
yaratılması yine önem taşımaktadır. Bu konuda Alchian ve Demsetz (1972:777-795) takım 
üretimi konusunda tanımlarken, rakiplerce taklit edilmesi zor, nedensel belirsizlikler olarak 
ifade edilirken, takım üyelerinin sosyal anlamda karmaşık ilişkileri içermesi nedeni ile 
örgütler arası transferleri imkânsız haline getirmekte, bu işe örgütlere ek bir fayda sağlarken 
takım oryantasyonunun önemi vurgulanmaktadır. Örgüt üyeleri arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi ve benimsenmesinde yetenek yönetimi kavramı önemli bir rol oynamaktadır. 
Yetenekli yöneticiler genel yetkinlik ve yapabilirliklere sahiplendikleri insan sermayesi teorisi 
insan kaynaklarının genel yetkinlikleri ve firmaya özgü yetkinlikleri arasında bir ayrıma 
gitmiştir (Flamholtz ve Lacey, 1981). Genel yetkinliklerin bir başka firmaya da transfer 
edilebilir özelliklerini de içinde barındırmaktadır. Genel yetkinlikler ve bununla bağlı yetenek 
yönetimi uygulamaları tüm firmalarda eşit değer yaratmamaktadır. Rekabetçi avantaj kaynağı 
yaratmakla beraber “sürdürülmesi” için zorunlu olabilir. Rousseau ve Greller, 1994 ve 
Kissler, 1994 in bahsettiği “yeni psikolojik sözleşme” karşılıklı olarak çalışma garantisi değil, 
çalışabilirlik garantisi verebilmektedir. Diğer örgütlerde kullanılabilir yetkinliklerin temelini 
oluşturan zorunlu eğitimlere yapılacak yatırımlar emek pazarındaki yetkin kişilerin cezp 
edilmesi ve elde tutulmasını sağlamayabilir. Firmaya özgü rakiplerce taklit edilmesi zor, 
katma değer yaratan daha davranışsal ve psikolojik yapımızda gizli yetkinliklere yapılacak 
yatırımlar rekabetçi üstünlük elde edilmesine yol açacaktır. 

Yüksek potansiyelli çalışanların kariyerlerinin erken aşamalarında ortaya 
çıkarılmaları, yeteneklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi kavramları da yetenek yönetim 
süreçleri içerisinde yer almaktadırlar. Yetenek kavramına nasıl bakıldığı ve bu kalitenin nasıl 
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yaratılacağının anlaşılması konusunda örgütte ortak bir anlayışın benimsenmesi gerekir. Bu 
noktada Cappelli (2008:122) yetenek yönetimini insan sermayesi için duyulan ihtiyaçları 
işverenler açısından karşılayacak bir süreç olarak tanımlamaktadır. İnsan sermayesinden nasıl 
değer yaratırız sorusunu yanıtlamak isteyen, Boudreau ve Ramstad (2006, 2007) yeteneklerin 
gruplanması ve kümelenmesini temel alan “temel yetenek havuzları” kavramını ortaya 
atmışlardır. Yazarlara göre havuzlardaki insan sermayesi yatırımları çoğunlukla örgütsel 
yapabilirliği, stratejik başarı ve rekabetçiliği iyileştirmek içindir. Stratejik portföy mantığı ile 
hareket edilerek farklılaştırılan yatırımların yine orantısız ölçüde farklılaşan bir kazanç 
getireceği, stratejik değer için bir “havuzlama” sisteminin tanımlanması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Bowman ve Hird (2014:78) bunu sınırlı sayı da sınıfı geçen yeteneklere 
uygulanması nedeni ile yetenek havuzlarına girişin kısıtlanmasını bir tehlike olarak görerek, 
çeşitli yazarları (Collings ve Mellahi, 2009; Schuler, Jackson ve Tarique, 2011 ve Scullion ve 
Collings, 2011) yeteneğe daha eşitlikçi, üniversal ve kapsayıcı yaklaşımları ile kültürel 
anlamda bir tezatlık teşkil etmektedir. 

Kariyerlerinin erken aşamasında yetenekleri belirlemek, firmaya özgü yetkinliklere 
sahip olmasını bu da sürdürülebilir bir rekabetçi üstünlük kazanmasını engelleyici bir durum 
yaratabilir. Bu ise firma içerisindeki yetenek yönetim süreçlerini istemeyerek 
“homojenleştirme”sini sağlamaktadır. Çalışanlara belirli şablonlarla veya örgütün yeteneğe 
nasıl bakılacağı konusundaki katı inanç kümesi ile yaklaşarak çalışanları işe almak ve 
geliştirmek, yine bir tehlike olmasının yanında farklı bakış açılarının gelişmesini 
engellemekte, dışarıdan oluşabilecek tehlike ve fırsatlara tepki verme kapasitemize de ciddi 
bir darbe vuracağı konusunda bir takım görüşler bulunmaktadır. Havuz felsefesi yeteneklerin 
elde tutulması ve geliştirilmesi ile birlikte giden maliyetlere bir yatırım gözü ile bakılmasını 
gerektirmiştir. Bu bağlamda, Bowman ve Ambrosini (2000) stratejik yönetimin bir değer 
teorisine duyduğu ihtiyacı ilk defa ortaya koyan yazarlardır. Stratejik varlıkların katma değer 
yaratırken bunların rakiplerce taklit edilmesinden kaçınmanın yollarının çok hızlı bulunması 
önerilmektedir. Barney’e (1991) göre insan sermayesi kaynaklarının firmanın çalışanlarının 
bilgisi, yetkinlikleri, yapabilirlikleri, zekâsı, ilişkileri ve deneyimleri ile temsil edildiğini ifade 
etmektedir.  

Konuya insan kaynakları açısından bakıldığında, Barney ve Clark (2007:134) insan 
kaynakları yönetimi içerisinde bireysel uygulamaların (eğitim, ödül, seçme sistemleri, 
performans yönetimi gibi) sürdürülebilir rekabetçi avantaja öncülük etmeyebileceği, insan 
kaynakları yöneticilerinin değişik insan kaynakları uygulamalarının her biri için tanımlamayı 
ihmal ettiğini savunmaktadırlar. Çeşitli yazarlara göre (Wright ve Snell, 1991; Lado ve 
Wilson, 1994; Becker ve Gerhart, 1996) insan kaynakları için zorluk, insan kaynaklarının 
birbirinden bağımsız en iyi uygulama kümelerini geliştirmekten ziyade bir sinerjik etki 
yaratacak insan kaynakları uygulama sistemlerini geliştirmektir. İnsan kaynakları alt 
sistemlerinin yüksek derecede içsel ilişkilendirilmesi ile önemli bir mantıksal değişime 
gidilirken bunun rakiplerce tanımlanması ve kopyalanması zordur. Bu tür tutarlılık ve 
tamamlayıcılık sürdürülebilir rekabetçi avantaj kaynağı oluştururken, bu konu da yapılan bir 
takım çalışmalar (MacDuffie, 1995; Delery ve Doty, 1996; Youndt ve arkadaşları, 1996) 
insan kaynakları alt süreçlerinin birbirleri ile bütünleşik olması gerektiği savını 
desteklemektedir. Bartlett ve Ghoshal (2002) şirketlerin yetenek savaşlarını ve özgün bilgi, 
yetkinlik ve deneyimli bireylere doğru yönelmesi ile kıt stratejik kaynak olarak tanındığını, 
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çalışanlara bir “yetenek yatırımı” olarak görüldüğünü ifade etmişlerdir. Bu kaynakların 
kullanımı değer yaratan stratejilerce yararlanılması “heterojen” olmalı ve bir firmadan 
diğerine transfer olmamalıdır. Değer açısından ise örgütlerin temel yapabilirliklerine önemli 
katkı sağlaması noktasında insan sermayesine ve yetenekli kişilere bakılmaktadır. İnsanlara 
ister kapsayıcı, isterse dışlayıcı açıdan yaklaşılsın bunların potansiyelini ortaya çıkaracak 
yetenek süreçlerinin mutlaka organize edilmelidir.  

Genel yapabilirliklere sahip yüksek potansiyelli olanlar değerlidir, bundan dolayı 
ödüllendirilmeli ve adanmışlıkları sağlanmalıdır. Kaynak temelli yaklaşımda ise firmalar 
arasında eş değerde olan ve kolaylıkla kazanılan herhangi bir varlık veya yapabilirlik 
Rumelt’e göre (1984) bu tip yönetsel yetenekler dışarıdan alınırken, örgüt içerisinde 
oluşturulmaz. Firmaya özgün teknik bilgiye sahip bireyler en değerli olanlardır. Bunların 
yetkinliklerine yapılırken firmada farklılık yaratacak öngörüye sahiptirler. Bu bilgi 
destekleyici sistemler, yapılar ve süreçlerce desteklenir ve örgüt içerisinde içselleştirilen 
yetenekler arasında içsel ilişkinin oluşturulması ile dışarıdan temininden ziyade içeriden 
oluşturulması daha kolaylaşır. Bu bilgi insan kaynakları yöneticilerinin bir stratejik ortak 
olarak davranması için zorunlu bir başlangıç noktasıdır. 

Ayrıca nasıl bir pozisyon niteliği konusunda da karar vermek gerekir. Firmayı 
rakiplerden ayırıcı ana temaları, bu farklılaştırmaya ulaşmak için değer zincirinin yeniden 
kurgulanması önem taşımaktadır. Bazı firmalarda değerli ve taklit edilemeyen varlıklar 
örgütlerin hislerine, kısaca firmanın kültürüne iliştirilmiştir. İşte tam da bu noktada, örgütlerin 
özgün koşulları ile uyumlu bir gelişim yaklaşımına da ihtiyaç vardır. Gelişimde firma 
performansına pozitif etki, rekabetçi avantaj sağlayacak geliştirme ve gelecekte ihtiyaç 
duyulabilecek yapabilirlikleri belirlemek başlangıç noktamızı oluşturacaktır. Dış çevrelerin 
dinamik ve önceden tahmin edilemezliği ihtiyaç duyabilecek iş bilgisi ve yapabilirlik 
çeşitlerinde önceden tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorluk daha fazla çeşitliliğe 
olanak tanımaya ve esnekliğe duyulan ihtiyacı da körüklemektedir. Firmaların başarısındaki 
nitelikler, kişilikler, özgün koşullar ve belirli öngörülere dayanması nedeni ile yargılara 
dayanılması kaçınılmazdır. Elit yüksek potansiyelli kişilerin belirlenmesi için temel ölçütlerin 
önerilmesi gerekir. Bu ise yukarıda da ifade edildiği üzere iş modellerinin akışının düşük 
(stratejik kararlılık) olduğu durumlar da gerekli olup bir risk ve tehlikeyi de beraberinde 
taşımaktadır. Martin ve Schmidt’in (2010) yaptığı araştırmada yüksek potansiyelli olanlardaki 
ölçütler olarak yapabilirlik, tutku ile bağlanmak/adanmışlık ve arzu/heyecan ortaya çıkmıştır. 
Sorun ise, bu evrensel ölçütlerin her şirketin ihtiyaçları ile örtüşmemesidir. Hemen iş oyununa 
girmeye hazır olanların beklediği “benchin” kuvvetlendirilmesi firmaların değer süreçlerine 
dâhil olması, firmaya özgü deneyim yaşamamış kişilerin işe alınması rekabetçi avantajın elde 
tutulmasında yıkıcı etkiye sahip olabilir. Sıklıkla, iki veya üç yıl da bir görev rolleri yolu ile 
yüksek potansiyelli olmaya yönelten yetenek sistemlerine kaynak temelli bakış açısı eleştirisi 
getirilirse, bu sürede gerçekten değer yaratacak bilgi ve deneyim yönelimli öngörülerini 
geliştiremeyebilirler. 

Bireylerin uzun vadeli görevlerde kalmaları rekabetçi avantajı destekleyebilir. İnsan 
kaynakları uygulamaları örgütler de insan sermayesi ve çalışanların bağlılığını geliştirme de 
önemli bir kaldıraçtır. İnsan kaynakları uygulamaları örgüte değer sunan işgücünün 
yetkinliklerini doğrudan etkilerken yetenek yönetimi geniş bir perspektiften değer kaldıraç 
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etkisini gösterir. İnsan kaynakları rekabetçi avantajın bir kaynağı olan insan varlığının 
geliştirilmesindeki etkinliği yolu ile performansı etkiler (Ulrich, 1997: 28). İşe alım, seçme, 
eğitim ve kariyer geliştirme süreçlerinin etkin kullanılması ile maliyetlerde bir azalma, 
yetkinliklerin kazanılmasındaki hız artışı ihtiyaç duyulan görev performansının ötesinde kişiyi 
bütün olarak değerlendirildiği savunulmaktadır (O’Leary vd. 2002). Paydaş beklentilerini 
artırmak ve değerli sonuçlar üretmek için bireysel yetkinlikler ve örgütsel yapabilirliklerin 
bütünleştirilmesi bir tür kaldıraç mekanizmasıdır. Değer yaratma da insan kaynakları işin bir 
parçası olan paydaşları tanımalıdır. Paydaşların olması istediği hedefler ve değerler nelerdir? 
İnsan kaynaklarının sunduğu hizmetler iş paydaşlarımızın maliyetlerini veya gelirlerini nasıl 
artırıyor? Bu hizmetler dış paydaşlara etkin olarak sunuluyor mu? İnsan kaynakları işin 
parçası değil, kendisidir. İnsan kaynakları yaptığı her işin odağına paydaşlarının taleplerini 
yerleştirmelidir. İnsan kaynakları örgütlerin sürdürülebilir rekabetçi avantaj yaratmasının 
temelini ve DNA’sını oluşturan örgütsel yapabilirliğin geliştirilmesinde mimar ve mühendis 
rolünü üstlenmelidir. Çünkü genel anlamda insan kaynakları ve yetenek yönetimi taklit 
edilemez, kopyalanamaz ve katma değer yaratarak oluşturulan insan kalitesi ve derinliği ile 
rekabetçi avantajın en önemli kaynağıdır.  

SONUÇ 

Yeteneklerin yetkinlikleri ile örgütün kısa ve uzun vadeli dış çevreye olan yaşamsal 
tepkisi arasında bir ilişki kurulmalıdır. Bu ilişki insana yapılacak yatırımların yönünü de 
belirleyecektir. İnsan kaynakları faaliyetlerinin maksimum katma değer yaratacak biçimde 
örgütlenmelerini, insan kaynakları felsefe, politika ve stratejilerinin yeniden düzenlenmesini 
sağlarken insan kaynakları sonuçlarına odaklanmamızı sağlayacaktır. İnsan kaynakları 
yeteneklerin bireysel yapabilirliklerini artırma da ve örgüt içerisinde kalmalarını ve 
adanmışlıklarını sağlamak için net bir “çalışan değer teklifi” sunmalıdır. İnsan kaynakları 
örgüt içerisindeki paydaşların dış çevre de oluşabilecek risk ve fırsatlara, stratejiye, süreçlere 
aynı lensle bakmalarını sağlamak için “ortak bir akıl” geliştirmelidir. Bu ise ortak 
duyumsamayı, davranmayı ve hareket edilmesini gündeme getirir. Bu gündemin temelinde bir 
dönüşüm kültürü yatar. Stratejik anlamda belirlenen davranış kalıpları yaratmak kültür ve 
yapabilirliği temel alarak iş çevresindeki eğilimlere ve iş stratejilerine ortak bir bakış açısının 
çerçevesini çizer. İnsan kaynaklarının temel rollerinden biri olan ve kaynak temelli yaklaşımı 
oluşturan nitelikleri içerisinde barındıran “örgütsel yapabilirlikler” içerisinde “yetenek” 
kavramı, felsefesi ve düşüncesinin yerleştirilmesi ve kökleşmesi için çaba göstermelidir. 
Kaynak Temelli Görüşe göre rekabet avantajı ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan bu 
kaynaklar stratejik kaynaklar olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile kaynaklar, ticareti 
yapılamadığı, taklit edilemediği, ikame edilemediği ve organize edilebildiği ölçüde 
stratejiktir. Bu doğrultuda, işletmeler için insan ikame edilemeyen bir faktör olduğundan 
önemli bir noktadadır. Bu bağlamda yetenek kavramı da önemlidir, çünkü yetenek 
değerlendirebildiği ölçüde rekabet avantajı sağlayabilir  (Barney ve Clark, 2007:139). 

Başka bir ifade ile kaynaklar, ticareti yapılamadığı, taklit edilemediği, ikame 
edilemediği (Dierickx ve Cool, 1989: 1510) Kaynak Tabanlı Görüşün iki temel kabulünden 
biri olan kaynak heterojenliğine vurgu yapmış ve geleneksel ekonomin arz-talep odaklı, arz ve 
talebi dengeleyerek kar elde etme düşüncesinin ötesine geçmiştir (Barney ve Clark, 2007: 11).  
ve organize edilebildiği ölçüde stratejiktir (Barney ve Clark, 2007: 67). 
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Yazarlar çoğu örgütte kısa ve uzun vade de karar vermeye odaklanma ve kaynak 
dağıtımı arasındaki alışveriş de bir gerilimin mevcut olduğunu, insan kaynaklarının mevcut 
örgütsel ihtiyaçları karşılama da zorluk çekerken uzun vadeli örgütsel stratejileri araştırmaya 
da çok az zaman harcamaktadırlar, yazarlar bu eğilimi kırmak için insan kaynaklarını bir 
stratejik rolünü oynamalarını tavsiye etmektedirler. İnsan kaynakları sürekli olarak nadiren 
bulunan, taklit edilemeyen, katma değer yaratan ve ikamesi olmayan (yerinin doldurulması 
nispeten zor olan) örgütsel yapabilirliği mevcut ve gelecekteki stratejiler doğrultusun da 
sorgularken buradan gelen bilgilerle kendini de sürekli yenilemelidir. 
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GĠRĠġĠMCĠLĠK VE LĠDERLĠĞE FARKLI BĠR BAKIġ: 
GĠRĠġĠMCĠ LĠDERLĠK 

Ġlknur UNCUOĞLU YOLCU* 

Öz 

Girişimci liderlik; diğer liderlik stillerinden farklı olarak inovasyonu önde tutan, işletmenin girişimcilik yönünü 
güçlendirmeye yönelik yapılan yönlendirme olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan rekabet, firmaları daha fazla 
girişimci davranmaya zorlamaktadır. Bu nedenle işletmeler yöneticiden ziyade girişimci liderlere ihtiyaç 
duymaktadır. Girişimci liderlerin sahip oldukları belirli nitelikler rekabetçi pazarlarda işletmenin varlığını 
gösterebilmesi ve sürdürebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Girişimci liderlerin işletmelerin rekabet 
gücünü artırmasına katkı sağlaması; ülke kalkınmasında da önemli bir rol üstlenmelerini kaçınılmaz kılmaktadır. 
Bu durum toplumun girişimci liderlere her zamankinden daha fazla gereksinim duyduğu görüşünü giderek 
yaygınlaştırmaktadır. Bu çalışmada öncelikle liderlik ve girişimcilik kavramları ile bu kavramların çeşitleri ele 
alınmıştır. Çalışmanın esas amacını oluşturan girişimci liderlik konusuna ait teorik çerçeve çizilmeye ve konu 
detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Liderlik, Girişimci Liderlik, Girişimci Lider 

 

A DIFFERENT VIEW OF ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP: 

THE ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP 

Abstract 

Unlike other leadership styles, the entrepreneurial leadership stands out as a direction to strengthen the aspect of 
entrepreneurship by keeping innovation at the forefront. Increasing competition force companies to be more 
entrepreneurial. Thus, businesses need entrepreneurial leaders instead of managers. Entrepreneurial leaders 
possess certain qualities are important for businesses to show and sustain their presence in competitive markets. 
Entrepreneurial leaders contribute to increasing the competitiveness of businesses; so they play a crucial role in 
the development of the country inevitably. This situation extend that the opinion that the community needs 
entrepreneurial leaders more than ever. In this study, concepts and types of leadership and entrepreneurship are 
discussed firstly. Secondly, the theoretical framework for entrepreneurial leadership, which is the main aim of 
the study, is tried to be drawn up and explained in details. 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Leadership, Entrepreneurial Leadership, Entrepreneurial Leader 

 

1. GĠRĠġ 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte en fazla göze çarpan nokta insan faktörünün 
önplana çıkmasıdır. Bilgi toplumunda üretim için her şeyden önce insan gelmektedir. İnsan 
faktörü hem üretimin temeli hem de geleceği olarak kabul edilmektedir. Daha önceleri 
üretime başlanmadan önce ilk düşünülen maddi sermaye iken bilgi toplumunda maddi 
sermayenin yanına beşeri sermaye de eklenmiştir. 

                                                           
* Arş. Grv. Dr. Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ABD, 
ilknuruncuoglu@beun.edu.tr 
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Günümüz rekabetçi iş ortamında işletmelerin ayakta kalabilmeleri girişimcilik fikrinin 
sürdürülebilir olmasına dayanmaktadır. Daha açık bir ifade ile işletmelerin girişimciliği bir 
bütün halinde işletmenin tüm birimlerine yayabilecek bir tutum sergilemesi gerekmektedir. 
Bu durum değişen piyasa koşullarına gerekli uyumun hızla sağlanmasına; dolayısıyla 
işletmenin zarardan korunmasına ve/veya işletmenin kar elde etmesine fayda sağlayacaktır. 

Son yıllarda oldukça artan rekabet işletmelere sadece girişimciliği benimsemeye zorlamaz; 
aynı zamanda işletmenin liderlerinin de dinamik iş çevresine ayak uydurabilecek kişilerden 
olmasını zorunlu kılar. Bu nedenle işletmeler liderleri sadece işlerin yürütülmesinden sorumlu 
olan kişi olarak görmekten ileri giderek; liderin girişimciliği işletmenin tüm birimlerine 
iletebilen değişim kaynağı ve kanalı olarak görmektedir. 

 

2. GĠRĠġĠMCĠ VE GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMI 
Günümüz dünya ekonomisinde başkalarının fark edemediği fırsatları gören, değerlendiren ve 
yapısal değişimlere açık bireyler olan girişimciler; ülke kalkınması ve işletmelerin devamlılığı 
açısından oldukça büyük öneme sahiptir. 

Girişimcilik kavramının kökeni Fransızca olup ilk kez Fransız ekonomist Richard Cantillon 
tarafından literatüre kazandırılmıştır. Daha sonra Say girişimcinin üretim faktörlerini bir araya 
getirerek risk alan kişi olduğunu öne sürmüş ve girişimcinin bugün yaygın olarak kullanılan 
anlamını ortaya koymuştur. Teorik olarak iktisata bağlı olan girişimcilik Schumpeter‘e göre 
ise yeniliğin getirmiş olduğu ―yaratıcı yıkım‖ olarak kabul edilmektedir. 

Sayles ve Stewart (1995) girişimciliğin üç bileşenin varlığı ile ortaya çıkacağını savunmuştur: 
(1) kar fırsatlarını kaynak gözetmeksizin yakalamaya çalışmak; (2) var olan kaynakları 
öğrenme, sinerji ya da ilk başlatan olma yoluyla arttırma; (3) iş yapış şekillerini değiştirme ve 
kaynakların yeni kombinasyonlarına yönelik değişim ve yenilikçiliğin desteklenmesidir. 

Geleneksel anlamda bir girişimci kendine güvenen, yüksek seviyede özgüvene sahip, 
yenilikçi, özgür düşünceye sahip, koymuş olduğu hedeflere ulaşmaya çalışan, sorunları 
sürekli kendi yöntemleriyle çözen, risk alan ve hatalarından öğrenen enerjisi yüksek 
insanlardır (Fernald, ve diğerleri, 2005; Nwoye, 2011: 68; Lepnurm ve Bergh,1995). Genel 
anlamda birçok girişimcide göze çarpan özellikler şöyledir: (Nwoye, 2011: 68). 

Fırsat gözleyen: Birçok girişimci bir ihtiyacı bulmak ve bu ihtiyacı karşılamak için yollar 
arayarak başlangıç yaparlar. 

Hayalperest: Orijinal fikirler rekabetçi ortamda girişimci için büyük fırsatlar 
doğurabilmektedir. 

Sıkı çalışabilme: Çalışmalar girişimcilerin sıkı çalışan ve hedeflerine odaklanan insanlar 
olduğunu ortaya koymuştur. Ancak girişimcilerin sıkı çalışmayı orijinal fikirler ve dürüst 
biçimde iş yapışla birleştirdiği açıktır. 

Israrcı olma: Girişimciler asla pes etmezler ve hayali olan girişimi hayata geçirmek için 
ısrarcı olurlar. 
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Risk alma kabiliyeti ve arzusu olma: Risk alma kabiliyeti ve arzusu olması bir girişimciden 
beklenen bir durumdur. Ayrıca girişimciler planlama, tahmin yapma ve hesaplamada 
uzmanlık gösterebilen kişilerdir. 

Bağımsızlık: Birçok girişimci sadece kar için çalışıyor gibi görünmesine rağmen kendi 
işlerinin patronu olmaktan da büyük keyif almaktadırlar. 

Kar: Başarılı girişimciler her zaman kar marjını göz önünde bulundururlar, çünkü 
işletmelerinin başarısı kurulan girişimin geleceğe taşınması için yöneticilik ve liderlikle 
birlikte yatırılan sermayenin maksimum dönüşü olan kar ile ölçülmektedir. 

Özgüven: Girişimciler kendi işletmelerini yönetirken kendine duydukları özgüven sayesinde 
risk alırlar. 

Disiplin: Başarılı girişimciler öncelik sırasını en önemli olduğunu düşündüklerine verme 
kabiliyetine sahiptirler bu nedenle kolaya kaçmaz ya da önemsiz işlere fazla zaman 
harcamazlar. 

Muhakeme: Başarılı girişimciler hızlı ve mantıklı karar alabilme yeteneğine sahiptirler. 

Değişimi kabullenebilme: Değişimin olması bütün işletmeler için olağandır ancak girişimciler 
özellikle işletmenin büyümesi arzu edildiğinde değişimin tetikleyicisi konumunda olabilirler. 

Sonuç odaklı olma: Bir girişimci sonuç odaklıdır, sonuca ulaşmak için geçeceği sürece 
odaklanmaz. 

Başarma ihtiyacı hissetme: Her ne kadar kar elde etmek istese de bir girişimci kişisel olarak 
da başarı ihtiyacını karşılamak ister. 

İyimser: Girişimciler iyimser ve gelecek odaklıdır; başarının mümkün olduğuna ve kar elde 
etmek için kaynakları riske atmaları gerektiğine inanırlar (Nwoye, 2011: 68). 

 

2.1. GiriĢimcilik ÇeĢitleri 

Yapılan araştırmalar girişimciliğin pek çok çeşidinin olduğunu ortaya koymuştur. Girişimciler 
taşımış oldukları farklı özelliklere göre farklı isimler almaktadırlar. Girişimcilik kavramı 
farklı özellikler göz önüne alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.1.1. Eko GiriĢimcilik 

Eko girişimcilik, bir şirketin kuruluş aşamasının dışına taşan yenilikçi, pazar odaklı, kişiliğe 
dönük çevresel yenilikler ve ürünler vasıtasıyla değer yaratımının bir şeklidir (Schaltegger, 
2002: 48). Eko girişimciler, diğer girişimciler gibi kar elde etme amacı güderler ancak diğer 
girişimcilerden farklı olarak çevre konularına karşı duyarlılığı da ön planda tutarak iş 
süreçlerini yerine getirmektedirler.  
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2.1.2. Sosyal GiriĢimcilik 

Sosyal girişimcilik, kar amacı gütmeyen işletme ya da kamu sektöründe gerçekleşen yenilikçi 
ve toplumsal değer yaratan bir eylemdir (Austin, ve diğerleri; 2006: 2).  Aynı zamanda sosyal 
girişimcilik sosyal faydayı sağlamak ve sürdürmek için uygulanabilir sosyo-ekonomik 
yapılar, kurumlar, örgütler ve eylemler oluşumudur (Fowler, 2000). 

2.1.3. Kurumsal GiriĢimcilik 

Kurumsal girişimcilik, mevcut işletmeyi içsel yenilikçilik ya da yatırım ile yeni bir işletmeye 
dönüştürme sürecidir (Guth ve Ginsberg, 1990: 5). Kurumsal girişimcilik, bireysel ve 
kurumsal büyümeyi destekleyen, çalışanlara yaratıcılık yeteneklerini kullanma fırsatı veren, 
bir şirketin pazara verdiği tepkiyi hızlandıran ve çok işlevli işbirliğini teşvik eden bir örgüt 
kültürü yaratarak hissedarların değerini artırabilen bir duruştur (Zahra,1996). 

2.1.4. Ġç GiriĢimcilik 

İç girişimcilik değer yaratma fırsatını inovasyonla ortaya çıkarma ve geliştirme bununla 
birlikte yeni veya mevcut işletmede insan ve sermaye kaynağına ya da girişimcinin bulunduğu 
yere bakılmaksızın bu fırsatın değerlendirilmesi sürecidir (Churchill, 1992: 586). İç 
girişimcilik, büyük bir organizasyon içinde uzmanlaşmış ve/veya yenilikçi personel 
hizmetlerinin, teknoloji veya yöntemlerinin, dahili pazar testi için tasarlanmış nispeten küçük 
ve bağımsız birimlerin örgüt içine yayılmasıdır(Nielson,ve diğerleri,1985). 

2.1.5. Stratejik GiriĢimcilik 

Stratejik girişimcilik, işletmenin arzu edilen performansı gösterebilmesi için fırsat ve rekabet 
avantajı arama davranışlarının aynı anda gösterilmesidir (Ireland, Hitt ve Sirmon 2003). Bir 
başka deyişle stratejik girişimcilik işletmenin girişimcilik yönüyle değer yaratma potansiyeli 
yüksek olan fırsatları belirleme ve sonrasında bu fırsatları stratejik eylemlerle değerlendirerek 
faydalanma sürecidir (Kyrgidou ve Hughes, 2010). 

 

3. LĠDERLĠK KAVRAMI 

Liderlik ortak bir amaç doğrultusunda bir grup izleyici ve bir liderin ortak katılımı olan 
ilişkidir (Gupta ve Macmillian, 2004: 3). Liderlik belirli bir grubun belirli şartlar altında 
faaliyetlerinin etkilenmesi ve yönlendirilmesidir (Koçel, 2011: 569). Liderlik kavramı 
incelendiğinde vazgeçilmez iki unsur göze çarpmaktadır: lider ve izleyenler. Liderliğin 
oluşabilmesi için belirli bir izleyicinin kendisini çeşitli niteliklerinden dolayı lider olarak 
görmesi gerekmektedir. İzleyicilerin bir bireyi lider olarak kabul etmesi için aradığı 
düşünülen çeşitli niteliklere göre sınıflandırılan liderlik teorileri bulunmaktadır.  
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3.1. Liderlik Teorileri 

Liderlik üzerine yapılan birçok araştırmada liderliğin doğuştan gelen bir özellik olduğu ve 
lideri diğerlerinden ayıran birtakım özellikler olduğunu ileri sürmüşlerdir. Böylece liderde 
bulunması gereken niteliklerin ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak araştırmacılar bu 
konuda tam bir görüş birliğine sahip olamamışlardır. Bu nedenle liderlik ile ilgili farklı 
yaklaşımlar türetilmiştir. (Efil, 2010: 175). 

3.1.1. Özellikler Teorisi 

Özellikler teorisi lideri diğerlerinden ayıran özelliklerin var olduğunu savunarak bu 
özelliklerin neler olduğunu ortaya koymayı hedeflemiştir (Özkalp ve Kırel, 2011: 311). 

Teoriye göre etkin olan lideri etkin olmayandan ayıran temel özellikler bulunmaktadır. Bu 
özellikler liderin fiziksel, zihinsel, kişilik durumu, sosyo-ekonomik niteliklerinden 
oluşmaktadır (Güney,2006).  

Teoriyi açıklamaya çalışan araştırmalarda en önemli vurgu bireylerin bazılarında bulunan 
fiziksel ve zihinsel özelliklerin onları diğerlerinden ayırarak lider konumuna yerleştirdiğidir 
(Can, ve diğerleri, 2006: 297). 

3.1.2. DavranıĢsal Liderlik Teorisi 

Özellikler teorisini yetersiz bulan araştırmacılar zamanla liderlerin davranışlarına 
odaklanmaya başlamışlardır. Özellikler teorisi, grup ya da örgütün liderinde zihinsel ve 
fiziksel özellikler ararken; davranışsal liderlik teorisinde liderlerin davranışlarına 
odaklanmaktadır. Davranış teorisi üzerinde çalışan araştırmacılar örgüt liderinin başarılı 
olabilmesi için liderin doğru davranışları sergilemeleri gerektiğini ve bu davranışları 
göstermeleri için gerektiğinde eğitilmeleri kanısına varmışlardır (Can, ve diğerleri, 2006: 
299). 

Teorinin temelini liderin neyi nasıl yaptığının belirlenmesi oluşturmaktadır (Güney, 2006). 
Liderlerin davranışları üzerine yapılan temel çalışmalar Michigan ve Ohio State Üniversitesi 
çalışmalarıdır. 

Ohio State Üniversitesi çalışmalarında ise liderin davranışları ilişkiye dönük ve yapıya dönük 
olmak üzere ikiye ayrıldığını ortaya çıkarmıştır (Özkalp ve Kırel, 2011: 312). Yapıya dönük 
davranışlarda liderin örgütsel amaçlar koyma, bu amaçlar doğrultusunda astlarını(izleyenleri)  
örgütleme, yönlendirme ve kontrol etme durumu söz konusudur. Öte yandan ilişkiye dönük 
davranışlarda lider ile astlar arasındaki karşılıklı güven ve saygıya dayanan ve liderin 
astlarının duygu ve fikirlerini anlama derecesi ön plandadır (Can, ve diğerleri, 2006:301). 

Michigan State Üniversitesi çalışmalarında ise liderliğin işe ve çalışana dönük davranışlar 
olarak iki şekilde ortaya çıktığı savunulmuştur. İşe dönük liderlik davranışında lider astlarının 
yapmış olduğu işe odaklanmaktadır. Öte yandan çalışana dönük liderlik davranışında 
çalışanların işlerinde tatmin olmaları ile ilgilenilmektedir (Özkalp ve Kırel, 2011: 312). 
Michigan State Üniversitesi çalışmaları Ohio State Üniversitesi çalışmalarının aksine bir 
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liderin aynı zamanda hem çalışan hem üretim odaklı olamayacağını savunur (Can, ve 
diğerleri, 2006: 302). 

3.1.3. Durumsal Liderlik Teorisi 

Davranışsal liderlik yaklaşımlarını yetersiz bulan araştırmacılar liderlerin çeşitli durum ya da 
koşullarda verdikleri tepkileri tespit etmeye çalışmışlardır. Bu teori üzerinde çalışılan çeşitli 
yaklaşımların başında; Fiedler‘in Durumsallık Kuramı, Tannenbaum ve Schmidt‘in Liderlik 
Doğrusu Kuramı, Reddin‘in Üç Boyutlu Önderlik Modeli, Yol-Amaç Kuramı, Yaşam 
Döngüsü Modeli, Vroom-Yetton- Jago‘nun Lider- Katılma Kuramı, Lider Üye değişimi 
Modeli gelmektedir (Can, ve diğerleri, 2006). 

Durumsal liderlik teorisi liderlik olayının koşullara bağlı olduğunu savunduğu için koşul 
bağımlılık teorisi olarak da adlandırılmaktadır. Teoriye göre liderliğin etkinliği; 
“gerçekleştirilmesi arzulanan amacın niteliği, izleyenlerin yetenek ve beklentileri, liderliğin 
oluştuğu örgütün özellikleri, liderin ve izleyenlerin geçmiş tecrübeleri”ne bağlıdır (Koçel, 
2011).  

3.2. Liderlikte ÇağdaĢ YaklaĢımlar 

Yönetim alanında yaşanan gelişmeler geleneksel liderlik stillerinin yetersiz olduğu düşüncesi 
ile liderliği modern boyutlara taşımıştır. Böylece yeni liderlik yaklaşımları gelişmiştir. Bu 
yaklaşımlar; dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik, karizmatik liderliktir. Ancak son 
zamanlarda gündeme gelen yeni bir liderlik yaklaşımı olan girişimci liderlik de literatürde yer 
almaktadır. 

3.2.1. DönüĢtürücü Liderlik YaklaĢımı 

Dönüştürücü liderlik, liderin izleyenlerin inanç, değer ve ihtiyaçlarını değiştirme prensibine 
dayanır. Dönüştürücü lider ilham veren, izleyenleri ile bireysel olarak ilgilenen, karşılaştıkları 
sorunları daha rahat çözebilmeleri için entelektüel olarak gelişme olanağı tanıyan liderdir 
(Can, ve diğerleri, 2006: 325-326). Burns'e (1978) göre dönüştürücü lider takipçileri önemsiz 
işlerle ilgilenmekten uzaklaştıran, bununla birlikte takipçileri ulaşılması mümkün görünmeyen 
ortak bir amaç etrafında toplayabilen kişidir (Barbuto, 2005). Liderler, dönüşümsel 
davranışlar ile yenilikçi problem çözme yetenekleri geliştirme ve başarı çıtasını yükseltmek 
amacıyla izleyenlerinden maksimum performans almayı hedeflerler  (Barbuto, 2005). 

3.2.2. EtkileĢimci Liderlik YaklaĢımı 

Etkileşimci liderlik, örgütsel hedeflere ulaşmak amacıyla takipçilerin yüksek performans 
göstermeleri için, bireysel ihtiyaçların giderilmesi yoluyla takipçilerin motive olmalarını 
sağlayan, geleneksel bir liderlik tarzıdır (Bakan ve Büyükbeşe, 2010: 75). 

Etkileşimsel davranışlar Burns (1978) tarafından lider ile izleyenleri arasında izleyenlerin 
performansları karşısında liderin ödüllendirmesine dayalı bir süreç olarak kabul edilmektedir 

(Podsakoff, ve diğerleri, 1990). 
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Etkileşimci lider, çalışanlar için hedefleri belirler, günlük faaliyetleri yönlendirir, uyumsuzluk 
durumlarında kontrol mekanizmasını devreye sokar. Bu liderler daha çok iş odaklıdırlar ve 
mevkilerini politikalar, bir takım süreç ve kişisel ilişkiler vasıtasıyla ellerinde tutarlar. 
(Tomey, 2009: 186; Kırılmaz, 2014: 251). 

3.2.3. Karizmatik Liderlik YaklaĢımı 

Karizma kavramından yönetim literatüründe ilk bahseden kişi olan bürokrasi yaklaşımının 
kurucusu Max Weber karizma kavramını ―izleyenlerin gözünde liderde var olduğuna kuvvetle 
inanılan Allah vergisi efsanevi güç‖ olarak tanımlamıştır (Can, ve diğerleri, 2006: 323). 
Weber (1947) karizmatik liderlik kavramını astlarından liderlerinin olağanüstü beceri veya 
yetenekler ile donatılmış birisi olarak algılamalarından kaynaklanan bir kavram olduğunu öne 
sürmüştür (Barbuto, 2005). 

3.2.4. GiriĢimci Liderlik Kavramı 

Girişimci liderlik, girişimcilik ve liderlik kavramlarından farklı olan yeni bir liderlik modeli 
olarak kabul edilmektedir (Greenberg ve diğerleri, 2011). 

Girişimci liderlik, girişimsel fırsatların keşfedilmesi ve fark edilmesini içeren örgütsel 
amaçların başarılmasına yönelik grup üyelerinin performanslarının yönlendirilmesi ve 
etkilenmesi gerekliliğidir (Renko ve diğerleri,2015: 55). 

Bir başka ifade ile girişimci liderlik, öngörülmesi büyük ölçüde mümkün olmayan çevre 
koşulları ile başa çıkabilmek için girişimci liderlerin firmanın gerekli çeşitliliği sunabilecek 
kapasitesini artırabilme ve fırsatları yakalayabilmek için firmayı yeniden konumlandırabilme 
rolüdür (Huang, ve diğerleri, 2014: 454). 

Girişimci liderliğin özünde herkesin içinde bulundurduğu yenilikçilik ruhunu tekrar 
canlandırabilmek yatmaktadır (Kuratko, 2007: 2). Özel bir liderlik şekli olan girişimci 
liderlik; hem fırsat hem de avantaj arama davranışlarını vurgulamak için kaynakları stratejik 
olarak yöneterek başkalarını etkileme yeteneğidir (Ireland, ve diğerleri, 2003: 971). Nwoye 
(2011) göre girişimci liderlik, girişimsel fırsatları tanımlamayı, değerlendirmeyi ve 
faydalanmayı kolaylaştıran sosyal etki sürecidir (Nwoye, 2011: 66). 

Girişimci liderlik, belirsiz iş çevresini yeni bir dizi işlemi kavrama ve anlama yoluyla iş 
biriminde gerekli olan çeşitliliği yaratacak kapasiteyi oluşturan bir lider rolüdür (Gupta ve 
Macmillian, 2004: 1-2). Bununla birlikte girişimci liderlerde inisiyatif alma, örgüt için kritik 
roller üstlenme ve çalışanları enerjik tutma gibi birtakım özellikler bulunmaktadır (Nwoye, 
2011: 66). 

Girişimci liderlik, liderlik ve girişimciliği aynı eksene oturtarak girişimcilik sürecinde 
bireylerin önemini ortaya koyduğu için önemlidir (Renko, ve diğerleri, 2015:55). Esasında 
girişimci liderlik, tüm paydaşların istediği örgütün olumlu büyüme niyetinin bir girişimci gibi 
farkına varılarak, bu doğrultuda düşünmek, davranmak ve uygulama düşüncesine dayanır 
(Nwoye,2011: 66). Girişimci liderlerin göz önünde bulundurduğu önemli kriterlerden birisi de 
stratejik değer yaratabilmek için vizyonu benimseyen ve vizyona göre hareket edebilen 
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bağımsız destek üyelerini seçme ve yönlendirme gerekliliği doğuran vizyoner senaryolar 
üretme zorunluluklarıdır (Chen,2007: 239). 

Girişimci liderler, sürekli değişim içinde olan çevre ile başa çıkabilmek için işletmenin gerekli 
çeşitlilikleri yaratma kapasitesini artırmak ve fırsatları yakalamak için işletmeyi yeniden 
konumlandırabilirler (Huang, ve diğerleri, 2014: 454). Aynı doğrultuda girişimci liderler yeni 
bir girişim kuran ya da var olan örgütte yeni ürün geliştirme ya da inovasyon ile yeniliği 
ortaya çıkaracak değişimleri gerçekleştiren kişiler olarak nitelendirilmektedir (Surie ve 
Ashley, 2008: 239). 

Girişimci liderliğin başkalarını fırsat ve rekabet üstünlüğü arama davranışına yönlendirebilme 
yeteneği olduğunu savunan Covin ve Slevin  (2002)‘e göre girişimci liderliği şekillendiren altı 
koşul bulunmaktadır. 

 Girişimcilik yeteneğinin beslenmesi 
 Mevcut iş modelini tehdit eden inovasyonların korunması 
 Fırsatların anlam kazanması 
 Egemen mantığın sorgulanması 
 ―Aldatıcı basit soruların‖ tekrar gözden geçirilmesi 
 Girişimcilik ve stratejik yönetimin birleştirilmesi 

Surie ve Ashley (2008: 240)‘e göre ise girişimci liderler pragmatik etik ve değerlere; sistem 
verimliliği ile değer yaratma ve bunu mümkün kılacak sabit bir örgüt toplumu oluşturmaya 
odaklanmışlardır. 

Darling ve Bebee (2007) ise girişimci liderlerin iletişim konusunda hassas olmaları konusuna 
değinmişlerdir. Başarılı girişimci liderlerin ―vizyona önem verme, sözel ya da sözel olmayan 
iletişimi sağlama, dürüst olma, astlarına güvenme, gibi dört stratejiye sahip olduğunu 
vurgulamışlardır. 
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Tablo 1: Girişimciler ve Liderlerin Özellikleri 

GiriĢimcilik Özellikleri Liderlik Özellikleri 
Motive Etme Kabiliyeti Olan (3) İletişim Kabiliyeti Olan (12) 
Başarı Odaklı (15) Dinlemeyi Bilen (9) 
Bağımsız (6) Motive Etme Kabiliyeti Olan (15) 
Yaratıcı (10) Başkaları İle Çalışma Kabiliyeti Olan (7) 
Esnek (2) Başarı Odaklı (7) 
Belirsizliğe Karşı Yüksek Toleranslı (5) Karizmatik (13) 
Hırslı (3) Görevine Kendisini Adamış (7) 
Sabırlı (1) Yaratıcı (5) 
Israrlı (3) Esnek (6) 
Risk Alan (24) Dürüst ve Güvenilir (12) 
Öngörülü (6) Sabırlı (3) 

 
 
 
 
 

Israrlı (2) 
Risk Alan (6) 
Stratejik Düşünen (5) 
Güven Veren (12) 
Öngörülü (29) 

*Literatürde geçen özellikler ele alınmıştır. 

                             **Kaynak: Fernald ve diğerleri (2005: 6) 

 

Tablo 1‘de başarılı girişimcilerin ve liderlerin literatürde saptanan belirgin özellikleri 
sunulmuştur. Literatürde en fazla değinilen girişimci özellikleri tabloda da belirtildiği gibi 
―risk alan, başarı odaklı ve yaratıcı” olarak belirlenmiştir. Öte yandan lider özellikleri içinde 
literatürde en çok bahsi geçen özellikler ise ―öngörülü, motive edebilen, karizmatik, iletişim 
kurabilen, dürüst ve güvenilir” olarak bulunmuştur (Fernald ve diğerleri, 2005: 6). 

Tablo 2: Girişimci ve Liderin Ortak Özellikleri 

Özellikler GiriĢimci Lider 
Motive etme kabiliyeti olan 3 15 
Başarı odaklı 15 7 
Yaratıcı 10 5 
Esnek 2 6 
Sabırlı 1 3 
Israrlı 3 2 
Risk alan 24 6 
Öngörülü 6 29 

*Literatürde geçen özellikler ele alınmıştır. 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

 

191 

                                                        **Kaynak: Fernald ve diğerleri (2005: 6-7) 

Tablo 2‘de ise girişimci ve liderlerin ortak özellikleri verilmiştir. Literatüre göre Tablo 2‘de 
de vurgulandığı üzere hem girişimci hem de liderde bulunması gereken özelliklerin başında 
―öngörülü, motive edebilen, başarı odaklı, risk alan, yaratıcı, esnek, ısrarlı ve sabırlı” olma 
gelmektedir (Fernald ve diğerleri, 2005: 6-7). 

3.2.5. GiriĢimci Lider Özellikleri 

Girişimci lider kavramı ile girişimci kavramı eş anlamlı değildir. Girişimci liderler; 

 Kendilerini fırsat odaklı faaliyetlere adarlar (Renko ve diğerleri, 2015). Çünkü fırsat 
odaklı faaliyetlerin liderler için iki önemli nedeni vardır. Örgüt içindeki fırsatların 
yakalanması ve değerlendirilmesinin yanısıra izleyenlerin de lideri rol model olarak 
ele alıp girişimci gibi davranmaları için motivasyon kaynağı olmaktadırlar (Renko ve 
diğerleri, 2015). 

 İzleyenlere açıkça vizyonu ifade ederek işletmede ya da iş biriminde vizyona uygun 
hareket etmelerini ve vizyonu içselleştirmelerini sağlarlar (Renko ve diğerleri, 2015). 

 Karizmatik olsun olmasın girişimci davranışı konusunda rol model olarak 
izleyicilerinin onu takip etmesini sağlarlar (Renko ve diğerleri, 2015). 

 İzleyenlerinin içindeki girişimcilik beceri ve yeteneklerine olan inancını ve yaratıcılık 
ve yenilikçiliğe olan tutku ateşini artırırlar (Renko ve diğerleri, 2015). 

 Girişimci liderler önceden kurulmuş örgütlerde yeni ürünler ve süreçler keşfetme ve 
fırsatları yayma özelliğine sahiptirler (Greenberg, ve diğerleri, 2011). 

 Girişimci liderler sosyal girişimlerde çalışarak başkaları tarafından önemsenmeyen 
toplumsal problemlerle mücadele ederler (Greenberg, ve diğerleri, 2011). 

 Girişimci liderler sosyal ve politik hareketlerde bağ kurarlar ve kamu ve özel 
kuruluşlardaki mevcut olan hizmet ve politikaları değiştirirler (Greenberg, ve diğerleri, 
2011). 

Girişimci liderliğin başarısı liderler, izleyenler ve durumlar arasındaki ilişkilere bağlıdır. 
Girişimci liderlik özellikle fırsatların fark edilmesi ve kullanma amacına ulaşmak için 
liderlerin izleyenlere rol model olması; güçlendirilmiş izleyenlerin yüksek seviyede girişimsel 
özyeterliliğe ve tutkuya sahip olması ve örgütsel ve çevresel şartların, mevcut kaynakların 
elverişli olmasıdır (Renko ve diğerleri, 2015). 

Girişimci liderlik küresel bir zorunluluk haline gelmektedir, bu kapsamda kavramın kendisi 
ve bileşenlerinin net bir biçimde anlaşılması ve açıklanması gerekmektedir (Kuratko, 2007: 
8). 

Yeni girişimlerin yenilikçilik kapasitesi daha fazla girişimci liderlik ve girişimci takımların 
yaratıcılığının ortak katkısıyla geliştirilebileceği öne sürülmüştür (Chen, 2007). Ruvio ve 
diğerleri (2010) ise girişimci liderliğin vizyon anlamında kar amacı güden ve gütmeyen 
kurumlar arasında ciddi farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Gupta ve diğerleri, (2004) 
etkileşimsel veya dönüşümsel liderliğin aksine girişimci liderliğin net bir şekilde belirgin olan 
örgütsel görevleri planlayıp yerine getirmekten öte; örgüt için gerekli olan görünür işlem 
setlerinin yanı sıra görünmeyenleri de ortaya çıkaran sıradan olmayan bir liderlik olduğunu 
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vurgulamıştır. Girişimci liderliğin yeni girişimler için önemli olduğunu, aynı zamanda 
inovasyon ile pozitif ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir (Huang ve diğerleri, 2014). Nwoye 
(2011) girişimci liderliğe cinsiyet açısından yaklaşmış ve kadın girişimci liderlerin başarısı 
için beşeri sermaye, eğitim, öğretim ve finansal kaynakları birbiriyle uyumlaştıran girişimci 
stratejilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir. 

4. SONUÇ 

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi küreselleşmenin önünü oldukça açmıştır. Gelişen iletişim 
teknikleri işletmelerin rekabet gücü ve hızını artırmıştır. İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi 
günümüz şartlarına ayak uydurabilmesine yani rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü elde 
etmesine bağlıdır. Rekabet üstünlüğünü ele geçirmenin en temel yolu girişimciliktir. 
Girişimcilik vasıtasıyla işletmeler yenilikçiliği yakalayarak rakiplerinden bir adım öne 
çıkmayı amaçlarlar. Ancak girişimcilik sadece politika olarak benimsenerek uygulamaya 
geçemez. Bunun için işletmeyi girişimcilik ile buluşturan, işletmeye girişimciliği yayan, 
politika ve uygulamayı birleştiren bir koordinatöre yani lidere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca en 
uygun lider girişimci liderdir. Girişimci lider hem girişimci hem de liderlik vasıflarını taşıyan, 
risk almaya eğilimli, yenilikçi ve bireyleri yönlendirebilen kişidir. Girişimci liderler fırsatları 
görerek değerlendirebilen, bu fırsatları elde etmek için çalışanları yönlendirebilen bireyler 
olduğu için hem işletme karlılığı açısından hem de ülke kalkınması açısından oldukça önemli 
bir görev üstlenmektedirler. Bu yüzden girişimci liderlerin işletmenin ve ülke ekonomisinin 
geleceği için giderek artan bir öneme sahip olması beklenen bir durumdur. Bu çalışmada 
girişimci liderlik özellikleri sunularak daha sonra yapılacak çalışmalara yol göstermek, ayrıca 
işletmelerin girişimci liderlik konusunda dikkatini çekmek amaçlanmıştır. 
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KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNE SAHİP OLMADA ETKEN FAKTÖRLER* 

Kasım KAYA** 

Öz  

Bu çalıĢmanın amacı Gıda Sanayi ĠĢletmelerinin Kalite Güvence Sistemlerine(KGS) sahip olmasında etkili olan 
faktörleri tespit etmektir. Bu amaçla iĢletme yetkilileri ile yapılan anket sonuçlarının frekans dağılım sonuçları 
aktarılarak kurulan hipotezler Lojistik Regresyon yöntemi ile test edilmiĢtir. ġanlıurfa’daki 118gıda sanayi 
iĢletmesinin sadece 67’sinde Kalite Güvence Sistemi (KGS) belgesi bulunmaktadır. KGS belgelerine sahip 
olmada kuruluĢ yeri, eğitim düzeyi, kuruluĢ tarihi ve personel sayısı gibi faktörlerin etkisi vardır. Bunun yanında 
tecrübe, ciro ve iĢletme yöneticiliğini kimin yaptığı faktörlerinin etkisinin olmadığı tespit edilmiĢtir.  
Anahtar Kelimeler: Kalite, Gıda Güvenliği, Gıda ĠĢletmeleri, Kalite Güvence Sistemleri, Lojistik Regresyon 

 

CONTRIBUTING FACTORS HAVING QUALITY ASSURANCE SYSTEMS 

Abstract  

The purpose of this study is to determine the factors contributing to Food Industry Enterprises’ getting Quality 
Assurance Systems (QAS). Logistic Regression test was used to test the hypotheses set by transferring the 
frequency distribution results of the questionnaires conducted with enterprise authorities.  Out of 118 food 
industry enterprises located in Sanlıurfa, only 67 of them have a Quality Assurance System (QAS) certificate. 
Factors like location of the establishment, level of education, establishment date and number of the staff have an 
effect on getting a QAS certificate. It was also determined that factors like experience, turnover and who 
manages the establishment do not have an effect on getting the certificate. 
  
Keywords: Quality, Food Safety, Food Enterprises, Quality Assurance Systems, Logistic Regression 

 

1. INTRODUCTION 

Food industry is a branch of industry that uses agricultural raw materials and applies 
various techniques of preparation, processing, storing and packing on the material thus 
making them more durable and ready for consumption. Food industry provides an assurance 
for an increase in the agricultural production and forms a basis for a balanced nutrition, which 
are two significant functions of it (Yulafçı and Cinemre, 2005). In food industry, pathogenic 
microorganisms contaminate the food due to unhygienic practices in the stages of harvest, 
preparation, processing and packing, which then leads to diseases caused by food (Ertürk, 
2009). Food borne diseases are often caused by organisms invisible to the naked eye such as 
bacteria, yeast, mould and viruses. Research shows that food borne diseases are more 
widespread in developing countries when compared to developed countries (Demirci, 2002). 

       Damages caused by food result largely from insanitary food production. The food which 
goes through such a production harms people’s health by chemical materials such as 

                                                           
* This study is derived from the author’s phd dissertation named “An Investigation on Regarding Levels of Food 
Industry Enterprizes’ Quality Assurance System: ġanlıurfa Sample” completed in 2015, in Harran University,  
Institute of Science and Technology, Department of Agricultural Economics.  

** Assist.Prof.Dr. Harran University, Fakulty of Economics and Administrative Sciences, Department of 
Business Administration 
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pathogenic microorganisms, excessive pesticide residue or hormone as a result of 
contaminating physical materials like glass, bone and stone (Tamer et. al., 2004).  

       There are two issues discussed in the world related to nutrition, which are food security 
and food safety. Food security, defined as people’s accessing enough and healthy food to 
maintain a healthy life and continue their activities at all times, includes concepts of 
supplying, accessing and consuming the food. Food safety, on the other hand, is defined as 
raw material procurement and taking necessary precautions in the stages of production, 
processing, storing, transportation, distribution and presentation of the food in order to ensure 
secure food production. Starting point of food safety is the farm and final point is the 
consumer. Food safety therefore includes all the stages from field to fork, which are healthy 
raw material supply and production, processing, storage, transportation, distribution and 
storage of food (Giray and Soysal, 2007).  

Food safety can be ensured by managing rings of a chain that links the raw material 
supplier to the customer in a way that it does not pose any physical, chemical and 
microbiological risks to human life (Veral, 2004). 

Food safety is considered as an obligation and an international standard not only in 
developed countries but in the whole world and regarded as a priority in many countries in 
order to achieve goals like decrease in product cost, increase in productivity and enhancing 
export and import (Türksoy and Altıniğne, 2008). Firms in the food sector must make enough 
production and provide marketing and sale to serve this purpose as a part of their moral and 
legal responsibilities (Özçırpıcı et. al., 2009). 

Food safety, regarding food that has become a thread to human health in today's global 
food market, is an issue to be dealt with internationally accepted food security systems. 
General responsibility for food safety should be shared by all components of food-drink 
system including various industry sectors, state regulatory authorities and consumers. 
Contamination risk in food supply could be a thread to human health, cause high cost for 
suppliers and affect food trade as well (Badrie et. al., 2007).  

Agreements of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) and Technical Barriers to 
Trade (TBT), carried out by Word Trade Organization (WTO), of which Turkey is a member, 
have obliged member countries to develop special control systems and tried to clarify the 
rules for the trade of quality, safe and environment-friendly products (Karaali, 2003). 

Under present conditions, it is a must to involve quality management system in food 
establishments. ISO 9000 series of standards have been developed in order to establish quality 
management. In this way, a series of measures and suggestions related to cold-chain and 
storage have been developed under the title of HACCP in the stages of production and 
distribution. Introduction of quality assurance system concept has therefore been ensured in 
international food trade and market in terms of certification of food establishments and their 
compliance with the terms (Erkan et. al., 2008).  

Codex Alimentarius Commission (CAC), Food and Agriculture Organization (FAO) 
and World Health Organization (WHO) approved food control systems that have been 
developed based on HACCP in terms of technique, regulations and science, with the purpose 
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of eliminating several food safety practices that could impede international food trade. Use of 
HACCP (ISO 22000) and ISO 9000 series of quality management system standards  
complementary to each other stands out as the core strategy (Topoyan, 2003).  

ISO 22000 is the first series of international standards prepared by ISO and published 
under the title of "Food Safety Management System" in September, 2015.Internationally 
recognized TS EN ISO 22000 Standard of Food Safety Management was published in Turkey 
instead of Standard of TS 13001 HACCP (Asoğlu et al., 2014). TS EN ISO 22000 Standard 
of Food Safety Management Systems was recognized by CEN and prepared in the light of EN 
ISO 22000-2005 series of standards and then was made available to those concerned 
following its publication as Turkish Standard on April 24, 2006 (Büyükhelvacıgil, 2009). 

When TS EN ISO 22000 conditions have been fulfilled, the terms of HACCP and thus 
regulatory requirements will also be met (Kahvecioğlu and Özen, 2008).  

2. MATERIAL AND METHOD 

2.1. Material 
The research area is composed of food industry enterprises located in Sanlıurfa. 

Research material was obtained through primary and secondary data sources. It was 
determined that there were a total of 184 food industry enterprises which received a capacity 
report from Chambers of Industry and Commerce located in Sanlıurfa. Primary data of the 
research consists of the information obtained through a face-to-face survey with managers 
and/or owners of 118 enterprises (complete count) out of all. Secondary data was obtained 
through the records of Turkish Standards Institute and other institutions and organizations and 
related publications.  

 2.2. Method  
 A certain database was created for the information obtained depending on primary and 
secondary data and a general coding scheme was prepared and then transferred to Excel 
environment. The results were interpreted through Logistic Regression test. 

The hypotheses developed through the research are as follows: 

Hypothesis 1 on enterprises' getting QAS certificate 
Hypothesis 1a location has an effect. 
Hypothesis 1b education has an effect. 
Hypothesis 1c experience has an effect. 
Hypothesis1d establishment date has an effect. 
Hypothesis 1e number of the staff has an effect. 
Hypothesis 1f who manages the enterprise has an effect. 
Hypothesis 1g turnover has an effect. 
Hypothesis 2 Agreement on the factor that QAS reduces costumer complaints while 
increasing productivity 
Hypothesis 2a varies depending on the age of the respondents. 
Hypothesis 2b varies depending on the duty positions of the respondents. 
Hypothesis 2c varies depending on the education level of the respondents. 
Hypothesis 2d varies depending on the experience of the respondents. 
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Hypothesis 3 Agreement on the factor that QAS builds trust with customers and the 
company gains an advantage in competition and sales 
Hypothesis 3a varies depending on the age of the respondents. 
Hypothesis 3b varies depending on the duty positions of the respondents. 
Hypothesis 3c varies depending on the education level of the respondents. 
Hypothesis 3d varies depending on the experience of the respondents. 
Hypothesis 4 Agreement on the factor that I follow publications related to QAS 
Hypothesis 4a varies depending on the age of the respondents. 
Hypothesis4b varies depending on the duty positions of the respondents. 
Hypothesis 4c varies depending on the education level of the respondents. 
Hypothesis 4d varies depending on the experience of the respondents. 
Hypothesis 5 Agreement on the factor that enterprises care about food safety and inform 
their customers 
Hypothesis 5a varies depending on the age of the respondents. 
Hypothesis 5b varies depending on the duty positions of the respondents. 
Hypothesis 5c varies depending on the education level of the respondents. 
Hypothesis 5d varies depending on the experience of the respondents. 
Hypothesis 6 Agreement on the factor that ISO 22000(HACCP) is efficient in ensuring 
food safety 
Hypothesis 6a varies depending on the age of the respondents. 
Hypothesis 6b varies depending on the duty positions of the respondents. 
Hypothesis 6c varies depending on the education level of the respondents. 
Hypothesis 6d varies depending on the experience of the respondents. 
Hypothesis 7 Agreement on the factor that economical potential of the food enterprises 
is enough to get quality certificates 
Hypothesis 7a varies depending on the age of the respondents. 
Hypothesis 7b varies depending on the duty positions of the respondents. 
Hypothesis7c varies depending on the education level of the respondents. 
Hypothesis 7d varies depending on the experience of the respondents. 
 
3. FINDINGS 
Chart 1. Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi- Square df P 
Step 1 Step 37.927 12 0.000 

 Block 37.927 12 0.000 
 Model  37.927 12 0.000 

 
It can be seen in Chart 1 that chi-square test gives significant results (0.000<0.05). The 

fact that the test gives significant results shows there is a relationship between combinations 
of dependent and independent variables.  

 
Chart 2. Model Table 

Step -2 log LL Cox&Snell Nagelkerke 
1 151.564 0.209 0.303 
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Cox&Snell and Nagelkerke  values show quantity of the variant given by the model. It 
can be seen that Cox&Snell value is 20.9%, which explains 20.9% of the variant in QAS 
possession. It can also be concluded that Nagelkerke value explains 30.3% of the value in 
QAS possession variable. 

 
Chart 3. Hosmer-Lemeshow Test 

Step Chi-square df P 
1 12.199 8 0.143 

 
Chart 3 shows the results of Hosmer-Lemeshow test. Hosmer-Lemeshow test evaluates 

goodness of fit for logistic regression models. The result of the test is not significant regarding 
the level of significance (p>0.05). This insignificant result shows that model and data do not 
have enough level of compliance.  
 
Chart 4. Variables in the Model 

  β S.E. Wald df p Exp(β) 
Step 

1 
Location (ois) 
Location (center) 
Location (fms) 
Location (district) 
Education (primary school) 
Education (secondary school) 
Education (high school) 
Education (university) 
Experience  
Establishment date 
Number of staff 
Who the manager is (owner) 
Who the manager is (relative) 
Who the manager is (profes.) 
Turnover 
Constant 

  
2.657 
0.933 
1.762 

  
0.643 
0.685 
1.641 
-0.320 
0.557 
0.837 

  
-1.416 
-1.069 
0.131 
-4.367 

  
0.718 
0.727 
0,650 

  
0.697 
0.606 
0.681 
0.294 
0.339 
0.545 

  
1.379 
0.831 
0.230 
2.102 

14.446 
13.674 
1.644 
7.342 
5.962 
0.852 
1.279 
5.802 
1.181 
2.704 
2.357 
2.349 
1.055 
1.658 
0.323 
4.317 

3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

0.002 
0,000 
0.200 
0.007 
0.113 
0.356 
0.258 
0.016 
0.277 
0.100 
0.125 
0.309 
0.304 
0.198 
0.570 
0.038 

  
14.251 
2.542 
5.823 

  
1.902 
1.985 
5.162 
0.726 
1.745 
2.310 

  
0.243 
0.343 
1.140 
0.013 

 

Variables of experience, establishment date and turnover in Chart 4 are quantitative 
values. These values are continuous variables that can take on any value at a certain interval. 
Number of staff is also a quantitative value, which is a discrete variable. These variables were 
not involved in the analysis as categorical variables. If the probability value of Wald statistics, 
used in logistic regression analysis for the selection of important variables through univariate 
models, is below level of significance determined (p <0.25), it is suitable to involve related 
variables as candidate variables for multivariate model (Cengiz, 2009).  

             According to Chart , variables of location (Organized Industry Site OIS), 
location (center), location (Food Manufactures Sıte FMS), location (district), education 
(primary school), education (university), establishment date and number of staff provided 
significant results. Other variables did not provide significant results. Therefore, they were 
excluded from the model. The information related to the most appropriate regression model 
created with candidate variables is shown below. 
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Chart 5. Classification of the Most Appropriate Multivariate Logistic Regression Model  

Observed Expected 
   QAS Percentage of 

Correct 
Classification 

Step 1 QAS  No Yes  
  No 15 34 30.6 

  Yes 8 126 94.0 

Total Percentage of Correct Classification    77.0 
 

Chart 5 shows the classification obtained as a result of the most appropriate multivariate 
logistic regression. It can be seen that the percentage of correct classification is 77. This value 
shows us that dependent variables have made a significant contribution to the model. 

 
Chart 6.  The Most Appropriate Multivariate Logistic Regression Model  

  β S.E. Wald df p Exp(β) 
Step 

1 
Location (OIS) 
Location (Center) 
Location (District) 
Education (Prim. School) 

Education (Seco. School) 

Education (University) 

Establishment Date 
Number of Staff 

Constant 

  
2.443 
1.334 

  
1.336 
1.512 
0.463 
0.797 
-4.220 

  
0.602 
0.528 

  
0.646 
0.603 
0.233 
0.450 
1.250 

16.824 
16.463 
6.384 
7.135 
4.283 
6.275 
3.955 
3.136 
11.396 

3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

0.001* 
0.000* 
0.012* 
0.063** 
0.039* 
0.012* 
0.047* 
0.077** 
0.001* 

  
11.510 
3.796 

  
3.805 
4.534 
1.589 
2.219 
0.015 

 

*    p values are significant at 0.05 level of significance. 
** p values are significant at 0.10 levels of  significance.  
Model -2 Log likelihood = 177.057 

The constant term in Chart 6 is -4.220. This value gives us log-likelihood rate of 
enterprises' possessing QAS certificates in the case of independent variables in the model with 
a value of 0.  

Location (center) variable is 11,510 times more likely to possess QAS when compared 
to location (OIS). Regarding the variable of location (district), the rate is 3,796 times more. 

When it comes to the values related to level of education, variable of education 
(university) is 4.534 times more likely to possess a QAS when compared to the variable of 
education (primary school). This rate is 3.805 times more regarding education (secondary 
school) variable. 

Considering establishment date variable, one-unit increase in this variable leads to an 
increase by 1.589 times in possessing QAS. 

Regarding number of staff variable, one-unit increase in this variable leads to an 
increase by 2.219 times in possessing QAS. 

In the light of this information, logistic regression equation related to the likelihood of 
an enterprise to possess a QAS with a center location and with an owner or manager who has 
a university level of education can be written as below. 
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ln = -4,220 +2,443*location(center) + 1,512*education(university) + 
0,463*establishment date +0,797*number of staff   establis date  

 
 

If the equation above is rewritten with odds; 

 
 
The hypotheses formed as follows must be confirmed. Hypothesis 1a location has an 

effect, Hypothesis 1b education has an effect, Hypothesis 1d establishment date has an effect 
and Hypothesis 1e number of staff has an effect. It is possible to conclude that factors of 
location, education, establishment date and number of staff have an effect on possessing QAS. 
However, the following hypotheses must be rejected: Hypothesis 1c experience has also an 
effect, Hypothesis 1g turnover has an effect and Hypothesis 1f who manages the enterprise 
has an effect. 

 
4. RESULTS 
 
According to the result of logistic regression test, factors like establishment date, level of 
education, location of the establishment and number of staff have an effect on possessing 
QAS certificates. However, it was determined that factors of experience, who manages the 
enterprise and turnover do not have an effect. It was also determined that an enterprise with an 
Organized Industry Site (OIS) location is 11,5 times more likely to possess a QAS when 
compared to one in the center; education-university variable is 4.5 times more likely to 
possess a QAS when compared to education-primary school variable. Moreover, it can be 
stated that one-unit increase in the variable of establishment date leads to an increase by 1.589 
times for possessing a QAS and that one-unit increase in number of staff variable leads to an 
increase by 2.219 times for possessing a QAS. 
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KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARINDA YER ALAN TERÖR VE ġĠDDET ĠÇEREN 
MESAJLARIN BĠREYLERĠN DAVRANIġLARINA ETKĠSĠ: KARAMAN ĠLĠ 

ÖRNEĞĠ* 

Dr. Fadime DĠLBER** 

Öz 

KüreselleĢen dünyamızda bireyler her bilgiye çok kısa bir sürede ulaĢma imkânına kavuĢmaktadırlar. 
Özellikle iletiĢimin kitleselleĢmesi bilgiye ulaĢmayı kolaylaĢtıran en önemli unsurlardan biri olmuĢtur. Kitle 
iletiĢim araçlarının bu özelliği ile dünyada ve ülkemizde yaĢanan olaylardan anında ve görsel olarak bilgi 
sahibi olmaktayız. Kitle iletiĢim araçları, bilgi aktarımının yanında bireylerin ve toplumun yapısında sosyal 
davranıĢ değiĢikliklerinin oluĢmasına neden olabilmektedir. Kitle iletiĢim araçları, bireylere yeni yaĢam 
modelleri sunarak, yeni beklentilerin, duyguların, düĢüncelerin, değerlerin, inançların, tutumların ve 
eylemlerin oluĢmasına katkıda bulunmaktadır. Günümüzde hızla artan iletiĢim araçlarının yoğun mesajlarına 
maruz kaldıkları inkâr edilemez bir gerçektir. 

Dünyada ve ülkemizde en önemli problemlerden biri de terör ve Ģiddettir. Son günlere yoğun bir Ģekilde 
yaĢadığımız bu olaylar toplumumuzu fazlasıyla etkilemektedir. Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve 
Ģiddet mesajları bireyleri farklı düzeylerde olmak kaydıyla etkilemektedir. Bu bağlamda çalıĢmamızın 
konusu olan kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren mesajların bireylerin davranıĢlarına nasıl 
bir etki ettiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalıĢmada alan araĢtırması yapılmıĢtır. Sonuçlar elde 
edilen verilerle açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: kitle iletiĢim araçları, terör ve Ģiddet, birey, davranıĢ 

Abstract 

"MASS MEDIA THE EFFECT OF TERROR AND VIOLENCE THE MESSAGES CONTAINING 
THE BEHAVIOR OF INDIVIDUALS: KARAMAN SAMPLE" 

In our globalized world, individuals (veya people) have gained to achieve the opportunity of all information 
in a very short time. In particular, massification of communication has been one of the most important 
elements that make it easy to reach the knowledge. With this feature of the mass media we are instantly 
informed by visual information for events taking place in our country and the world. 

Besides mass media transfers information, it can lead to the formation of the social behaviour of individuals 
and societies change in structure. 

Mass media, providing new models of life for individuals, new expectations, feelings, thoughts, values, 
beliefs, and contributes to the formation of attitudes and actions. 

Today, the rapidly growing media exposed to intense message is undeniable fact. One of the most important 
problems in the world and our country is terror and violence. We have heavily lived these events in recent 
days, they affect our society too. The terror and violence messages located on mass media effects to 
individuals with the condition to be at different levels. Subject of our study aims to demonstrate how the 
messages including terrorism and violence in the mass media had an impact on the behavior of individuals. 
This study was conducted field research. The results were explained by the data obtained. 

Key Words: Mass Media, terror and Vıolence, 
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GĠRĠġ  
Günümüzde hızla değiĢen teknoloji,  kitle iletiĢim araçlarını da değiĢtirip 

geliĢtirirken hayatın her alanında etkili kılmıĢ, yaĢamın vazgeçilmez bir unsuru yapmıĢtır. 
Kitle iletiĢim araçları, yaĢadığımız yüzyılda etkin bir Ģekilde bireylerin yaĢamlarına 
girmiĢtir. ToplumsallaĢma ve sosyal yaĢam içinde değiĢimin önemli etkenlerinden birisi 
haline gelmiĢlerdir.  

Kitle iletiĢim araçları kanalıyla mesajların bireylere ulaĢtırılması ve bireylerin bunu 
kullanması önem kazanmıĢtır. Ancak bu önemlilik her Ģeyden önce ortamdaki 
geliĢmelerden haberdar olmayı gerektirmektedir. Günümüzde en kolay ve en yaygın haber 
verme araçları ise, kitle iletiĢim araçlarıdır. Kitle iletiĢim araçlarıyla her seviyedeki 
kültürel ürün, düĢünce, bilgi, tarihin hiç bir döneminde gerçekleĢmediği kadarıyla geniĢ bir 
kitleye ulaĢabilir duruma gelmiĢtir.  

Bireylerin sosyal çevreleri içinde birçok fonksiyona sahip olmaları, onların aynı 
zamanda toplum içindeki davranıĢlarını etkilemektedir. Bireyler bu çevre içinde toplumda 
meydana gelen tüm dıĢ etkilere açık hale getirmektedir. Kitle iletiĢim araçlar toplumları 
yönlendirerek bireylere yeni yaĢam modelleri sunarak, onların fikirlerinde, inançlarına, 
tutum ve davranıĢlarına yön vermelerinde ve ikna etme gücüne bakıldığında etkin bir güce 
sahip olduğu görülmektedir. Özellikle televizyon, internet, video oyunları vb. gibi görsel 
ve iĢitsel yönü güçlü mecraların daha fazla etkili olduğu söylenebilir. Günümüzde bireyler 
boĢ zamanlarını geçirmek ve eğlenmek için kitle iletiĢim araçlarına yönelmektedirler. Kitle 
iletiĢim araçları bireylerin yaĢamlarını kolaylaĢtırırken, olumsuzlukları da beraberinde 
getirmektedir. 

Günümüzde dünyada ve ülkemizde bireyler sosyal yaĢantıları içinde yaĢanan terör 
ve Ģiddet olaylarını son dönemde sıkça yaĢamakta ve bireyler bu olayları an be an 
izlemekte ya da yaĢamaktadır. Bireylerin yaĢadıkları olumsuz ortam kendi gerçekliği ile bir 
etki oluĢturmakta ve kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör, kan, Ģiddet, saldırganlık ve 
ahlak normlarını zedeleyici programların olması bireylerin gün boyu farklı sürelerde de 
olsa bu tür mesajlara maruz kalması günlük yaĢamlarına farklı düzeylerde de olsa bir etki 
yaptığını söylemek mümkündür.  

Bu bağlamda araĢtırmamızın ana unsuru bireylerin sosyal yaĢantılarına ve 
davranıĢlarını kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren mesajların ne 
düzeyde etkilediğini ortaya koymak adına model çalıĢma olarak ortaya konmaya 
çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde kitle iletiĢim araçlarının 
teorik bilgisi verilirken; ikinci bölümde ise kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet 
içeren mesajların ne düzeyde etkilediğini ortaya koymak adına anket çalıĢmasına yer 
verilmiĢtir. Elde edilen veriler istatistikî açıdan değerlendirilerek çıkan veriler tablolar 
halinde hazırlanmıĢ; sonrasında ise elde edilen sonuçlar ıĢığında açıklamalarda 
bulunulmuĢtur. 
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1. KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI 

ĠletiĢim, Latincedeki “communis” kelimesinden türetilmiĢ “communication” 
kavramının karĢılığı olarak kullanılmaktadır. Birey ile bireyler arasında yapılan anlam 
yüklü simgeler gönderimi, alımı, iĢlenimi, yeniden gönderimi, yeniden alımı ve yeniden 
iĢlenim süreci olarak ifade edilen iletiĢim terimi, communication sözünün temelindeki 
toplumsallaĢma anlamını ifade etmektedir. Oysa Latincedeki anlamı, communa, de 
communis, communicare gibi kelimelerden anlaĢılacağı gibi, bir ortaklığı, toplumsallaĢmıĢ 
olmayı, birlikteliği, iĢtirak haline gelmiĢ olmayı kapsamakta, dolayısı ile iletiĢimi hem 
bireyler arasında bir süreç olarak, hem de bunlar aracılığı ile toplumsal düzeyde bir süreç 
olarak ifade edebilmektedir (Oskay Ü. , 1993:309-310). 

XX. yüzyılda teknolojide büyük geliĢmelere paralel olarak iletiĢim araçları da söz 
konusu teknik geliĢmelerden nasibini almıĢ ve kitle iletiĢim olgusu giderek önem 
kazanmıĢtır. “kitle iletiĢimi” (mass communication), ĠletiĢimden farklılık gösteren bir 
kavramdır. Buradan hareketle, kitle iletiĢimi kısaca enformasyon, düĢünce ve tutumların 
geniĢ bir kitleye teknik aygıtlarla iletilmesi sürecidir (Yumlu, 1994:16). 

Kitle iletiĢim araçları teknolojilerinin özellikle günümüzde çok hızlı geliĢmesi, 
insanların dünyanın her tarafındaki olaylardan anında haberdar olmasına, her türlü konu 
hakkında daha kolay ve çok düĢük maliyetle bilgilenmesine sebep olmuĢtur. Bu durum, 
çoğu insanın günlük hayatındaki olaylara bakıĢ açısını değiĢtirmekte ve karar verme 
sürecini de etkilemektedir (Kalender, 2005:106). 

Kitle iletiĢim araçları, toplumsal yaĢamda insanların günlük hayatlarında 
vazgeçemediklerinin baĢında gelmektedir. Kitle iletiĢim araçları yapıları itibariyle topluma 
birçok hizmetler sunmaktadır. Bunlar bireylerin kendi yaĢadıkları toplumla ilgili bilgilerle 
birlikte diğer ülkelerde geliĢen haberleri almakta, dinlenme, eğlenme, eğitme, denetleme ve 
toplumsallaĢtırma gibi fonksiyonları taĢıdığından artık bireyler için vazgeçilmez duruma 
geldiğini ifade edebiliriz (TaĢdemir, 2002:83). 

Günümüzde son derece önemli ve etkili olan kitle iletiĢim araçlarının bir takım 
iĢlevleri mevcuttur. Bu konuda farklı açıklamaların yapıldığı görülmektedir. Bunların her 
birine değinmek yerine MacBride‟ın „Birçok Ses Tek Bir Dünya‟ isimli raporunda 
belirttiği gibi iletiĢimin iĢlevleri sekiz baĢlık altında toplanmıĢtır. Bunlar; habercilik, 
toplumsallaĢtırma, motivasyon, tartıĢma-diyalog, eğitim, kültürel geliĢtirme, eğlence ve 
bütünleĢtirme iĢlevleridir. ĠletiĢimin temel amacı ve iĢlevi insanlar arasında ortaklık 
yaratma biçiminde algılanmaktadır. Bu değerlendirmeler ülkeden ülkeye değiĢkenlik 
göstermesine karĢın bu iĢlevler geçerliliğini korumaktadır (Bülbül, 2001:61). 

Kitle iletiĢim araçları, bireylerin duygu, düĢünce ve inançları üzerinde büyük bir 
etkiye sahiptir. Arslan‟a göre, kitle iletiĢim araçları, ortaya çıkan kültürel üretimi geniĢ 
halk kitlelerine yayma ve onları benimsemelerini ve benimsenen davranıĢları pekiĢtirmeye 
yardımcı olma iĢlevine sahiptir. Bu yayma iĢleminde amaç, farklı mesajları farklı insanlara 
taĢıyarak toplumsallaĢmayı sağlamaktadırlar (Aslan, 2004:4a). 

Berelson ve Janowitz kitle iletiĢim araçlarının temel görevlerini Ģöyle 
sıralamaktadırlar.  
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Günlük geliĢme, olay ve olguları doğru, tam ve mantıki bir biçimde sunma,  
DüĢünce, kanaat ve eleĢtirilerin değiĢ tokuĢ edilmesine aracılık eden bir forum olma, 
Toplumsal grupların kanaat ve tavırlarını birbirlerine duyurabilmelerine imkân sağlama, 
Toplumsal amaç değerleri sunup, açıklayabilme, 

Habercilik iĢlevi, kitle iletiĢim araçlarının temel ve en bilinen iĢlevidir. Gazetelerin 
sayfalarında, radyoların ve televizyonların haber saatlerinde verdikleri bilgiler bu iĢlevin 
bir göstergesidir (SavaĢ, 2004). 

Kitle iletiĢim araçları, insanların toplum içinde varlığını sürdürebilmesi için gerekli 
olan toplumsallaĢmayı sağlaması; toplumun maddi ve manevi temellerinin topluluk 
üyelerine aktarılması ve aktarılanların onlar tarafından öğrenilmesini sağlanmaktadır 
(Yüksel, 2001:7). 

KiĢilerin günlük hayatlarında ilgili oldukları her konuda bilgi edinmeleri, 
öğrenmeleri, öğrendikleri konularda yorum, inceleme ve eleĢtiride bulunmaları bireylerin 
en doğal haklarıdır. Bu da topluma ve bireylere olayların duyurulması ile mümkün 
olmaktadır. Bu duyurma iĢlevini de etkin bir Ģekilde kitle iletiĢim araçları 
gerçekleĢtirmektedir. Genel olarak kitle iletiĢim araçlarının gazete, dergi, televizyon, 
radyo, kitap, billboardlar, internet gibi iletiĢim araçlarını kapsadığı söylenebilir. Kitle 
iletiĢim araçlarının tasnifini üç Ģekilde yapmak mümkündür; Görsel araçlar, ĠĢitsel araçlar 
ve Görsel-ĠĢitsel araçlar.  

Kitle iletiĢim araçlarının toplumda üstlendiği fonksiyonlar aynı olmakla birlikte, 
birbirine oranla etkili oldukları değiĢik yer ve zamanlar bulunmaktadır. Bunlardan biri olan 
yazılı araçlar özellikle gazete, kiĢiye dilediği hızda ilerleme, materyale ise istenildiği kadar 
sunulabilme, istenilen uzunlukta ele alınabilme imkânı tanımaktadır. Kitle iletiĢim araçları 
toplum ve dünyada olan olaylar ve Ģartlar hakkında bilgi sağlamak ve güç iliĢkilerini iĢaret 
etmek, yenilik, uyum ve ilerlemeyi kolaylaĢtırmaktadır (Kalender, 2005:106-108).  

Güz‟e göre,  kitle iletiĢim araçları, ekonomik kurumlardır. Bu da kitle iletiĢim 
araçları arasında bir rekabete neden olmaktadırlar. Bu rekabet kitle iletiĢim araçlarının 
dikkat çekmek ve yönetmek, insanları etkilemek ve yönlendirmek, düĢünce ve tutumları 
değiĢtirmek gibi uygulamalara sahip olmasına neden olmaktadır (Güz, 1995:114). 

Günümüzde kitle iletiĢim araçları; iletiĢimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiĢtir. 
Bu elektronik iletiĢim araçları, günümüzde, kurduğu haberleĢme ağıyla kültürü de 
yaygınlaĢtırmıĢ; dünyamızı Mc. Luhan‟ın deyimiyle „küresel bir köy‟e dönüĢtürmüĢtür. 
Kitle iletiĢim araçları, genel bir tanımla „kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar‟ olarak 
tanımlanabilmektedir (Özkök, 1985:93). 

Kitle iletiĢim araçları, toplumda etki, denetim ve yeniliklerin potansiyel araçları olarak güç 
kaynağı, çoğu toplumsal kurumun çalıĢması için gerekli bilgilerin kaynağı ve aktarım 
aracıdırlar. Ulusal ve uluslararası toplumsal yaĢamın yer aldığı bir konum, bir arena 
görünümündedirler. Toplumsal gerçekliğin imgeleri ve tanımları için referans olarak 
kullanılırlar. Etkili performans sergileme için en elveriĢli ve kısa yoldur. Toplumun ve 
grupların değerlerinin oluĢturulduğu, saklandığı ve açıkça görünür kılındığı temel bir 
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kaynaktır. Toplumsal anlam sisteminde nelerin normal olduğunu ve normlara uygun 
anlamların dolaĢımını belirleyen bir kaynaktır (Türkoğlu, 2003:35-36). 

Kitle iletiĢim araçları, toplumları yönlendirme, kültürü Ģekillendirerek yayma ve 
gelecek kuĢaklara aktarma noktasında büyük öneme sahiptir. Kitle iletiĢim araçları, inanç 
ve fikirleri ikna etmek, dikkat çekmek, yöneltmek gibi etkiler açısından bakıldığında; çok 
yaygın bir biçimde gücün etkili elemanları olarak göz önünde tutulur. Günümüzde 
insanlar, televizyondan gördükleri, radyodan iĢittikleri ve gazeteden okudukları ile iyi bir 
yaĢam biçimi ve toplumun politikası hakkında bilgi sahibi olmakta ve baĢkalarına olan 
tutumlarını bu araçlara göre ayarlamaktadırlar. Diğer bir deyimle kitle iletiĢim araçları, 
insanın dünya görüĢünü, tutum ve davranıĢlarını etkilemekte ve diğer bildirimler ile 
insanları belirli bir yönde değiĢtirmektedir. Bütün kitle iletiĢim araçları ortak nokta, 
toplumdaki insanların düĢüncelerini etkileyerek, belli bir senteze kavuĢturmak ve ortak bir 
davranıĢ biçimi kazandırmaktır (Kara, 2011:5).  

Günümüzde teknolojik geliĢmeler çok hızlı geliĢmektedir. Kitle iletiĢim araçları da 
bu geliĢmelerden fazlasıyla etkilenmektedir. Ġnsanlığa bilgi aktarımı, haber verme iĢlevini, 
büyük bir kitle ulaĢarak fazlasıyla yerine getirmektedir. Bu iĢlevi yerine getirirken 
bireylere kolaylıklar sağlarken, aynı zamanda olumsuz yönleri de ortaya çıkmaktadır. 

Kitle iletiĢim araçları, bilgi aktarımının yanında bireylerin ve toplumun yapısında 
sosyal davranıĢ değiĢikliklerinin oluĢmasına neden olabilmektedir. Kitle iletiĢim araçları, 
bireylere yeni yaĢam modelleri sunarak, yeni beklentilerin, duyguların, düĢüncelerin, 
değerlerin, inançların, tutumların ve eylemlerin oluĢmasına katkıda bulunmaktadır. 
Günümüzde hızla artan iletiĢim araçlarının yoğun mesajlarına maruz kaldıkları inkâr 
edilemez bir gerçektir. Özellikle çocuk ve gençlerin boĢ zamanlarını çoğunlukla kitle 
iletiĢim araçlarını kullanarak vakit geçirmeleri çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etki 
yaratarak suç iĢleme oranlarını yükselttiğini söylemek mümkündür (Dilber, 2014:60). 

Medya, demokratik ülkelerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra sosyal hayatta 
etkili dördüncü güçtür. Bu bağlamda medya nasıl topluma ayna tutuyorsa; haber medyası 
da sosyal gerçekliğe ayna tutmakta ve onu yansıtmaktadır. Bu bağlamda her ne kadar 
medyanın nesnel olup olamayacağı konusunda tartıĢmalar olsa da, sosyal hayatta ve 
gündemi belirlemede önemli bir etkiye sahip olduğuna iliĢkin olarak bugün önemli bir 
mutabakat sağlanmıĢ durumdadır. Dolayısıyla medyada yer alan suç temsilleri de bu 
açıdan sosyal hayatı önemli ölçüde etkilemektedir. (Karakehya, 2013:731). 

Toplumlar belirli zaman dilimleri içerisinde sürekli sorunlarla karĢılaĢmaktadırlar. 
Bu sorunlarla ilgili olarak medya organları haberler yapmakta, yorum ve görüĢlere yer 
vermektedir. Bu sorunun da medya tarafından sürekli olarak iĢlenmesi, soruna çözüm 
yolları aranması, okurların ve izleyicilerin bilinçlenmesi talepleri, zaman içerisinde olayın 
konusuna bağlı olarak sapkın davranıĢta bulunan kiĢilere ve benzer özellik taĢıyan kiĢilere 
önyargıyla bakılmasına yol açmaktadır. Toplumda bu olaydan kaynaklanan bir korku ve 
endiĢe hali baĢ göstermektedir. Bu tür olayların toplumdaki yansımasına ahlaki panik adı 
verilmektedir (Yıldız & Sümer, 2010:36). 
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Çocuk ve gençlerimizin boĢ zamanlarının büyük bir bölümünün eğlence ile geçirdiğini 
biliyoruz. Ancak son zamanlarda denetlenemeyen ve ticari amaç güden eğlence araçlarının 
çoğaldığını, çocuklar ile gençler üzerinde olumsuzluklar yaratarak suç iĢleme oranlarını 
yükselttiğine hemen her gün yaĢanan yüzlerce olayda tanık oluyoruz. Dünyanın birçok 
ülkesinde bazı yazılı eserlerin, kanlı katilleri öykülendiren, müstehcen öykü ve resimleri 
içeren yayınların insanlardaki suç iĢleme dürtülerini geliĢtirdiği görülmüĢ ve 
kanıtlanmıĢtır. Kitle ĠletiĢim araçlarının kriminojenik etkileri üzerine araĢtırmaların çoğu, 
özellikle sinema ve televizyon programlarında görülen Ģiddet üzerine yoğunlaĢmıĢtır 
(Kunt, 2003:60). 

Sosyal Medya (Social Media Network) ya da „sosyal paylaĢım siteleri‟ gün geçtikçe 
etkinliği artan hemen herkesin kullandığı internet sayfalarıdır. Yapılan araĢtırmalar sayıları 
ve nitelikleri artan bu sosyal paylaĢım sitelerinin aynı zamanda birer etkileĢim aracı olarak 
da kullanıldığını ortaya çıkarmıĢtır (Çınar, 2012:4). Ġnsanların yaĢamları üzerine etkileri 
akademisyenlerin dikkatini çekmektedir ki  

. Amerikan Pediatri Akademisi medya Ģiddetinin çocuklar üzerinde ki etkileri ile ilgili 
olarak aĢağıda ki tespitlerde bulunmaktadır. 

• Medya Ģiddeti çocuklarda saldırgan davranıĢlara yol açmaktadır. 

• Bir Amerikan çocuğu 18 yaĢına gelene kadar sadece televizyonda yaklaĢık 200 bin Ģiddet 
sahnesi izlemektedir. 

• Medya Ģiddeti 8 yaĢ altındaki çocukları daha fazla etkilemektedir. 

• Medya Ģiddeti çocuklarda saldırgan ve asosyal davranıĢları artırmakta, Ģiddete kurban 
olma korkusunu doğurmaktadır. 

• Çocukları Ģiddete ve Ģiddet kurbanlarına karĢı duyarsızlaĢtırır (Pediatrics., 1995:113-117)  

Kitle iletiĢimi de kiĢilerarası iletiĢim gibi haberleĢmeye dayanan bir eylemdir 
ancak, kiĢisel iletiĢimde bu eylem bireysel bazda kalırken, kitle iletiĢiminde bu eylem 
kamusal bir özellikle kazanmaktadır. Dolayısıyla kitle iletiĢimini, kiĢisel iletiĢimden ayıran 
en önemli fark birincisinin kamusal nitelikte olması ve çok geniĢ halk kitlelerine 
ulaĢmasıdır. 

Terörizmin amaçlarından birinin de “kamuoyunun dikkatini çekmek” olduğu bugün için 
yaygın olarak kabul edilen bir görüĢtür. Bu dikkati çekme de en kolay biçimde kitle 
iletiĢim araçlarının kullanılmasıyla gerçekleĢmektedir. Hatta öğretide en yaygın kullanılan 
terörist eylem biçimi olan “bombalama”; “basın olayı” (media events) olarak 
nitelendirilmektedir; çünkü bu tur olaylar anında canlı TV haberlerine konu olmakta, 
gazetelerin ilk sayfalarında birinci sayfadan verilmekte, adeta eylemin gerçekleĢtirildiği 
ülkenin bir numaralı gündemini oluĢturmaktadır. Gerçekten teknolojik geliĢmeler kitle 
haberleĢme araçlarının “…sosyal hayata ve insanların tavır ve hareketlerine en fazla 
etkili…” olma niteliğini kazandırmıĢ, toplum üzerinde bu derecede etkili araçlardan 
“…psikolojik baskı sayesinde halk üzerinde etkili olmak…” amacını güden teröristler de 
yararlanmıĢlardır. Terör eylemlerinde seçilen hedefler incelendiğinde bunların gerek 
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bireyler için gerekse kitle iletiĢim araçları için dramatik özellikler taĢıdığı görülebilir. 
Dramatik özellik kavramından anlaĢılması gereken, toplumda belirli ölçüde heyecan ve 
korku yaratma isteğidir. Teröristler gerçekleĢtirdikleri eylemlerle yazılı ve görsel basında 
yer almak istemekte ve böylelikle hem kendi düĢünce, slogan ve adlarını duyurmaya hem 
de toplumda korku ve baskı oluĢturmaya çalıĢmaktadırlar (Dülger, 2007:10-11). 

Görsel medya araçlarında Ģiddeti destekleyen, Ģiddet örnekleri sunan, model olan ya 
da Ģiddeti önlemeye çalıĢan öğeler görmek olasıdır. Özellikle televizyon dizileri, filmler, 
çizgi filmler, bilgisayar oyunları, Ģiddetle ilgili öğeler barındırmaktadır. Medyanın 
toplumsal cinsiyet ve Ģiddetle ilgili algılarımızı etkilediği belirtilmektedir (Kara, 2011:45). 
Bu bağlamda terör ve Ģiddet olaylarının medyada etkin bir Ģekilde haber, bilgi yada mesaj 
olarak kullanılması bireyleri etkilediği görüĢü güçlenmektedir. Bunun yanında kadın 
cinayetleri, provokasyon içeren sokak olayları, çocuk istismarları, kapçak ve kaçakçılık 
gibi birçok olayın her gün kitle iletiĢim araçlarından topluma ulaĢtırılması bireylerin yaĢam 
ortamlarına olan güvenini azaltarak tedirgin ve panik bir davranıĢa sevk ettiği söylenebilir.  

 Bireylerde ve toplumda kitle iletiĢim araçlarının mesajları sayesinde meydana gelen 
bütün değiĢiklikler olarak tanımlanmakta; medya yalnız bireyler üzerinde doğrudan etkili 
olmakla kalmayıp, toplumun kültürünü, bilgi birikimini, normlarını ve değerlerini de 
etkilemektedir (Mc Quail & Windahl, 1997:115).  

Kitle iletiĢim araçları hayatımızın olmazsa olmazı durumu geldiğinden, bireyler ve 
toplumları etkilemeye, yönlendirmeye devam edecektir. Çünkü nerdeyse her evde bir 
televizyon bir telefon ya da internet ortamının olması bu etkiyi sürekli kılmaktadır. 
Özellikle genç ve çocuklar bu etki grubunun en kalabalık ve en zayıf halkası 
durumundadır. Kitle iletiĢim araçlarından alınan mesajların bu grubu daha fazla 
etkileyerek, davranıĢlarına yansımaktadır.    

Son yıllarda yapılan bilimsel araĢtırmalar ve medyada yer alan haberler 
incelendiğinde, alınan tüm önlemlere rağmen tüm dünyada ve Türkiye‟de çocuk ve gençler 
arasında suç ve Ģiddet olaylarının arttığı görülmektedir. ġiddet günümüzün önemli ve ciddi 
sosyal problemlerinden biri haline gelmektedir (Buluç, 2005:1). 

1.1. Kitle ĠletiĢim Araçları ve Televizyonun Etki Teorileri 

1.1.1. DuyarsızlaĢma Etkisi  
Bazı araĢtırmacılar, televizyon uyarıcılarıyla aĢırı yüklemenin insanları hiperaktif 

yapma yerine onlar üzerinde anestezi etkisi yarattığını belirterek uyarma kuramının 
varsayımlarını sorgulamaktadırlar. Böylesi bir uyarılmanın baslıca etkisi de 
duyarsızlaĢmadır. Cline, Croft ve Courrier‟in araĢtırmaları, Ģiddet edimlerine dolaysız 
olarak ya da medya aracılığıyla aĢırı ölçüde maruz kalmanın, Ģiddet içeren olaylara karĢı 
normal duygusal tepkileri psikolojik bir donukluğa, boĢluğa dönüĢtürdüğünü 
saptamaktadır. Bu etki derecesi özellikle medyadaki Ģiddet içerikli mesajlar, Ģiddetin haklı 
görülebilir olduğunu öğrettiğinde daha da artmaktadır. Örneğin, polisiye dizilerde suçlulara 
karĢı veya suçluların yakalanması için Ģiddet içeren eylemlere baĢvurulması ya da 
haksızlığın Ģiddete baĢvurularak cezalandırılması bu etkinin en bilinen kaynakları 
arasındadır (Mutlu,   2005:178) 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
      Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

211 
 

1.1.2. Toplumsal Öğrenme Kuramı  
Televizyonda Ģiddet içeriği ile bireyin saldırganlık eğilimi ve anti-sosyal 

davranıĢları arasındaki iliĢkinin en yaygın kuramsal çerçevesi, hala büyük ölçüde A. 
Bandura‟nın toplumsal öğrenme kuramına dayanmaktadır. Bandura‟nın kuramına göre, 
insanların öğrenmesinde üç ayrı araç bulunmaktadır: dolaysız, gözlemsel ve simgesel. 
Bunların ilki, çevreyle insanın dolaysız iliĢkisinin sonucunda ortaya çıkar. Ġkincisi, gözlem 
veya taklit yoluyla gerçekleĢir. Üçüncüsü de, dil ve simgelerin kullanımıyla olur (Bandura, 
1973:79). 

Bandura‟nın toplumsal öğrenme kuramına göre birey televizyonda Ģiddete baĢvuran 
karakterleri izleyerek aynı ana baba, yakınlar, akranlar ve diğerlerini izleyerek toplumsal 
becerileri öğrendiği gibi saldırgan davranmayı da öğrenmektedir. Televizyonda izlediği ve 
televizyondaki karakterin verdiği tepkiyi, gözlemleyerek içselleĢtiren birey, gerçek hayatta 
maruz kaldığı benzer bir durumda öğrendiği tepkiyi verecektir. Çünkü daha önce izlediği 
ve öğrendiği kadarıyla, aynı tepkiyi veren karakter onun gözünde kazançlı ve kahramandır. 
Birey karakterin tepkisini içselleĢtirerek kendi hayatına uyarlar. Öğrenme kuramı 
çerçevesinde gerçekleĢtirilen araĢtırmalar, saldırganlığın ve Ģiddet kullanımının verili bir 
durumda savunulabilir bir davranıĢ biçimi olarak temsil edilip edilmemesinin de önemli bir 
değiĢken olduğunu göstermektedir. Buna göre, Ģiddet kullanımının haklı bir gerekçeye 
dayalı olarak gerçekleĢtirildiği televizyon sahnelerinin, birey tarafından taklit edilme 
olasılığı yüksektir (Mutlu, 2005:180). 

Kitle haberleĢme araçları, halkın yenileĢmeden yana yeni tutumlar kazanmasını 
sağlar; yeni fikirlere, yeni mallara, yeni bir hayat tarzına karĢı istek duymasına neden olur. 
Bu ise, ulusal kalkınmaya yardım edebilir. Ekonomik bakımdan geliĢmiĢ ülkelerdeki 
araçları ve hayatı göstererek, uzak ülkelerdeki geliĢmeleri tanıtarak, dünyanın çeĢitli 
ülkelerindeki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda bilgiler vererek geliĢmekte 
olan ülke halkının kendi pratikleri ve gelenekleri üzerinde değiĢik bir yönden düĢünmesini 
sağlayarak ülkede «değiĢik bir entellektüel iklim» yaratırlar. Böyle bir iklim içinde ise, 
toplum, geleneksel yapısındaki bazı kurumları atar, yenilerini geliĢtirir; bu yolla da, 
insanlar arasındaki iliĢkileri kolaylaĢtırır ve toplumun daha etkin sosyal iliĢkiler kurmasını 
sağlar (Oskay,1971:74) 

1.1.3. KısıtsızlaĢtırma Hipotezi  
KısıtsızlaĢtırma hipotezi televizyon Ģiddetinin belli koĢullarda, insanların böylesi 

bir davranıĢla ilgili kısıtlamalarını zayıflattığı için, kiĢiler arası saldırganlığın artısıyla 
sonuçlanacağını öne sürmektedir. Buradaki temel değiĢken televizyondaki Ģiddetin 
ödüllendirildiği, televizyondaki Ģiddet temsiline benzer uyaranların insanın çevresinde 
ortaya çıktığı ve çevrede daha önce izleyiciyi kıĢkırtmıĢ veya izleyiciye zarar vermiĢ bir 
hedefin bulunduğu durumlardır. Böyle durumlarda karĢılaĢıldığında, kiĢiler arası iliĢkilerde 
insanların saldırgan davranıĢlarda bulunma olasılığı televizyondaki Ģiddet içeriğiyle 
bağlantılı olarak artmaktadır (Mutlu, 2005:181). 

Televizyonun buna benzer etkilerinden bir baĢkası ise, diğer iletiĢim araçlarıyla 
etkileĢime girmesiyle ortaya çıkan „törel ürkü‟ (moral panic)‟dir. Belli toplumsal gerilim 
dönemlerinde, belli bir grup ya da sorun medya tarafından odak haline getirilir, bu da 
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dikkatin onun üzerinde toplanmasına neden olur. Medyanın bu tutumu, hükümet, polis ve 
mahkemelerin, o meseleye yönelik yeni uygulamalar geliĢtirmesine sebep olmaktadır 
(Aydın, 2007:121). 

1.1.4. Katharsis Hipotezi 
Katharsis Hipotezi (saldırganlık azalması) belli koĢullar altında televizyondaki 

Ģiddete maruz kalmanın, izleme sonrasında izleyicilerdeki saldırganlık eğilimini azalttığını 
öne sürmektedir. Çünkü bu tür gösterimler, insanların Ģiddet içerikli anti sosyal 
davranıĢlarından arınmalarına neden olmaktadır (Mutlu, 2005:181). 

Gerbner, televizyonu modern toplumları Ģekillendiren bir güç olarak görmektedir. 
Ona göre televizyonun gücü, her gün gösterilen gerçek hayat dramalarının sembolik 
muhtevasında gizlidir. Bu noktadan hareketle, televizyonun, toplumun kurumsal hikâye 
anlatıcısı olduğunu ve olan hakkında tutarlı bir resim sunduğunu ifade etmektedir. 
Televizyon bir hikaye anlatısı olarak sembolik dünyamıza hakimdir ve kafamızın içindeki 
imajları o belirler, ona göre televizyonda en çok gösterilen Ģey, izleyiciler açısından da 
oldukça ilgi çekici olan Ģiddet sahneleridir. Gerbner bu Ģiddet görüntülerinin izleyicileri 
Ģiddete yöneltmekten çok dıĢarıdaki dünyanın vahĢi bir dünya olduğuna inancını 
pekiĢtireceğini ifade etmektedir (Aydın, 2007:121). 

Dramanın amacını „katharsis‟ olarak tanımlayan Aristoteles, bu kavramla 
seyircilerin, sadece kurmaca olduğunu bildikleri halde, sahnedeki öyküye psikolojik olarak 
dâhil olduklarını, oyuncular arasında saldırganlık doruğa ulaĢtığında bir katharsis veya 
baskının gevĢeyip gitmesi duygusu yaĢadıklarını, bunun deneyimlenmesi haz veren bir 
duygu olduğu ve onları arınmıĢ, boĢalmıĢ ve Ģiddet davranıĢına daha az eğilim gösterecek 
hale getirdiğini anlatmaktadır (Mutlu, 2005:181). 

1.1.5. Kullanıma Hazırlama  
Bu kuram, Berkowitz ve Rogers tarafından, biliĢsel psikoloji ve insanın 

enformasyonu bir iĢleme tabi tutma yetisini konu alan güncel çalıĢmalardan yararlanılarak 
yapılan Ģiddet araĢtırmalarına iliĢkin bir genel değerlendirmede ortaya atılmaktadır. 
Berkowitz ve Rogers, televizyonun etkilerini koĢullanma ilkelerine dayanarak açıklayan 
yaklaĢımların yerine, zihinsel çağrıĢım kavramlarını, özellikle de Kullanıma hazırlama 
kavramını koymaktadırlar (Mutlu, 2005:182). 

Bu kurama göre, bir düĢünce harekete geçirildiğinde, bu düĢünceyle iliĢkili olan 
diğer düĢünceler çağrıĢıma dayalı olarak bilince getirilir. Bu iĢleyiĢ, iliĢkili düĢüncelerin 
yeniden zihne gelme olasılığını artırır ve böylelikle bunlara ortaya çıkma, gerçekleĢme 
talimatını verir. Televizyon programları, saldırgan düĢünceler gibi değiĢik edinimleri 
izleyicilerin daha sonra kullanmaları için hazırlar bilinçaltına yerleĢtirir, çağrıĢımlar olduğu 
takdirde bu düĢünceler harekete geçer, ama olmadığı takdirde de bu düĢünceler yok olup 
gitmektedir (Mutlu, 2005:182). 

1.1.6. Oyalanma ve KaçıĢ Etkisi 
Gündelik yaĢamın alıĢılagelen ve sıkıcı rutininin dayattığı kısıtlamalardan 

uzaklaĢmak, sorunların, dertlerin insana yüklediği sıkıntılardan kaçmak, duygusal bir 
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boĢalma ve rahatlamak; kendi içinde cazip bir fantezi dünyası sunan bir televizyon 
programını seyretmek suretiyle izleyici bu dünyayı geçici olarak iĢgal edebilmektedir.  

Böylece kendilerini baskı altında hisseden insanlar, televizyonu bu düĢüncelerini 
bloke etmek için kullanırlar. Gündelik dertlerden ve uğraĢlardan kaçınmak olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu anlamda televizyon bir tür sakinleĢtirici, yatıĢtırıcı iĢlevi 
görmektedir.  

„Kullanımlar ve Doyumlar‟ yaklaĢımının temelinde yatan en temel düĢünce, „kaçıĢ‟ 
kavramıdır. Kitle iletiĢim araĢtırmalarının önde gelen isimlerinden, Merton ve 
Lazarsfeld‟in bu araçların etkilerine yönelik olarak ortaya attıkları „uyuĢturma etkisi‟ 
(narcotizing dysfunction) kavramı, izleyici kitlesinin toplumsal sorunlara tepki vermek ve 
müdahale etmek yerine, uyuĢmuĢ ve tepkisiz olması anlamına gelmektedir. Burada da suç 
kitle iletiĢim araçlarına atılmaktadır. Özellikle Marksist kuramcılar, kitle iletiĢim araçlarını 
insanları kaçıĢa yönelterek pasifleĢtirdikleri için eleĢtirmiĢlerdir (Mutlu, 1998:194)  

1.1.7. KiĢisel ĠliĢkiler 
Ġzleyici baĢka insanlarla ister gerçek kiĢiler isterse medya kiĢilikleri olsun, 

televizyon izleme sayesinde iliĢkiler kurmaktadır.  

 ĠletiĢim kuramlarında „üçüncü kiĢi etkisi‟ olarak ifade edilen hipoteze göre ise, 
insanlar medya mesajlarının diğer kiĢiler üzerindeki etkisinden çok daha fazla olduğunu 
düĢünmeleri eğilimini ortaya koyarken üçüncü kiĢiler üzerinde kendilerinden daha fazla 
etkilediği düĢüncesine sahiptirler. Bunun nedeni kiĢinin bu etkinin farkında olmasının, 
onun etki altında kalmasını engelleyeceği görüĢüdür. KiĢilerin eğitim seviyesi arttıkça, 
diğerlerinin televizyon içeriğinden etkilendiklerine yönelik inançları da artmaktadır 
(Mutlu, 1999:90)  

Günümüzde medya kullanımının zayıf toplumsal uyumun bir nedeni mi olduğu, 
yoksa sadece onunla birlikte görülen bir olgu mu, hatta bu uyumsuzluğun bir telafisi mi 
olduğu belirsizliğini korumaktadır. Bir kitle iletiĢim aracı olarak televizyonun bireyin 
insani temas için diğer insanlarla bağımlılığını azalttığı da bir gerçektir. McQuail‟a göre, 
uygulamada medya kullanımı kiĢinin istediği kadar yalnız ve istediği kadar toplumcul 
olabilir. Televizyonun bugünkü kullanım biçimi ve yayın politikası uzakları 
yakınlaĢtırırken, yakınımızı bizden ustaca uzaklaĢtırmakta, evin içindeki aile bireyleri 
arasında bile yalnız bir kalabalık yaratmaktadır. Artık bizi bekleyen ise “elektronik bir 
yalnızlıktır”. Böylece yalnızlaĢtırılmıĢ insanlar yalnızlıklarını fark edemeyecekleri bir 
aldanıĢa düĢmektedir (Çakır, 2005:13). 

1.1.8. KiĢisel Kimlik 
KiĢisel kimlik etkisi, bireyin kendi kiĢiliğini bazı kiĢilikler ile kendini 

özdeĢleĢtirmesi ve onlara karĢı eğilim hissetmesidir. Her bireyin kendini nasıl gördüğü ile 
ilgili bir düĢüncesi vardır. Kendi düĢüncelerine en uygun olduğunu düĢündükleri kimlikleri 
seçerler.  

KiĢisel kimlik ifadesiyle ortaya konulmak istenen Ģey, televizyondaki izlenen 
programların izleyicinin kendi yaĢamında var olan ve ayrı değerlere sahip önem verdiği 
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Ģeylere artı bir ağırlık kazandırmaktır. Televizyonun izleyicinin kendine ait dünyasındaki 
unsurlarla televizyonda sunulanların iliĢkilendirilmesi Ģeklinde iĢler ve televizyon 
programlarında, izleyici kendinden bir Ģeyler bulma, hayal, kurmaca da olsa gerçekleĢmesi 
ve inançlarını değerlerinin pekiĢmesine kadar çok geniĢ bir kullanım alanı bulmaktadır. 
Ġzlenen programın izleyiciye, izlediklerini düĢündürmesi, kendisini programdaki kiĢilerle 
özdeĢleĢtirmesi ya da mukayese edebilmesi gibi bir davranıĢ ortaya koymaktadırlar 
diyebiliriz. Seyircinin toplumsal ortamında yaĢadığı veya yaĢayabileceği konuları içeren 
programların fikir vermesini dile getirmektedir. Hemen hemen her türlü dizi ve televizyon 
filminin düzenli izleyicileri, o programı kendi gerçek hayatlarındaki sorunlarıyla ilgili bir 
uyaran bir etki olarak görebilmektedirler. Televizyon programındaki sanal insanların 
sorunlarıyla birey kendi sorunlarının benzeĢmesi, sanal olarak verilen karakterle kendi 
yaĢamını anlamasına yardımcı olduğunu düĢünmesine yol açmaktadır. 

Değer pekiĢtirme, izleyicinin inandığı, benimsediği ve taĢıdığı belli değerleri 
destekleyen, savunan bir programın o izleyici için ilgi alanını dile getirmektedir. Kendi 
değer yargılarıyla örtüĢen ve kendinden bir Ģeyler bulduğu programları izleyen izleyici, 
kendini mutlu hissetmekte ve değer yargılarının pekiĢtiğini görmektedir.  

1.1.9. Gözetim Altına Alma 
Kitle iletim araçlarının verdiği bilgiler, haberler bireylerin “Dikkatini OdaklaĢtırır:” 

Toplumdaki tehlikeleri, imkânlar ve olaylar hakkında farklı kaynaklara kulak veren 
geleneksel toplumun kitle haberleĢme araçlarına yöneltilmesini sağlamaktadır. Kitle 
haberleĢme araçları ulusal kalkınma ve modernleĢme gibi sorunlar üzerinde odaklaĢmıĢ bir 
kamuoyu yaratabilir; bu konuda kiĢilerarası ve sözsel nitelikteki azgeliĢmiĢ ülke 
haberleĢme alıĢkanlıklarının biçim, nitelik ve etkilerini «manipüle» edebilir (Oskay, 
1971:73). 

20. yüzyıl toplumlarında sosyal kontrol aracı olarak kitle iletiĢim araçlarının önemi 
göz ardı edilemez. Çok kültürlü toplumlarda, toplumun geneli tarafından benimsenen 
değerlerin kabullenilmesinde, genel kabul gören tavır ve davranıĢlar ile normların topluma 
aktarılmasında kitle iletiĢim araçları önemli bir rol oynamaktadır. 

2. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Haberlerinin Bireylerin 
DavranıĢına Etkisi 

Kitle ĠletiĢim Araçları'nı oluĢturan teknolojinin geliĢmesi, insanlığın teknik alanda 
yaptığı buluĢlarla her zaman paralellik göstermiĢtir. Yani tutum ve davranıĢların 
geliĢtirilmesinde insanı etkileyen bu araçlar, yine insanoğlunun kendi eliyle inĢa edilmiĢ ve 
yaratılmıĢtır. Bu durum kendi içinde bir ironiyi barındırır. Çünkü sonuç olarak ortaya çıkan 
konu davranıĢın etkilenmesidir ancak girdi olarak ortaya koyulan malzeme davranıĢın 
öznesi olan insanın kendisidir. Bir yanda içinde bulunduğu toplumdan aldığı değerlerle 
davranıĢlarını geliĢtiren birey, diğer tarafta değiĢim içinde olan bireylerden oluĢan bir 
topluluk vardır. Her ikisinin de etkileĢim içinde bulunduğu kurum ise Kitle ĠletiĢim 
Araçları'dır (Gürocak, 2013:72). 
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Konuya açıklık getirmesi noktasında terör ve Ģiddet tanımı baktığımızda; T.C Resmi 
Gazete‟de terör Ģöyle tanımlanmaktadır: “Terör; baskı, cebir ve Ģiddet, korkutma, yıldırma, 
sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasa‟da belirtilen cumhuriyetin 
niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiĢtirmek, devletin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını 
tehlikeye uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek, devletin iç ve dıĢ güvenliği, kamu düzeni 
veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kiĢi veya kiĢiler tarafından 
giriĢilecek her türlü eylemlerdir.” (Resmi Gazete, 1991: 20843) ve ġiddetin tanımı 
konusunda çağdaĢ Fransızca sözlükleri; 

 a) bir kiĢiye, güç veya baskı uygulayarak isteği dıĢında bir Ģey yapmak veya 
yaptırmak,  

b) Ģiddet uygulama eylemi,  

c) duyguların kabaca ifade edilmesi eğilimi,  

d) bir Ģeyin karĢı konulmaz gücü, 

e) bir eylemin hoyrat yapısı, gibi tanımlar getirmektedir (Özerkmen & GölbaĢı, 
2010:23-37 ). 

ġiddet ile terörizm arasında kavram benzerliği bulunmaktadır; örneğin 1974 tarihli 
Britanya Terörizmi Önleme Yasası "Bu yasaya göre terörizm, siyasal amaçlı Ģiddet 
kullanımıdır" demektedir (Özerkmen & GölbaĢı, 2010:23-37 ). ġiddet, bireyi fiziksel, 
duygusal ve sosyal yönden ciddi Ģekilde etkilemektedir. 

Günümüzde geliĢen iletiĢim teknolojilerinin de etkisiyle terörün dolaylı ve 
sembolik etkisi, saldırıların fiziksel etkisinden daha geniĢ bir alana ulaĢmaktadır. Kitle 
iletiĢim araçları gündemi seçmekte, düzenlemekte ve belirlemiĢ olduğu gündem üzerine 
çeĢitli yorumlar yaparak, sorunlara çözüm önerileri sunmaktadır. (Demirli, 2011)Özellikle 
bireyselleĢmiĢ kültürlerde, medyanın toplulukçu kültürlerden daha etkili olduğu 
belirtilmektedir. Bu durum terörün ve Ģiddetin, bireyselleĢmiĢ kültürlerde, üçüncü kiĢiler 
üzerinde daha kolay etkili olabildiğini göstermektedir (Demirli, 2011:69). 

Terör örgütleri medya sayesinde etkilerini yaymaktadır ve propaganda 
yapmaktadırlar. Her Ģeyden önce terörizme, televizyon ve radyo yayın ve haberlerinde 
ayrılan yer, terörizmi, kiĢilerin bilinçlerinde büyük ve daimi bir tehdit haline getirmektedir, 
terörist eylemlere medyada ve toplumda verilen önem ve ilginin bu eylemlerin ölçülen 
etkileri ile karĢılaĢtırıldığında orantısız olduğunu vurgulamaktadır. Medya teknik 
kapasitesi sayesinde tüm haberleri canlı olarak; görüntü, ses ve ifadelerle vererek 
milyonlarca insanı, kendilerini kurbanların yerine koymaya ve onların yaĢadığı dehĢeti 
hissetmeye zorlamaktadır. Medyanın diğer bir özelliği de, her yeni saldırıdan sonra 
geçmiĢte olan terörist eylemleri bulup, belirsiz analizlerde bulunması ve yeni saldırıyla 
iliĢkilendirerek yayınlamasıdır (Demirli, 2011:69). 

Terör görüldüğü gibi medyayı kullanarak, baĢka Ģekilde etkileyemeyeceği 
toplumsal kesimlerde de korku yaratmayı baĢarmaktadır. Terörizmin temel hedefinin, 
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toplumun emniyet, güven ve birlik duygusunu sarsmak ve bireyler üzerinde korku ve baskı 
oluĢturmak olduğu düĢünülürse (Demirli, 2011:70), medya oldukça kullanıĢlı bir araç 
durumuna gelebilmektedir. 

Terörizm bir tür siyasal Ģiddet biçimidir. Terörist için Ģiddet, insanları öldürdüğü 
zaman toplumda yaratacağı etkinin bir aracıdır. Ancak amacı olabildiğince çok insan 
öldürmek değil, kitlelerin eylemlerinden etkilenmesini sağlamaktır. Ve bu etkilenmeyi 
medya yoluyla mesajlarını geniĢ kitlelere ileterek sağlamayı amaçlamaktadır. Yapılan 
çalıĢmalar, bireyselleĢen ve teknolojiyi yaĢamında yoğun olarak kullanan bireylerden 
oluĢan toplumların kitle iletiĢim araçlarından gelen mesajları içselleĢtirmeye daha açık 
olduklarını göstermektedir. (Demirli, 2011:69-71).  

Terör olgusunun ayrılmaz bir parçası olan Ģiddet kullanma öğesinin, zalim kadar 
mazlum tarafından da baĢvurulan bir savunma aracı olmasıdır. 

Hollandalı siyaset bilimci Alex P. Schmid, terörizmin 140 ayrı tanımını saptamıĢtır. 
Bunların içinde en sık sözü edilen beĢ öğe Ģunlardır:  

1) Ģiddet veya zor kullanımı 

2) bir siyasal amaç güdülmesi 

3) dehĢet ve korku salma  

4) tehdit 

5) toplumda uyandırılan psikolojik etki veya üçüncü kiĢilerden beklenen yaygın 
tepki. (Ergil, 1993.140). 

Teknolojinin geliĢmesinin doğal sonucu olarak iletiĢim araçlarındaki farklılaĢma, 
yeni bir iletiĢimsel düzlem oluĢturmuĢtur. YaĢanan geliĢmeye bağlı olarak ortaya çıkan 
iletiĢim modelinde, etkinin geniĢliği ve derinliği sürekli artıĢ göstermiĢtir. Özellikle yeni 
iletiĢim teknolojileri olarak adlandırılan internet, uydu teknolojileri ve cep telefonu gibi 
küresel ağa bütünleĢmiĢ mobil uygulamalar, yeni davranıĢları oluĢmasını da beraberinde 
getirmiĢtir. Yazılı basın araçlarından farlı olarak elektronik ortamda yaĢanan bu devrim, 
haberleĢme ve bilgi ağını geniĢletmiĢ; ideolojik düĢüncelerin farklı coğrafyalara kısa 
sürede ve engelsiz olarak ulaĢmasını sağlamıĢtır (Gürocak, 2013). Bu varoluĢun 
sürdürülebilmesi için öncelikle kitle iletiĢim araçlarına ihtiyaç vardır. Sonuçta bu araçlar, 
birey ve toplumun ortak bir noktada birleĢtirecek yayınlar yaparken; aynı zamanda bilgi 
akıĢını sağlayıcı uygulamalarla etkileĢim sürecinin zeminin sağlamlaĢtırmayı hedefler ve 
toplumsal yaĢantını önemli bir kısmını oluĢturur (Gürocak, 2013:72). 

Kitle ĠletiĢim Araçlarının gücü, alıcı olarak tanımlanan kitlenin üzerinde yarattığı 
etkiyle doğru orantılıdır. Bu perspektiften baktığımız da kitle iletiĢim araçları, ortak bazı 
temel özellikleri olduğunu görürüz. Bunları kısaca toparlarsak 

1. Kitle ĠletiĢim Araçları, toplumsal yapı içindeki bireyi farklı yaklaĢımları 
sunabilen, sadece haber ve bilgi kaynağı değil aynı zamanda bireyin esinlenebileceği 
organik yapılardır. 
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2. Bu araçların kullanılmasında ortaya çıkan sürekli ve düzenli yayıncılık anlayıĢı, 
kitlesel davranıĢların Ģekillenmesinde daimi bir etki yaratır. 

3. Kitle iletiĢim araçlarının, aktarılan bilginin içeriği ile aynı zamanda ikna edici bir 
yönü bulunmaktadır. 

4. Klasik kitlesel iletiĢimde geri bildirimler söz konusu değil iken; yeni iletiĢim 
teknolojilerinde bu mümkündür. Yani gazetede yer alan bir haberle ilgili düĢüncenin geri 
aktarılması uzun ve zahmetli bir süreç iken; aynı durum internet üzerinde kısa sürede ve 
kolaylıkla yapılabilir (Gürocak, 2013:72). 

Kitle ĠletiĢim Araçları sadece bireyi etkilemez. Bunlar aynı zamanda toplumun 
farklı kesimleri üzerinde etki bırakır. Konunun anlaĢılması açısından önce kitle iletiĢimi 
araçlarının birey üzerindeki etkilerine kısaca değinmekte fayda vardır. Birey, bu araçlar 
vasıtasıyla bilgi ve dünya görüĢünü geliĢtirip değiĢtirebilir. Yani kendisinden fiziken uzak 
olan ya da düĢünce itibariyle kendi yaĢam biçimiyle örtüĢmeyen bir konu hakkında birey, 
iletiĢim araçlarıyla kendisine aktarılan bilgileri farlı noktalarda yorumlayabilir. Bu durum 
konuyu kabul etmek Ģeklinde de olabilir reddetmek yönünde de ya da konuya bakıĢ 
açısından olumlu da olabilir olumsuz da. Burada önemli olan sonucun kendisinden çok 
etkinin olup olmamasıdır. Burada söz konusu olan, amaca iliĢkin içeriğin izleyicide 
duygusal anlam yaratacak Ģekilde verilmesidir. Yani bir anlamda insana iliĢkin değerlerin 
iĢlenmesidir. Ancak bundan sonra iletiĢim araçları bireysel davranıĢlar üzerinde doğrudan 
etkide bulunur. Bunların ne Ģekilde olduğu, yaĢtan cinsiyete kiĢisel özelliklerden toplumsal 
beklentilere kadar geniĢ bir skala içinde değiĢiklik gösterir. Dolayısıyla buna yönelik 
yapılan bütün uygulamalar anlamlı ya da anlamsız bir etki ve değiĢiklik yaratır (Gürocak, 
2013:72). 

Genel anlamda bir değerlendirme yapacak olursak; günümüzde kitle iletiĢim 
araçlarının çok geniĢ bir alan içinde olduğunu söylemek mümkündür. Kitle iletiĢim 
araçlarının toplumlar ve bireyler üzerinde etkisinin olduğu ortadadır. Sonuçta sosyal yapıyı 
güçlendiren, bilgi, duygu ve düĢüncelerin paylaĢılmasını sağlayan, örgütsel yapıları 
güçlendiren, kamuoyu oluĢturan, kamusal alanı etkileyen; insanın algı kabiliyetini 
geliĢtirerek yeni davranıĢ biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlayan kitle iletiĢim araçları, bu 
süreçte toplum davranıĢlarının oluĢmasında da etkin bir rol oynamaktadır (Gürocak, 
2013:72). 

3. METODOLOJĠ 

Metodoloji bölümünde araĢtırmanın uygulama kısmında kullanılmıĢ olan anket 
soruları, araĢtırma soruları, örneklem, veri toplama teknikleri ve araĢtırma bulguları 
üzerine uygulanan istatistik teknikleri incelenmiĢtir. Bunun için ilgili literatür taramasıyla 
elde edilen ilk bölümde bölümdeki bilgiler doğrultusunda hazırlanan anketin, Karaman Ġli 
merkezinde katılımcılara uygulanmasıyla oluĢturulan bu bölüm; Kitle iletiĢim araçlarında 
yer alan terör ve Ģiddet içeren mesajların bireylerin davranıĢlarına ne derecede etki ettiğini 
ortaya koymak ve hangi davranıĢlarına yönelttiği ortaya koymak maksadıyla 
oluĢturulmuĢtur.    
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3.1.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 
Günümüzde teknolojinin hızla geliĢmesine bağlı olarak geliĢen kitle iletiĢim 

araçları geniĢ bir kitleye hızlı ve farklı mecralardan ulaĢma imkânının olması nedeniyle; 
bireylere bu mecralardan yoğun bilgi ve mesaj aktarımı olmaktadır. Bireyler yoğun mesaj 
ve bilgileri aldıktan sonra toplum içinde davranıĢ ve tepkilere dönüĢtürdükleri söylenebilir. 
Bu tepkiler olumlu olduğu kadar olumsuz da olabilmektedir. Günümüzde artan Ģiddet ve 
terör olaylarının kitle iletiĢim araçlarından doğrudan bireylere ulaĢması toplumda nasıl bir 
etkiye neden olduğu merak konusu olup bu çalıĢma ile etkinin nasıl bir davranıĢ ve 
tepkilere yol açtığının ortaya konulması amacıyla bu çalıĢma hazırlanmıĢtır. 

Kitle iletiĢim araçları büyük kitlelere hızlı bir Ģekilde farklı mecralardan ulaĢabilme 
imkânına sahiptir. Bu mecralardan alınan yoğun mesaj aktarımı insanları panik, tedirgin ve 
suça eğilimini arttırmaktadır. Toplumun bu tür haber ve mesajlar karĢısında 
davranıĢlarında oluĢan tepkiler toplum huzuru için önem arz etmektedir. Bu bağlamda 
böyle bir araĢtırma ile toplum tansiyonunu ölçerek gerekli proaktif tedbirlerin alınması 
yönünden önemlidir. 

3.1.2. Veri Toplama Araçları 
Katılımcıların kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren mesajların 

bireylerin davranıĢlarına etkisini belirlemek amacıyla 3bölüm, 44 sorudan oluĢan anket 
hazırlanmıĢtır. Katılımcıların demografik özellikleri, medya ile olan iliĢkileri göz önünde 
bulundurulmuĢtur. Ġlk aĢamada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek üzere 6 
soru sorulmuĢtur. Ġkinci bölümde ise kitle iletiĢim araçlarından ne kadar süre ve hangi 
mecrayı kullandıklarını ifade eden 6 soru, 5‟li likert ölçeği tipinde sorulardan oluĢurken; 
üçüncü bölüm ise terör ve Ģiddet içeren mesajların bireylerin davranıĢlarında etkili olan 
unsurları belirlemek amacıyla oluĢturulmuĢ 4‟lü tablo Ģeklinde 32 soru 5‟li likert ölçeği 
tipinde sorulardan oluĢmaktadır. 5‟li likert ölçeğinde(1: Kesinlikle Katılmıyorum; 2: 
Katılmıyorum; 3: Fikrim Yok; 4: Katılıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum) Aralıklarında 
cevaplar alınmıĢtır. 

3.1.3. Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler 
Basit tesadüfi örneklemede evreni oluĢturan her elemanın örneğe girme Ģansı eĢittir. 

Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır. (Özdamar, 2002). Bu 
bağlamda Karaman Ġli merkez Nüfus sayısı baz alınarak örneklem sayısı belirlenmiĢ olup 
700 katılımcıya anket uygulaması yapılarak, anket formları SPSS programında 
değerlendirildi. Anket uygulaması ön anket değerlendirmesiyle güvenirlilik testine tabii 
tutulduktan sonra sahada uygulanmıĢtır. 

Verilerin analizinde sırasıyla; ankete katılanların demografik özellikleriyle, frekans 
dağılımları gibi betimleyici istatistik teknikleri esas alınmıĢtır. Demografik özelliklere göre 
kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren mesajların bireylerin davranıĢlarına 
etkisinin farklılaĢıp farklılaĢmadığını ortaya koymak amacıyla Crosstab analizleri yapılıp 
Ki-Kare analizleri anlamlılıkları test edilmiĢtir. Örneklem testi T-Testi (Ġndependent 
Samples T-Test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) aracılığıyla test edilmiĢtir. 
Çoklu karĢılaĢtırmada Multi Comparisons testi uygulaması esas alınmıĢtır.  



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
      Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

219 
 

Ki-kare testi, iki isimsel değiĢkenin analizinde frekans dağılımlarının 
karĢılaĢtırılmasına dayanan bir testtir. Bu test, iki değiĢken arasında sistemli bir iliĢkinin 
olup olmadığını belirlemek için yapılır(Erdoğan, 2003:286) Anlamlılık değeri, test 
sonucunda (p<,05) Ģeklinde çıkması ile anlaĢılır ve yokluk hipotezi reddedilir. Fazla gruba 
sahip değiĢkenlere uygulanan çapraz tablolarda ki-kare testi uygulanmamıĢ, sadece çapraz 
tablolar ve yüzdeler üzerinden yorum yapılmıĢtır (Özdamar, 2002:481). 

T-testi AraĢtırmada uygulanan bir diğer test ise T-testidir. Bu testte iki bağımsız 
grubun ortalaması alınabilir değiĢkenlere göre ortalamaları karĢılaĢtırılmıĢ ve yokluk 
hipotezi sınanmıĢtır( Özdamar, 2002: 358-359) Bağımsız T-testlerinde, varyansların 
homojenlik durumuna göre T-testinin anlamlı farklılık iliĢkisine bakılmıĢtır. Cinsiyet, 
birinci ve dördüncü sınıf olma, okunulan alan değiĢkenleri ile ilgili olarak yapılan 
analizlerde T-testi uygulanmıĢtır. Bu testte de iki grup arasındaki iliĢkinin anlamlılık 
derecesi p<,05 düzeyinde tespit edilmektedir. 

Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) K bağımsız grup denemelerinden 
elde edilen nicel verilerin analizinde yararlanılan bir yöntem olan tek yönlü varyans 
analizi, ikiden fazla gruba sahip olan değiĢkenler için uygulanmıĢtır (Özdamar, 2002:358-
359). 

Uygulamada hata yapmamak için gereken hassasiyet gösterilmiĢ; anketörler ön 
eğitime tabii tutulmuĢ, oluĢabilecek aksaklıkların önceden görülebilmesi için denek 
gruplarda anket test edilmiĢtir. AraĢtırmada uygulamaya koyduğumuz anketin güvenirliliği 
Cronbach Alpha katsayısı ile test edilmiĢtir. Cronbach Alpha değerinin 0.5 üstünde 
olmasının ölçme aracının güvenirliliği için yeterli düĢüncesi genel kabul görmüĢtür. 
AraĢtırmada, Cronbach Alpha katsayılarının değeri 0.814 olarak belirlenmiĢtir.   

3.1.4. AraĢtırma Soruları 
AraĢtırma sorusu 1- kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren 

mesajların bireylerin davranıĢlarına etkisinde Cinsiyete göre farklılık var mıdır? 

AraĢtırma sorusu 2- kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren 
mesajların bireylerin davranıĢlarına etkisinde YaĢ guruplarına göre farklılık var mıdır? 

AraĢtırma sorusu 3- kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren 
mesajların bireylerin davranıĢlarına etkisinde eğitim düzeyine göre farklılık var mıdır? 

AraĢtırma sorusu 4- kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren 
mesajların bireylerin davranıĢlarına etkisinde gelir düzeyine göre farklılık var mıdır? 

AraĢtırma sorusu 5- kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren 
mesajların bireylerin davranıĢlarına etkisinde meslek guruplarına göre farklılık var mıdır? 
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3.1.5. AraĢtırmada Elde Edilen Bulgular veDeğerlendirilmesi(FINDINGS AND 
DISCUSSIONS) 

3.1.6. AraĢtırmaya Katılanlara ĠliĢkin Demografik Bilgiler 
AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine iliĢkin dağılıma bakıldığında %53,1‟i erkek, 

% 46,9‟u kadın katılımcılardan oluĢtuğu görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılanların medeni durumlarına iliĢkin bilgilere bakıldığında %66.0‟sı 
evli, %34.0‟ü bekar katılımcılardan oluĢmaktadır. 

AraĢtırmaya katılanların mesleklerine iliĢkin verilerde ise %15,4‟ü Ev hanımı, 
%6.0‟sı Emekli, %12.4‟ü Esnaf, %18.0‟i Memur, %17.7‟si ĠĢçi, %14.6‟sı Öğrenci, %9.0‟u 
Serbest Meslek, %6.9‟ Diğer meslek grubu katılımcılardan oluĢmaktadır. 

AraĢtırmaya katılanların yaĢlarına göre dağılıma bakıldığında %12,6‟sı 18-22 yaĢ 
grubu, %10.3‟ü  23-27 yaĢ grubu, %17.3‟ü 28-32 yaĢ grubu, %21.6‟sı 33-37 yaĢ grubu, 
%11.4‟ü 38-42 yaĢ grubu, %8.0‟i 43-47 yaĢ grubu, %7.4‟ü 48-52 yaĢ grubu, %6.9‟u 53-57 
yaĢ grubu ve %4.6‟sı 58-62 ve üzeri yaĢ grubu katılımcılardan oluĢtuğu görülmektedir.  

AraĢtırmaya katılanların eğitim durumlarına iliĢkin bilgilere bakıldığında ise, %1.0‟ 
okuma yazma bilmiyor, %2.1‟i öğrenim görmemiĢ ama okuma yazma biliyor, %10.6‟sı 
ilkokul mezunu, %10.4‟ü ilköğretim mezunu, %11.1‟i orta öğretim mezunu, %25.7‟si lise 
mezunu, %13.4‟ü önlisans mezunu, %21.6‟sı lisans ve %4.0‟ü yüksek lisans eğitimli 
katılımcılardan oluĢtuğu görülmektedir.     

AraĢtırmaya katılanların aylık gelirlerine iliĢkin bilgilere bakıldığında ise, 
AraĢtırmaya katılanların %22.9‟u 500 TL altı gelire sahip olanlar, %9.9‟u 500-1000 TL 
gelire sahip olanlar, %32.9‟u 1 001-2000 TL gelire sahip olanlar, %19.3‟ü 2 001-3000TL 
gelire sahip olanlar, %8.0‟i 3 001-4000TL gelire sahip olanlar, %4.1‟i4 001-5000TL gelire 
sahip olanlar ve %3.0‟ü 5 000TL‟den fazla gelire sahip olan katılımcılardan oluĢtuğu 
görülmektedir. 

Tablo 1 Katılımcıların Demografik Özellikleri 

DEĞĠġKEN (N=700 ) SIKLIK YÜZDE (%) 
Cinsiyet   
Erkek     372 53,1 
Kadın    328 46,9 
Medeni durumunuz  
Evli   462 66,0 
Bekar   238 34,0 
YaĢınız   
18-22 88 12,6 
23-27 72 10,3 
28-32 121 17,3 
33-37 151 21,6 
38-42 80 11,4 
43-47 56 8,0 
48-52 52 7,4 
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AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçları denince akıllarına ilk gelen %40.7‟si 
televizyon, %4.3‟ gazete, %31.1‟ internet, %0.6‟sı dergi, %22.0‟si sinema, %1.0‟i telefon 
ve %0.3‟ü kitap olarak belirtmiĢlerdir. 

Tablo 2. AraĢtırmaya Katılanların kitle ĠletiĢim Araçları Tercihleri ve Kullanma 
Sıklıkları 

Kitle iletiĢim araçları denince aklınıza 
ilk gelen nedir? SIKLIK YÜZDE (%) 

Televizyon 285 40,7 
Gazete 30 4,3 
Ġnternet  218 31,1 

Dergi 4 0,6 

Sinema 154 22,0 

Telefon 7 1,0 

Kitap 2 0,3 

Toplam  700 100 
 

53-57 48 6,9 
58-62 ve üzeri 32 4,6 
Eğitimiz   
Okuma- yazma bilmiyor 7 1,0 
Öğrenim görmemiĢ ama okuma yazma biliyor 15 2,1 
ilkokul mezunu 74 10,6 
Ġlköğretim mezunu 73 10,4 
Orta öğretim mezunu 78 11,1 
Lise  180 25,7 
Ön lisans 94 13,4 
Lisans  151 21,6 
Lisansüstü 28 4,0 
Meslek  
Ev  hanımı 108 15,4 
Emekli 42 6,0 
Esnaf 87 12,4 
Memur 126 18,0 
ĠĢçi  124 17,7 
Öğrenci 102 14,6 
Serbest Meslek 63 9,0 
Diğer 48 6,9 
Aylık gelir  
500 TL altı 160 22,9 
500-1000 TL 69 9,9 
1 001-2000 TL 230 32,9 
2 001-3000TL 135 19,3 
3 001-4000TL 56 8,0 
4 001-5000TL 29 4,1 
5 000TL’den fazla 21 3,0 
Toplam  700 100 
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AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından günde ne kadar faydalandıkları 
süreye bakıldığında; %9.0‟u 1 saatten az, %27.9‟u 1-2 saat, %29.4‟ü 3-4 saat, %13.7‟si 4-5 
saat, %20.0‟si 5 saat ve daha fazla süreyle kitle iletiĢim araçlarından faydalandıklarını 
ortaya koymaktadır. 

Tablo 3. Kitle ĠletiĢim Araçlarından Günde Ne Kadar Faydalandıkları Ġlgili Değerler 

Kitle iletiĢim araçlarından günde ne 
kadar faydalanıyorsunuz? SIKLIK YÜZDE (%) 

1 saatten az 63 9,0 
1-2 saat 195 27,9 
3-4 saat 206 29,4 
4-5 saat 96 13,7 
5 saat ve daha fazla 140 20,0 
Toplam 700 100 

 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından hangisine en fazla vakit ayırıyor 
olduklarına bakıldığında; %41,3‟ü Televizyon, %37,3‟ü Ġnternet, %1,9‟u Gazete, %0,6‟sı 
Dergi, %0,9‟u Sinema, %16,7‟si Telefon ve %1,4‟ü Kitaba vakit ayırdıkları görülmektedir. 
Bu bağlamda televizyon, internet ve telefona katılımcıların daha fazla vakit ayırdıklarını 
söylemek mümkündür. 

Tablo 4. Kitle ĠletiĢim Araçlarından Hangisine En Fazla Vakit Ayırdıkları Ġlgili 
Değerler 

 

 

AraĢtırmaya katılanların Görsel medyada en çok takip ettiğiniz program türüne 
bakıldığında; %8,4‟ü Eğlence programları, %28,4‟ü Haber programları, %6,7‟si Kadın 
programları, %3,4‟ü Magazin programları, %0,6‟sı Realite programları, %9,9‟u Siyasi 
içerikli programlar, %10,9‟u Spor programları, %4,4‟ü Belgesel programları, %23,9‟u 
Diziler ve %3,4‟ü Diğer cevabını vermiĢlerdir. Bu bağlamda katılımcıların çoğunluğunun 
en çok dizileri takip ettiğini söyleyebiliriz. 

 

 

Kitle iletiĢim araçlarından hangisine en 
fazla vakit ayırıyorsunuz?  SIKLIK YÜZDE (%) 

Televizyon 289 41,3 
Ġnternet 261 37,3 
Gazete 13 1,9 
Dergi 4 0,6 
Sinema 6 0,9 
Telefon 117 16,7 
Kitap 10 1,4 
Toplam  700 100 
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Tablo 5. AraĢtırmaya Katılanların Kitle ĠletiĢim Araçlarında Takip Ettikleri 
Program Türleri 

Görsel medyada en çok takip ettiğiniz 
program türü hangisidir? SIKLIK YÜZDE (%) 

Eğlence programları 59 8,4 
Haber programları 199 28,4 
Kadın programları 47 6,7 
Magazin programları 24 3,4 
Realite programları 4 0,6 
Siyasi içerikli programlar 69 9,9 
Spor programları 76 10,9 
Belgesel programları 31 4,4 
Diziler 167 23,9 
Diğer 24 3,4 
Toplam  700 100 

 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini takip 
edip etmediklerine baktığımızda;%60,3‟nüm evet cevabıyla takip ettikleri, %35,1‟nin ise 
bazen cevabıyla süreklilik arz etmese de takip ettiklerini söylemek mümkündür. %4.6‟sı is 
hayır cevabıyla terör ve Ģiddet haberlerini takip etmemekte olduğunu görmekteyiz. 

Tablo 6.AraĢtırmaya Katılanların Kitle ĠletiĢim Araçlarında Terör ve ġiddet 
Haberlerini Takip Etme Sıklıkları 

 

 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini takip edip 
etmediklerine baktığımızda;%60,3‟nüm evet cevabıyla takip ettikleri, %35,1‟nin ise bazen 
cevabıyla süreklilik arz etmese de takip ettiklerini söylemek mümkündür. %4.6‟sı is hayır 
cevabıyla terör ve Ģiddet haberlerini takip etmemekte olduğunu görmekteyiz. 

 

Tablo 7.AraĢtırmaya Katılanların Kitle ĠletiĢim Araçlarında Terör ve ġiddet 
Haberlerinden En Fazla Etkilendikleri Olaylar Sizi En Fazla Etkilemektedir? ile 
Cinsiyet DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve 
Ģiddet haberlerini takip eder misiniz? SIKLIK YÜZDE (%) 

Evet 422 60,3 
Bazen 246 35,1 
Hayır 32 4,6 
Toplam 700 100 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinden hangisi size 
en fazla etkilemektedir? 

SIKLI
K 

YÜZDE 
(%) 

Çocuk istismarları 171 24,4 
Kadın cinayetleri 114 16,3 
Aile içi Ģiddet 26 3,7 
Terör ve Ģehit haberleri 323 46,1 
Sokak olayları 28 4,0 
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AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinden 
hangisi size en fazla etkilemektedir? sorusuna katılımcılar; %24.4‟ ü Çocuk istismarlarının, 
%16,3‟ü Kadın cinayetlerinin, %3,7‟si Aile içi Ģiddetin, %46,1‟i Terör ve Ģehit 
haberlerinin, %4,0‟ü Sokak  olaylarından, %4,7‟si Namus  cinayetlerinden, %0,7‟si Kan  
davalarını içeren olayların kendilerini en fazla etkilediğini belirtmektedirler. Bu bağlamda 
en fazla terör ve Ģehit haberlerinden etkilendiklerini söylemek mümkündür 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini takip 
edip etmemeleri arasındaki iliĢkiyi gösteren bilgilere bakıldığında istatistiksel bakımdan 
anlamlılık vardır(p<007). Erkek katılımcıların %57.8 kadın katılımcıların %45.1 “bazen” 
cevabıyla kitle iletiĢim araçlarında terör ve Ģiddet haberlerini takip ettiğini ifade ederken, 
kadın katılımcıların %54.9‟u da bazen takip ettiğini ortaya koymaktadır. Erkek 
katılımcıların %53.1‟nin kitle iletiĢim araçlarında terör ve Ģiddet haberlerini takip 
etmedikleri görülürken, kadın katılımcıların %46.9‟nun kitle iletiĢim araçlarında terör ve 
Ģiddet haberlerini takip etmedikleri görülmektedir. 
 
Tablo 8.Kitle ĠletiĢim Araçlarından Terör ve ġiddet Haberlerini Takip Eder misiniz? 
Cinsiyet ile DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 
Notlar= (i) n=700, (ii) Pearson ᵪ₂= 10,063; p=0,007 

 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından yer alan terör ve Ģiddet 
haberlerinden hangisi size en fazla etkilemekte arasındaki iliĢkiyi gösteren bilgilere 
bakıldığında istatistiksel bakımdan anlamlılık vardır (p<000). Erkek katılımcıların %45,6, 
kadın katılımcıların %54,4‟nü “çocuk istismarları” en fazla etkilediği görülürken; Erkek 
katılımcıların %15,8, kadın katılımcıların %84,4‟nü “Kadın cinayetleri” nin en fazla 

etkilediği görülürken; Erkek katılımcıların %57,7, kadın katılımcıların %42,3‟nü “Aile içi 
Ģiddet” en fazla etkilediği görülürken; Erkek katılımcıların %67,5, kadın katılımcıların 
%32,5‟nin “Terör ve Ģehit haberleri” nin en fazla etkilediği görülürken; Erkek 
katılımcıların %76,8, kadın katılımcıların %21,4‟nün  “Sokak olayları”nın en fazla 
etkilediği görülürken; Erkek katılımcıların %,51,5 kadın katılımcıların %48,5‟nin “Namus 
cinayetleri” nin en fazla etkilediği görülüyorken; Erkek katılımcıların %80,0, kadın 
katılımcıların %20,0‟nin en fazla etkilediği görülmektedir.  

Namus cinayetleri 33 4,7 
Kan davaları 5 0,7 
Toplam  700 100 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini takip eder misiniz? 
Cinsiyet Evet Bazen  Hayır Toplam 
Erkek 244 111 17 372 

%57,8 %45,1 %53,1 53,1 
Kadın 178 135 15 328 

%42,2 %54,9 %46,9 46,9 
Toplam 422 246 32 700 
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 Tablo 9. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Haberlerinden Hangisi  

 
 

3.2. Cinsiyete Göre Kitle ĠletiĢim Araçlarından Terör ve ġiddet Haberlerini 
Ġzlediğinde Kendini Nasıl Hissettiği ile Ġlgili Unsurlar Arasındaki T -Testi  

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini 
izlediğinde kendilerini nasıl hissettiği ile ilgili unsurlarla cinsiyete göre bir farklılığın olup 
olmadığını ortay koymak amacıyla bağımsız örneklem T-testi uygulamıĢtır. Elde edilen 
verilere göre katılımcıların “Gelecek kaygısına düĢüyorum ” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır (t=5,796, p<.05). Bu değiĢkene 
kadınlar (A.O=4,12) erkeklere (A.O=4,12) göre daha fazla önem atfetmektedirler. “Ailem 
ve kendim için kaygılanıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler 
arasında anlamlı farklılaĢma vardır (t=4,238, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar (A.O=4,18) 
erkeklere (A.O=3,81) göre daha fazla önem atfetmektedirler. “Stres ve kaygı yaĢıyorum” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır 
(t=4,193, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar (A.O=4,04) erkeklere (A.O=3,67) göre daha fazla 
önem atfetmektedirler. “Bu haberleri izlemekten kaçınıyorum” değiĢkenine verdikleri 
önem bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır (t=,2,175 p<.05). Bu 
değiĢkene kadınlar (A.O=2,97) erkeklere (A.O=2,71) göre daha fazla önem 
atfetmektedirler. 

Tablo 10. Cinsiyete Göre Kitle ĠletiĢim Araçlarından Terör ve ġiddet Haberlerini 
Ġzlediğinizde Kendinizi Nasıl Hissettiğiniz ile ilgili Unsurlar Arasındaki T testi  

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet 
haberlerini izlediğinizde kendinizi nasıl 
hissettiğiniz 

 Erkek 
 (n=372) 

Kadın 
 (n=328) 

Bağımlı Ġki Grup 
t Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss T p 
Mutsuz oluyorum 4,04 1,29 4,20 0,94 1,804 0,072 
Öfkeleniyorum 4,16 1,15 4,21 0,94 0,545 0,586 
Gelecek kaygısına düĢüyorum 4,12 1,36 4,12 1,01 5,796 0,000* 
Ailem ve kendim için kaygılanıyorum 3,81 1,27 4,18 0,99 4,238 0,000* 
Ülkem için kaygı duyuyorum 4,11 1,11 4,18 1,00 0,831 0,406 
Ġntikam almak istiyorum 3,62 1,38 3,43 1,31 1,812 0,070 
Stres ve kaygı yaĢıyorum 3,67 1,27 4,04 1,02 4,193 0,000* 
Bu haberleri izlemekten kaçınıyorum 2,71 1,53 2,97 1,55 2,175 0,030* 

 

 Kitle iletiĢim araçlarından yer alan terör ve Ģiddet haberlerinden hangisi size en fazla etkilemektedir? 
Cinsiyet Çocuk 

istismarları 
Kadın 

cinayetleri 
Aile içi 
Ģiddet 

Terör ve 
Ģehit 

haberleri 

Sokak 
olayları 

Namus 
cinayetleri 

Kan 
davaları 

Toplam 

Erkek 78 18 15 218 22 17 4 372 

%45,6 %15,8 %57,7 %67,5 %76,8 %51,5 %80,0 53,1 
Kadın 93 96 11 105 6 16 1 328 

%54,4 %84,4 %42,3 %32,5 %21,4 %48,5 %20,0 46,9 
Toplam 171 114 26 323 28 33 5 700/100 
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3.3. YaĢ Gruplarına Göre Kitle ĠletiĢim Araçlarından Terör ve ġiddet 
Haberlerini Ġzlediğinizde Kendinizi Nasıl Hissettiği ile Ġlgili Unsurlar 
Arasındaki ĠliĢki 

YaĢ gruplarına göre kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini izlediğinde 
kendilerini nasıl hissettiği ile ilgili unsurlarla bir farklılık olup olmadığına bakıldığında 
veriler Ġstatistiksel bakımdan anlamlı farklılık oluĢmamaktadır. YaĢ düzeylerine göre kitle 
iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini izlediğinde kendilerini nasıl hissettiği 
anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamaktadır.(Ekteki Tablo 11‟e bakınız) 

3.4. Eğitim Düzeylerine Göre Kitle ĠletiĢim Araçlarından Terör ve ġiddet 
Haberlerini Ġzlediğinizde Kendinizi Nasıl Hissettiği ile Ġlgili Unsurlar 
Arasındaki ĠliĢki  

Eğitim düzeylerine göre kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini 
izlediğinde kendilerini nasıl hissettiği etkili olan unsurlarda bir farklılık olup olmadığına 
bakıldığında veriler kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin ilköğretim 
mezunu olanları “Mutsuz oluyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   
(A.O=4,39) arasında anlamlı farklılaĢma olurken, lise mezunlarında “Ġntikam almak 
istiyorum”   değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,83) arasında anlamlı 
farklılaĢma ortaya çıkmaktadır.  okuma yazma bilmeyen katılımcılarda ise  “Bu haberleri 
izlemekten kaçınıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,27) arasında 
anlamlı farklılaĢma ortaya çıkmaktadır.  Bu unsurlardan kitle iletiĢim araçlarından terör ve 
Ģiddet haberlerini izleyen katılımcıların en fazla hissettiği birinci duygu lise mezunlarında 
“Ġntikam almak istiyorum”   değiĢkenine (A.O=3,83, p<016) en fazla olduğu görülürken; 
ikincisi ise okuma yazma bilmeyen katılımcılarda ise  “Bu haberleri izlemekten 
kaçınıyorum” değiĢkeni(A.O=3,27, p<018) olurken; üçüncü ise ilköğretim mezunu olanları 
“Mutsuz oluyorum” değiĢkeni(A.O=4.39, p<020) etkili olduğu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Eğitim durumlarına göre farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu 
test sonrasında hangi eğitim düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple 
Comparisons testi yapılmıĢtır. Bu test sonucunda eğitim düzeylerine göre bakıldığında 
anlamlı farklılığın gruplar arasında oluĢmadığı görülmektedir. (Ekteki Tablo 12‟ye 
bakınız). 

3.5. Meslek Gruplarına Göre Kitle ĠletiĢim Araçlarından Terör ve ġiddet 
Haberlerini Ġzlediğinizde Kendinizi Nasıl Hissettiği ile Ġlgili Unsurlar 
Arasındaki ĠliĢki 

Meslek gruplarına göre, kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini 
izlediğinde kendilerini nasıl hissettiği etkili olan unsurlarda bir farklılık olup olmadığına 
bakıldığında veriler kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin;  öğrenci 
katılımcılar için “Gelecek kaygısına düĢüyorum” ” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından   (A.O=4,19) arasında anlamlı farklılaĢma olurken, ;  öğrenci katılımcılar 
“Ülkem için kaygı duyuyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=4,42) 
arasında anlamlı farklılaĢma görülmektedir. Bu unsurlardan kitle iletiĢim araçlarından terör 
ve Ģiddet haberlerini izleyen katılımcıların en fazla hissettiği birinci duygu öğrenci 
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katılımcılar için “Gelecek kaygısına düĢüyorum” ” değiĢkeni (A.O=4,19, p<000) en fazla 
hissettiği duygu iken; ikinci sırayı aynı gruptan“Ülkem için kaygı duyuyorum” değiĢkeni 
(A.O=4,19, p<018)en fazla hissettiği duygu olarak ortaya çıkan anlamlı farklılık 
olmaktadır. 

Meslek gruplarına göre farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu 
test sonrasında hangi meslek grupları arasında farklılık çıktığını analiz edebilmek için 
Multiple Comparisons testi yapılmıĢtır. Bu test sonucunda; öğrencilerle esnaf katılımcıların 
“Gelecek kaygısına düĢüyorum” (p=0.006) değiĢkeni arasında anlamlı bir farklılık 
oluĢtuğu görülmektedir. Bu değiĢken en fazla öğrencileri kaygılandırmaktadır. (Ekteki 
Tablo 13‟e bakınız)   

3.6. Gelir Düzeyine Göre Kitle ĠletiĢim Araçlarından Terör ve ġiddet 
Haberlerini Ġzlediğinizde Kendinizi Nasıl Hissettiği ile Ġlgili Unsurlar 
Arasındaki ĠliĢki 

Gelir düzeyine göre kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini izlediğinde 
kendilerini nasıl hissettiği etkili olan unsurlarda bir farklılık olup olmadığına bakıldığında 
veriler kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini izlediğinde hissettiği 500 TL 
altı gelire sahip katılımcıların “Mutsuz oluyorum” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından   (A.O=4,28) arasında anlamlı farklılaĢma olurken, 2 001-3000 TL gelire sahip 
katılımcıların“Öfkeleniyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=4,43) 
arasında anlamlı farklılaĢma oluĢmakta; 500 TL altı gelire sahip katılımcıların “Gelecek 
kaygısına düĢüyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=4,06) arasında 
anlamlı farklılaĢma olurken; 3 001-4000TL gelire sahip katılımcıların  “Ailem ve kendim 
için kaygılanıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=4,06) arasında 
anlamlı farklılık oluĢmaktadır. 2 001-3000 TL ve4 001-5000TL gelire sahip katılımcıların 
“Ġntikam almak istiyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,72) arasında 
anlamlı farklılık oluĢmaktadır. 

Gelir gruplarına göre farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu test 
sonrasında hangi gelir düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple 
Comparisons testi yapılmıĢtır. Bu test sonucunda gelir düzeylerine göre 2 001-3000 TL 
gelir düzeyine sahip katılımcılar ile 5000 TL ve üzeri gelir düzeyindeki katılımcılar 
arasında “Ġntikam almak istiyorum” (p=0.050)değiĢkeni arasında anlamlı farklılık 
oluĢmaktadır.  Bu gruplar arasında en fazla 2 001-3000 TL gelir düzeyine sahip 
katılımcıların intikam alma duygusuna sahip oldukları görülmektedir.  (Ekteki Tablo 14‟e 
bakınız).  

3.7. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Haberlerinin Bireyleri 
Nasıl Yönlendirdiği ile Cinsiyet DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki T-Testi 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri 
nasıl yönlendirdiği ile cinsiyet değiĢkenleri arasındaki iliĢki ilgili unsurlarla cinsiyete göre 
bir farklılığın olup olmadığını ortay koymak amacıyla bağımsız örneklem T-testi 
uygulamıĢtır. Elde edilen verilere göre erkek katılımcıların “Olumsuz fikirleri 
tetiklemekte” değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında anlamlı 
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farklılaĢma vardır (t=2,479, p<.05). Bu değiĢkene erkekler (A.O=3,57) kadınlara 
(A.O=3,32) göre daha fazla önem atfetmektedirler. “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça 
verilmesi etkiyi artırmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında 
anlamlı farklılaĢma vardır (t=2,843, p<.05). Bu değiĢkene erkekler (A.O=3,61) kadınlara 
(A.O=3,34) göre daha fazla önem atfetmektedirler. “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça 
verilmesi olayları birey gözünde normalleĢtirmekte” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır (t=2,095, p<.05). Bu değiĢkene 
erkekler (A.O=3,40) kadınlara (A.O=3,19) göre daha fazla önem atfetmektedirler. “Terör 
ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi bireyleri daha tedbirli olmaya sevk etmekte” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır 
(t=3,454, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar (A.O=4,09) erkeklere (A.O=3,80) göre daha fazla 
önem atfetmektedirler. “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi etnik, ırksal ve dinsel 
gruplaĢmaya yol açmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında 
anlamlı farklılaĢma vardır (t=2,566, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar (A.O=4,09) erkeklere 
(A.O=3,86) göre daha fazla önem atfetmektedirler. (Ekteki Tablo 15‟e bakınız). 

3.8. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Haberlerinin Bireyleri 
Nasıl Yönlendirdiği ile YaĢ DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği ile 
YaĢ gurupları değiĢkenleri arasındaki iliĢki arasında bir farklılık olup olmadığına 
bakıldığında veriler Ġstatistiksel bakımdan anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. 
48-52 yaĢ grubundaki katılımcıların “Bireylere örnek olmakta” değiĢkenine verdikleri 
önem bakımından   (A.O=3,67) arasında anlamlı farklılaĢma olurken, 18-22 yaĢ 
grubundaki katılımcıların “Terör ve Ģiddete karĢı sempati yaratmakta” değiĢkenine 
verdikleri önem bakımından   (A.O=3,17) arasında anlamlı farklılaĢma oluĢmaktadır. 58-
62 ve üzeri yaĢ grubundaki katılımcıların “Yeni meraklar uyandırmakta” değiĢkenine 
verdikleri önem bakımından   (A.O=3,62) arasında anlamlı farklılaĢma oluĢmaktadır. 48-
52 yaĢ grubundaki katılımcıların “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi etkiyi 
artırmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,90) arasında anlamlı 
farklılaĢma oluĢmaktadır. 23-27 yaĢ grubundaki katılımcıların arasında (A.O=3,65) 
arasında anlamlı farklılaĢma oluĢmaktadır. 33-37 yaĢ grubundaki katılımcıların “Terör ve 
Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi bireyleri daha tedbirli olmaya sevk etmekte” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=4,15) arasında anlamlı farklılaĢma 
oluĢmaktadır.  YaĢ gruplarına göre farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. 
Bu test sonrasında hangi yaĢ düzeyleri arasında farklılık çıktığını analiz edebilmek için 
Multiple Comparisons testi yapılmıĢtır. Bu test sonucunda yaĢ gruplarına göre 48-52 yaĢ 
grupları ile 33-37 yaĢ grubu arasında (p=0,007) anlamlı bir farklılık oluĢmakta“Bireylere 
örnek olmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından 48-52 yaĢ grubuna göre (p=0.00) 
anlamlı bulunmaktadır. 18-22 yaĢ grubu ile 33-37 yaĢ grubu arasında “Terör ve Ģiddete 
karĢı sempati yaratmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından anlamlı farklılık 
oluĢmakta (p=0.004) 18-22 yaĢ grubunu (p=0.000) daha fazla yönlendirdiğini söylemek 
mümkündür. Aynı değiĢken için 23-27 yaĢ grubu ile 33-37 yaĢ grubu arasında “Terör ve 
Ģiddete karĢı sempati yaratmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından anlamlı 
farklılık oluĢmakta (p=0.044) ve 28-32 yaĢ grubu ile 33-37 yaĢ grubu arasında “Terör ve 
Ģiddete karĢı sempati yaratmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (p=0.026) 
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anlamlı farklılık oluĢmaktadır. 33-37 yaĢ grubu arasında “Terör ve Ģiddete karĢı sempati 
yaratmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından bu yaĢ grubunu daha fazla 
yönlendirdiğini söylemek mümkündür. 

23-27 yaĢ grubu ile  33-37 yaĢ grubu arasında  “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça 
verilmesi etkiyi artırmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (p=0.025) anlamlı bir 
farklılık oluĢmaktadır. 18-22 yaĢ grubu ile 28-32 yaĢ grubu arasında “Terör ve Ģiddet 
haberlerinin sıkça verilmesi bireyleri daha tedbirli olmaya sevk etmekte” değiĢkenine 
verdikleri önem bakımından (p=0.028) anlamlı farklılık oluĢurken; 18-22 yaĢ grubu ile33-
37 yaĢ grubu arasında  (p=0.002) anlamlı farklılık oluĢmakta ve bu yaĢ gruplarını daha 
fazla yönlendirmektedir. (Ekteki Tablo 16‟ya bakınız).   

3.9. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Haberlerinin Bireyleri 
Nasıl Yönlendirdiği ile Eğitim DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği ile 
eğitim düzeyleri değiĢkenleri arasındaki iliĢki arasında bir farklılık olup olmadığına 
bakıldığında veriler Ġstatistiksel bakımdan anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. 
Okuma yazma bilmeyen katılımcıların  “Bireylere örnek olmakta” değiĢkenine verdikleri 
önem bakımından   (A.O=4,14) arasında anlamlı farklılaĢma olurken,  aynı grubun “Terör 
ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi bireyleri daha tedbirli olmaya sevk etmekte” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=4,43) arasında anlamlı farklılaĢma olduğu 
görülmektedir. 

Eğitim düzeylerine göre farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu test 
sonrasında hangi eğitim düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple 
Comparisons testi yapılmıĢtır. Bu test sonucunda eğitim düzeylerine göre bakıldığında 
“Bireylere örnek olmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından ilköğretim mezunu ile 
lise mezunu eğitim düzeyleri arasında (p=0.004) anlamlı farklılık olduğu görülmekte ve bu 
eğitim düzeylerini daha fazla yönlendirdiğini söylemek mümkündür. (Ekteki Tablo 17‟ye 
bakınız).   

3.10. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Haberlerinin Bireyleri 
Nasıl Yönlendirdiği ile Meslek DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği ile 
meslek grupları değiĢkenleri arasındaki iliĢki arasında bir farklılık olup olmadığına 
bakıldığında veriler Ġstatistiksel bakımdan anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. 
Emekli grubu katılımcılar “Bireylere örnek olmakta” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından   (A.O=3,59) arasında anlamlı farklılaĢma olurken; Memur grubu katılımcılar 
“Olumsuz fikirleri tetiklemekte” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,69) 
arasında anlamlı farklılaĢma olduğu görülürken; Esnaf grubu katılımcılar “Terör ve Ģiddet 
haberlerinin sıkça verilmesi etkiyi artırmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   
(A.O=3,82) arasında anlamlı farklılaĢma olurken;  

Öğrenci grubu katılımcılar “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi olayları 
birey gözünde normalleĢtirmekte” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,55) 
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arasında anlamlı farklılaĢma olurken;  ĠĢçi grubu katılımcılar  “Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi etnik, ırksal ve dinsel gruplaĢmaya yol açmakta” değiĢkenine verdikleri 
önem bakımından   (A.O=4,18) arasında anlamlı farklılaĢmanın olduğu görülmektedir.  

Farlılıkların  görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu test sonrasında hangi 
meslek grubunda farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple Comparisons testi 
yapılmıĢtır. Bu test sonucunda göre “Olumsuz fikirleri tetiklemekte” değiĢkenine verdikleri 
önem bakımından memur grubu ile iĢçi grubu arasında (p=0.019) anlamlı farklılık 
oluĢurken; memur grubunu daha fazla yönlendirdiği görülmekte; “Terör ve Ģiddet 
haberlerinin sıkça verilmesi etkiyi artırmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından 
esnaf grubu ile iĢçi grubu arasında (p=0.020) anlamlı farklılık oluĢmaktadır. Esnaf grubunu 
daha fazla yönlendirdiği görülmektedir. (Ekteki Tablo 18‟e bakınız)  

3.11. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Haberlerinin Bireyleri 
Nasıl Yönlendirdiği ile Gelir DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği ile 
gelir düzeyi değiĢkenleri arasındaki iliĢki arasında bir farklılık olup olmadığına 
bakıldığında veriler Ġstatistiksel bakımdan anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır.  
5 000TL‟den fazla gelir düzeyine sahip katılımcıların “Olumsuz fikirleri tetiklemekte” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,76) arasında anlamlı farklılaĢma 
olurken; 3 001-4000TL gelir düzeyine sahip katılımcıların  “Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi etkiyi artırmakta” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,84) 
arasında anlamlı farklılaĢma olurken; 500-1000 TL gelir düzeyine sahip katılımcıların  
“Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi olayları birey gözünde normalleĢtirmekte” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,60) arasında anlamlı farklılaĢma olduğu 
görülmektedir.  

Farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu test sonrasında hangi gelir 
düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple Comparisons testi yapılmıĢtır. 
Bu test sonucunda gelir düzeylerine göre bakıldığında anlamlı farklılığın gruplar arasında 
oluĢmadığı görülmektedir. (Ekteki Tablo 19‟a bakınız).  

3.12.  Terör ve ġiddet Ġçeren Haberlerin Sosyo-psikolojik Olarak Sizde Nasıl Bir 
Etki Yaptığı ile Cinsiyet DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢkiyi Gösteren T -Testi 

AraĢtırmaya katılanların Terör ve Ģiddet içeren haberlerin sosyo-psikolojik olarak 
sizde nasıl bir etki yaptığı ile cinsiyet arasındaki iliĢki ilgili unsurlarla cinsiyete göre bir 
farklılığın olup olmadığını ortay koymak amacıyla bağımsız örneklem T-testi uygulamıĢtır. 
Elde edilen verilere göre kadın katılımcıların “Korkarak yaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri 
önem bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır (t=4,675, p<.05). Bu 
değiĢkene kadınlar (A.O=2,83) erkeklere (A.O=2,36) göre daha fazla önem 
atfetmektedirler. Kadın katılımcıların “Panik oluyorum” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır (t=4,729, p<.05). Bu değiĢkene 
kadınlar (A.O=2,72) erkeklere (A.O=2,32) göre daha fazla önem atfetmektedirler.  Kadın 
katılımcıların  “Bunalıma giriyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler 
arasında anlamlı farklılaĢma vardır (t=2,604, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar (A.O=2,54) 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
      Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

231 
 

erkeklere (A.O=2,29) göre daha fazla önem atfetmektedirler. Kadın katılımcıların  “Sosyal 
hayattan uzaklaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında 
anlamlı farklılaĢma vardır (t=2, 398, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar (A.O=2,61) erkeklere 
(A.O=2,36) göre daha fazla önem atfetmektedirler. Kadın katılımcıların  “Geleceğim için 
güvensizlik duyuyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında 
anlamlı farklılaĢma vardır (t=6,499, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar (A.O=3,74) erkeklere 
(A.O=3,01) göre daha fazla önem atfetmektedirler. Kadın katılımcıların  “Yalnız kalmak 
istemiyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında anlamlı 
farklılaĢma vardır (t=3,498, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar (A.O=2,90) erkeklere 
(A.O=2,53) göre daha fazla önem atfetmektedirler. Kadın katılımcıların  “Yakınlarım için 
sürekli endiĢe ediyorum” ” değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında 
anlamlı farklılaĢma vardır (t=5,645, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar (A.O=3,99) erkeklere 
(A.O=3,43) göre daha fazla önem atfetmektedirler. (Ekteki Tablo 20‟ye bakınız)    

3.13. Terör ve ġiddet Ġçeren Haberlerin Sosyo-psikolojik Olarak Sizde Nasıl Bir 
Etki Yaptığı ile YaĢ DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Terör ve Ģiddet içeren haberlerin  sosyo-psikolojik olarak sizde nasıl bir etki yaptığı 
ile yaĢ grupları arasındaki iliĢki arasında bir farklılık olup olmadığına bakıldığında veriler 
Ġstatistiksel bakımdan anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. 28-32 yaĢ grubu 
katılımcıların “Panik oluyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=2,70) 
arasında anlamlı farklılaĢma olurken, 48-52 yaĢ grubu katılımcıların “Sosyal hayattan 
uzaklaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=2,77) arasında anlamlı 
farklılaĢma olurken,  28-32 yaĢ grubu katılımcıların “Geleceğim için güvensizlik 
duyuyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,71) arasında anlamlı 
farklılaĢma olduğu görülürken; aynı yaĢ grubunun“KuĢkucu bir davranıĢ gösteriyorum” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,71) arasında anlamlı farklılaĢma olduğu 
görülmekte, 38-42 yaĢ grubu katılımcıların “Yakınlarım için sürekli endiĢe ediyorum” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,94) arasında anlamlı farklılaĢma olduğu 
görülmektedir. YaĢ gruplarına göre farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. 
Bu test sonrasında hangi eğitim düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple 
Comparisons testi yapılmıĢtır. Bu test sonucunda yaĢ gruplarına göre “KuĢkucu bir 
davranıĢ gösteriyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından 33-37 yaĢ grubu ile 28-32 
yaĢ grubu ve 38-42 yaĢ grubu arasında (p=0.050) anlamlı farklılık oluĢmakta; 28-32 yaĢ 
grubuna daha fazla etki yaptığını söylemek mümkündür.(Ekteki Tablo 21‟e bakınız)   

3.14.  Terör ve ġiddet Ġçeren Haberlerin Sosyo-psikolojik Olarak Sizde Nasıl Bir 
Etki Yaptığı ile Eğitim DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Terör ve Ģiddet içeren haberlerin sosyo-psikolojik olarak sizde nasıl bir etki yaptığı 
ile eğitim düzeyleri arasındaki iliĢki, arasında bir farklılık olup olmadığına bakıldığında 
veriler Ġstatistiksel bakımdan anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Lisansüstü 
eğitime sahip katılımcıların “Ruhsal travma yaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından (A.O=3,25) arasında anlamlı farklılaĢma olurken, Okuma yazma bilmeyen 
katılımcıların “Korkarak yaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   
(A.O=3,86) arasında anlamlı farklılaĢma olurken, aynı grubun “Panik oluyorum” 
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değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=3,43) arasında anlamlı farklılaĢma olurken; 
Okuma yazma bilmeyen katılımcıların “Sosyal hayattan uzaklaĢıyorum” değiĢkenine 
verdikleri önem bakımından (A.O=3,57) arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte ve aynı 
grup katılımcıların “KuĢkucu bir davranıĢ gösteriyorum” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından  (A.O=4,00) arasında anlamlı farklılaĢma olurken, “Yalnız kalmak 
istemiyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=3,57) arasında anlamlı 
farklılaĢma görülmektedir. 

Eğitim düzeylerine göre farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu 
test sonrasında hangi eğitim düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple 
Comparisons testi yapılmıĢtır. Bu test sonucunda eğitim düzeylerine göre “Ruhsal travma 
yaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından lise mezunları ile önlisans mezunu 
gruplar arasında (p=0.012) anlamlı farklılık olduğu görülmekte; önlisans mezunlarına daha 
fazla etki yaptığını söylemek mümkündür.  (Ekteki Tablo 22‟ye bakınız).    

3.15. Terör ve ġiddet Ġçeren Haberlerin Sosyo-psikolojik Olarak Sizde Nasıl Bir 
Etki Yaptığı ile Meslek DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Terör ve Ģiddet içeren haberlerin sosyo-psikolojik olarak sizde nasıl bir etki yaptığı 
ile meslek grupları arasındaki iliĢki, arasında bir farklılık olup olmadığına bakıldığında 
veriler Ġstatistiksel bakımdan anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Ev hanımı 
katılımcıların“Ruhsal travma yaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   
(A.O=2,84) arasında anlamlı farklılaĢma olurken,  aynı grup katılımcıların “Korkarak 
yaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,ı6) arasında anlamlı 
farklılaĢma olduğu görülmekte; “Panik oluyorum” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından   (A.O=3,06) arasında anlamlı farklılaĢma olurken; “Sosyal hayattan 
uzaklaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=2,68) arasında anlamlı 
farklılaĢma görülmekte “Yakınlarım için sürekli endiĢe ediyorum” değiĢkenine verdikleri 
önem bakımından   (A.O=4,02) arasında anlamlı farklılaĢma görülmektedir. 

Meslek gruplarına göre farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu 
test sonrasında hangi meslek grubunda farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple 
Comparisons testi yapılmıĢtır. Bu test sonucunda meslek grubuna göre; “Ruhsal travma 
yaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından ev hanımları ile iĢçi grubu arasında 
(p=0.023) anlamlı farklılık olduğu görülmekte; ev hanımları daha fazla etkilenmekte; 
“Korkarak yaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından ev hanımı ile esnaf, 
serbest meslek grubu arasında (p=0.012) anlamlılık oluĢurken; ev hanımları daha fazla 
etkilenmekte ve ev hanımı ile öğrenci arasında ise (p=0050)  anlamlı farklılık oluĢmakta; 
ev hanımları daha fazla etkilenmekte “Panik oluyorum” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından ev hanımı ile esnaf meslek grubu arasında (p=0.023) anlamlılık oluĢurken, ev 
hanımları daha fazla etkilenmekte; ev hanımı ile iĢçi meslek grubu arasında(p=0.004), ev 
hanımları daha fazla etkilenmekte; aynı değiĢkene göre serbest meslek grubu arasında 
(p=0.011) anlamlı farklılık oluĢmaktadır. Ev hanımlarının daha fazla etkilenmekte 
olduğunu söylemek mümkündür. (Ekteki Tablo 23‟e bakınız).    
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3.16. Terör ve ġiddet Ġçeren Haberlerin Sosyo-psikolojik Olarak Sizde Nasıl Bir 
Etki Yaptığı ile Gelir DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Terör ve Ģiddet içeren haberlerin sosyo-psikolojik olarak sizde nasıl bir etki yaptığı 
ile gelir düzeyleri arasındaki iliĢki arasında bir farklılık olup olmadığına bakıldığında 
veriler Ġstatistiksel bakımdan anlamlı farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. 500 TL altı 
gelir düzeyine sahip katılımcıların “Ruhsal travma yaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri 
önem bakımından   (A.O=2,84) arasında anlamlı farklılaĢma olurken, “Panik oluyorum” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=2,81) arasında anlamlı farklılaĢma 
olurken; “Bunalıma giriyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=2,68) 
arasında anlamlı farklılaĢma olurken; 3 001-4000TL gelir düzeyine sahip katılımcıların 
“Sosyal hayattan uzaklaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=2,77) 
arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte; 500 TL altı gelir düzeyine sahip katılımcıların 
“Geleceğim için güvensizlik duyuyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   
(A.O=3,64) arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte; 500 TL altı gelir düzeyine sahip 
katılımcıların “KuĢkucu bir davranıĢ gösteriyorum” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından   (A.O=3,16) arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte; aynı gelir grubunda  
“Yalnız kalmak istemiyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından   (A.O=3,09) 
arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte ve  “Yakınlarım için sürekli endiĢe ediyorum” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=3,96) arasında anlamlı farklılaĢma 
görülmektedir. 

 Farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu test sonrasında hangi 
gelir düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple Comparisons testi 
yapılmıĢtır. Bu test sonucunda gelir düzeylerine göre 500 TL altı ve 1001-2000 TL gelir 
düzeyine sahip katılımcıların “Ruhsal travma yaĢıyorum” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından (p=0.001) anlamlı farklılık oluĢmaktadır. 500 TL altı gelir düzeyine sahip 
katılımcıların daha fazla etkilenmekte; 500 TL altı ve 1001-2000 TL gelir düzeyine sahip 
katılımcıların; “Panik oluyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından(p=0.003) 
anlamlı farklılık oluĢmaktadır. 500 TL altı gelir düzeyine sahip katılımcıların daha fazla 
etkilenmekte; 500 TL altı ve2 001-3000 TL gelir düzeyine sahip katılımcıların “yalnız 
kalmak istemiyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (p=0.029) anlamlı farklılık 
oluĢmaktadır. 500 TL altı gelir düzeyine sahip katılımcıların daha fazla etkilenmekte; 500 
TL altı ve 5000 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip katılımcıların “Yakınlarım için sürekli 
endiĢe ediyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (p=0.033)  anlamlı bir farklılık 
oluĢmakta; 500 TL altı gelir düzeyine sahip katılımcıların daha fazla etkilenmekte 
olduğunu söylemek mümkündür. (Ekteki Tablo 24‟e bakınız)   

3.17. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Ġçeren Mesajlar 
Hakkında Genel DüĢünce ile Cinsiyet DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢkiyi 
Gösteren T-Testi 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren 
mesajlar hakkında genel düĢünce ile cinsiyet değiĢkenleri arasındaki iliĢki ilgili unsurlarla 
cinsiyete göre bir farklılığın olup olmadığını ortaya koymak amacıyla bağımsız örneklem 
T-testi uygulamıĢtır. Elde edilen verilere göre “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve 
Ģiddet içerikli filmler, diziler vb programlar izleyicileri olumsuz yönlendirmektedir.” 
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değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır 
(t=4,448, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar  (A.O=4,04) erkeklere (A.O=3,64) göre daha fazla 
önem atfetmektedirler. “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli 
mesajların yayınlanmasını doğru bulmuyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından 
cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır (t=4,036, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar  
(A.O=3,65) erkeklere (A.O=3,24) göre daha fazla önem atfetmektedirler. “Kitle iletiĢim 
araçları sayesinde dünyanın her yerinde meydana gelen Ģiddet içeren haberlere maruz 
kalan bireyler terör ve Ģiddetten küresel boyutta etkilenmektedir” değiĢkenine verdikleri 
önem bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır (t=2,062, p<.05). Bu 
değiĢkene kadınlar  (A.O=3,89) erkeklere (A.O=3,72) göre daha fazla önem 
atfetmektedirler. “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli mesajlardan 
dolayı suç iĢleme eğiliminin arttığı görülmektedir” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılaĢma vardır (t=4,548, p<.05). Bu değiĢkene 
kadınlar  (A.O=4,14) erkeklere (A.O=3,77) göre daha fazla önem atfetmektedirler. “ġiddet 
içeren oyunları oynayan çocukların davranıĢlarında sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet 
eğilimi vb.) yaĢanmaktadır.” değiĢkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında 
anlamlı farklılaĢma vardır (t=4,577, p<.05). Bu değiĢkene kadınlar  (A.O=4,35) erkeklere 
(A.O=3,98) göre daha fazla önem atfetmektedirler. (Ekteki Tablo 25‟e bakınız)  

3.18. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Ġçeren Mesajlar 
Hakkında Genel DüĢünce ile YaĢ DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından alınan Ģiddet içeren mesajlar 
hakkında genel düĢünce ile yaĢ grupları arasındaki iliĢki arasında bir farklılık olup 
olmadığına bakıldığında veriler Ġstatistiksel bakımda anlamlı farklılık olduğunu ortaya 
koymaktadır. 28-32 yaĢ grubu katılımcıların “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve 
Ģiddet içerikli filmler, diziler vb programlar izleyicileri olumsuz yönlendirmektedir.” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=4,05) arasında anlamlı farklılaĢma olurken, 
38-42 yaĢ grubu katılımcıların “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli 
mesajların yayınlanmasını doğru bulmuyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından 
(A.O=3,84) arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte;      53-57 yaĢ grubu katılımcıların “ 
Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb program 
kahramanlarını çocuk ve gençler kendine rol model almaktadır.” değiĢkenine verdikleri 
önem bakımından (A.O=4,04) arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte;   48-52 yaĢ grubu 
katılımcıların  “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli mesajlardan dolayı 
suç iĢleme eğiliminin arttığı görülmektedir” .” değiĢkenine verdikleri önem bakımından 
(A.O=4,13) arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte;  43-47 yaĢ grubu katılımcıların  
“ġiddet içeren oyunları oynayan çocukların davranıĢlarında sorunlar(iletiĢim sorunları, 
Ģiddet eğilimi vb.) yaĢanmaktadır.”  değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=4,42) 
arasında anlamlı farklılaĢma görülmektedir. 

Farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu test sonrasında hangi yaĢ 
düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple Comparisons testi yapılmıĢtır. 
Bu test sonucunda yaĢ düzeylerine göre 18-22 yaĢ grubu ile 28-32 yaĢ grubu 
arasında“Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb 
programlar izleyicileri olumsuz yönlendirmektedir.” değiĢkenine verdikleri önem 
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bakımından (p=0.001) arasında anlamlı farklılaĢma olurken; 18-22 yaĢ grubu ile 33-37 yaĢ 
grubu arasında aynı değiĢkene göre (p=0.031) anlamlı farklılaĢma olurken, 18-22 yaĢ 
grubu ile 38-42 yaĢ grubu arasında aynı değiĢkene göre (p=0.038) anlamlı farklılaĢmanın 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 18-22 yaĢ grubu ile 28-32 yaĢ grubu arasında“Kitle 
iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb programlar 
izleyicileri olumsuz yönlendirmektedir.” DüĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek 
mümkündür. 

33-37 yaĢ grubu ile 43-47 yaĢ grubu katılımcıların  “ Kitle iletiĢim araçlarında yer 
alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb program kahramanlarını çocuk ve gençler 
kendine rol model almaktadır.” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (p=0.015) anlamlı 
farklılaĢmanın olduğu görülmektedir. 33-37 yaĢ grubu ile 53-57 yaĢ grubu katılımcılar aynı 
değiĢkene göre (p=0.029) anlamlı farklılaĢma olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 33-37 
yaĢ grubu ile 43-47 yaĢ grubu katılımcıların  “ Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve 
Ģiddet içerikli filmler, diziler vb program kahramanlarını çocuk ve gençler kendine rol 
model almaktadır.” DüĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

18-22 yaĢ grubu ile 33-37 yaĢ grubu arasında “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan 
terör ve Ģiddet içerikli mesajlardan dolayı suç iĢleme eğiliminin arttığı görülmektedir”. 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından (p=0.050) anlamlı farklılaĢma olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli 
mesajlardan dolayı suç iĢleme eğiliminin arttığı görülmektedir” DüĢüncesinin daha fazla 
olduğunu söylemek mümkündür. 

18-22 yaĢ grubu ile 33-37 yaĢ grubu arasında “ġiddet içeren oyunları oynayan 
çocukların davranıĢlarında sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi vb.) yaĢanmaktadır” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından (p=0.004) anlamlı farklılaĢma olduğu 
görülmektedir. 18-22 yaĢ grubu ile 38-42 yaĢ grubu arasında aynı değiĢkene göre 
(p=0.012) anlamlı farklılaĢmanın olduğu görülmektedir. 18-22 yaĢ grubu ile43-47 yaĢ 
grubu katılımcıların aynı değiĢkene göre (p=0.022) anlamlı farklılaĢmanın olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda“ġiddet içeren oyunları oynayan çocukların davranıĢlarında 
sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi vb.) yaĢanmaktadır” değiĢkenine18-22 yaĢ grubu 
ile 38-42 yaĢ grubunun“ġiddet içeren oyunları oynayan çocukların davranıĢlarında 
sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi vb.) yaĢanmaktadır” DüĢüncesinin daha fazla 
olduğunu söylemek mümkündür. (Ekteki Tablo 26‟ya bakınız) 

3.19. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Ġçeren Mesajlar 
Hakkında Genel DüĢünce ile Eğitim DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından alınan Ģiddet içeren mesajlar 
hakkında genel düĢünce ile eğitim düzeyleri arasındaki iliĢki arasında bir farklılık olup 
olmadığına bakıldığında veriler Ġstatistiksel bakımda anlamlı farklılık olduğunu ortaya 
koymaktadır. Okuma yazma bilmeyen katılımcıların “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan 
terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb program kahramanlarını çocuk ve gençler  
kendine rol model almaktadır.” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=4,43) 
arasında anlamlı farklılaĢma görülmektedir. Farlılıkların görülebilmesi için Anova testi 
yapılmıĢtır. Bu test sonrasında hangi eğitim düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek 
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için Multiple Comparisons testi yapılmıĢtır. Bu test sonucunda eğitim düzeylerine göre 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık oluĢmamaktadır. (Ekteki Tablo 27‟ye bakınız)    

3.20. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Ġçeren Mesajlar 
Hakkında Genel DüĢünce ile Meslek DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından alınan Ģiddet içeren mesajlar 
hakkında genel düĢünce ile meslek grupları arasındaki iliĢki arasında bir farklılık olup 
olmadığına bakıldığında veriler Ġstatistiksel bakımda anlamlı farklılık olduğunu ortaya 
koymaktadır. Memur grubundaki katılımcıların “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve 
Ģiddet içerikli filmler, diziler vb programlar izleyicileri olumsuz yönlendirmektedir.” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=4,07) arasında anlamlı farklılaĢma olurken, 
aynı meslek grubunun“Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli mesajların 
yayınlanmasını doğru bulmuyorum” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=3,77) 
arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte;   ev hanımlarına göre   “ Kitle iletiĢim araçlarında 
yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb program kahramanlarını çocuk ve gençler 
kendine rol model almaktadır.” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=4,04) 
arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte; ĠĢçi grubundaki katılımcıların “ġiddet içeren 
oyunları oynayan çocukların davranıĢlarında sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi vb.) 
yaĢanmaktadır.” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=4,33) arasında anlamlı 
farklılaĢma görülmektedir. 

Farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu test sonrasında hangi 
meslek gruplarında farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple Comparisons testi 
yapılmıĢtır. Bu test sonucunda mesleklere göre Memur ile öğrenci grubundaki 
katılımcıların “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb 
programlar izleyicileri olumsuz yönlendirmektedir.” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından (p=0.010) anlamlı farklılaĢmanın olduğu görülmektedir. ĠĢçi ile öğrenci 
grubundaki katılımcılarında aynı değiĢkene verdikleri önem bakımından (p=0.014) anlamlı 
farklılaĢmanın olduğu görülmektedir. Memur ile öğrenci grubundaki katılımcıların“Kitle 
iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb programlar 
izleyicileri olumsuz yönlendirmektedir.” DüĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Ev hanımı ile iĢçi arasında “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli 
filmler, diziler vb program kahramanlarını çocuk ve gençler kendine rol model 
almaktadır.” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (p=0.003) anlamlı farklılaĢmanın 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu grup katılımcıların düĢüncelerinin daha fazla 
olduğunu söylemek mümkündür. “ġiddet içeren oyunları oynayan çocukların 
davranıĢlarında sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi vb.) yaĢanmaktadır.”  
değiĢkenine verdikleri önem bakımından ev hanımı ile öğrenci arasında (p=0.047), memur 
ile öğrenci arasında  (p=0.048), iĢçi ile öğrenci arasında  (p=0.025) anlamlı farklılaĢmanın 
olduğu görülmektedir. iĢçi ile öğrenci arasında  (p=0.025) anlamlı farklılaĢmanın“ġiddet 
içeren oyunları oynayan çocukların davranıĢlarında sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet 
eğilimi vb.) yaĢanmaktadır.”  değiĢkenine olan düĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek 
mümkündür. (Ekteki Tablo 28‟e bakınız)    
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3.21. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Ġçeren Mesajlar 
Hakkında Genel DüĢünce ile Gelir DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından alınan Ģiddet içeren mesajlar 
hakkında genel düĢünce ile gelir düzeyleri arasındaki iliĢki arasında bir farklılık olup 
olmadığına bakıldığında veriler Ġstatistiksel bakımda anlamlı farklılık olduğunu ortaya 
koymaktadır. 2 001-3000 TL gelir düzeyine sahip katılımcıların “Kitle iletiĢim araçlarında 
yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb programlar izleyicileri olumsuz 
yönlendirmektedir.” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=4,01) arasında anlamlı 
farklılaĢma olurken,  aynı gelir düzeyine sahip katılımcılar “Kitle iletiĢim araçlarında yer 
alan terör ve Ģiddet içerikli mesajların yayınlanmasını doğru bulmuyorum” değiĢkenine 
verdikleri önem bakımından (A.O=3,69) arasında anlamlı farklılaĢma görülmekte ve yine 
aynı gelir grubunun  “Kitle iletiĢim araçları sayesinde dünyanın her yerinde meydana gelen 
Ģiddet içeren haberlere maruz kalan bireyler terör ve Ģiddetten küresel boyutta 
etkilenmektedir” değiĢkenine verdikleri önem bakımından (A.O=3,98) arasında anlamlı 
farklılaĢma görülmekte; 3 001-4000TL gelir düzeyine sahip katılımcıların  “Kitle iletiĢim 
araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb program kahramanlarını 
çocuk ve gençler kendine rol model almaktadır” değiĢkenine verdikleri önem bakımından 
(A.O=3,94) arasında anlamlı farklılaĢma görülmektedir. 

Farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Bu test sonrasında hangi gelir 
düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple Comparisons testi yapılmıĢtır. 
Bu test sonucunda gelir düzeylerine  göre “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve 
Ģiddet içerikli mesajların yayınlanmasını doğru bulmuyorum” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından 500-1000 TL ile  2 001-3000 TL gelir düzeyine sahip katılımcılar arasında 
(p=0.027)  anlamlı farklılaĢma görülmektedir.  “Kitle iletiĢim araçları sayesinde dünyanın 
her yerinde meydana gelen Ģiddet içeren haberlere maruz kalan bireyler terör ve Ģiddetten 
küresel boyutta etkilenmektedir” değiĢkenine verdikleri önem bakımından 1001-2000 TL 
ile 5000 TL gelir düzeyine sahip katılımcılar arasında (p=0.050)  anlamlı farklılaĢma 
görülmektedir. Aynı değiĢkenle 2 001-3000 TL ile 5000 TL gelir düzeyine sahip 
katılımcılar arasında (p=0.020)  anlamlı farklılaĢma görülmektedir ve atfedilen değiĢkene 
düĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür 

500 TL ve altı ve1001-2000 TL gelir düzeyine sahip katılımcılar arasında “Kitle iletiĢim 
araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb program kahramanlarını 
çocuk ve gençler kendine rol model almaktadır” değiĢkenine verdikleri önem bakımından 
(p=0.026)  anlamlı farklılaĢma görülmektedir ve atfedilen değiĢkene yönelik düĢüncesinin 
daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. (Ekteki Tablo 29‟a bakınız)    

4. SONUÇ(CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS) 

 Günümüzde ülkemizin ve dünya ülkelerinin en büyük sorunlarından birinin terör ve 
Ģiddet olduğu yadsınamaz bir gerçek olup bireylerin yaĢamları içinde yerini almıĢtır. Terör 
ve Ģiddet var olduğu ortama maddi ve manevi zarar vermeye devam etmektedir.  

 Terör ve Ģiddet olayları yakın zaman içinde o kadar yoğun bir Ģekilde 
yaĢanmaktadır ki haklı olarak içinde yaĢadığımız toplumun ve bireylerinin bu olaylardan 
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etkilenmemesi mümkün değildir. Küresel bir boyut kazanan terör ve Ģiddet tüm toplumları 
etkilemektedir. Bu etki bireyleri toplum içinde korku, endiĢe, huzur ve güven noktasında 
farklı düzeylerde olsa da etkilemektedir.  

Günümüzde küresel bir boyut kazanan kitle iletiĢim araçları bireylere dünya ve ülkemizde 
yaĢanan her türlü bilgiyi, kısa bir süre içinde çok büyük kitlelere ulaĢtırmaktadır. 
Bireylerde kitle iletiĢim araçlarını teknolojik geliĢmeler ıĢığında aktif bir Ģekilde 
kullanmaktadır. Bireyler boĢ vakitlerini değerlendirmek, eğlenmek, bilgilenmek gibi 
benzer amaçlarla bu iletiĢim araçlarıyla ilgilenmektedirler. Kitle iletiĢim araçları kullanan 
bireyler yoğun bir Ģekilde mesajlara maruz kalmaktadır. Özellikle genç ve çocuklar bu 
mesajlardan daha fazla etkilenmekte; bu etki onların tutum davranıĢlarına da yansıdığını 
söylemek mümkündür.  

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet mesajları da bireylerin 
davranıĢlarına etki ettiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda çalıĢmamızın ana konusu 
olan terör ve Ģiddet haberlerinin bireylerin davranıĢlarını nasıl etki ettiğini ortaya koymak 
adına; ÇalıĢmanın temel evreninin oluĢturan Karaman Ġli, katılımcılarından elde edilen 
veriler göre; araĢtırmaya katılanların yarısından fazlası erkek katılımcıdan oluĢmaktadır. 
Tüm katılımcıların yarısından fazlasının evli olduğu görülmektedir.  

 AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim aracı olarak en fazla “Televizyon”u, ikinci 
olarak “Ġnterneti” kullandıklarını söyleyebiliriz. 

 AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarından günde 3-4 saat ve 5 saat ve üzeri 
süre ile faydalandıklarını görmekteyiz. 

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarına en fazla vakit ayırdıkları mecra 
“televizyon”, ikincisi ise “Ġnterneti” olarak görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılanların görsel medyadan en fazla takip ettiği program türü “haber 
programları”, ikinci olarak ise “dizileri” takip ettikleri görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini %60.3 
oranında takip ettiği, bunun yanında %35.1‟ninde ara sıra bile olsa takip ettikleri 
görülmektedir.  

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinden en 
fazla etkilendikleri olaylara baktığımızda “terör ve Ģehit haberlerinden” daha fazla 
etkilendiği görülmekte, ikinci sırada ise “çocuk istismarı”, üçüncü olarak “kadın cinayeti” 
olaylarından en fazla etkilendikleri görülmektedir.  

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini takip 
etmeleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık oluĢmakta “Erkek” katılımcıların daha 
fazla takip ettiklerini görmekteyiz.  

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinden en 
fazla etkilendikleri olaylarla cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık oluĢmakta; erkek 
katılımcılar “terör ve Ģehit haberlerinden”, “sokak olaylarından” ve “kan davalarından” 
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etkilenmekte; kadın katılımcılar ise “çocuk istismarı”, “kadın cinayetleri” ve “namus 
cinayetlerinden” daha fazla etkilendiklerini söylemek mümkündür.  

Cinsiyete göre kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini izlediğinde 
kendilerini nasıl hissettikleri değiĢkeni arasındaki iliĢkiye baktığımızda elde edilen bulgu; 
erkek ve kadın katılımcıların aynı düzeyde “gelecek kaygısına düĢtükleri” görülürken, 
kadın katılımcıların “ailesi ve kendisi için kaygılandığı” ortaya çıkmakta; aynı zamanda 
kadınların “stres ve kaygı yaĢadıkları” görülmektedir.  

YaĢa göre kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini izlediğinde 
kendilerini nasıl hissettikleri değiĢkeni arasındaki iliĢkiye baktığımızda yaĢ grupları 
arasında anlamlı bir farlılık oluĢmamıĢtır. 

Eğitim düzeylerine göre kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini 
izlediğinde kendilerini nasıl hissettikleri değiĢkeni arasındaki iliĢkiye baktığımızda ise; 
ilkokul mezunlarının “ mutsuz oldukları”, lise mezunları ise “intikam almak istedikleri” 
görülürken; okuma yazma bilmeyenlerin ise “bu tür haberleri izlemekten kaçındıklarını” 
görmekteyiz. 

Gelir düzeyine göre kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerini izlediğinde 
kendilerini nasıl hissettikleri değiĢkeni arasındaki iliĢkiye baktığımızda 2001- 3000TL 
gelire sahip katılımcılar ile 5000 TL ve üzeri gelir düzeyindeki katılımcıların “Ġntikam 
almak istemeleri” Ģeklinde ortaya çıkmaktadır.   

AraĢtırmaya katılanların Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin 
bireyleri nasıl yönlendirdiği ile cinsiyet değiĢkenleri arasındaki iliĢkiye baktığımızda;  
erkek katılımcıların “Olumsuz fikirleri tetiklediği” Ģeklinde yönlendirdiğini düĢünmekte, 
erkek katılımcıların “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi etkiyi artırdığı” Ģeklinde 
bir yönlendirmenin olduğu görüĢünde; erkek katılımcıların“Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi olayları birey gözünde normalleĢtirdiği” Ģeklinde bir yönlendirmenin 
olduğu görüĢünde; kadın katılımcılar ise “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
bireyleri daha tedbirli olmaya sevk ettiği” değiĢkeninin daha fazla yönlendirdiği görüĢünde 
ve “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi etnik, ırksal ve dinsel gruplaĢmaya yol 
açtığı” kadınlar terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri yönlendirdiği görüĢüne sahip 
olduklarını söylemek mümkündür.  

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği 
ile YaĢ gurupları değiĢkenleri arasındaki iliĢkiye baktığımızda ise; “Terör ve Ģiddet 
haberlerinin sıkça verilmesi bireyleri daha tedbirli olmaya sevk ettiği” değiĢkenine 
verdikleri önem bakımından 18-22 yaĢ grubu ile 33-37 yaĢ grubu arasında bireyleri daha 
fazla yönlendirdiğini söylemek mümkündür. 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği 
ile eğitim düzeyleri değiĢkenleri arasındaki iliĢkiye bakıldığında “Bireylere örnek olmakta” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından ilköğretim mezunu ile lise mezunlarını daha fazla 
yönlendirdiğini söylemek mümkündür. 
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Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği 
ile meslek grupları değiĢkenleri arasındaki iliĢkiye bakıldığında“Olumsuz fikirleri 
tetiklemekte” değiĢkenine verdikleri önem bakımından memur grubunu daha fazla 
yönlendirdiği görülmekte; “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi etkiyi artırmakta” 
değiĢkenine verdikleri önem bakımından esnaf grubunu daha fazla yönlendirdiği 
görülmektedir. 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği 
ile gelir düzeyi değiĢkenleri arasındaki iliĢkiye bakıldığında 5 000TL‟den fazla gelir 
düzeyine sahip katılımcıları “Olumsuz fikirleri tetiklemekte” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından bu gelir grubunu daha fazla yönlendiği görülürken,  3 001-4000TL gelir 
düzeyine sahip katılımcıları  “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi etkiyi 
artırmakta” bu gelir grubunu daha fazla yönlendiği görülürken; 500-1000 TL gelir 
düzeyine sahip katılımcıları ise “Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi olayları birey 
gözünde normalleĢtirmekte” görüĢüne yönlendirdiğini söylemek mümkündür. 

Terör ve Ģiddet içeren haberlerin sosyo-psikolojik olarak sizde nasıl bir etki yaptığı 
ile cinsiyet değiĢkeni arasındaki iliĢkiye baktığımızda; kadın katılımcıların “Korkarak 
yaĢıyorum”, “Panik oluyorum”, “Bunalıma giriyorum”, “Sosyal hayattan uzaklaĢıyorum” 
“Geleceğim için güvensizlik duyuyorum”, “Yalnız kalmak istemiyorum”,  “Yakınlarım 
için sürekli endiĢe ediyorum” ” değiĢkenlerine verdikleri önem bakımından kadın 
katılımcılara sosyo-psikolojik olarak daha fazla etki yaptığını söylemek mümkündür. 

Terör ve Ģiddet içeren haberlerin  sosyo-psikolojik olarak sizde nasıl bir etki yaptığı 
ile yaĢ grupları arasındaki iliĢkiye baktığımızda; Lisansüstü eğitime sahip katılımcılara 
sosyo-psikolojik olarak “Ruhsal travma yaĢıyorum” Ģeklinde bir etki yaptığını, Okuma 
yazma bilmeyen katılımcılara ise sosyo-psikolojik olarak  “Korkarak yaĢıyorum”, “Panik 
oluyorum”, “Sosyal hayattan uzaklaĢıyorum” ve “KuĢkucu bir davranıĢ gösteriyorum” 
ve“Yalnız kalmak istemiyorum” Ģeklinde bir etki yaptığı görülürken; lise mezunları ile 
önlisans mezunu katılımcılarda ise “Ruhsal travma yaĢıyorum” Ģeklinde  sosyo-psikolojik 
olarak bir etkilenmenin olduğunu görmekteyiz. 

Terör ve Ģiddet içeren haberlerin sosyo-psikolojik olarak sizde nasıl bir etki yaptığı 
ile meslek grupları arasındaki iliĢkiyi incelediğimizde elde edilen bulgu ise; ev 
hanımlarının “Ruhsal travma yaĢıyorum”, “Korkarak yaĢıyorum”, “Panik oluyorum” 
değiĢkenlerine verdikleri önem bakımından sosyo-psikolojik olarak daha fazla 
etkilenmekte olduğunu söylemek mümkündür.  

Terör ve Ģiddet içeren haberlerin sosyo-psikolojik olarak sizde nasıl bir etki yaptığı 
ile gelir düzeyleri arasındaki iliĢkiye baktığımızda 500 TL altı gelir düzeyine sahip 
katılımcıların “Ruhsal travma yaĢıyorum” ,“Panik oluyorum” ,“yalnız kalmak 
istemiyorum”, “Yakınlarım için sürekli endiĢe ediyorum” değiĢkenine verdikleri önem 
bakımından 500 TL altı gelir düzeyine sahip katılımcıların sosyo-psikolojik olarak daha 
fazla etkilenmekte olduklarını söylemek mümkündür.  

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren 
mesajlar hakkında genel düĢünceleri ile cinsiyet değiĢkenleri arasındaki iliĢkiye 
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bakıldığında elde edilen bulgu; kadınlar katılımcıların genel düĢüncesi “Kitle iletiĢim 
araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb programlar izleyicileri 
olumsuz yönlendirmektedir.”, “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli 
mesajların yayınlanmasını doğru bulmuyorum”, “Kitle iletiĢim araçları sayesinde dünyanın 
her yerinde meydana gelen Ģiddet içeren haberlere maruz kalan bireyler terör ve Ģiddetten 
küresel boyutta etkilenmektedir”, “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli 
mesajlardan dolayı suç iĢleme eğiliminin arttığı görülmektedir”,“ġiddet içeren oyunları 
oynayan çocukların davranıĢlarında sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi vb.) 
yaĢanmaktadır.” bu Ģekilde ortaya koymaktadırlar. 

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarından alınan terör ve Ģiddet içeren 
mesajlar hakkında genel düĢünceleri ile yaĢ grupları arasındaki iliĢkiye bakıldığında 18-22 
yaĢ grubu ile 28-32 yaĢ grubu arasında“Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet 
içerikli filmler, diziler vb programlar izleyicileri olumsuz yönlendirmektedir.” 
DüĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

33-37 yaĢ grubu ile 43-47 yaĢ grubu katılımcıların  “ Kitle iletiĢim araçlarında yer alan 
terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb program kahramanlarını çocuk ve gençler kendine 
rol model almaktadır.” DüĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

18-22 yaĢ grubu ile 33-37 yaĢ grubu arasında “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve 
Ģiddet içerikli mesajlardan dolayı suç iĢleme eğiliminin arttığı görülmektedir”. 
DüĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

18-22 yaĢ grubu ile 38-42 yaĢ grubunun “ġiddet içeren oyunları oynayan çocukların 
davranıĢlarında sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi vb.) yaĢanmaktadır” 
DüĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarından alınan Ģiddet içeren mesajlar 
hakkında genel düĢünceleri ile eğitim düzeyleri arasındaki iliĢkiye baktığımızda; Okuma 
yazma bilmeyen katılımcıların “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli 
filmler, diziler vb program kahramanlarını çocuk ve gençler kendine rol model 
almaktadır.” DüĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarından alınan Ģiddet içeren mesajlar 
hakkında genel düĢünceleri ile meslek grupları arasındaki iliĢkiye bakıldığında Ev hanımı 
ile iĢçi meslek grupları arasında “Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli 
filmler, diziler vb program kahramanlarını çocuk ve gençler kendine rol model 
almaktadır.” DüĢüncesinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. ĠĢçi ile öğrenci 
meslek grupları arasında “ġiddet içeren oyunları oynayan çocukların davranıĢlarında 
sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi vb.) yaĢanmaktadır.”değiĢkenine olan 
düĢüncelerinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. 

AraĢtırmaya katılanların kitle iletiĢim araçlarından alınan Ģiddet içeren mesajlar 
hakkında genel düĢünce ile gelir düzeyleri arasındaki iliĢkiye baktığımızda ise; 2 001-3000 
TL ile 5000 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip katılımcıların “Kitle iletiĢim araçları 
sayesinde dünyanın her yerinde meydana gelen Ģiddet içeren haberlere maruz kalan 
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bireyler terör ve Ģiddetten küresel boyutta etkilenmektedir” düĢüncesinin daha fazla 
olduğunu söylemek mümkündür. 

500 TL ve altı ve1001-2000 TL gelir düzeyine sahip katılımcılar arasında ise; “Kitle 
iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb program 
kahramanlarını çocuk ve gençler kendine rol model almaktadır” düĢüncesinin daha fazla 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu çalıĢmada ortaya çıkan bulguları genel anlamda değerlendirecek olursak; Farklı 
demografik özelliklere sahip bireylerin üzerinde yapılan bu çalıĢma ile; Bireylerin 
yaĢamları içinde terör ve Ģiddet mesajlarına farklı düzeylerde maruz kalmaları da esas 
alınarak bakıldığında  

 Bireyler yaĢamları içinde aile ve kendi güvenliği için kaydı duymakta, 
 Orta düzeyde eğitime sahip bireylerin mutsuz olduğu ve bu bireylerin terör ve 

Ģiddete karĢı intikam alma isteğine yöneldiği, 
 Bireyler terör ve Ģiddet içeren haber ve mesajları takipten kaçındıklarını, 
 Bireylerin terör ve Ģiddet içeren mesajlara maruz kaldıklarında olumsuz fikirleri 

oluĢmasında tetikleyici olarak görmekte, 
 Bireylerin terör ve Ģiddet içeren mesajlara maruz kaldıklarında terör ve Ģiddete 

yönelmelerinde etki artırdığını, mesajların sıklığına bağlı olarak terör ve Ģiddeti 
birey gözünde normalleĢtirdiğini düĢünmekte, 

 Kadınlar terör ve Ģiddet mesajlarına maruz kaldıklarında günlük yaĢamlarını daha 
tedbirli olmaya yöneltmekte ve terör ve Ģiddetin toplum içinde etnik, ırksal ve 
dinsel ayrıĢmalara yönelttiğini düĢünmekte, 

 18-22 ve 33-37 yaĢ gruplarını daha tedbirli olmaya yöneltmekte, 
 Terör ve Ģiddet mesajları bireylere olumsuz örnek teĢkil ettiğini düĢünmekte 
 Bireylere terör ve Ģiddet mesajları sosyo-psikolojik açıdan etkisine baktığımızda, 

kadınların ve meslek olarak ev hanımlarının; korkarak yaĢamasına, panik 
olmalarına, bunalıma girmelerine, sosyal hayattan uzaklaĢmalarına, gelecekleri için 
güvensizlik duymalarına, yalnız kalmak istememelerine yakınları için sürekli 
endiĢe duymaları noktasında etki ettiği, 

 Yüksek eğitimlilerin ruhsal travma yaĢamalarına neden olmakta,  
 Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içeren mesajlar hakkında genel 

düĢünceleri baktığımızda kadınların kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve 
Ģiddet içerikli filmler, diziler vb programlar izleyicileri olumsuz yönlendirdiğini 
düĢünmekte, kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli mesajların 
yayınlanmasını doğru olmadığı düĢünmekte, kitle iletiĢim araçları sayesinde 
dünyanın her yerinde meydana gelen Ģiddet içeren haberlere maruz kalan bireyler 
terör ve Ģiddetten küresel boyutta etkilendiğini düĢünmekte, itle iletiĢim araçlarında 
yer alan terör ve Ģiddet içerikli mesajlardan dolayı suç iĢleme eğiliminin arttığı 
görüĢünde,ve Ģiddet içeren oyunları oynayan çocukların davranıĢlarında 
sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi vb.) yaĢandığını düĢünmekte, 

 18-22 yaĢ grubu ile 28-32 yaĢ grubu arasında bireyler kitle iletiĢim araçlarında yer 
alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb programlar izleyicileri olumsuz 
yönlendirdiği görüĢünde, kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet içerikli 
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mesajlardan dolayı suç iĢleme eğilimini arttırdığı düĢüncesinde olup, 33-37 yaĢ 
grubu ile 43-47 yaĢ grubu bireyler kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet 
içerikli filmler, diziler vb program kahramanlarını çocuk ve gençler kendine rol 
model aldıkları görüĢünde, 

 Okuma yazma bilmeyen katılımcılar, Ev hanımı ile iĢçi meslek grupları ve 500 TL 
ve altı ve1001-2000 TL gelir düzeyine sahip bireyler kitle iletiĢim araçlarında yer 
alan terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb program kahramanlarını çocuk ve 
gençler kendine rol model aldığını düĢünmekte ve Ģiddet içeren oyunları oynayan 
çocukların davranıĢlarında sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi vb.) yaĢadığı 
görüĢünde, 

 5000TL ve üzeri gelir sahip bireyler ise katılımcıların kitle iletiĢim araçları 
sayesinde dünyanın her yerinde meydana gelen Ģiddet içeren haberlere maruz kalan 
bireyler terör ve Ģiddetten küresel boyutta etkilendiği görüĢünde olduklarını 
söylemek mümkündür.  

Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde meydana gelen terör ve Ģiddet olayları, bireyleri 
olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlıklı bir toplum ve gelecek için terör ve Ģiddete karĢı 
tüm toplumların hem fikir bir çözümde birleĢmeleri gerekliliği ve tedbirlerin alınması 
kaçınılmaz bir gerçektir. AraĢtırmamıza konu olan ve terör ve Ģiddeti an be an yaĢadığımız 
ortama taĢıyan kitle iletiĢim araçları, mevcut yaĢanan terör ve Ģiddet içerikli mesajlara 
maruz kalan bireylerin davranıĢlarını etkilediğini söylemek mümkündür.  

AraĢtırmamızı konu ve sonuç açısından bilimsel çalıĢmalarla karĢılaĢtırdığımızda 
benzer konunun çalıĢılmadığı görülmekte; fakat kitle iletiĢim araçlarının etkileri açısından 
çalıĢmalar bulunmakla birlikte çalıĢmamıza en yakın içeriğe sahip birkaç çalıĢmanın sonuç 
olarak karĢılaĢtırdığımızda;  

 “Toplumsal DavranıĢlara Etkisi Açısından Kitle ĠletiĢim Araçlarının Stratejik 
Değerlendirilmesi” konulu çalıĢmada kitle iletiĢim araçlarının toplumsal davranıĢlara etki 
ettiği sonucu ortaya çıkmakta, bu bağlamda bizim çalıĢmamızda toplumu oluĢturan birey 
bazında değerlendirildiğinde etkinin bireylerden baĢlayarak tüm toplumu etkisi altına 
aldığı sonucu ile bizim çalıĢmamızın ana eksenini oluĢturan birey bazında etkinin oluĢması 
çalıĢmamızı destekler niteliktedir. 

“Terörizm, Psikososyal Etkileri ve Müdahale Modelleri” konulu teorik çalıĢmada terör 
ve Ģiddet yapan yada yapma eğilimi olan grupların kitle iletiĢim araçlarıyla topluma mesaj 
verme tanınırlılık yaratma, sempati kurma, korku ve ruhsal travma gibi birçok etkiyi 
yaratmak için kitle iletiĢim araçlarını etkin kullanması gerçeğini ortaya koymasıyla bizim 
çalıĢmamızın ana ekseninde kitle iletiĢim araçlarından alınan terör ve Ģiddet mesajlarının 
bireylerin hangi davranıĢlara yönelttiği noktasında kesiĢmekte, bizim çalıĢmamızdaki 
sonuçlarla örtüĢmektedir. Terör ve Ģiddetin son dönemlerde ülkemizde ve dünyada etkin 
olduğu bu durum bireylerde sosyal yaĢantı ve psikolojik olarak etkilendiklerini ortaya 
koymaktadır. Kitle iletiĢim araçlarıyla iletilen mesajların yoğunluğu da bu etkiyi 
arttırdığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda kitle iletiĢim araçlarının etkileri 
noktasında çalıĢmalar olduğu görülürken; bizim konumuzun daha özel bir nitelikte olması 
araĢtırmamızı farklı kılmaktadır.  

“ Görsel Medya ve ġiddet Kültürünün Orta Öğretim Öğrencileri Üzerine Etkisi” 
konulu çalıĢmada da çalıĢmamızın içeriğindeki genç ve çocukların kitle iletiĢim araçlarında 
yer alan terör ve Ģiddet içeren programlardan etkilenmeleri, dizi, film çizgi film 
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karakterlerinin model alınması, hayat tarzı olarak benimsenmesi noktasında olumsuz örnek 
oluĢturarak, Ģiddeti normalleĢtirmekte sonuçlarıyla örtüĢmektedir. 

AraĢtırmacıların kitle iletiĢim araçlarının etkileri konusundaki eğilimleri son 
dönemlerde incelenmeye baĢlanmıĢ olup gelecekte de araĢtırılmaya devam edecek gibi 
gözükmektedir. Bu bağlamda çalıĢmamız bir model oluĢturmakta, referans olan kaynaklara 
baktığımızda bu çalıĢmalarla örtüĢen sonucun kitle iletiĢim araçlarının bireyleri ve 
toplumların davranıĢlarına farklı düzeylerde etki ettiği ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢmamızda 
ortaya koyduğumuz hipotezleri destekler nitelikte olup, literatür taraması sırasında 
özellikle farklı disiplinler ele alınmıĢ ve incelenmiĢ; bu sayede konuya bilimsel açısından 
farklı bir bakıĢ açısı getirmesi hedeflenmiĢtir. Kitle iletiĢim araçlarından alınan terör ve 
Ģiddet içeren mesajlarının bireylerin davranıĢları üzerine etkisine iliĢkin yapılan anket 
çalıĢması da bu düĢünceyi destekler niteliktedir. Dolayısıyla bireysel davranıĢlar kitle 
iletiĢim araçları tarafından etkilenmektedir. 

 
Sonuç olarak; 

 Bireyler,  kitle iletiĢim araçlarını kullanırken daha bilinçli olmalı, seçici olmalıdır. 
 Kitle iletiĢim araçlarının da yayın ve içerik olarak gerekli hassasiyete sahip 

olmaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
 Bireyler olarak geleceğimiz olan genç ve çocuklarımızı bu etkilere karĢı korumak 

ve sağlıklı bireyler olması adına, bu araçlarla ilgilerini, aileler olarak kontrollü  hale 
getirmeliyiz. 

 Eğitimle tüm bireyler bilinçlendirilmelidir. 
 Kitle iletiĢim araçlarının yayın ilkeleri ve içeriğinin Türk toplumunun sosyal ve 

ahlak yapısına hitap eden yayın ilkelerine uyguluğuna dikkat etmelidir. 
 Terör ve Ģiddet içeren dizi, film vb. yayınların özellikle çocuk ve gençlere olumsuz 

örnek teĢkil etmesi gerçeğini göz önüne alarak ailelerin ve yetkililerin bu konuda 
duyarlı, sorumlu çözümler üreterek, gelecekte sağlıklı, ahlaklı ve huzurlu bir 
toplum için gerekli tedbirleri proaktif olarak almalıyız. 

 Aile içi iletiĢimi artırmalıyız, 
 Kitle iletiĢim araçlarına yönelmek yerine farklı sosyal sorumluluk içeren grup 

etkinliklerine yönelmeliyiz. 
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EKLER 

Tablo 11. Kitle iletiĢim araçlarından Terör ve ġiddet Haberlerini Ġzlediğinizde Kendinizi Nasıl Hissettiği ile YaĢ DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Kitle iletiĢim 
araçlarından terör ve 
Ģiddet haberlerini 
izlediğinizde 
kendinizi nasıl 
hissettiğiniz 

YaĢ Grubu 

18-22 (n=88) 
 
23-27 (n=72) 

 
28-32(n=121) 

 
33-37(n=151) 

 
38-42(n=80) 

4 
3-47(n=56)  48-52(n=52) 53-57 (n=48)  58-62 ve üzeri 

(n=32) Anova Testi 

Or. Ss. 

 
Ort. 

 
Ss. 

 
Ort 

 
Ss. 

 
Ort 

 
Ss. 

 
Ort 

 
Ss. 

 
Ort 

 
Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. F p 

Mutsuz oluyorum 3,97 1,42  
4,22 

 
1,16 

 
4,23 

 
1,17 

 
4,15 

 
0,96 

 
4,21 

 
1,01 

 
4,27 

 
0,96 3,77 1,26 4,00 1,15 3,97 1,23 1,346 0,217 

Öfkeleniyorum 4,10 1,26  
4,28 

 
1,10 

 
4,18 

 
1,10 

 
4,24 

 
0,95 

 
4,32 

 
0,98 

 
4,14 

 
1,01 3,98 1,15 4,08 1,00 4,22 0,87 0,670 0,719 

Gelecek kaygısına 
düĢüyorum 3,90 1,25  

3,83 
 

1,32 
 

3,98 
 

1,18 
 

3,81 
 

1,16 
 

4,06 
 

1,11 
 

3,80 
 

1,26 3,69 1,21 3,67 1,37 3,19 1,59 1,892 0,058 

Ailem ve kendim için 
kaygılanıyorum 3,92 1,24  

3,96 
 

1,35 
 

4,01 
 

1,16 
 

4,00 
 

1,16 
 

4,18 
 

0,97 
 

3,91 
 

1,16 4,03 0,95 3,98 1,06 3,59 1,39 0,855 0,554 

Ülkem için kaygı 
duyuyorum 4,18 1,22  

4,18 
 

1,26 
 

4,20 
 

0,98 
 

4,13 
 

0,99 
 

4,26 
 

0,91 
 

3,96 
 

1,14 4,23 0,78 4,08 1,10 3,79 1,29 0,918 0,501 

Ġntikam almak 
istiyorum 3,74 1,37  

3,40 
 

1,50 
 

3,52 
 

1,33 
 

3,58 
 

1,30 
 

3,62 
 

1,41 
 

3,45 
 

1,30 3,63 1,29 3,08 1,27 3,53 1,34 1,145 0,331 

Stres ve kaygı 
yaĢıyorum 3,52 1,40  

3,76 
 

1,26 
 

3,93 
 

1,06 
 

3,92 
 

1,07 
 

4,12 
 

1,07 
 

3,87 
 

1,13 3,85 1,14 3,77 1,11 3,62 1,43 1,796 0,075 

Bu haberleri 
izlemekten 
kaçınıyorum 

2,86 1,58  
2,70 

 
1,55 

 
2,89 

 
1,53 

 
2,84 

 
1,59 

 
2,87 

 
1,66 

 
3,03 

 
1,43 3,03 1,44 2,16 1,36 2,96 1,57 1,478 0,162 
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Tablo 12.Kitle iletiĢim araçlarından Terör ve ġiddet Haberlerini Ġzlediğinizde Kendinizi Nasıl Hissettiği ile Eğitim DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 

Kitle iletiĢim 
araçlarından terör 
ve Ģiddet 
haberlerini 
izlediğinizde 
kendinizi nasıl 
hissettiğiniz 

Eğitim Grubu 

O
ku

m
a 

ya
zm

a 
bi

lm
iy

or
 (n

=7
) 

Ö
ğr

en
im

 
gö

rm
em

iĢ
, a

m
a 

ok
um

a 
ya

zm
a 

bi
liy

or
  (

n=
15

) 

 
Ġl

ko
ku

l m
ez

un
u 

 
(n

=7
4)

 

Ġl
kö

ğr
et

im
 

m
ez

un
u 

 (n
=7

3)
 

O
rt

a 
Ö

ğr
et

im
 

m
ez

un
u 

 (n
=7

8)
 

 
L

is
e 

 (n
=1

80
) 

Ö
n 

lis
an

s  
(n

=9
4)

 

L
is

an
s  

(n
=1

51
) 

L
is

an
sü

st
ü 

 (n
=2

8)
 

Anova Testi 

 
Ort 

 
Ss. 

 
Ort 

 
Ss. 

 
Ort 

 
Ss. 

 
Ort 

 
Ss. 

 
Ort 

 
Ss. 

 
Ort 

 
Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort. Ss. F p 

Mutsuz oluyorum 4,28 1,11 
 

3,47 
 

 
1,18 

 
4,39 

 
0,77 

 
4,30 

 
0,95 

 
4,14 

 
1,05 

 
3,91 

 
1,20 4,22 1,06 4,14 1,23 4,07 1,65 2,285 0,020* 

Öfkeleniyorum 4,14 0,37  
3,47 

 
1,19 

 
4,26 

 
0,83 

 
4,08 

 
1,24 

 
4,11 

 
1,04 

 
4,10 

 
1,08 4,25 0,98 4,35 1,00 4,28 1,33 1,725 0,089 

Gelecek kaygısına 
düĢüyorum 3,57 1,51 

 
3,13 

 
1,30 

 
3,63 

 
1,36 

 
4,01 

 
1,08 

 
3,77 

 
1,12 

 
3,81 

 
1,22 3,95 1,21 3,86 1,31 4,18 1,21 1,482 0,160 

Ailem ve kendim 
için 
kaygılanıyorum 

4,28 0,48 
 

3,53 
 

0,91 
 

3,78 
 

1,17 
 

4,09 
 

1,04 
 

4,00 
 

1,14 
 

3,93 
 

1,14 4,02 1,22 4,05 1,26 4,25 1,07 1,007 0,429 

Ülkem için kaygı 
duyuyorum 4,43 0,53 

 
3,73 

 
1,16 

 
3,88 

 
1,18 

 
4,18 

 
0,99 

 
4,12 

 
0,94 

 
4,12 

 
1,03 4,11 1,06 4,28 1,10 4,42 1,10 1,503 0,152 

Ġntikam almak 
istiyorum 3,71 1,25  

2,80 
 

1,01 
 

3,24 
 

1,44 
 

3,42 
 

1,33 
 

3,48 
 

1,30 
 

3,83 
 

1,22 3,50 1,29 3,54 1,44 3,25 1,62 2,375 0,016* 

Stres ve kaygı 
yaĢıyorum 4,43 0,53  

3,80 
 

1,08 
 

3,67 
 

1,30 
 

3,97 
 

1,05 
 

4,02 
 

1,00 
 

3,78 
 

1,24 3,73 1,16 3,81 1,23 4,37 0,78 1,618 0,116 

Bu haberleri 
izlemekten 
kaçınıyorum 

3,27 1,51 
 

2,40 
 

1,18 
 

3,06 
 

1,54 
 

3,14 
 

1,44 
 

2,75 
 

1,54 
 

2,87 
 

1,60 3,05 1,49 2,45 1,53 2,78 1,68 2,332 0,018* 
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Tablo 13. Kitle iletiĢim araçlarından Terör ve ġiddet Haberlerini Ġzlediğinizde Kendinizi Nasıl Hissettiği ile Meslek DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 
Kitle iletiĢim 
araçlarından 
terör ve Ģiddet 
haberlerini 
izlediğinizde 
kendinizi nasıl 
hissettiğiniz 

Meslek Grubu 

E
v 

ha
nı

m
ı 

(n
=1

08
) 

E
m

ek
li 

(n
=4

2)
 

E
sn

af
  (

n=
87

) 

M
em

ur
 

(n
=1

26
) 

ĠĢ
çi

 (n
=1

24
) 

Ö
ğr

en
ci

 
(n

=1
02

) 

 S
er

be
st

 
m

es
le

k 
(n

=6
3)

 

D
iğ

er
 (n

=4
8)

 

Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 
Mutsuz 
oluyorum 4,19 0,99 4,14 1,09 3,88 1,40 4,22 1,03 4,18 0,96 4,20 1,20 4,01 1,08 3,91 1,53 1,158 0,325 

Öfkeleniyorum 4,08 1,10 4,24 0,98 4,06 1,15 4,30 0,95 4,18 1,01 4,38 1,00 4,07 1,06 4,04 1,27 1,340 0,229 
Gelecek 
kaygısına 
düĢüyorum 

3,91 1,13 3,52 1,45 3,39 1,46 3,97 1,12 3,94 1,07 4,19 1,06 3,52 1,37 3,79 1,44 4,234 0,000* 

Ailem ve kendim 
için 
kaygılanıyorum 

4,05 1,11 3,78 1,26 4,09 1,13 4,09 1,13 4,06 1,06 4,12 1,18 3,85 1,17 3,79 1,37 1,354 0,222 

Ülkem için kaygı 
duyuyorum 3,96 1,13 3,78 1,26 4,08 1,07 4,25 0,98 4,17 1,06 4,42 0,99 4,07 0,90 4,12 1,14 2,438 0,018* 

Ġntikam almak 
istiyorum 3,31 1,31 3,09 1,39 3,58 1,32 3,50 1,30 3,59 1,33 3,81 1,34 3,57 1,43 3,60 1,44 1,759 0,093 

Stres ve kaygı 
yaĢıyorum 3,91 1,10 3,62 1,29 3,85 1,27 3,92 1,01 4,00 1,13 3,81 1,26 3,57 1,23 3,75 1,26 1,199 0,301 

Bu haberleri 
izlemekten 
kaçınıyorum 

3,17 1,45 2,67 1,57 2,85 1,60 2,78 1,48 2,90 1,64 2,69 1,60 2,74 1,42 2,56 1,56 1,252 0,272 
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Tablo 14. Kitle iletiĢim araçlarından Terör ve ġiddet Haberlerini Ġzlediğinizde Kendinizi Nasıl Hissettiği ile Gelir DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Kitle iletiĢim 
araçlarından terör 
ve Ģiddet 
haberlerini 
izlediğinizde 
kendinizi nasıl 
hissettiğiniz 

Gelir Grubu 

50
0 

T
L 

al
tı 

 
(n

=1
08

) 

50
0-

10
00

 T
L

 
(n

=4
2)

 

1 
00

1-
20

00
 

T
L

  (
n=

87
) 

2 
00

1-
30

00
 

T
L

 (n
=1

26
) 

3 
00

1-
40

00
TL

  
(n

=1
24

) 

4 
00

1-
50

00
TL

 
(n

=1
02

) 

5 
00

0T
L

’d
en

 
fa

zl
a 

 (n
=6

3)
 

Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 
Mutsuz oluyorum 4,28 0,98 3,93 1,36 4,15 1,11 4,24 0,92 3,80 1,43 3,90 1,42 3,62 1,53 2,737 0,012* 
Öfkeleniyorum 4,22 1,03 3,98 1,29 4,15 1,05 4,43 0,72 4,03 1,25 4,27 1,06 3,71 1,45 2,626 0,016* 
Gelecek kaygısına 
düĢüyorum 

4,06 
 1,05 3,62 1,40 3,89 1,19 3,76 1,26 3,89 1,34 3,27 1,38 3,33 1,55 2,994 0,007* 

Ailem ve kendim 
için 
kaygılanıyorum 

4,13 1,05 3,88 1,31 3,92 1,17 4,05 1,12 4,16 1,00 3,45 1,35 3,76 1,37 2,130 0,048* 

Ülkem için kaygı 
duyuyorum 4,17 1,08 4,04 1,19 4,14 1,01 4,24 0,92 4,18 1,19 3,72 1,31 4,09 1,13 1,098 0,362 

Ġntikam almak 
istiyorum 3,56 1,32 3,43 1,51 3,50 1,30 3,72 1,31 3,48 1,39 3,72 1,33 2,62 1,46 2,289 0,034* 

Stres ve kaygı 
yaĢıyorum 3,93 1,10 3,76 1,35 3,80 1,17 3,96 1,08 3,87 1,13 3,51 1,35 3,61 1,43 0,992 0,430 

Bu haberleri 
izlemekten 
kaçınıyorum 

3,08 1,53 2,73 1,52 2,73 1,55 2,74 1,61 2,76 1,45 2,79 1,47 3,23 1,58 1,237 0,285 
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Tablo 15. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Haberlerinin Bireyleri Nasıl Yönlendirdiği ile Cinsiyet DeğiĢkeni 
Arasındaki ĠliĢki T-Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet 
haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği 

Erkek (n=372) Kadın 
(n=328) 

Bağımlı Ġki 
Grup T- Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss T p 
Bireylere örnek olmakta 3,10 1,52 3,00 1,48 0,879 0,380 
Olumsuz fikirleri tetiklemekte 3,57 1,28 3,32 1,34 2,479 0,013* 
Terör ve Ģiddete karĢı sempati yaratmakta 2,80 1,43 2,72 1,43 0,776 0,438 
Yeni meraklar uyandırmakta 3,14 1,33 3,01 1,28 1,310 0,191 
Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
etkiyi artırmakta 

3,61 1,25 3,34 1,34 2,843 0,005* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
kitle iletiĢim araçlarından uzaklaĢtırmakta 

2,97 1,43 2,90 1,35 0,667 0,505 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
olayları birey gözünde normalleĢtirmekte 

3,40 1,33 3,19 1,37 2,095 0,038* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
bireyleri daha tedbirli olmaya sevk etmekte 

3,80 1,14 4,09 1,00 3,454 0,001* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
etnik, ırksal ve dinsel gruplaĢmaya yol 
açmakta 

3,86 1,23 4,09 1,10 2,566 0,010* 
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Tablo 16.Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği ile YaĢ DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Kitle iletiĢim araçlarından 
terör ve Ģiddet haberlerinin 
bireyleri nasıl yönlendirdiği 

YaĢ Grubu 

18
-2

2 
(n

=8
8)

 

23
-2

7 
(n

=7
2)

 

28
-3

2(
n=

12
1)

 

33
-3

7(
n=

15
1)

 

38
-4

2(
n=

80
) 

43
-4

7(
n=

56
) 

48
-5

2(
n=

52
) 

53
-5

7 
(n

=4
8)

 

58
-6

2 
ve

 ü
ze

ri
 

(n
=3

2)
 

 
Anova Testi 

Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. F p 

Bireylere örnek olmakta 2,82 1,54 3,14 1,36 3,21 1,50 2,59 1,50 2,82 1,52 3,32 1,40 3,67 1,33 3,44 1,30 3,62 1,38 5,070 0,000* 

Olumsuz fikirleri 
tetiklemekte 3,64 1,26 3,50 1,37 3,54 1,29 3,12 1,37 3,38 1,40 3,55 1,26 3,60 1,19 3,60 1,20 3,69 1,25 1,881 0,060 

Terör ve Ģiddete karĢı 
sempati yaratmakta 3,17 1,44 3,06 1,52 2,98 1,38 2,26 1,34 2,57 1,46 2,80 1,43 2,94 1,32 2,54 1,30 2,93 1,43 4,608 0,000* 

Yeni meraklar 
uyandırmakta 3,15 1,27 3,22 1,47 3,21 1,32 2,76 1,29 3,03 1,32 3,08 1,22 3,09 1,21 3,14 1,27 3,62 1,18 2,157 0,029* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi etkiyi 
artırmakta 

3,43 1,27 3,64 1,30 3,59 1,27 3,10 1,48 3,39 1,33 3,69 1,23 3,90 0,95 3,58 1,02 3,75 1,24 3,013 0,002* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi kitle iletiĢim 
araçlarından 
uzaklaĢtırmakta 

3,11 1,33 3,00 1,48 2,92 1,41 2,64 1,33 2,97 1,43 2,91 1,39 3,26 1,33 2,97 1,36 3,25 1,41 1,643 0,109 

Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi olayları birey 
gözünde normalleĢtirmekte 

3,42 1,26 3,65 1,40 3,47 1,28 2,84 1,37 3,17 1,45 3,28 1,40 3,44 1,22 3,52 1,15 3,44 1,39 3,498 0,001* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi bireyleri 
daha tedbirli olmaya sevk 
etmekte 

3,44 1,21 3,74 1,24 4,06 1,04 4,15 0,99 4,08 1,00 4,07 0,97 3,80 1,06 3,93 0,98 3,90 1,11 4,108 0,000* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi etnik, ırksal 
ve dinsel gruplaĢmaya yol 
açmakta 

3,65 1,29 3,86 1,23 4,00 1,25 4,09 1,11 4,24 1,05 4,00 1,09 3,98 1,03 3,89 1,27 3,75 1,19 1,831 0,068 
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Tablo 17. Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği ile Eğitim DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 

Kitle iletiĢim araçlarından 
terör ve Ģiddet haberlerinin  
bireyleri nasıl yönlendirdiği 

Eğitim  Grubu 

O
ku

m
a 

ya
zm

a 
bi

lm
iy

or
 (n

=7
) 

Ö
ğr

en
im

 
gö

rm
em

iĢ
, a

m
a 

ok
um

a 
ya

zm
a 

bi
liy

or
  (

n=
15

) 

 
Ġl

ko
ku

l m
ez

un
u 

 
(n

=7
4)

 

Ġl
kö

ğr
et

im
 

m
ez

un
u 

 (n
=7

3)
 

O
rt

a 
Ö

ğr
et

im
 

m
ez

un
u 

 (n
=7

8)
 

 
L

is
e 

 (n
=1

80
) 

Ö
n 

lis
an

s  
(n

=9
4)

 

L
is

an
s  

(n
=1

51
) 

L
is

an
sü

st
ü 

 (n
=2

8)
 

Anova Testi 

 
Ort 

 
Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort. Ss. Ort Ss. F p 

Bireylere örnek olmakta 4,14 1,07 
 

3,80 
 

1,08 3,20 1,42 3,68 1,20 2,87 1,50 2,72 1,54 3,18 1,44 2,96 1,55 3,07 1,44 4,259 0,000
* 

Olumsuz fikirleri tetiklemekte 4,00 1,00 3,93 0,96 3,29 1,36 3,61 1,17 3,29 1,30 3,34 1,26 3,60 1,36 3,50 1,41 3,50 1,40 1,157 0,323 

Terör ve Ģiddete karĢı sempati 
yaratmakta 3,00 1,29 2,80 1,26 2,62 1,50 2,96 1,28 2,68 1,42 2,63 1,39 2,92 1,39 2,80 1,53 2,93 1,65 0,729 0,666 

Yeni meraklar uyandırmakta 3,14 1,07 3,66 1,11 3,11 1,31 3,14 1,19 3,03 1,29 3,02 1,30 3,25 1,29 2,99 1,41 2,96 1,35 0,762 0,636 

Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi etkiyi 
artırmakta 

3,85 0,90 3,80 0,94 3,59 1,19 3,59 1,21 3,40 1,43 3,28 1,37 3,79 1,08 3,46 1,41 3,43 1,26 1,567 0,131 

Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi kitle iletiĢim 
araçlarından uzaklaĢtırmakta 

3,86 0,90 3,53 1,12 2,85 1,47 3,04 1,25 2,95 1,41 3,03 1,38 3,02 1,37 2,70 1,44 2,82 1,42 1,535 0,142 

Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi olayları birey 
gözünde normalleĢtirmekte 

3,86 1,06 3,80 1,08 3,04 1,46 3,45 1,20 3,14 1,38 3,15 1,36 3,44 1,27 3,42 1,38 3,46 1,45 1,569 0,130 

Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi bireyleri daha 
tedbirli olmaya sevk etmekte 

4,43 053 4,00 1,13 4,20 0,83 3,78 1,04 3,90 1,13 4,07 1,02 3,86 0,94 3,84 1,26 3,57 1,34 1,933 0,050
* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin 
sıkça verilmesi etnik, ırksal ve 
dinsel gruplaĢmaya yol 
açmakta 

4,14 0,69 3,80 1,08 3,88 1,20 3,93 0,98 3,99 1,21 4,01 1,23 4,08 0,92 3,96 1,29 3,68 1,46 0,484 0,868 
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Tablo 18.Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği ile Meslek DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet 
haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği 
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Anova Testi 

Ort. Ss. Ort Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F P 

Bireylere örnek olmakta 3,26 
 

1,32 
 

 
3,59 

 
1,40 

 
3,29 

 
1,49 

 
3,08 

 
1,49 

 
2,64 

 
1,59 

 
3,00 

 
1,47 2,82 1,51 3,06 1,50 3,097 0,003* 

Olumsuz fikirleri tetiklemekte 3,61 
 

1,13 
 

 
3,59 

 
1,31 

 
3,50 

 
1,33 

 
3,69 

 
1,25 

 
3,01 

 
1,45 

 
3,66 

 
1,32 3,41 1,20 3,06 1,34 3,920 0,000* 

Terör ve Ģiddete karĢı sempati yaratmakta 3,97 1,33 2,57 1,45 2,78 1,46 2,86 1,43 2,49 1,39 2,95 1,47 2,59 1,41 2,73 1,59 1,549 0,148 

Yeni meraklar uyandırmakta 
 

3,23 
 

1,21 3,36 1,16 3,16 1,40 3,05 1,33 2,88 1,34 3,15 1,31 2,95 1,30 3,04 1,34 1,079 0,375 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
etkiyi artırmakta 3,63 1,17 3,69 1,07 3,82 1,24 3,53 1,27 3,08 1,43 3,62 1,27 3,52 1,34 3,00 1,40 4,081 0,000* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
kitle iletiĢim araçlarından uzaklaĢtırmakta 3,00 1,34 3,00 1,29 3,25 1,46 2,84 1,39 2,68 1,36 3,09 1,42 2,96 1,39 2,75 1,42 1,691 0,108 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
olayları birey gözünde normalleĢtirmekte 3,45 1,22 3,30 1,28 3,36 1,40 3,47 1,32 2,91 1,44 3,55 1,30 3,21 1,24 3,00 1,51 2,881 0,006* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
bireyleri daha tedbirli olmaya sevk etmekte 4,04 0,83 3,86 1,02 3,95 1,03 3,97 1,07 4,11 1,10 3,72 1,24 3,96 1,04 3,66 1,34 1,644 0,120 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça verilmesi 
etnik, ırksal ve dinsel gruplaĢmaya yol açmakta 3,85 1,10 3,83 1,24 4,05 1,07 4,16 1,09 4,18 1,10 3,79 1,28 3,92 1,28 3,60 1,39 2,338 0,023* 
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Tablo 19. Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği ile Gelir DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 

Kitle iletiĢim araçlarından terör ve Ģiddet 
haberlerinin bireyleri nasıl yönlendirdiği 

Gelir Grubu 
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Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 

Bireylere örnek olmakta 3,18 1,39 3,11 1,48 2,92 1,55 2,90 1,55 3,45 1,39 3,27 1,41 2,90 1,54 1,535 0,164 

Olumsuz fikirleri tetiklemekte 3,73 1,14 3,36 1,35 3,26 1,33 3,41 1,38 3,62 1,37 3,37 1,37 3,76 1,26 2,448 0,024* 

Terör ve Ģiddete karĢı sempati yaratmakta 
 

3,03 
 

1,37 2,87 1,46 2,60 1,43 2,70 1,45 2,71 1,41 2,62 1,45 2,90 1,55 1,691 0,120 

Yeni meraklar uyandırmakta 3,26 1,27 3,11 1,23 3,04 1,29 3,00 1,36 3,12 1,31 2,93 1,53 2,76 1,44 0,882 0,507 
Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça 
verilmesi etkiyi artırmakta 3,64 1,19 3,69 1,15 3,30 1,36 3,33 1,41 3,84 1,20 3,59 1,30 3,57 1,25 2,528 0,020* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça 
verilmesi kitle iletiĢim araçlarından 
uzaklaĢtırmakta 

3,09 1,34 3,28 1,30 2,88 1,36 2,76 1,42 3,00 1,57 2,69 1,51 2,95 1,32 1,593 0,146 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça 
verilmesi olayları birey gözünde 
normalleĢtirmekte 

3,53 1,25 3,60 1,18 3,06 1,37 3,26 1,45 3,28 1,46 3,37 1,35 3,23 1,22 2,599 0,017* 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça 
verilmesi bireyleri daha tedbirli olmaya 
sevk etmekte 

3,95 1,05 3,78 0,95 3,99 1,10 4,05 0,99 3,84 1,26 3,76 1,24 3,57 1,38 1,233 0,287 

Terör ve Ģiddet haberlerinin sıkça 
verilmesi etnik, ırksal ve dinsel 
gruplaĢmaya yol açmakta 

3,88 1,05 3,96 1,22 4,04 1,22 4,11 1,20 3,91 1,27 3,55 1,43 3,71 1,23 1,439 0,197 



 
 

256 
 

Tablo 20.Terör ve ġiddet Ġçeren Haberlerin Sosyo-psikolojik Olarak Sizde Nasıl Bir 
Etki Yaptığı ile Cinsiyet DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢkiyi Gösteren T -Testi 

Terör ve Ģiddet içeren haberlerin sosyo-
psikolojik olarak sizde nasıl bir etki yaptığı 
hakkında 

 Erkek 
 (n=372) 

Kadın 
 (n=328) 

Bağımlı Ġki Grup 
t Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss T p 
Ruhsal travma yaĢıyorum 2,36 1,41 2,52 1,44 1,440 0,150 
Korkarak yaĢıyorum 2,36 1,36 2,83 1,32 4,675 0,000* 
Panik oluyorum 2,23 1,32 2,72 1,39 4,729 0,000* 
Bunalıma giriyorum 2,29 1,30 2,54 1,25 2,604 0,009* 
Sosyal hayattan uzaklaĢıyorum 2,36 1,39 2,61 1,32 2,398 0,017* 
Geleceğim için güvensizlik duyuyorum 3,01 1,42 3,74 1,20 6,499 0,000* 
KuĢkucu bir davranıĢ gösteriyorum 2,80 1,40 2,92 1,45 1,112 0,267 
Yalnız kalmak istemiyorum 2,53 1,39 2,90 1,33 3,498 0,000* 
Yakınlarım için sürekli endiĢe ediyorum 3,43 1,43 3,99 1,06 5,645 0,000* 
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Tablo 21.Terör ve ġiddet Ġçeren Haberlerin Sosyo-psikolojik Olarak Sizde Nasıl Bir Etki Yaptığı ile YaĢ DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 

Terör ve şiddet 

içeren haberlerin  

sosyo-psikolojik 

olarak sizde nasıl 

bir etki yaptığı 

Yaş Grubu 
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Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 

Ruhsal travma 

yaşıyorum 
2,54 1,41 2,66 1,40 2,65 1,49 2,08 1,38 2,47 1,44 2,32 1,41 2,56 1,45 2,33 1,34 2,56 1,41 1,961 0,049* 

Korkarak yaşıyorum 

 
2,46 1,42 2,53 1,40 2,85 1,34 2,32 1,25 2,68 1,32 2,61 1,42 2,57 1,39 2,69 1,40 2,81 1,46 1,620 0,115 

Panik oluyorum 2,32 1,37 2,58 1,41 2,70 1,43 2,09 1,27 2,62 1,34 2,41 1,49 2,63 1,37 2,52 1,22 2,69 1,45 2,370 0,016* 

Bunalıma giriyorum 2,52 1,38 2,40 1,27 2,57 1,29 2,20 1,12 2,43 1,24 2,39 1,45 2,53 1,43 2,25 1,23 2,40 1,34 0,996 0,437 

Sosyal hayattan 

uzaklaşıyorum 
2,41 1,39 2,50 1,38 2,68 1,36 2,13 1,29 2,50 1,25 2,52 1,46 2,77 1,38 2,52 1,30 2,75 1,46 2,095 0,034* 

Geleceğim için 

güvensizlik 

duyuyorum 

3,21 1,34 3,30 1,50 3,71 1,17 3,35 1,36 3,70 1,25 3,32 1,52 3,34 1,35 3,04 1,36 3,06 1,54 2,262 0,022* 

Kuşkucu bir 

davranış 

gösteriyorum 

2,78 1,27 2,98 1,46 3,18 1,35 2,50 1,45 2,82 1,45 2,69 1,55 3,07 1,41 3,04 1,33 3,00 1,50 2,481 0,012* 

Yalnız kalmak 

istemiyorum 
2,62 1,40 2,75 1,42 2,82 1,44 2,51 1,29 2,72 1,27 2,71 1,49 3,02 1,42 2,60 1,27 2,87 1,38 0,964 0,463 

Yakınlarım için 

sürekli endişe 

ediyorum 

3,37 1,38 3,43 1,45 3,76 1,31 3,91 1,16 3,94 1,21 3,80 1,24 3,67 1,23 3,54 1,25 3,37 1,45 2,384 0,015* 
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Tablo 22.Terör ve ġiddet Ġçeren Haberlerin Sosyo-psikolojik Olarak Sizde Nasıl Bir Etki Yaptığı ile Eğitim DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 

Terör ve şiddet 

içeren haberlerin 

sosyo-psikolojik 

olarak sizde 

nasıl bir etki 

yaptığı 
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Anova Testi 

 

Ort. 

 

Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort Ss. Ort. Ss. F p 

Ruhsal travma 

yaşıyorum 
2,57 1,39 

 

2,60 

 

1,68 2,43 1,45 2,59 1,35 2,28 1,39 2,06 1,30 2,86 1,34 2,46 1,51 3,25 1,53 4,071 0,000* 

Korkarak 

yaşıyorum 
3,86 1,34 3,40 1,55 2,44 1,30 2,68 1,28 2,66 1,40 2,49 1,30 2,69 1,25 2,32 1,42 3,32 1,39 3,619 0,000* 

Panik oluyorum 3,43 1,40 3,13 1,46 2,47 1,36 2,65 1,28 2,48 1,35 2,23 1,36 2,51 1,29 2,35 1,44 3,11 1,31 2,646 0,007* 

Bunalıma 

giriyorum 
3,00 1,63 2,66 1,54 2,32 1,32 2,32 1,14 2,35 1,19 2,33 1,23 2,62 1,23 2,30 1,36 3,03 1,48 1,733 0,087 

Sosyal hayattan 

uzaklaşıyorum 
3,57 1,33 3,00 1,25 2,34 1,29 2,66 1,22 2,35 1,31 2,36 1,42 2,77 1,31 2,32 1,38 2,75 1,50 2,354 0,017* 

Geleceğim için 

güvensizlik 

duyuyorum 

3,71 1,25 3,13 1,50 3,38 1,44 3,57 1,23 3,38 1,34 3,40 1,36 3,37 1,32 3,24 1,42 3,86 1,32 
0,913 

 
0,515 

Kuşkucu bir 

davranış 

gösteriyorum 

4,00 1,00 3,33 1,34 2,62 1,31 3,20 1,18 2,87 1,55 2,64 1,45 3,10 1,31 2,69 1,48 3,50 1,43 3,510 0,001* 

Yalnız kalmak 

istemiyorum 
3,57 1,27 3,33 1,40 2,66 1,35 3,16 1,29 2,61 1,34 2,66 1,41 2,65 1,26 2,53 1,40 2,68 1,49 2,181 0,027* 

Yakınlarım için 

sürekli endişe 

ediyorum 

4,57 0,53 3,80 1,26 3,63 1,26 3,89 1,02 3,61 1,36 3,75 1,26 3,83 1,15 3,50 1,50 3,53 1,37 1,312 0,234 
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Tablo 23.Terör ve ġiddet Ġçeren Haberlerin Sosyo-psikolojik Olarak Sizde Nasıl Bir Etki Yaptığı ile Meslek DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 
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Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F P 

Ruhsal travma 

yaşıyorum 
2,84 1,36 2,12 1,23 2,19 1,39 2,72 1,43 2,09 1,39 2,61 1,42 2,01 1,30 2,56 1,63 4,862 0,000* 

Korkarak 

yaşıyorum 
3,16 

1,28 

 
2,26 1,17 2,33 1,48 2,61 1,27 2,60 1,31 2,48 1,44 2,25 1,23 2,60 1,48 4,287 0,000* 

Panik oluyorum 3,06 1,32 2,26 1,21 2,27 1,40 2,59 1,36 2,24 1,30 2,43 1,36 2,14 1,40 2,31 1,44 4,674 0,000* 

Bunalıma 

giriyorum 

2,58 

 
1,27 2,04 1,10 2,34 1,41 2,55 1,28 2,29 1,23 2,56 1,31 2,11 1,12 2,39 1,38 1,881 0,070 

Sosyal hayattan 

uzaklaşıyorum 
2,68 1,23 2,33 1,28 2,52 1,44 2,66 1,37 2,25 1,33 2,50 1,43 2,06 1,28 2,62 1,42 2,199 0,033* 

Geleceğim için 

güvensizlik 

duyuyorum 

3,68 1,19 3,21 1,38 3,27 1,52 3,46 1,32 3,43 1,33 3,39 1,35 2,95 1,36 3,39 1,51 1,934 0,062 

Kuşkucu bir 

davranış 

gösteriyorum 

3,13 1,29 2,95 1,38 2,78 1,52 2,98 1,43 2,65 1,47 2,93 1,37 2,65 1,43 2,62 1,47 1,589 0,135 

Yalnız kalmak 

istemiyorum 
3,14 1,32 2,59 1,28 2,61 1,46 2,63 1,31 2,64 1,36 2,67 1,40 2,60 1,42 2,56 1,38 1,675 0,071 

Yakınlarım için 

sürekli endişe 

ediyorum 

4,02 1,02 3,48 1,29 3,35 1,58 3,80 1,20 3,99 1,06 3,48 1,41 3,46 1,31 3,48 1,49 4,049 0,000* 
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Tablo 24.Terör ve ġiddet Ġçeren Haberlerin Sosyo-psikolojik Olarak Sizde Nasıl Bir Etki Yaptığı ile Gelir DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 
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Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 

Ruhsal travma 

yaşıyorum 
2,84 1,40 2,53 1,41 2,15 1,35 2,34 1,46 2,70 1,46 2,58 1,40 2,00 1,48 4,647 0,000* 

Korkarak 

yaşıyorum 
2,89 1,39 2,62 1,40 2,48 1,30 2,42 1,31 2,59 1,43 2,58 1,35 2,28 1,55 2,070 0,055 

Panik oluyorum 2,81 1,39 2,72 1,40 2,19 1,29 2,43 1,39 2,43 1,36 2,52 1,43 2,00 1,38 4,177 0,000* 

Bunalıma 

giriyorum 
2,68 1,32 2,42 1,24 2,23 1,17 2,44 1,30 2,55 1,44 2,24 1,24 1,81 1,43 2,968 0,007* 

Sosyal hayattan 

uzaklaşıyorum 
2,73 1,34 2,43 1,31 2,29 1,33 2,45 1,34 2,77 1,55 2,72 1,36 1,76 1,18 3,308 0,003* 

Geleceğim için 

güvensizlik 

duyuyorum 

3,64 1,19 3,32 1,39 3,40 1,34 3,46 1,38 3,18 1,55 2,76 1,48 2,71 1,49 3,149 0,005* 

Kuşkucu bir 

davranış 

gösteriyorum 

3,16 1,30 3,03 1,33 2,68 1,43 2,81 1,50 2,91 1,47 2,69 1,56 2,38 1,43 2,517 0,020* 

Yalnız kalmak 

istemiyorum 
3,09 1,33 2,62 1,43 2,67 1,34 2,50 1,30 2,68 1,45 2,41 1,50 2,14 1,35 3,593 0,002* 

Yakınlarım için 

sürekli endişe 

ediyorum 

3,96 1,08 3,59 1,36 3,67 1,24 3,81 1,25 3,34 1,56 3,38 1,61 2,86 1,62 3,923 0,001* 
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Tablo 25.Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Ġçeren Mesajlar 
Hakkında Genel DüĢünce ile Cinsiyet DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢkiyi Gösteren T-Testi 

 

Kitle iletiĢim araçlarından alınan Ģiddet içeren 
mesajlar hakkında genel düĢünceniz 

 Erkek 
 (n=372) 

Kadın 
 (n=328) 

Bağımlı Ġki Grup 
T- Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss T p 
Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet 
içerikli filmler, diziler vb programlar izleyicileri 
olumsuz yönlendirmektedir. 

3,64 1,30 4,04 1,04 4,448 0,000* 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet 
içerikli mesajların yayınlanmasını doğru bulmuyorum 3,24 1,41 3,65 1,27 4,036 0,000* 

Kitle iletiĢim araçları sayesinde dünyanın her yerinde 
meydana gelen Ģiddet içeren haberlere maruz kalan 
bireyler terör ve Ģiddetten küresel boyutta 
etkilenmektedir 

3,72 1,12 3,89 1,04 2,062 0,040* 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet 
içerikli filmler, diziler vb program kahramanlarını 
çocuk ve gençler kendine rol model almaktadır. 

3,69 1,27 3,60 1,36 0,845 0,398 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör ve Ģiddet 
içerikli mesajlardan dolayı suç iĢleme eğiliminin arttığı 
görülmektedir 

3,77 1,16 4,14 0,95 4,548 0,000* 

ġiddet içeren oyunları oynayan çocukların 
davranıĢlarında sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet 
eğilimi vb.) yaĢanmaktadır. 

3,98 1,18 4,35 0,87 4,577 0,000* 
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Tablo 26.Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Ġçeren Mesajlar Hakkında Genel DüĢünce ile Cinsiyet DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

Kitle iletiĢim araçlarından alınan Ģiddet 
içeren mesajlar hakkında genel 
düĢünceniz 

YaĢ Grubu 

18
-2

2 
(n

=8
8)

 

23
-2

7 
(n

=7
2)

 

28
-3

2 
(n

=1
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) 
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-3

7 
(n

=1
51

) 

38
-4

2(
n=

80
) 

43
-4

7(
n=

56
) 

 4
8-

52
(n

=5
2)

 

53
-5

7 
(n

=4
8)

 

 5
8-

62
 

ve
 

üz
er

i 
(n

=3
2)

 Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 
Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör 
ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb 
programlar izleyicileri olumsuz 
yönlendirmektedir. 

3,27 1,47 3,53 1,32 4,05 1,05 3,93 1,13 4,01 1,08 3,98 1,09 3,79 1,14 3,85 1,22 4,00 1,08 4,128 0,000* 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör 
ve Ģiddet içerikli mesajların 
yayınlanmasını doğru bulmuyorum 

3,05 1,40 3,12 1,49 3,52 1,40 3,61 1,28 3,84 1,16 3,25 1,39 3,40 1,25 3,33 1,36 3,56 1,36 2,854 0,004* 

Kitle iletiĢim araçları sayesinde dünyanın 
her yerinde meydana gelen Ģiddet içeren 
haberlere maruz kalan bireyler terör ve 
Ģiddetten küresel boyutta etkilenmektedir 

3,53 1,27 3,66 1,25 3,78 1,05 3,81 1,07 3,96 1,01 3,87 0,95 3,81 1,15 4,04 0,82 3,90 0,93 1,391 0,197 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör 
ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb 
program  kahramanlarını çocuk ve 
gençler  kendine rol model almaktadır. 

3,62 1,16 3,87 1,20 3,77 1,25 3,16 1,59 3,42 1,41 4,03 0,99 3,92 1,12 4,04 0,90 3,96 1,09 5,212 0,000* 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör 
ve Ģiddet içerikli mesajlardan dolayı suç 
iĢleme eğiliminin arttığı görülmektedir 

3,55 1,18 3,73 1,27 3,96 1,01 4,12 0,97 4,05 1,07 3,91 1,18 4,13 1,02 4,04 0,85 3,97 1,18 2,624 0,008* 

ġiddet içeren oyunları oynayan 
çocukların davranıĢlarında 
sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi 
vb.) yaĢanmaktadır. 
 

3,67 1,35 3,90 1,20 4,16 1,18 4,34 0,89 4,39 0,74 4,42 0,63 4,13 1,02 4,21 0,94 4,06 1,19 4,543 0,000* 
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    Tablo  27. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Ġçeren Mesajlar Hakkında Genel DüĢünce ile Eğitim DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 

Kitle iletiĢim araçlarından 
alınan Ģiddet içeren mesajlar 
hakkında genel düĢünceniz 

Eğitim Grubu 
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Anova Testi 

 
Ort 

 
Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 

Kitle iletiĢim araçlarında yer 
alan terör ve Ģiddet içerikli 
filmler, diziler vb programlar 
izleyicileri olumsuz 
yönlendirmektedir. 

3,86 0,90 3,73 
 1,09 3,96 0,96 3,94 1,09 3,71 1,30 3,77 1,21 3,99 1,16 3,81 1,27 3,43 1,57 0,941 0,482 

Kitle iletiĢim araçlarında yer 
alan terör ve Ģiddet içerikli 
mesajların yayınlanmasını 
doğru bulmuyorum 

3,86 0,90 3,40 1,40 3,24 1,38 3,48 1,36 3,33 1,47 3,44 1,31 3,60 1,33 3,41 1,40 3,61 1,26 0,559 
 

0,812 
 

Kitle iletiĢim araçları 
sayesinde dünyanın her 
yerinde meydana gelen Ģiddet 
içeren haberlere maruz kalan 
bireyler terör ve Ģiddetten 
küresel boyutta 
etkilenmektedir 

3,71 0,95 4,00 0,65 3,63 1,22 3,71 1,02 3,79 1,04 3,93 1,00 3,90 1,13 3,71 1,17 3,71 1,15 
 
0,910 
 

 
0,507 
 

Kitle iletiĢim araçlarında yer 
alan terör ve Ģiddet içerikli 
filmler, diziler vb program  
kahramanlarını çocuk ve 
gençler  kendine rol model 
almaktadır. 

4,43 0,53 4,13 083 3,96 0,94 3,85 1,08 3,42 1,45 3,29 1,52 3,85 1,17 3,65 1,33 4,14 0,89 4,132 0,000* 

Kitle iletiĢim araçlarında yer 
alan terör ve Ģiddet içerikli 
mesajlardan dolayı suç iĢleme 
eğiliminin arttığı 
görülmektedir 

4,43 0,53 3,93 0,96 3,94 1,13 3,93 1,05 3,95 1,19 4,05 1,04 4,01 1,00 3,75 1,18 4,03 0,88 1,030 0,412 
 

ġiddet içeren oyunları 
oynayan çocukların 
davranıĢlarında sorunlar 
(iletiĢim sorunları, Ģiddet 
eğilimi vb.) yaĢanmaktadır. 
 

4,28 0,49 4,26 0,70 4,24 0,92 4,26 0,88 4,18 1,18 4,13 1,12 4,14 1,03 4,10 1,14 4,03 1,17 0,290 
 

0,969 
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Tablo 28.Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Ġçeren Mesajlar Hakkında Genel DüĢünce ile Meslek DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitle iletiĢim araçlarından alınan Ģiddet 
içeren mesajlar hakkında genel 
düĢünceniz 

Meslek Grubu 
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an
ım

ı 
(n

=1
08

) 

Em
ek

li 
(n

=4
2)

 

Es
na

f  
(n

=8
7)

 

M
em

ur
 (n

=1
26

) 

ĠĢ
çi

 (n
=1

24
) 

Ö
ğr

en
ci

 (n
=1

02
) 

Se
rb

es
t m

es
le

k 
(n
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D
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8)

 

Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F P 
Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör 
ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb 
programlar izleyicileri olumsuz 
yönlendirmektedir. 

3,99 
 

0,95 
 

3,95 1,17 3,62 1,36 4,07 1,07 4,05 1,05 3,39 1,41 3,82 1,14 3,41 1,38 4,996 0,000* 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör 
ve Ģiddet içerikli mesajların 
yayınlanmasını doğru bulmuyorum 

3,54 
 

1,29 
 

3,40 1,27 3,33 1,43 3,77 1,17 3,48 1,39 3,20 1,42 3,14 1,42 3,29 1,44 2,226 0,030* 

Kitle iletiĢim araçları sayesinde dünyanın 
her yerinde meydana gelen Ģiddet içeren 
haberlere maruz kalan bireyler terör ve 
Ģiddetten küresel boyutta etkilenmektedir 

3,66 1,01 3,81 1,11 3,66 1,14 4,00 1,01 3,98 1,00 3,64 1,28 3,79 1,15 3,71 0,94 1,954 0,059 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör 
ve Ģiddet içerikli filmler, diziler vb 
program  kahramanlarını çocuk ve 
gençler  kendine rol model almaktadır. 

 
4,04 

 
0,88 3,97 1,02 3,72 1,27 3,83 1,28 3,24 1,58 3,69 1,21 3,30 1,40 3,31 1,46 5,112 0,000* 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan terör 
ve Ģiddet içerikli mesajlardan dolayı suç 
iĢleme eğiliminin arttığı görülmektedir 

4,09 0,95 4,00 0,94 3,91 1,22 4,07 0,85 4,03 1,15 3,66 1,19 3,82 1,17 3,83 1,21 1,817 0,081 

ġiddet içeren oyunları oynayan 
çocukların davranıĢlarında 
sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet eğilimi 
vb.) yaĢanmaktadır. 
 

4,31 0,81 4,19 1,04 4,11 1,03 4,29 0,94 4,33 0,95 3,76 1,37 4,09 1,01 3,96 1,33 3,461 0,001* 
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Tablo 29. Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yer Alan Terör ve ġiddet Ġçeren Mesajlar Hakkında Genel DüĢünce ile Gelir DeğiĢkeni Arasındaki ĠliĢki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitle iletiĢim araçlarından alınan 
Ģiddet içeren mesajlar hakkında genel 
düĢünceniz 
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Anova Testi 

Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. Ort. Ss. F p 
Kitle iletiĢim araçlarında yer alan 
terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler 
vb programlar izleyicileri olumsuz 
yönlendirmektedir. 

3,85 1,15 3,58 1,32 3,84 1,15 4,01 1,12 3,93 1,29 3,55 1,32 3,19 1,50 2,377 0,028* 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan 
terör ve Ģiddet içerikli mesajların 
yayınlanmasını doğru bulmuyorum 

3,55 1,33 2,94 1,36 3,35 1,37 3,69 1,29 3,61 1,37 3,48 1,15 3,00 1,61 3,272 0,004* 

Kitle iletiĢim araçları sayesinde 
dünyanın her yerinde meydana gelen 
Ģiddet içeren haberlere maruz kalan 
bireyler terör ve Ģiddetten küresel 
boyutta etkilenmektedir 

 
3,74 

 
1,09 3,61 1,19 3,87 1,03 3,98 1,02 3,87 1,17 3,58 1,05 3,00 1,09 3,456 0,002* 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan 
terör ve Ģiddet içerikli filmler, diziler 
vb program  kahramanlarını çocuk ve 
gençler  kendine rol model almaktadır 

3,87 1,07 3,75 1,00 3,36 1,48 3,68 1,40 3,94 1,16 3,79 1,32 3,57 1,25 3,274 0,003* 

Kitle iletiĢim araçlarında yer alan 
terör ve Ģiddet içerikli mesajlardan 
dolayı suç iĢleme eğiliminin arttığı 
görülmektedir 

3,95 1,06 3,77 1,11 3,86 1,14 4,15 0,97 4,05 1,05 3,62 1,26 4,05 0,86 1,947 0,071 

ġiddet içeren oyunları oynayan 
çocukların davranıĢlarında 
sorunlar(iletiĢim sorunları, Ģiddet 
eğilimi vb.) yaĢanmaktadır. 
 

4,20 1,08 4,01 1,02 4,13 1,08 4,35 0,91 4,11 1,17 4,00 1,16 3,71 1,14 1,740 0,109 
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ÖĞRENCĠLERĠN ÇEVRE FARKINDALIK VE TUTUM DÜZEYLERĠ 
VE BUNLARI ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ARAġTIRILMASI 

 
Dilek BOSTANCIOĞLU*    Gamze VAROL SARAÇOĞLU**    Mergül ÖZTÜRK*** 

 
 
ÖZ 
 

Çevre sorunları baĢta halk sağlığı olmak üzere tüm canlıların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. ÇalıĢmada 
üniversite öğrencilerinin çevre konusundaki farkındalıkları, tutumları ve bunları etkileyen faktörlerin 
araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

Kesitsel olarak planlanan çalıĢmanın verileri yapılandırılmıĢ KiĢisel Bilgi Formu, Türkçe geçerlik-güvenirlik 
çalıĢması yapılmıĢ Çevre Farkındalık Ölçeği (ÇFÖ) ve Çevre Tutum Ölçeği (ÇTÖ) ile toplanmıĢtır. ÇFÖ ve 
ÇTÖ‟nünCronbach alfa katsayısı sırasıyla,  0.899, 0.752 olarak hesaplanmıĢtır.  

ÇalıĢmanın evreni 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek 
Yüksekokulu‟na(NKUMYO) kayıt yaptıran 330 öğrencidir. AraĢtırmaya, çalıĢmanın yapıldığı dönemde okulda 
bulunan ve çalıĢmaya katılmayı kabul eden 258 öğrenci alınmıĢtır (%78.18). 

testi, tek yönlü varyans analizi parametrik test; Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizi non-parametrik test 
olarak kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢmada öğrencilerin ÇFÖ puan ortalaması 79.65±8.63 olarak hesaplanmıĢ, grubun %58.22‟sinin ortalama 
değerin üzerinde puan aldığı belirlenmiĢtir. ÇFÖ puan ortalamalarının cinsiyete (p=0.003), çevre konularına ilgi 
duyması (p=0.016) ve yaĢanılan toplumda insanların çevre sorunlarına duyarlı olması (p=0.045) faktörlerine 
göre farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmada öğrencilerin ÇTÖ puan ortalamaları 85.36±8.64 olarak bulunmuĢ, grubun %49.5‟inin ortalama 
değerin üzerinde puan aldığı belirlenmiĢtir. ÇTÖ puan ortalamalarının cinsiyete (p=0.001), sigara içme 
durumuna  (p=0.03), çevre konularına ilgi duymaya (p=0.001), ailede çevre konularının konuĢulması (p=0.023), 
çevre konularına bireysel duyarlılık hissetme (p=0.018) ve yaĢanılan toplumda insanların çevre sorunlarına 
duyarlı olması (p=0.002) faktörleri ile değiĢkenlik gösterdiği belirlenmiĢtir. 

Çevre sorunları farkındalığı artırmak ve tutum geliĢtirmek amacıyla küçük yaĢlarda örgün, eriĢkin dönemde 
yaygın eğitimden yararlanılabilir. Kısa dönemde öğrencilerin çevreye yönelik farkındalık ve tutum geliĢtirmeye 
yönelik plan, proje ve etkinlikler yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Farkındalık Ölçeği, Çevre Tutum Ölçeği, Yüksekokul Öğrencileri 

 

ABSTRACT 

Environmental problems effect not only whole people but also all the things that they are living as negatively. In 
this study, university students' environmental awareness, attitudes, and the effective factors of those are aimed to 
investigate.   

The cross-sectional study‟ data were collected by Personal Information Form, the Environmental Awareness 
Scale (EAWS), the Environmental Attitude Scale(EATS). We found Cronbach Alpha coefficient EAWS and 
EATS were 0.899 and 0.752, respectively as.   
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Universe of the study was 330 students who were enrolled at the Muratlı Vocational School of the 2013-2014 
academic year. 258 students has been participated the study who were in school and accepted to answer the 
questionnaire (78.18%).  

The data were evaluated with 95% confidence interval. Descriptive statistics, Student t, one-way analysis of 
variance, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis analyses were used. 

The mean scores of EAWS were calculated as 79.65±8.63. There were significant differentials of EAWS‟ mean 
scores with that sex, "to be interested in environmental issues" and "to be sensitive for environmental issues in 
the community" factors (p<0.05). 

In this study, the mean scores of EATS were calculated as 85.36±8.64. There were significant differentials of 
EATS‟ mean scores with that sex, "smoking status", "to be interested in environmental issues", "to be sensitive 
in environmental issues as a person" and "to be sensitive for environmental issues in the community" factors 
(p<0.05).  

Plans, projects and activities need to be developed environmental attitudes towards increasing awareness of 
students. For this reason, especially in childhood by formal and in adulthood non-formal education can be used. 

Keywords: Environmental Awareness Scale, Environmental Attitude Scale, College Students 

 
GĠRĠġ VE AMAÇ 
 
Çevre kiĢilerin ve toplumun yaĢamını fiziksel, psikolojik, kültürel olarak her yönden etkileyen 
tüm faktörler olarak tanımlanabilir (Baki ve diğerleri, 2002:154). Tüm canlılar yaĢamları 
boyunca çevre ile sürekli etkileĢim halindedirler. Ġnsanın çevre ile etkileĢiminde ise 
istenmeyen ve doğanın kendini yenileyebilme gücünü aĢan miktarlarda kirliliğe bağlı çevre 
sorunları ortaya çıkmaktadır. Çevre sorunları baĢta halk sağlığı olmak üzere tüm canlıların 
sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde çevre sorunlarının tüm dünyada önemli 
boyutlarda olduğu, genel kabul gören ve bilimsel olarak da kanıtlanmıĢ bir gerçektir. 
SanayileĢme, kentleĢme, hızlı nüfus artıĢı, doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, bitki ve 
hayvan türlerinin (biyoçeĢitlilik) azalıp yok olmaya baĢlaması, erozyonlar, tatlı su 
kaynaklarında azalma ve çölleĢme baĢlıca çevre sorunlarıdır (Yücel ve diğerleri, 1998; Aydın 
ve diğerleri, 2011). 
 
Çevre kirliğinin insan sağlığı üzerine de birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Hava kirliliği, 
akciğer kanseri de dâhil olmak üzere akut ve kronik çok sayıda ciddi solunum yolu 
hastalıklarına neden olmaktadır (ATS, 1996). Hava kirliliğinin tek etkisi solunum sitemine 
değildir. Kardiyovasküler sistem ve sinir sitemi üzerine de olumsuz etkileri belirlenmiĢtir 
(WHO WorkingGroup, 2003). Ayrıca, fetus geliĢimini olumsuz etkilemekte, erken doğum ve 
düĢüklere neden olabilmekte, çocuklarda büyüme ve geliĢme bozukluklarına, motor mental 
geriliklere yol açabilmektedir. Ek olarak bağıĢıklık sistemini etkileyip vücudu savunmasız 
bırakarak çok sayıda farklı sağlık sorununun ortaya çıkıĢını da kolaylaĢtırmaktadır. (European 
Environment Agency, 2014). Gürültü kirliğinin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu 
bilinmektedir (Türküm, 2014: 166). Ayrıca gürültü kan dolaĢım sistemine, sinir sistemine ve 
çizgili kaslarda kasılmaya neden olarak kas- iskelet sistemi üzerinde de zararlı etkiler 
meydana getirmektedir. Suyun azlığı, fazlalığı, kirliliği vb. insan sağlığını dolaylı ya da 
doğrudan etkilemekte salgın hastalıkların artması baĢta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına 
neden olmaktadır (Erten, 2006: 2). Erozyon ile toprağın en verimli kısmı suya taĢınarak bazı 
yosun türlerinin çoğalmasına ve çoğalan yosunlar sudaki oksijen kullanımını arttırarak bazı 
canlı türlerinin yaĢamasına engel olmaktadır. Sanayi kuruluĢlarından atılan atıklar da doğanın 
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dengesini geriye dönülemeyecek Ģekilde bozmaktadır. Bilim insanları yaĢanan çevre 
felaketlerinin nedeni ya da sonucu olarak hayvan ve bitki türlerinin (biyoçeĢitlilik) de giderek 
yok olduğunu bildirmektedirler (Erten, 2006: 2). Toprak kirliliği ile bitkilerde zararlı 
maddeler birikmekte; kirlenmiĢ toprak,  bitkiler ve besin zinciri ile kirletici ve zararlı madde 
içeren tozlar ve uçucu organik bileĢikler solunum yoluyla vücuda girmekte ve ayrıca 
buharlaĢarak atmosferi kirletmektedirler (Türkoğlu, 2006: 9).  
 
Ġklimlerin değiĢmesi ile zararlı ıĢınlar canlılara ulaĢmakta erken yaĢlanma, katarak ve cilt 
kanserlerinde artıĢ kaydedilmektedir (Erten, 2006: 2, Çimen ve diğerleri, 2010: 143, Diffey, 
2004: 49 ). 
 
Atık ve çöp sorunları ile toprakta zararlı maddeler birikmekte, toprağın yapısı ve içeriği 
bozularak verimsizleĢmekte, toprağın üzerinde veya içinde bulunan maddeler canlıların 
yaĢamını tehdit etmekte, salgın hastalıklara ve kirliliğe neden olmaktadır (Erten, 2006: 2). 
 
Bu etkiler çevre kirliliğinden kaynaklanan sağlık sorunlarına ve hastalıklara yol 
açmaktadırlar. Bu hastalıkların bireye olduğu kadar topluma da yüklediği görünmeyen bir 
maliyeti olduğu açıktır. Örneğin, HEAL (TheHealthand Environment Alliance) raporunda 
yayınlanan yeni sayısal veriler, Avrupa Birliği genelinde her yıl 18 200'den fazla erken ölüm, 
yaklaĢık 8 500 yeni kronik bronĢit vakası ve 4 milyonun üzerinde kayıp iĢ günü olduğunu 
göstermektedir. Avrupa Birliği'nde kömür kullanımından kaynaklanan sağlık etkilerinin 
ekonomik maliyetinin yılda 42,8 milyar avro olduğu tahmin edilmektedir (HEAL (2013).  
 
Ġnsanın var olan sağlığını koruyabilmesi ve sürdürebilmesi için sağlıklı çevrelerde yaĢaması 
gerekmektedir. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir çevre için, çevrenin korunması 
gerekmektedir. Çevrenin korunabilmesi baĢta bireylerin davranıĢlarıyla sağlanır. Çevre 
Ģartları sürekli değiĢmekte ve çevreyi algılayıĢ da buna koĢut olarak değiĢmektedir. Çevre 
bilincinin geliĢtirilmesi ve duyarlılığın sağlanabilmesi yaĢam boyu eğitimle sağlanırsa 
davranıĢa dönüĢebilir ve kalıcı olur (Öztürk, 2010: 4). Buna karĢın örgün eğitimde müfredat 
incelendiğinde çevre ile ilgili benimsenmiĢ ulusal çevre politikası ya da uygulanan standart 
bir çevre eğitimi müfredatı bulunmadığı saptanmıĢtır.  
 
Farkındalık yargısız bir Ģekilde deneyimlerimizle, kendi düĢüncelerimizi duygularımızı 
anlatan zihinsel bir tanımdır (Türküm, 2014: 176). Tutum bireyin duygu, düĢünce ve 
davranıĢlarını oluĢturan eğilimleridir (Türküm, 2014: 175). Çevre farkındalığı doğal çevreye 
yönelik davranıĢları, tüm gözlemleri, istekleri, düĢünceleri ve tutumları ifade etmektedir, 
çevre tutumu ise doğal çevreye yönelik davranıĢlardaki eğilimlerdir (KaĢot, 2014:  
8).KiĢilerin çevre sorunlarına karĢı olumlu düĢünce ve hareketlerde bulunmaya istekli olması 
çevre duyarlılığı olarak tanımlanabilir (ÇalıĢkan, 2003). Çevre sorunlarına karĢı bilgi, tutum 
ve davranıĢ geliĢtirme ve değiĢen olumlu davranıĢları sürekli kılma, yaygınlaĢtırma, 
gündemde tutma ve savunuculuğunu yapma geliĢmiĢ farkındalık ve tutumun bir göstergesidir. 
Var olan bilinç çerçevesinde doğa ve çevre üzerinde etkileri bilinen veya bilinmeyen 
sorunların toplum tarafından algılanıĢ biçimi, bireylerin ve toplumun gösterdiği tepki ve 
duyduğu rahatsızlık farkındalık ve tutumun dolayısıyla çevre duyarlılığının yaygınlaĢtığının 
göstergesidir. Bunlar kiĢinin yaĢamına, sosyoekonomik düzeyine göre değiĢebilir (Yücel ve 
diğerleri, 2008: 366; Aydın ve diğerleri, 2011: 230). 
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Çevreye karĢı bilinç, davranıĢlar ve duygular hayat boyu değiĢen bir süreçtir. KiĢinin 
düĢünceleri, çevrenin etkisi ile ilerleyebildiği gibi gerileyebilmektedir de (Türküm, 2014: 
178). Bu alanda yapılacak olan bilimsel, sosyal, kültürel her türlü çalıĢma çevre farkındalık ve 
olumlu tutum geliĢtirme sürecini besleyecektir. 
 
Bu yüzden kiĢilerin çevre konusunda tutum ve farkındalığının araĢtırılması, eğitimlerle 
bireyde ve toplumda olumlu davranıĢ ve düĢünce geliĢtirilmesi sağlanmalıdır.  Çevre 
konusunda eğitimler verilirken nelerin etkili olduğunun ve eksikliklerin anlaĢılması için veri 
sağlamada çevre üzerine yapılan araĢtırmalar büyük önem taĢımaktadır. ÇalıĢmamızda da 
sayılan gerekçelere dayanılarak yüksekokul öğrencilerinin çevre konusundaki farkındalıkları, 
tutumları ve bunları etkileyen faktörlerin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 
 
 
YÖNTEM VE GEREÇLER 
 
ÇalıĢma kesitselolarak planlanmıĢtır. ÇalıĢmanın evrenini, 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar 
Döneminde Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu‟na kayıt yaptıran 330 
öğrenci oluĢmuĢtur. AraĢtırmaya, çalıĢmanın yapıldığı dönemde okulda bulunan, çalıĢmaya 
katılmayı kabul eden 258 öğrenci alınmıĢtır (%78.18). 

ÇalıĢmanın verileri, ön denemesi yapılmıĢ ve yapılandırılmıĢ 19 sorudan oluĢan KiĢisel Bilgi 
Formu (KBF), 18 sorudan oluĢan ve Türkçe geçerlik-güvenirlik çalıĢması yapılmıĢ Çevre 
Farkındalık Ölçeği(ÇFÖ) ve 22 sorudan oluĢan Çevre Tutum Ölçeği(ÇTÖ) aracılığıyla 
toplanmıĢtır.Tek boyutlu ve beĢli likert tipinde olan ölçeklerin puanlandırmaları; 5:Tamamen 
Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kararsızım, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle Katılmıyorum 
Ģeklindedir. Ölçeklerden alınabilecek en yüksek puanlar ÇFÖ için 90, ÇTÖ için 110‟dur. 
ÇTÖ‟ndeki 3. 6. 7. 9. 10. 17. 18. 19. ve 21. sorular tersine çevrilerek değerlendirilmiĢtir. 
ÇalıĢmamızda ÇFÖ ve ÇTÖ için Cronbach alfa değerleri sırasıyla 0.899 ve 0.752 olarak 
hesaplanmıĢ, araĢtırmanın gerçekleĢtirildiği grupta iç tutarlıkları yüksek olarak 
değerlendirilmiĢtir.   

ÇalıĢma için Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu (NKUMMYO) 
Müdürlüğü‟nden; ÇFÖ ve ÇTÖ geçerlik güvenirlik çalıĢmasını yapan araĢtırmacılardan 
gerekli (Okur-Berberoğlu, E.&Uygun, S) izinler alınmıĢtır. AraĢtırmanın amacı ve gereklerini 
açıklandıktan sonra katılmayı kabul edenlere soru formları dağıtılmıĢ ve doğrudan gözetim 
altında uygulanmıĢtır. Veriler, SPSS 18.00 programında, p0.05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiĢtir. Tanımlayıcı istatistiklerde (yüzde, frekans, ortalama, standart sapma) 
hesaplanmıĢ; karĢılaĢtırmalı analizlerde; parametrik test varsayımlarının yerine getirildiği 
durumlarda bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi; parametrik test 
varsayımlarının yerine getirilmediği durumlarda Mann Whitney U, Kruskal Wallis analizi 
uygulanmıĢtır. 
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BULGULAR 

ÇalıĢma grubunun temel özellikleri incelendiğinde, %64.3‟ü kız, %35.7‟si erkektir. ÇalıĢma 
grubunun yaĢ ortalaması 20.63±1.96‟dır. ÇalıĢma grubunun %14‟ü Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları, %24‟ü ĠĢletme Yönetimi, %21.7‟si Maliye, %40.3‟ü Kimya Teknolojisi 
programında okumaktadır. Öğrencilerin %60.9‟u büyükĢehirde, %12.8‟i Ģehirde, %19‟u 
ilçede, %7.4‟ü köyde yaĢamıĢtır. Katılımcıların %34.9‟u ailesiyle, %1.2‟si akrabası ile, 
%61.6‟sı arkadaĢlarıyla, %2.3‟ü yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin %22.1‟i her gün en az bir 
adet sigara, %22.5‟i ara sıra sigara kullandığını belirtmiĢtir. Ek olarak %4.7‟si sigarayı 
bıraktığını, %50.8‟i ise hiç sigara içmediğini ifade etmiĢtir. 

Öğrencilerin ÇFÖ‟ne verdikleri yanıtlar incelendiğinde bir önerme dıĢında tüm maddelere 
“Tamamen Katılıyorum” yanıtı en yüksek sıklıkta verilmiĢtir (Tablo 1). “Tamamen 
Katılıyorum” seçeneğinin en yüksek sıklıkta iĢaretlendiği önerme Ölçeğin 17. Maddesidir 
(%79.5). Burada “Ġnsan sağlığı üzerine olumsuz etkileri nedeni ile sanayi atıkları, kontrolsüz 
olarak doğaya boĢaltılmamalıdır” ifadesi yer almaktadır. Ölçekteki üçüncü madde olan “Fosil 
yakıt tüketimini azaltmak için bisiklet kullanılmalıdır” ifadesinde ise en sık verilen yanıtlar 
sırasıyla %34.1 “Katılıyorum”, %33.3 “Kararsızım” Ģeklindedir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Çevre Farkındalık Ölçeğine verilen yanıtlar- Frekans, (%) 

 
TK: Tamamen katılıyorum, K: Katılıyorum, KS: Kararsızım, KM: Katılmıyorum, KK: 
Kesinlikle Katılmıyorum 

Öğrencilerin ÇTÖ‟ne verdikleri yanıtlar incelendiğinde “Kesinlikle katılıyorum” yanıtlarının 
ÇFÖ‟ne kıyasla azaldığı görülmektedir. En yüksek sıklıkta “Kesinlikle katılıyorum” yanıtı 
ölçeğin 4. Maddesi olan “Muslukların gereksiz yere açık bırakılmasının, müsriflik olduğuna 
inanırım” ifadesine verilmiĢtir (%64) (Tablo 2). 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

272 

Tablo 2. Çevre Tutum Ölçeğine verilen yanıtlar -Frekans, (%) 

 
T: ters anlamlı sorular, TK: Tamamen katılıyorum, K: Katılıyorum, FY: Fikrim Yok, KM: 
Katılmıyorum, KK: Kesinlikle Katılmıyorum 
 
 
Öğrencilerin ÇFÖ puan ortalaması 79.65±8.63 olarak hesaplanmıĢtır. Grubun %58.22‟sinin 
ortalama değerin üzerinde puan aldığı belirlenmiĢtir. Ölçek puan ortalamaları cinsiyete göre 
farklılık göstermiĢtir (p=0.003). Kız öğrencilerin (80.85±8.12) erkek öğrencilere kıyasla 
(77.44±8.71) ÇFÖ puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur (Tablo 3). 
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“Çevre konularına ilgi duyma”(p=0.016) ve “yaĢanılan toplumda insanların çevre sorunlarına 
duyarlı olması”(p=0.045) faktörlerinin tersi durumlara kıyasla ÇFÖ puan ortalamasını anlamlı 
düzeyde yükselttiği saptanmıĢtır (Tablo 3). Buna karĢın ÇFÖ puan ortalamalarının 
öğrencilerin okuduğu programa, anne-babanın öğrenim düzeyine, en uzun süre yaĢadığı 
yerleĢim yerine, toplam hane gelirine, öğrencinin kaldığı yere, sigara içme durumuna, çevre 
konusunda derste/ders dıĢında eğitim almasına, çevre konusunda herhangi bir aktiviteye 
katılımına durumuna, ailede çevre konusunun konuĢulmasına, bireyin çevre konularına 
duyarlı olmasına göre farklılık göstermediği saptanmıĢtır (p>0.05) (Tablo 3). 
 

Tablo 3. Kimi özelliklere göre Çevre Farkındalık Ölçeği puan ortalamalarının 
karĢılaĢtırılması 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ss: Standart sapma, p: Bağımsız gruplarda t – testi, * Mann Whitney U Testi 

Öğrencilerin ÇTÖ puan ortalamaları 85.36±8.64 olarak hesaplanmıĢtır. Grubun %49.5‟inin 
ortalama değerin üzerinde puan aldığı belirlenmiĢtir. Ölçek puan ortalamaları cinsiyete göre 
farklılık göstermektedir (p=0.001). Kız öğrencilerin ÇTÖ puan ortalamaları (87.02±8.21) 
erkek öğrencilere kıyasla (82.30±8.61) anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 4). Ek olarak ÇTÖ 
puan ortalamasının, “sigara içme durumu”na göre farklılık gösterdiği, sigara içenlerde anlamlı 
düzeyde düĢük olduğu belirlenmiĢtir (p=0.03). Ayrıca, çevre konularına ilgi duyma(p=0.001), 
“ailede çevre konularının konuĢulması”na (p=0.023), çevre konularına bireysel duyarlılık 
hissetme (p=0.018) ve “yaĢanılan toplumda insanların çevre sorunlarına duyarlı olması” 
(p=0.002) durumlarında tersi durumlara kıyasla ÇTÖ puan ortalaması anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu saptanmıĢtır (Tablo 4).  
 

Buna karĢın ÇTÖ puan ortalamaları öğrencilerin okuduğu programa, anne ve babanın 
öğrenim düzeyine, en uzun süre yaĢadığı yerleĢim yerine, toplam hane gelirine, öğrencinin 
kaldığı yere, çevre konusunda derste/ders dıĢında eğitim almasına, çevre konusunda bir 
aktiviteye katılım durumuna göre farklılık göstermemektedir (p>0.05) (Tablo 4). 

 
 
Özellikler 

Çevre Farkındalık Ölçeği  
 

p N Ortalama Ss 

Cinsiyet  
Kadın 
Erkek 

 
166 

     90 

 
80.85 

   77.44 

 
8.12 

     8.71 

< 0.003 

Konuya ilgi 
duyma 
Duyuyor 
Duymuyor 

 
 

120 
136 

 
 

81.01 
78.46 

 
 

7.94 
8.78 

 
 

0.016 

Toplumsal 
duyarlılık 
Var 
Yok 

 
 

251 
5 

 
 

79.80 
72.20 

 
 

8.39 
10.43 

 
 

0.045* 
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Tablo 4. Kimi Özelliklere Göre Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

Özellikler Çevre Tutum Ölçeği  
p N Ortalama Ss 

Cinsiyet  
Kadın  
Erkek 

166 
90 

87.02 
82.30 

8.21 
8.61 

 
<0.001 

Sigara içme durumu 
Her gün  
Ara sıra  
BırakmıĢ  
Hiç içmemiĢ  
Toplam 

 
 

56 
57 
12 
131 
256 

 
 

82.57 
87.32 
86.25 
85.62 
85.36 

 
 

8.88 
8.79 
8.53 
8.27 
8.64 

 
 

0.03* 

Konuya ilgi duyma 
Duyuyor 
Duymuyor 

 
120 
136 

 
87.85 
83.16 

 
7.99 
6.61 

 
<0.001 

Ailede çevre konularının 
konuĢulması 
Evet 
Hayır 

 
 

64 
192 

 
 

87.48 
84.65 

 
 

8.92 
8.44 

 
 

0.023 

Bireysel duyarlılık  
Evet 
Hayır 

 
164 
92 

 
86.31 
83.65 

 
8.26 
9.07 

 
0.018 

Toplumsal duyarlılık 
Var 
Yok 

 
251 
5 

 
85.59 
73.60 

 
8.52 
6.43 

 
0.002 

Ss: Standart sapma, p: Bağımsız gruplarda t – testi, *: Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Tüm dünyada ve ülkemizde insanlar çevre farkındalığını ve olumlu yönde çevre tutarlılığını 
geliĢtirerek bir yandan gereksinimlerini karĢılarken diğer yandan insanların havayı, suyu, 
toprağı, ormanı, yeĢili koruyabilecek akılcı ve sürdürülebilir uygulamalar bulması 
gerekmektedir (Özocaklı, 2009: 2). Çevre sorunlarının baĢta insan olmak üzere tüm canlıların 
yaĢamını tehdit edici hale gelmesi, çevre sorunlarının birbirlerinden etkilenerek, doğada 
birikimli tahribat yaratması ve bu tahribatın gün geçtikçe geri döndürülemez bir boyuta 
ulaĢması nedeniyle konuya bütüncül bakıĢ açısıyla ve bilimsel yol ve yöntemler ile çözüm 
getirilmelidir (Yücel ve diğerleri, 2008: 365). 

Oğuz ve vd. (2011), Kolomuç ve vd.(2013) yaptıkları çalıĢmalarda okunan programa göre 
çevre farkındalıklarının değiĢmediğini, fakat; Talay ve vd. (2004), yaptıkları çalıĢmada sağlık 
bilimleri ile ilgili programlarda okuyan öğrencilerin istatistiksel olarak anlamlı bir farkla diğer 
bölümlerde okuyan öğrencilere göre katı atık kirliliği, organik tarım ve çevre sorunları 
hakkında daha yüksek farkındalığa sahip olduklarını belirtmiĢlerdir (Oğuz ve diğerleri, 2011; 
Kolomuçve diğerleri, 2013; Talay ve diğerleri, 2004). AraĢtırmamızda da okunan programa 
göre çevre farkındalıklarının değiĢmediği belirlenmiĢtir. Müfredatta çevre ile ilgili farkındalık 
oluĢturmaya ve tutum geliĢtirmeye yetecek yeterli içeriğin olmayıĢı buna etken olabilir. 
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Bununla uyumlu olarak okullarda çevre konusunda verilen eğitimin yetersiz olduğunu belirten 
çalıĢmalar mevcuttur (Çabuk ve diğerleri, 2003; Yılmaz ve diğerleri, 2002). Yapılan bu 
çalıĢmada da benzer sonuç elde edilmiĢtir. Sunulan çalıĢmada yüksekokul eğitiminde konuyla 
ilgili ders alıp almama ya da çevre ile ilgili herhangi bir eğitime katılıp katılmama durumunun 
da ÇFÖ ve ÇTÖ puan ortalamalarını değiĢtirmediği bulunmuĢtur.  

Literatürde anne-baba meslek durumuna, anne-baba öğrenim düzeyine, sınıf düzeyine ve aile 
gelir düzeyine göre çevre duyarlılığının değiĢmediği belirtilmiĢtir (Aydın ve diğerleri, 2011). 
Buna karĢın Sam ve vd. (2010) yaptıkları çalıĢmada anne öğrenim düzeyine göre çevre 
duyarlılığının anlamlı olarak etkilendiğini belirtmiĢlerdir (Sam ve diğerleri, 2010). Ayrıca 
Aydın ve vd.(2013) sınıf düzeyine göre çevre duyarlılığının anlamlı farklılık gösterdiğini 
belirtmiĢlerdir (Aydın ve diğerleri, 2013). ÇalıĢmamızda da anne-baba meslek durumuna, 
anne-baba öğrenim düzeyine, aile gelir düzeyine göre çevre duyarlılığının değiĢmediği 
belirlenmiĢtir. Gürbüz ve vd.(2012) çalıĢmalarında, öğrencilerin en uzun süre yaĢadıkları 
yerleĢim birimine göre ÇTÖ puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptamıĢlardır 
(Gürbüz ve diğerleri, 2012). Sunulan çalıĢmada ise yerleĢim yerine göre ÇTÖ puan 
ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmamıĢtır. 

Yapılan çalıĢmada öğrencilerin kadın cinsiyette olmasının, çevre konusuna ilgi duyulmasının, 
yaĢadıkları toplumda çevre sorunlarına duyarlı olunması gibi faktörlerin ÇFÖ ve ÇTÖ puan 
ortalamalarının ikisini de anlamlı düzeyde yükselttiği belirlendi. Tutum oluĢturma genel 
olarak farkındalığın ardından geliĢmektedir. ÇalıĢma bulgularımızda da bu saptamaya uygun 
olarak ÇTÖ puan ortalamalarını yükselten “ailede çevre konularının konuĢuluyor olması” ve 
“bireysel olarak duyarlı olma” gibi iki faktörün daha eklendiği belirlendi. Sunulan çalıĢmada 
genel hatlarıyla ÇFÖ ve ÇTÖ‟ne verilen yanıtlar birlikte değerlendirildiğinde farkındalığın 
genel olarak daha yüksek olduğu, tutumda eksiklikler olduğu saptandı. Farkındalık yüksek 
çıksa da tutumda eksiklikler olması konuların teorik olarak kaldığını, zamanla unutulup 
davranıĢa yansımadığını ve önemsenmediğini göstermektedir. KiĢilerin aktif olarak çevre 
sorunlarının çözümünde ve bu konuda yapılan etkinliklerde etkili rol almalarını sağlamak ve 
bilgilendirmek tutumlarının da değiĢmesine yardımcı olacaktır. 

Cinsiyet değiĢkeniyle ilgili olarak ulaĢılabilen literatürde çevre duyarlılığının cinsiyete göre 
değiĢtiğini belirten çalıĢmaların yanında (Sam ve diğerleri, 2010; Gürbüz ve diğerleri, 2012; 
Aydın ve diğerleri, 2013; Ek ve diğerleri, 2009); tersi bulguları olan çalıĢmalar da mevcuttur 
(Meydan ve diğerleri, 2008; Aydın ve diğerleri, 2011; Çınar ve diğerleri, 2010). Sunulan 
çalıĢmada çevre duyarlığının cinsiyete göre değiĢtiği, kız öğrencilerin ÇFÖ ve ÇTÖ puan 
ortalamalarının daha yüksek bulunduğu belirlendi (Tablo3, Tablo 4). Bu sonuca çalıĢmanın 
kadının statüsünün görece yüksek kabul edildiği Trakya bölgesinde yapılmıĢ olması yol açmıĢ 
olabilir. Çocuk yetiĢtirmede rolü büyük olan kadınların bu özeliklerinin farkına vararak çevre 
farkındalığı ve tutumu duyarlılığı yüksek bir nesil yetiĢtirmede bu özelliklerini 
kullanması/geliĢtirilmesi için sosyolojik çalıĢmalar yapılabilir. Bu durum toplumsal yönüyle 
çevre farkındalığını geliĢtirmek ve kadınların çevre konusundaki karar alıcı rolünün de 
artması için olumlu yönde kullanılabilir.   

Çevre konularına ilgi duyma değiĢkeniyle ilgili olarak ÇFÖ‟ne verilen yanıtların 
frekanslarının incelenmesiyle de süreç anlaĢılmaktadır. Öğrenciler konuyla ilgili bilgi yerine 
bir Ģekilde gördükleri, yaĢadıkları çevrenin ya da medyanın etkisi ile ölçek maddelerini 
yanıtlamıĢlardır. Çevre Farkındalık Ölçeğinin 17 maddesinde olduğu gibi öğrenciler Trakya 
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bölgesinde sanayi atıklarının ergene havzasına yaptığı tahribatı bizzat yaĢamaktadırlar, ek 
olarak konu medyada da geniĢ yer almaktadır, bu nedenle çevre ile ilgili sorunların bu 
boyutuna farkındalıkları yüksektir. Tersine yaĢadıkları bölgeyi sıklıkla her ne yarısından 
fazlası büyük Ģehir olarak nitelendirse de görece küçük/kırsal sayılabilir. Bu nedenle iĢe 
bisiklet ile gitme durumuna iliĢkin bir deneyimleri bulunmadığı gibi bunun çevreyle 
bağlantısını da kuramamaktadırlar.  

DavranıĢlar çocuklukta geliĢmeye baĢladığından, bu zamanda verilen eğitimler çok önemlidir. 
Çocuklar anne ve babalarının davranıĢlarını taklit ettiklerinden annelere ve babalara bu 
konuda okul öncesi çok büyük sorumluluklar düĢmektedir (Türküm, 2014: 178).  Çevre 
eğitimi önce evde baĢlar, yakın çevreyle Ģekillenir, eğitim kurumlarında verilen eğitimlerle 
geliĢir(Çabuk ve diğerleri, 2003: 190). Çevre sorunlarına yönelik nitelikli ve bilinçli insan 
yetiĢtirmek amacıyla eğitim kurumlarına, eğitimcilere, akademisyenlere daha çok olmakla 
birlikte gönüllülere, toplum liderlerine ve siyasetçilere önemli sorumluluklar düĢmektedir 
(Çabuk ve diğerleri, 2003: 190). Çevre eğitimi katılımcı, bütünsel, sorgulayıcı, doğa merkezli 
olmalıdır (Ozaner, 2004: 586-588).  Ancak çalıĢmamızda çevre eğitimi almıĢ olmak ÇFÖ ve 
ÇTÖ puan ortalamalarını etkilememiĢtir. Bunun nedeni hali hazırda ailelerin farkındalığı ve 
tutumlarının düĢük oluĢu ve /veya yukarıda sayılan nitelikte eğitim programlarının var 
olmayıĢı olabilir. Eğitimlerin kapsamının geliĢtirilip niteliğinin arttırılarak; eğitimin beklenen 
olumlu etkisinin sağlanması için yapılandırılmıĢ örgün ve yaygın eğitim için ayrı hazırlanmıĢ 
eğitim programları/müfredat oluĢturulması, ders dıĢı etkinliklere, sosyal sorumluluk 
projelerine ağırlık verilerek kiĢilerin çevre farkındalığının ve tutumunun arttırılması temel 
önerilerimiz arasındadır. Bununla birlikte çevre ile ilgili süreçlerde denetim mekanizmalarının 
iĢletildiği ve caydırıcı cezaların uygulanabildiği kurumsal bir sistem yapılandırılmalıdır 
(Ozaner, 2004: 586-588; Türküm, 2014: 178). 

Sonuç olarak çalıĢmamızda çevre konusuna ilgi duyulması ÇFÖ ve ÇTÖ puan ortalamalarını 
yükselten en temel faktör olarak saptanmıĢtır. Bu nedenle ulusal bir çevre politikası, çevre 
okuryazarlığı ve çevresel farkındalık geliĢtirmeye yarayan ulusal, yerel, akademik, sivil 
toplum kuruluĢlarıyla ya da bireysel yapılan her türlü politika, projeleri, etkinlik vb. özellikle 
genç nüfusta çevre farkındalığı ve tutumunu arttırmak yönünde önemli katkılar sağlayacaktır. 
ÇalıĢmanın bulgularını yalnızca araĢtırmanın gerçekleĢtirildiği gruba genellenmelidir. 
Bununla birlikte çevre sorunları tüm dünyayı etkilediğinden çevre konusunda farkındalık ve 
tutum geliĢtirmek/artırmak yönünde geniĢ kapsamlı çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 
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XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETĠ’NĠN “ORTADOĞU” TOPRAKLARINDAKĠ 

NÜFUZ MÜCADELESĠ VE MĠLLĠYETÇĠLĠĞĠN ROLÜNE BĠR ÖRNEK:  
ARABĠ PAġA AYAKLANMASINA ĠNGĠLĠZ MÜDAHALESĠ 

 

Sevda ÖZKAYA* 

Özet  

XIX. yüzyıl, Osmanlı toplumunun, aydınlarının ve devlet adamlarının yeni fikirleri tartıştıkları bir dönemdir. Bu 
fikirler arasında özellikle “Ortadoğu” ya yönelik politikalarımızı etkileyenleri ise İslamcılık ve Milliyetçiliktir.  

“Ortadoğu”, sınırları kesin olmayan bir bölgedir. Burada başta İngiltere olmak üzere Batılı devletlerin 
ideolojilere yaklaşımları da değişkenlik göstermiştir.  

Bölgede stratejik öneme haiz Mısır‟da Osmanlı Devleti‟nin hakimiyeti, bu yüzyılda uluslararası bir boyut 
kazanmıştır. Arabi Paşa meselesi, “Ortadoğu” da hem ideolojilerin araç olarak kullanılmasına hem de 
İngiltere‟nin bölgeye yönelik değişken politikalarına önemli bir örnektir. Arabi Paşa milliyetçi bir söylem 
benimsemekle birlikte Osmanlı Devleti‟ne bağlılığını dile getirmiştir. Hidiv‟in Avrupa devletleri ile olan 
ilişkilerine karşı Osmanlı Devleti‟ni uyarmıştır. Ancak sonuç Arabi Paşa‟nın asi ilan edilmesi ve Mısır‟ın işgali 
olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, Milliyetçilik, İşgal, İngiltere, Arabi Paşa. 

 

Ottoman Empire’s Power Campaign on Middle East in 19. Century and An Example For The Role of 
Nationalism: English Intervention to Arabi Pasha Riot 

 

Summary 

19. Century was an era in which Ottoman people, intelligentsia and statesmen were arguing new ideas. Pan-
Islamism and Nationalism were especially effecting the Middle East Politics. 

Middle East is a zone that has no certain boundries. Here, western states‟-especially England‟s- approaches to 
the  ideologies were showing variabilities. 

Ottoman State‟s authority in Egypt-that had a strategical importance in the area- acquired an international 
dimension in that century. Arabi Pasha issue is an important example for both using the ideologies as a tool and 
also for variable politics of England over the region. Arabi Pasha had a nationalist rhetoric and also pointed out 
his loyalty to Ottoman State. He warned Ottoman State about the Khedive‟s relations with the European States. 
But the result was that: Arabi Pasha was declared as a rebellious and Egypt was occupated.  

Keywords: Egypt, Nationalism, Occupation, England, Arabi Pasha. 

 
GiriĢ  
Mısır‟da milliyetçi söylemlerin İbrahim Paşa zamanında başlamış olduğu kabul edilse 

de açık bir biçimde Mısırlı olmak vurgusu Sait Paşa dönemindedir. Çünkü Sait Paşa, Mısır‟da 
Avrupa tesirine karşı durmuştur. Bölgede batılı tarzda gelişmeler İsmail Paşa‟nın yönetiminde 
belirgin bir hal almıştır. Hidiv İsmail Paşa‟nın hayali Mısır‟ı bir Avrupa ülkesi haline 
getirmekti. Bu sebeple yabancı memurlara görev vermesi ve yüksek mevkilere getirmesi, bir 
süre sonra orduda ve halk arasında memnuniyetsizliklere yol açmıştır. İşte Avrupa‟dan 
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dünyaya yayılan milliyetçi söylemlerin Mısır‟da başlatacağı hareketlenmelerin ilk işaretlerini 
de bu dönemde açıkça görmek mümkündür. Bunun yanı sıra 1871 yılında Mısır‟a gelen 
Cemaleddin Efgani özgürlük ve demokrasi fikirleriyle Mısırlıların bu anlamda harekete 
geçmesinde etkili bir rol oynamış ve devrimci bir zümrenin oluşmasını sağlamıştır (Marsut, 
1991; 71). “Mısır Mısırlılarındır” sloganıyla kendisini ifade eden muhalif kesim 1879‟da 
kurulan Vatan Partisi etrafında toplanmış ve bunların Arabi Paşa hareketine büyük etkisi 
olmuştur (Schölh, 1981; 105-115).  

Tevfik Paşa‟nın hidivliği döneminde ise yönetimi sıkıntıya düşüren tek mesele sözünü 
ettiğimiz yeni fikirler ve muhalefet değil aynı zamanda İngiltere ve Fransa Devletlerinin 
müdahalesidir. Sultan Abdülhamit, Tevfik Paşa‟yı değil Halim Paşa‟yı Mısır Hidivliği‟ne 
getirmek istemiş buna karşın Tevfik Paşa, İngiliz ve Fransız desteği alarak Mısır‟ı idare 
etmeye çalışmıştır (Marsut, 1991; 70). Bu sıralarda mali bir buhran geçiren Mısır maliyesinin 
durumunu düzeltmek için bir takım tedbirler almak zorunlu hale gelmiştir. Böylece Hidiv‟in 
talebi ve Fransa‟nın teklifi üzerine 1880 başlarında oluşturulmuş bulunan Uluslararası Tasfiye 
Komisyonu‟nun düzenlediği plan1 ile mukabele kanunu lağvedilerek peşinen alınmış bulunan 
beş senelik vergilerin iadesi kararlaştırılmış ve birçok memur ve subay masrafların kısılması 
amacıyla açığa alınmıştır. Böylece muhalif kitlenin sayısı giderek artmıştır. İşte bu dönemde 
“Mısır Mısırlılarındır” prensibi etrafında toplananlara Vataniler denilmiştir (Karal, 2000; 91). 

Mısır‟da Arabi Paşa‟yı milliyetçi muhalefetin lideri konumuna getiren meselesinin 
sebebi bahsettiğimiz iktisadi buhran neticesindeki hoşnutsuzluk olmakla birlikte bu sırada 
Harbiye Nazırı bulunan Çerkez Osman Rıfkı Paşa‟nın hemşerilerini kayırması, Mısırlı 
askerlere karşı düşmanca davranmasıdır. Paşa‟nın subayların terfisine dair çıkardığı kanun 
orduda kaynaşmaya sebep olmuştur. Bu kanunu protesto etmek amacıyla Miralay Ali Fehmi, 
Miralay Ahmet Arabi ve Miralay Abdül Hilmi Beyler bir istidanâme düzenleyerek Harbiye 
Nazırı Rıfkı Paşa‟ya vermişler (15 Ocak 1881) ve bunun üzerine miralaylar tutuklanmıştır 
(İrtem, 1999; 59).  

Subaylar Cihadiye Divânı‟na saldırmışlar ve Arabi Paşa, Cihadiye Nazırı ile Hidivlik 
Dairesi Nazırı Yusuf Paşa‟nın azlini istemiştir. Tevfik Paşa, Fransız ve İngiliz 
Konsoloslarının tavsiyeleriyle bu talepleri yerine getirmiştir. Böylece ayaklanma sona ermiş 
ardından Hidiv Tevfik Paşa, Arabi ve Ali Fehmi Beylerden İngiltere ve Fransa Konsoloslarına 
giderek genel asayişi sağlama hakkında teminat vermelerini istemiştir (4 Şubat 1881). Arabi 
meselesinin ilk merhalesi bu şekilde sona ermiş ve bu tarihten itibaren Arabi Paşa 
milliyetçilerin lideri durumuna gelmiştir (Mansel,1998; 45). 
 

1. Mısır’da Milliyetçi Hareketler KarĢısında Osmanlı Devleti ve Avrupa 
Devletlerinin Ġzlediği Politikalar: 

Mısırlı subayların haklarını koruyarak lider konumuna yükselen Arabi Paşa, Harbiye 
Nazırı‟na gönderdiği mektupta, “alayların tefrikinden maksadınız bizi öldürmek ve dolayısıyla 
bugünkü Cuma günü saat dokuzda Abidin Sarayı meydanında alayların bütünü toplanacak ve 
hayatımızı teminini talep edeceğiz” diye görüşlerini bildirmiştir. Hidiv 15 Eylül 1881 tarihli 
telgraf ile Babıâli‟ye durumu iletmiş diğer bir telgrafta da Babıâli‟den Mısır‟a yirmi tabur 
asker gönderilmesini istemiştir2. 

                                                           
1 BOA. A. DVN. MSR. MHM. d. No. 15, s. 85.  
2 BOA. İ. MTZ. 05, 22-998, 23 C. 1299. Ayrıca bkz. Sait Paşa, Hatırat, c. 1, Dersaadet, 1328, s. 72. 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

281 

Eylül 1881 tarihinde Arabi Bey‟in alayı birinci alay, birinci süvari alayı ve topçu alayı 
Abidin Sarayı meydanında toplanmışlardı. Talepleri doğrultusunda Riyaz Paşa kabinesi istifa 
etmiş ve bir nevi meşruti idarenin tesisi şartıyla Şerif Paşa‟nın başkanlığında yeni bir Heyet-i 
Nüzzar meydana getirilmiştir. Sultan Abdülhamit, Meclis-i Vükela itiraz etmesine rağmen 
mesela hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Mısır‟a Müşir Ali Nizami Paşa3 
başkanlığında bir tahkik heyeti göndermiştir. Sultan‟ın asıl gayesi Mısır‟ın bu karışık 
durumdan faydalanarak verilmiş imtiyazları kısıtlamak ve Tevfik Paşa‟yı azlederek yerine 
Halim Paşa‟yı getirmektir (Güler, 2004; 56). 

Heyetin Mısır‟a gönderilmesinde Avusturya, Rusya ve Almanya‟nın teşviki olmuştur. 
Zira bu devletler İngiltere ve Fransa‟nın Mısır‟da artan nüfuzunu kırmak istemekteydiler. 
İngiltere ve Fransa‟ya göre ise Osmanlı heyeti Kahire‟ye giderek bu olayları yakından tetkik 
edebilirdi ancak her ne suretle olursa olsun Mısır‟ın dahili işlerine müdahale etmemesi 
gerekirdi4. Nitekim Fransa Sefâreti baş tercümanı bu konudaki fikirlerini şöyle ifade etmiştir; 
“Mısır‟ın hâli çok karışık görünüyor şimdi hükümet bir Arap miralayın eline geçmiştir…bu iş 
pek nazik olduğu halde Babıâlice bir şeye teşebbüs olunmuyor. Tahkikatımıza ve Hazret-i 
Padişâhi‟nin yanında bulunan bazı ümerâ-i askeriyenin bize verdikleri habere göre vükela 
istemedikleri halde Zât-ı Şâhâne Mısır‟a asker sevki emelinde imişler… lâkin eğer vükelâ … 
işbu asker sevkini tervic ederler ise çok yanlış yola girerler zirâ ol halde gerek biz Fransa ve 
gerek İngiltere fiilen meseleye müdâhâle etmeye mecbûr oluruz”5. İşte Fransa ve İngiltere‟nin 
doğu politikalarının değiştiğinin en açık ifadesi bu sözlerdir ki şimdiye kadar birbiri ile 
mücadele halinde olan iki ülke artık Osmanlı Devleti‟nin en kıymetli parçalarından olan 
Mısır‟ı tamamen ele geçirmek için birlikte hareket etmektedirler.   

6 Ekim 1881‟de Osmanlı heyeti6 İskenderiye‟ye gitmiştir. Hidiv‟i ziyaret ederek geliş 
sebebinin Hidiv‟in otoritesini güçlendirmek olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan görüşmeler 
neticesinde subaylar Hidiv‟e itaat etmeye hazır bulunduklarını ifade etmişlerdir7. Heyetin 
Hidiv‟den habersiz gelmesinden Hidiv ve Heyet-i Nüzzar Başkanı Şerif Paşa memnun 
olmamışlardır. Böyle bir komisyonun gönderilmesi Mısır‟ın muhtariyet haklarının ihlali 
anlamına gelmekteydi. Bu sebeple Hidiv ile Şerif Paşa, heyetin Arabi Paşa ve muhaliflerle 
temas etmemesine dikkat etmişler, heyet Mısır‟a gelmeden subayları Kahire‟den 
uzaklaştırmışlardır. Heyetin ziyaretinin uzamasından rahatsız olan Hidiv, İngiltere ve Fransa 
Konsoloslarına bu rahatsızlığını iletmiş bunun üzerine iki devlet İskenderiye Limanı‟na birer 
harp gemisi göndermişlerdir. Harp gemilerinin İskenderiye‟ye gelmesi üzerine Sadrazam Sait 
Paşa heyetin avdet etmesine karar vermiştir. Böylece heyet olumlu hiçbir netice elde etmeden 
İstanbul‟a geri dönmüş (19 Ekim) ve ertesi gün harp gemileri de geri çekilmişlerdir. Böylece 
Abdülhamit‟in Mısır siyaseti, İngiltere ve Fransa‟nın girişimleri sonucunda kesintiye uğradığı 
gibi daha sonra bu devletlerin Mısır‟a askeri müdahalelerine zemin hazırlamıştır. Bilindiği 
gibi Mısır‟ın önemi özellikle Berlin Kongresi‟nden sonra artmıştır ki İngiltere ve Fransa 
Berlin‟de, Mısır‟a müşterek müdahale hususunda anlaşmışlar, Padişah da Mısır‟ı Kuzey ve 

                                                           
3 Ali Nizami Paşa Mekteb-i Mülkiye ve Sultani‟de müdürlük görevlerinde bulunmuş ve daha sonra vezirlik 
rütbesiyle Teftiş-i Askeri Komisyonu‟nda görev yapmıştır. Bkz. Ahmet Rasim, İki Hatırat Üç Şahsiyet, (Haz. 
İbrahim Olgun), İstanbul, 1976, s. 181.  
4 BOA. Y. PRK. HR. 8-7, 1302 06 R.  
5 BOA. Y. A. HUS. 168-59, 1298 10. 26.  
6 Şurâ-yı Devlet üyelerinden Ali Fuat Bey, Padişah yaverlerinden eski sadrazam Ali Paşa‟nın oğlu, Kadri Bey, 
Safer Efendi ve Seyfullah Efendi‟den oluşan ve Ser Yaver-i Padişahi Ali Nizami Paşa başkanlığında bir heyet. 
7 BOA. Y. PRK. BŞK. 5-9, 1298. Za. 8. 
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Orta Afrika‟da İslam Birliği siyasetinin propagandası için üs kabul etmiştir. Padişah bu 
hadiselerden yararlanarak Mısır‟da nüfuzunu güçlendirmeye teşebbüs etmiştir. Fransa‟nın 
İstanbul elçisi Tissot, Padişah‟ın Mısır‟a heyet göndermekten amacının Hidiv‟i azl ile yerine 
bir vali tayin etmek olduğuna inanmaktaydı. Böylece Fransa, İngiltere ile anlaşarak harp 
gemilerini İskenderiye‟ye göndermişlerdi8. 

Abidin Meydanı‟nda gerçekleşen söz konusu olay neticesinde Şerif Paşa Kabinesi 
kurulmuştur (14 Eylül 1881). Bu kabinede askerlerden Mahmut Sami Paşa‟nın (Barüdi) 
Harbiye ve Bahriye Nazırlığına atanması halk üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Böylece 
özgürlük döneminin başlamış olduğu inancı yaygınlaşmıştır. Aynı zamanda Arabi Paşa 
taraftarları ile ilgili haberler Avrupa‟da yayılmış, Vatan Partisi programı da Times 
gazetesinde neşredilmiştir (1 Ocak 1882)9. Bu programda milliyetçilerin Bâbıâli ile ilişkileri 
şu sözlerle açıklanmaktaydı; “Vatan Partisi, Mısır hükümeti ile Babıâli arasındaki dostâne 
ilişkileri muhâfaza etmek ile Sultan Abdülhamit’i metbû‘, hâliye ve Müslümanların imamı 
olarak tanımaktadır... Aynı zamanda parti, elinden gelebildiğince hak ve imtiyazlarını 
muhâfaza edecek ve Mısır’ı da bir Osmanlı Eyâleti durumuna sokmak isteyenlere 
mukâvemet edecek. Dolayısıyla Mısır’ın dâhili istiklâlini garanti altında tutmak yolunda 
Avrupa ülkeleri ve bilhassa İngiltere’ye dayanacaktır”10. Anlaşılacağı üzere Vatan Partisi, 
programında Sultan Abdülhamit‟i ancak bir halife olarak kabul etmektedir. Asıl maksadı ise 
Mısır‟ı bir Osmanlı Eyaleti olmaktan çıkarmaktır. Bu yolda İngiltere‟nin desteğine müracaat 
edeceklerini açıkça ifade etmekle ise kaçınılmaz bir biçimde bölge üzerinde İngiltere‟nin 
yürüttüğü işgal siyasetinin adımlarına zemin hazırlanmıştır. Bu sırada Fransız ve İngiliz 
murakıplarının bütçenin tetkik ve tasdik edilmesini Vataniler protesto etmiştir. Arabi‟nin planı 
ile Meclis‟ten bir heyet Hidiv‟e müracaat etmiş ve Şerif Paşa kabinesinin istifasını 
istemişlerdir. İngiltere ve Fransa işe müdahale ederek Vatanileri korkutmak için Hidiv‟e 
müşterek bir nota takdim etmişlerdir (7 Ocak 1882). Bu notada İngiltere ve Fransa resmen 
Hidiv‟in muhafazasını temin etmişlerdir11. Notanın resmi gazetede neşr olunması üzerine 
Hidiv ve hükümete karşı şiddetli bir muhalefet başlamıştır. Babıâli, İngiltere ve Fransa‟nın 
Mısır‟a doğrudan müdahalelerini protesto etmiştir. Hidiv nihayet Şerif Paşa kabinesinin 
istifasını kabul etmiş ve Mahmut Sami (Barudi)‟yi hükümeti kurmakla görevlendirmiştir 
(Güldeş,1999; 54). 

Yeni kurulmuş hükümette Arabi Paşa harbiye nazırı olmuş ve böylece Vataniler 
resmen iş başına geçmişlerdir (4 Şubat 1882). Barüdi Paşa kabinesi ilk olarak anayasanın ilanı 
ile uğraşmıştır. Yanı sıra Çerkez zabitler, Arabi Paşa tarafından terfiden mahrum 
bırakılmışlardır. Bunun yanı sıra Arabi Paşa‟nın bütün Avrupalı memurları işten çıkarması 
üzerine İngiliz ve Fransız Konsoloslar, Arabi Paşa‟nın Harbiye Nazırlığından istifa etmesini 

                                                           
8 BOA. HR. SYS. 57-46, 06. 07. 1882.Batılı devletlerin Mısır‟da her şeye karışmaları ve Mısır‟ı işgal planları 
içerisinde oldukları daha önceden Babıâli tarafından bilinmekteydi. Hatta bununla ilgili yazılar Avrupa‟da 
gazetelerde neşredilmekteydi. Bkz. BOA. Y. PRK. MK. 1-47, 1298, BOA. Y. A. HUS. 170-132, 1299. 8. 13.  
9 BOA. Y. PRK. BŞK. 6-24, 1299. S. 13.  
10 Arabi Paşa, Times Gazetesinden Gregory isimli bir gazeteci ile yaptığı mülakatta programları ile ilgili olarak 
özellikle dört husus üzerinde durmuştur. Padişah‟a bağlı olduklarını, İngiltere‟nin Mısır‟ı işgal edeceğine dair 
söylentilere inanmadıklarını belirtmiş ve bunun dışında çarpıcı tespitlerde bulunmuştur. Şöyle ki; “…İngiliz 
askeri vatanına girercesine alkışlar ile kabul olunacakları efkarında bulunan İngilizler bir kerecik de 
Müslümanların vicdanlarını muayene edecek olurlarsa Müslümanlar için Hıristiyan devleti tabisi bulunmak 
kadar büyük bir zulüm olmadığını anlayabilirler…” bkz. BOA. Y. PRK. TKM. 4-63, 1299 M. 29.BOA. Y. A. 
HUS. 168-71, 1298. 11. 10.  
11 BOA. Y. PRK. HR. 6-8, 1299 S. 18.  
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istemişlerdir. Paşa‟nın teklifi reddetmesi üzerine iki devlet, İskenderiye‟ye donanma sevkiyle 
Babıâli‟nin Mısır üzerindeki hukukun muhafazasını kararlaştırmışlardır. Oysa Osmanlı 
Devleti‟nin bir parçası olan Mısır‟da yabancı tebaa ile mesâlihinin muhafazası uluslararası 
hukuka göre Osmanlı Devleti‟ne aitti. 25 Mayıs‟ta Fransa ve İngiltere Konsolosları, Nazırlar 
Heyeti Başkanı Mahmut Sami Paşa‟ya verdikleri notada Arabi Paşa‟nın geçici olarak 
Mısır‟dan uzaklaştırılması ve Heyet-i Nüzzar‟ın istifasını talep etmişlerdir. Arabi Paşa da 
Hidiv‟i itham ederek Halim Paşa‟nın Hidiv tayin edilmesi için Babıâli‟ye müracaat etmiştir12. 

Bu sırada Fransa Hariciye Nazırı Frecynet, zaman kazanmak amacıyla Mısır işlerini 
görüşmek için İstanbul‟da bir Avrupa Konferansı toplanmasını teklif etmiştir (30 Mayıs)13. 
Teklifi bütün Avrupa ülkeleri kabul etmişse de Babıâli bir süre önce Mısır‟a gönderilen 
Derviş Paşa heyetinin meseleyi halledebileceğini ileri sürerek konferansa lüzum görmediğini 
açıklamıştır14. Padişah, Avrupa ülkelerinin Mısır meselesine müdahale etmemesi için Hidiv‟i 
azletmekten vazgeçerek meselenin dahili olduğunu göstermek bakımından Hidiv‟in yönetim 
fonksiyonunu güçlendirme yoluna gitmiştir15.  

Derviş Paşa heyetinin İskenderiye‟ye ulaşmasından bir kaç gün sonra İskenderiye 
olayı meydana gelmiştir (11 Haziran 1882). Kendilerini güvende hissetmeyen Avrupalılar 
silahlanmışlardır. Bu ortamda Maltalılar ve Rumların yaşadığı bir mahallede bir Maltız ile 
yerli bir hamal arasında ücret yüzünden çıkan kavgada yerlinin bıçaklanarak öldürülmesi 
sonucu büyük bir sokak çatışması meydana gelmiştir (Farman, 1908: 306). Bu olay sırasında 
yerli ile yabancılardan iki yüz kişi öldürülmüştür. Bu kargaşa Avrupa‟da, özellikle 
İngiltere‟de büyük bir heyecan yaratmış ve Kahire‟de bulunan konsoloslar Derviş Paşa‟ya 
müracaatla kendisinden teminat verilmesini teklif etmişlerdir. Anlaşılacağı gibi söz konusu 
olay Mısır‟ın işgal edilmesini hızlandırmıştır. 

Konsolosların baskısı neticesinde Arabi Paşa çağırılıp emniyet ve asayiş için gereken 
teminat verilmiştir. Derviş Paşa, Hidiv ile beraber İskenderiye‟ye ulaşmış ve kargaşayı 
kontrol altına almak gayesiyle Ragıp Paşa başkanlığında yeni Nazırlar Heyeti 
oluşturulmuştur. Bu heyette Arabi Paşa görevinde kalmıştır. Osmanlı Hükümeti 26 Haziran 
1882 tarihinde Avrupa ülkeleri nezdindeki sefirlerine Derviş Paşa‟nın Mısır‟daki 
memuriyetini başarı ile tamamladığını, Hidiv ve idare heyeti arasında ittifak husulü ile 
Mısır‟da asayiş durumunun tedricen iadesine yol açtığını bildirmiştir (Güler, 2004:58). 

10 Temmuz‟da Lord Dufferin, Hariciye Nazırı Sait Paşa‟ya verdiği notada yeni 
tabyalar inşa ve teçhizatından şikayetle durdurulmasını talep etmiş, Sultan Abdülhamit 
Hidiv‟e istihkamat durdurulmazsa Hidiv ile Nazırların mesul tutulacaklarını ve bu türlü 
hareketlere devam etmelerinin İskenderiye‟nin topa tutulmasına sebebiyet vereceğini 
bildirmiştir16. Oysa bu sırada Süveyş‟in Fransa ve İngiltere‟nin eline geçmiş olduğu 
Osmanlı‟ya bölgeden gönderilen mektuplarda iletilmiştir; “… burada Osmanlı olmayıb 
yukarıdan aşağıya on daneden ziyade İngiliz ve Fransız Bandırası vardır Süveyş‟den 
İsmailiye‟ye kadar yer yer Fransız zırhlıları vardır … Kanal‟ın iki tarafı adeta istihkâmlar 
gibi yapılmıştır yalnız toplar eksiktir”17. 

                                                           
12 BOA. Y. PRK. MK. 1-59, 1299.  
13 BOA. Y. PRK. A. 3-11, 1298.  
14 BOA. Y. PRK. PT. 1-150, 1299, BOA. Y. A. HUS. 169-115, 1299. 4. 14, BOA. Y. PRK. TKM. 4-94, 1299. Ş. 
12.  
15 BOA. Y. PRK. PT. 1-140, 1299.  
16 BOA. Y. PRK. TKM. 4-84, 1299. B. 17. Ayrıca bkz. Sait Paşa, Hatırat, s. 77.  
17 BOA. Y. PRK. SGE. 1-73, 1299. Ca. 4.  
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10 Temmuz‟da İngiliz Amirali tarafından Mısır Hükümeti‟ne verilmiş ültimatom, 
Hidiv ile Derviş Paşa‟nın başkanlığında akdedilen Nazırlar Heyeti toplantısında reddedildiği 
gibi İngiliz Donanması İskenderiye‟yi topa tutarsa mukabeleye karar verilmiş ve Babıâli‟ye 
bildirilmiştir. Mısır Hidivi ve Derviş Paşa Babıâli‟ye gönderdikleri ortak telgrafta İngiliz 
Amiralinin kendilerine 24 saat mühlet verdiğini ve bu süre dolunca istediğini yapmakta 
serbest olduğunu söyleyerek tehdit ettiğini anlatmışlar ve hatta bu durumdan şehirde bulunan 
konsolosların haberdar edilmiş olmasından dolayı “bütün memûrin-i ecnebiyenin vapurlara 
bindirilip bu tehdidin fiiliyatı tahakkuk ettiği sûretde vapurlarla limanın hâricine çıkmak 
istediği zaman” bunu yapabilmeleri için fırsat verilmiştir. Ayrıca konsolosların limandan 
çıkmaları ile Mısır askerinin mukavemet etmelerine izin verilmeyeceğinden Hidiv ve Derviş 
Paşa‟nın da Re‟sü‟t-Tin Sarayı‟ndan Remle Sarayı‟na geçerek burada intizar-ı ahvâl olunması 
zarûridir denilmiştir18. Ancak (11 Temmuz) İskenderiye şehri topa tutulmuştur19. İngiliz 
Donanması karaya asker çıkaracağını ilan etmiş bunun üzerine Arabi Paşa‟ya mukavemet 
etmesi için emir verilmiştir. Bu arada İngiliz askeri Resit-Tin sarayına çıkmış ve İngiliz 
Amiral bölgede Devlet-i Aliye askeri bulunmadığından buranın emniyeti için söz konusu 
hareketi yapmaya mecbur kaldığını ifade etmiştir. Âsâkir-i Şâhâne gelirse ülkeyi teslim 
edeceğini söylemiştir20. Fakat Arabi Paşa asker toplamaya devam ettiğinden Hidiv kendisini 
Cihadiye Nazırlığından azletmiş, halk ve ulema ise Arabi Paşa‟nın görevini sürdürerek ülkeyi 
müdafaa etmesini istemişlerdir. Arabi Paşa, Hidiv ile Derviş Paşa‟nın İngilizlerle 
birleştiklerine dair Babıâli‟ye telgraf göndermiştir. Arabi Paşa, Hidiv‟in sarayını kuşattıktan 
sonra İskenderiye‟yi tahliye ile Kâfrü‟d-Davvar‟a çekilmeye mecbur kalmıştır 
(Owen,1999:111). 
 

2. Arabi PaĢa’nın Asi Ġlan Edilmesi ve Ġngiltere’nin Mısır’ı ĠĢgali: 
İskenderiye‟nin İngilizler tarafından bombalanmasının ardından Sadrazam Sait Paşa, 

Meclis-i Vükela‟da önceden teklif ettiği gibi İstanbul Konferansı‟na katılıp Mısır‟a asker 
gönderilmesi meselesini sefirlerle görüşmüş, Babıâli‟nin konferansa katılmasının zaruri 
olduğuna Meclis-i Vükela‟yı ikna etmiştir. Sultan‟ın endişesi başka meselelerin ve bu arada 
Trablusgarp‟ın İtalya‟ya verilmesinin de görüşüleceği bu konferansın yabancı müdahalesini 
meşrulaştırmasıydı (Karal, 2000: 94). Böylelikle Avrupa, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya, 
Almanya ve Rusya, Mısır meselesini görüşmek üzere toplanmışlardır21.  

Babıâli, Mısır üzerinde Saltanat-ı Seniyye‟nin haklarının korunması ve statükonun 
muhafazası ile Mısır meselesinden başka hiçbir husustan söz edilmemesi esası çerçevesinde 
konferansta Devlet-i Aliye memuru bulundurulmasına karar vermiştir22. Bu memurun görevi 
Mısır‟da bulunan yabancı konsolosların değişmesiyle İskenderiye‟den donanmanın çekilmesi 
hususunda konferans heyetini ikna etmeye çalışmaktı. Bunun dışında hiçbir yetkisi yoktu. 
Osmanlı Hükümeti 23 Haziran‟dan 14 Ağustos 1882‟ye kadar devam eden İstanbul 
Konferansı‟nın ilk dokuz toplantısına katılmamıştır. Konferansın birinci toplantısında 
İngiltere ve Fransa sefirleri Mısır meselesinin barış yoluyla çözülmesinin mümkün olmadığını 
ve 15 Haziran 1882 tarihinde bu konuda Babıâli‟ye verilmiş olan müşterek notaya Devlet-i 
Aliye tarafından cevap verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Oturumun sonunda Mısır‟a 
                                                           
18 BOA. Y. EE. 128-42, 22 Ş. 1299.  
19 BOA. Y. PRK. PT. 1-108, 1299. Ş. 15.  
20 BOA. Y. EE. 128-32, 27. Ş. 1299.  
21 BOA. Y. A. HUS. 165-71, 1297 S. 1, BOA. Y. PRK. HR. 6-28, 1299. B. 23.  
22 BOA. Y. PRK. HR. 6-34, 1299. B. 28, BOA. Y. EE. 124-1,1299. 
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Asâkir-i Şâhâne‟nin sevki hususunda ısrar edilmiştir. Konferansın 26 Haziran tarihli ikinci 
toplantısında altı büyük devletin her biri kendisi için Mısır‟da herhangi bir bakımdan menfaat 
temin etmeyeceğini taahhüt ederek bir protokol imzalanmıştır. Üçüncü toplantıda (27 
Haziran) devletlerin Mısır‟a tek başına müdahale etmemelerine karar verilmiş fakat İngiltere 
sefiri Dufferin‟in koyduğu “mücbir zaruret görülmediği takdirde” kaydıyla bu karar geçersiz 
hale getirilerek iki hafta sonraki İskenderiye bombardımanına zemin hazırlanmıştır (Marsut, 
1991: 73). 

Aynı toplantıda Babıâli‟nin Mısır‟a askeri müdahalesi için 15 Haziran 1882 tarihli 
müşterek notada kendisine yapılan davet ve söz konusu notada sayılan şartlar Babıâli 
tarafından kabul edilmiştir23. Ayrıca İngiltere Sefiri tekrar Babıâli‟den “Hidiv‟in korunmasını 
ve Arabi Paşa‟nın âsi olduğunu bildiren bir beyannâmenin hemen ısdâr ve neşrini” talep ile 
aksi takdirde Asâkir-i Şâhâne‟nin İskenderiye‟ye kabulünü kesb-i müşkülat edeceğini ifade 
etmiştir24. İşte İngiltere Hükümeti Asâkir-i Şâhâne‟nin Mısır‟a sevkinden önce bu 
beyannâmenin neşredilmesiyle Devlet-i Âliye ile kendi arasında bir askeri mukavele 
sağlamıştır25.  

Konferans sürerken İngilizler İskenderiye‟yi işgal etmişlerdir. Böylece ara verilen 
konferans 15 Temmuz 1882‟de tekrar toplanarak Babıâli‟yi Mısır‟a asker sevkine davet 
etmiştir. Bu askerin vazifesi Mısır‟da asayişi iade ve asi fırkayı te„dip ile Padişah‟ın hukuku 
ve Hidiv‟in nüfûzunun iadesi ve Ferman-ı Hümâyûnların ahkâmını ihlal etmeyecek suretle 
Mısır ordusunun tensik ve tanziminden ibaretti26. Konferansın kararına göre mezkûr asker 
Mısır‟da üç ay kalacak eğer ikametinin uzatılması Hidiv tarafından istenirse Babıâli ile 
konferansa katılan devletlerin onayı alındıktan sonra bir müddet daha kalabilecekti. Padişah, 
Osmanlı askerinin Mısır‟a sevkiyle beraber yabancı askerin oradan çekilmesini şart 
koşmuştur27. İngiltere Hükümeti Padişah‟ın teklifini reddederek Asâkir-i Şâhâne‟nin Mısır‟a 
sevki maddesini iki devlet arasında bir askeri mukavele akdine bağlamayı istemekteydi. 
Mısır‟a asker sevki meselesi Babıâli ile İngiltere sefaretine bırakılmış oluyordu28. Bu arada 
İngiltere Devleti‟nin Süveyş Kanalı ve müştemilatı üzerinde tasarruf hakkı iddia eden 
beyanatları gazetelerde yer almaktaydı29. Fransa, Babıâli‟nin Mısır‟a asker göndermesine 
karşıydı. Bunun nedeni Fransa‟nın Cezayir ve Tunus‟ta aynı gelişmelerin yaşanmasından 
duyduğu endişedir. Fransa Hükümeti, Mısır meselesi Devlet-i Aliye tarafından asker sevkine 
lüzum kalmaksızın barışçı yolla tesviye olunmasına rıza gösterecekti30. Bu hususta Babıâli, 
Almanya‟ya resmen müracaat etmiş ise de Almanya Hükümeti, Mısır‟da statükonun 
korunmasından yana olmasına rağmen buna bir cevap vermemiştir31.  

İngilizlerin İskenderiye‟yi işgal etmesi üzerine Arabi Paşa, Mabeyn‟e gönderdiği 
telgrafta Hidiv‟in İngilizlerle birleşerek Müslümanlar arasında fitne çıkarmağa çalıştığını öne 
sürmüştür. Ayrıca ülkenin genelinde seferberlik ilan edildiği ve Mısır‟da Saltanat-ı 
Seniyye‟nin hukukunun muhafaza edileceğini taahhüt etmiştir. Gerçekten Mısır‟ın farklı 
yerlerinden yirmi beş bin ayânın mührüyle elli mahzar Babıâli‟ye gönderilmiştir. Arabi Paşa 
                                                           
23 BOA. Y. PRK. PT. 1-122, 1299. N. 5.  
24 BOA. İ. MTZ. 05, 23-1052, 22 N. 1299.  
25 BOA. İ. MTZ. 05. 22-1043, 12 N. 1299. 
26 BOA. Y. PRK. BŞK. 5-49, 1299. S. 19.  
27 BOA. Y. A. HUS. 171-13, 1299. 9. 11.  
28 BOA. Y. EE. 84-53, 31-115, 1298.  
29 BOA. Y. PRK. PT. 1-131, 1299. L. S.  
30 BOA. Y. PRK. HR. 6-65, 1299. 30. Z.  
31 BOA. Y. A. HUS. 169-68, 1299. S. 19.  
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daha önce de Babıâli‟ye Hidivler ve Osmanlı‟ya olan bağlılığı hakkında düşüncelerini şöyle 
açıklamıştır; “… Mehmet Ali Paşa‟dan Hidiv-i sabık İsmail Paşa‟ya kadar tekmil vükeâasıyla 
beraber dâima fikirleri Saltanat-ı Senyiye‟den ayrılmak idi Cenab-ı Allahım birini muvaffak 
eylemedi ve inşallah bundan böylece muvaffak eylemez zira vükelâ-i sâbıka Riyaz Paşa ve 
diğerleri Devlet-i Âliye‟den irtibatımız münkat olacak ve İngiliz ve Fransızlar Suriye kıtasını 
Mısır‟a ilhak idüb Mısır‟a istiklâliyet verecekler deyu tekmil ahâliyi ifsâda kalkışıyorlardı… 
biz Fransız İngilizlere teslim olmayacağız … Padişahımıza halimizi beyan ettik … anın 
üzerine İngiltere Konsolosu bana geldi (Ahmed Arabi Bey sen Mısır ülkesini gayb edersin 
ecnebi askeri buraya müdahale ede) dedi ben de cevâb olarak bizim umûmen Mısır 
mahvolur fakat siz müdâhale edemezsiniz biz sizi tanımayız bizim Halife-i Rûy-i Zeminimiz 
Sultan Abdülhamid’i tanırız dedim…”32. 

Mahzarların bazısında Hidiv‟in azli ve bazısında Mahmut Sami Paşa‟nın kabinesinin 
ibka edilmesi talep edilmekteydi. Bu sırada Arabi Paşa için Cuma hutbelerinde dualar 
okunmakta ve Mısır‟da bir halk kahramanı olarak görülmekteydi. İstanbul‟da halk Arabi 
Paşa‟yı desteklemekteydi. İstanbul basını İskenderiye‟nin bombalanmasını sert dille 
kınayarak İngiltere‟nin Mısır‟ı işgal etmek niyetinde olduğunu belirtmişlerdir. Babıâli, Arabi 
Paşa‟nın nüfuzunun artması üzerine sert ve uyarıcı bir yazı göndermiştir. Bu yazıda Paşa 
Mısır‟ın harabiyetinden sorumlu tutulmuş ve kendisinin “İngiltere ile Hidiv‟in Mısır‟ı 
temellük etmek istedikleri” hususundaki iddiasında yalancılıkla itham edilmiştir. Yazıda daha 
sonra Padişah, Arabi Paşa‟yı İstanbul‟a davet etmiş ve kendisine önceden irade ve evamir-i 
hümayunu hamilen iki mahsus vapur gönderdiği halde bu evamire itaat etmediğini 
hatırlatmıştır. Yazının daha sonraki paragrafında Padişah, bu emirlere itaat etmediği takdirde 
kendisini asi ilan ederek Mısır‟dan sürmekle tehdit etmiştir. Sonunda Padişah, Arabi‟ye 
“...Eğer akl-ı selim ashâbından isen buralarını iyice mülâhâza eyle ve bu serd olunan 
mütâlaata itibâr ederek evâmir-i seniyyeyi şehinşâhâneme imtisâl eyle” demekteydi Arabi 
Paşa cevaben gönderdiği 7 Receb 1299 tarihli uzun arizada Padişah‟a inkiyad ve itaatini 
belirtmiş ve Mısır‟daki olayların gelişmesini özetle anlattıktan sonra Hidiv Tevfik Paşa‟nın 
azli ve “imtiyaz fermanları mûcebince hareket edip emniyet-i ırz ve mal ve can şartıyla Halim 
Paşa‟nın yerine tayin etmesini” istemiştir33.  

Arabi Paşa‟nın bu tutumu Padişah‟ı Mısır‟a asker sevkine dair İngiltere ile 
müzakereye mecbur etmiştir. Babıâli‟nin Hidiv Tevfik Paşa‟ya 23 Ramazan 1299 tarihlerinde 
gönderdiği hatt-ı hümayunda; “emniyet ve asâyişin iâdesi içün müdâhâle-i „askeriye ile Mısır 
üzerindeki hakk-ı hâkimiyet-i Saltanat-ı Seniyye‟nin teyidine lüzûm göründüğünden 
fevk„âlâde komiserlikle Mahmut Server Paşa ve Asâkir-i Şâhâne kumandanlığına ise İbrahim 
Derviş Paşa‟nın memur edildiği” bildirilmiştir34.  

İngiltere Hükümeti, Babıâli‟nin Mısır‟a asker sevkinden önce Padişah tarafından Arabi 
Paşa‟nın asi olduğuna dair bir beyanname neşri kendileri ile bir askeri mukavele tanziminde 
ısrar etmiştir. Bu istek konferansta bulunan devletlerin murahhasları tarafından da 
desteklenmiştir (Marsut,1991: 73). Bunun üzerine konu İngiliz ve Osmanlı murahhaslar 
arasında müzakereye başlanmış nihayet 5 Eylül 1882 tarihinde murahhaslar askeri 
mukaveleyi imzalamışlardır. Bu mukavelenamenin şartları şunlardır; 

                                                           
32 BOA. Y. PRK. MYA. 2-19, 1298. Z. 28. Ayrıca Mısır Hidivi Tevfik Paşa‟nın istiklalini ilan etmek için 
ecnebilerle işbirliği içinde olduğuna dair bir başka jurnal için bkz. BOA. Y. EE. 116-6, 07. B. 1299.   
33 BOA. Y. EE. 116-13, 16 Ra. 1299. 
34 BOA. Y. PRK. A., 3-21, 1298. Za. 5.  



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

287 

“1. Osmanlı Hükümeti Mısır‟a ordu sevk etmek niyetinde bulunduğundan, mahalline 
gönderilecek birinci fırkanın miktarını beş altı bin nefer olarak tayin eder ve ileride iki taraf 
arasında hasıl olacak ittifak mucebince bu askeri lazım gelen miktara iblağ eylemek 
salahiyetini muhafaza eder  

2. Sevk olunacak Osmanlı askeri Port Said‟e ve oradan Süveyş Kanalı‟nda iki 
ordunun başkumandanları arasında yakın olunacak mahal veya mahallere gideceklerdir.  

3. Her iki ordu kumandanları, Osmanlı askerinin askeri harekatı zamanı hakkında 
aralarında uyuşacak ve mezkûr asker münhasıran kendi başkumandanlarına tabi olacaktır 

4. Mısır‟da askeri tedbirler ittihazını icab ettiren esbap zail olunca iki taraf askeri 
Mısır‟ı bir vakitte tahliye edeceklerdir 

5. İki Ordu arasında kolayca haberleşmenin temini maksadıyla, her birinden diğer 
orduya mensup bir büyük zabit bulundurulacak ve bu iki büyük zabit aynı rütbeyi haiz 
olacaktır”35.  

Sultan Abdülhamit bu mukavelenin imzalandığı gün İngiltere sefirini Mabeyn‟e 
çağırtıp izahat aldırttıktan sonra mukaveleyi tasdik etmeyi reddetmiştir. Aynı zamanda 
Mısır‟da İngilizlere karşı mücadele vermekte olan Arabi Paşa‟yı da asi ilan etmiştir (6 Eylül 
1882)36. Ancak Sultan‟ın bu davranışı İngiltere‟nin Mısır‟da işini kolaylaştırmıştır. Zira 
Babıâli adeta Mısır halkının milli ve dini hislerine karşı durmuştur. Arabi Paşa‟nın askeri 
hazırlıklarını sürdürmesi üzerine Hidiv, Paşa‟yı Harbiye Nezaretinden azletmiştir. 20 Ağustos 
1882 tarihinde ise İngilizler Port Said ile İsmailiye‟yi ele geçirmişlerdir37. Bunun üzerine 
Arabi Paşa kuvvetlerini Tellü‟l-Kebir ordugahına sevk etmiş, 13 Eylül‟de İngiliz ordusu 
buraya yürüyerek Arabi‟nin ordusunu bir iki saat içinde dağıtmıştır. Paşa Kahire‟ye kaçmış ve 
iki gün sonra Kahire‟ye girmiş olan General Wolseley‟e teslim olmuştur (Sinafiri, 1993:150-
152). 

 
Sonuç 
Avrupa Devletleri‟nin Şark ve Mısır meselesine yönelik izledikleri sömürgeci siyaset 

bütün Osmanlı ve Avrupa coğrafyasını kargaşaya sürüklediği gibi devletlerarası antlaşmalar, 
dostluklar ve işbirliklerinde de yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu açıdan 1882 senesi oldukça 
önemli gelişmelere sahne olmuştur. Almanya‟nın dünya siyasi platformuna etkili bir biçimde 
girmesi Mısır meselesinde izlediği siyaset ve Avrupalıların Şark ülkeleri ve halkları hakkında 
düşünceleri konusunda bir Papaz gazetesinde derc olunan bir mektupta yapılan tespitler 
oldukça dikkat çekicidir; 

“1882 senesi iktâr-ı Şarkıyye hakkında memnûn ve mesûd bir sene „add olunamaz zira 
Mısır meselesi sene-i merkûme içinde tevellüd ve sene-i merkûme içinde tevsi‟i etmiş ve sene 
hitam bulduğu halde hale hâlâ çare bulunamamıştır ve Avrupa Devletleri‟nin bir takım hafî 
makâsıd ve mütalâ‟atı üzerine ve iki yüzlüce hareketlerine nazaran meşru ve „adl ve 
hakkâniyete muvâfık bir sûrette bundan böyle dahi hal ve tesviyesi me‟mûl değildir velhasıl 
memâlik-i şarkıyye için ilâm ve iktâr zamanı başlamış demektir. 1882 senesi afâki politikada 
hissolunan vukûâtın önünü alamayacak gibi görünmektedir beyne‟l-düvel hidmât vukû‟una 
sebeb olacak olan politika-i umûmiye-i hâzırânın muharriki mösyö Bismark‟dır müşarünileyh 
devletlerin her birini birer sûretde iğfâl ve işgâle müsâiddir ez-cümle Avusturya‟yı Bosna ile 
Hersek‟e, Fransa Hükümet-i Cumhuriyesi‟ni Tunus‟a ve Fransa, Devlet-i Aliye ve Rusya ile 
                                                           
35 BOA. Y. EE. 127-34, 09 R. 1300. 
36 BOA. Y. PRK. SRN. 1-71, 1300. M 25. 
37 BOA. Y. EE. 124-44, 24 N. 1299. 
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münâsebatını ihlâl etmek üzere İngiltere‟yi Mısır‟a sevk eden bütün diplomat-ı 
müşarünileyhdir Almanya‟nın serbest-i harekât ve teşebbüsâtını bir kat daha temin için 
müşarünileyh vâkıa Rusya’yı dahi Diyarbekir’e ve Basra’ya doğru sevk etmeye çabaladıysa 
da Rusya bu teşebbüsün encâmında büyük bir vehâmet eylediğine ve Ararat Dağı gibi bir 
hâkim noktaya mâlik ve mutasarrıf olduğu cihetle eli altında bilip ne vakt olsa zabt ve istilâ 
edebileceğinden emin olduğu ve benâberin te’cil-i ilhâkına lüzûm görmediği işbu 
memleketleri Almanya’nın tasavvuratına karşı tavizatı kâfi addetmediğine mebni 
müşarünileyhin iğfâlatına kapılmamışdır şu hâle nazaran sulh ve selâmet yalnız itibari 
olarak devam ediyor demek olub filhakika her devlet komşusunun üzerine hücum edebilmek 
için fırsat gözetip hâfiyen bu hücûmun esbâbı ve vesâilini ikmâl ile meşguldür… şark 
ahâlisinin efkâr ve hissiyatına gelince bunlar Avrupalıların arzu ve tasavvur ettikleri 
fütûhata öyle elleri bağlı kabul edecek gibi görünmemekdedirler filhakika Bâbıâli malûm 
olan ferd-i ihtiyâti ile büyük bir metânet ve mekâret ve hayâtiyet göstermektedir… tekmil 
iktâr-ı şarkıyyede mukâvemet arzuları bir seyyâre gibi kalbden kalbe sirâyet etmektedir 
günden güne terâkki edeceği bedihi olan işbu arzu-u umûmiyi Avrupalıların nazâr-ı itibâra 
almaları gerekmektedir. Şark ahâlisi esârete dâimi sûretde teslim ve itaat edemezler 
rüzgara tesâdüf eden kamış gibi eğilir bükülürler ise de bir gün olsun yine davranıb 
kalkarlar. Avrupa meçhûliyet âlemine kendini atmazdan evvel isitihsâline say‟ eylediği 
makâsıd-ı namûsu düveli isitikâmete ve şiâr-ı „adl ve hakkâniyete muvâfık mıdır değil midir ve 
ale‟l-husus bazı milel-i şarkıyyeyi şimdi altında bulundukları kuyûd-u idâreden ıtlâk ile bütün 
bütün Avrupa usûlüne tatbikan idâre-i ettiği halde ahâli-i şarkıyyenin sahihen saadet haline 
mi hidmet etmiş muhâkeme-i vicdânına müracaatla bir kere buralarını tefekkür ve mülahaza 
etmesi muktezâ-i insaf ve hükümetdendir… Avrupa tarzında nizâm ve intizâm ve itaat şark 
ahalisince muhaldir. Bir vakitte şarklıları Avrupalı etmek Avrupa aklâmı halkası gibi 
mesnede koymak mümkün değildir. Şarklılar şarklıdırlar ve daima şarklı kalacaklardır 
bunlar iyi dost ve iyi komşu olabilirler bunları tabiatlarına mugayir bir idâre ve hükümet 
tahmiliyle sulh ve itilaf kabul etmez suretde kendimize düşman etmekde mani yokdur şark 
kendisinde en vâsi ve en pederane ve müsâmahakârane bir serbesti-i câri olan bir 
memleketdir. Şark ahâlisi her istediğini yapmaya alışmışdır Avrupa’da kendilerini hâmi-i 
serbesti ‘addeden devletlerin tebâlarına güyâ bahş ve ‘itâ eyledikleri usûl ve kâide tahtına 
alınmış ve bir takım teşrifâtiyeye gark edilmiş olan serbestiyi bunlar bir vakitde 
anlayamazlar… velhâsıl 1882 senesi fenâ başlamış ve fenâ geçmiş ve fenâ sûrette hitâm 
bulmuştur…38”.  

Bu sözlerden açıkça anlaşılacağı üzere dönemin güçlü Avrupa Devletleri, emperyalist 
emelleri doğrultusunda bir takım politikalar belirlemişler ve doğunun zengin kaynaklarından 
olabildiğince faydalanmak için denge siyaseti izlemişlerdir. Söz konusu dönemin uluslararası 
politikasının bu yönde belirlenmesinde Bismark‟ın inkâr edilemez bir rolü olmuştur. Genel 
olarak yapılabilecek bu çıkarımlar tabii ki Mısır için de geçerlidir. İngiltere gerçekten de 
Mısır‟ın gerek yöneticileri gerek halkı ve gerekse Osmanlı Devleti‟ne karşı doğru zamanlarda 
doğru hamleler yapmış olması sayesinde bölgeyi rahatlıkla ele geçirmiştir.  

Yukarıda verdiğimiz belgede şark ahalisinin hiçbir zaman tam olarak yönetim altına 
alınamayacağı tespiti ise yine Mısır meselesinde kısmen doğru kabul edilebilir. Nitekim uzun 
yıllar boyunca Mehmet Ali Paşa‟nın baskıcı yönetimi altında ezilmiş olan köylü halk, işgal 
karşısında ciddi bir direniş göstermemiş ancak bir takım yetkilere sahip olan Arap subaylar, 

                                                           
38 BOA. Y. PRK. TKM. 5-10, 1300 S. 25. Ayrıca bkz. BOA. Y. PRK. EŞA. 4-32, 1301. L. 1.  
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Arap milliyetçilik hareketlerinin de etkisi ile işgale ciddi tepki gösteren tek unsur olmuştur. 
Sonuç olarak 19. yüzyılın son çeyreği Emperyalist Devletlerin birbirleri ile mücadele etmeleri 
ile şekillenmiştir ve bu mücadelenin sebebi yeni pazarlar elde etmektir. Osmanlı Devleti‟nin 
tüm bu gelişmeler içerisindeki yeri ise sadece yine bu devletlerin koruyuculuğunu sağlayarak 
toprak bütünlüğünü korumaya çalışmak olmuştur. Ancak Osmanlı‟nın toprak bütünlüğünün 
korunması politikası da Avrupa için yine bu dönemde sona ermiştir.  
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CEO ĠKĠLĠĞĠ (DUALITY) ve YÖNETĠM KURULU BÜYÜKLÜĞÜNÜN SERMAYE 
YAPISI KARARLARINA ETKĠSĠ 

 
 

Emre Esat TOPALOĞLU1*  Ġlhan EGE** 
 
 

Öz 
 

Kurumsal yönetimin dört temel unsurundan biri olan yönetim kurulu, üst düzey karar alma, yürütme ve temsil 
organı olarak şirketi, uzun vadede hissedarlarına fayda sağlamak amacıyla aktif bir şekilde yönlendirmektedir. 
Bu bağlamda yönetim kurulu, bu esas görevine ilave olarak şirketin müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine 
ve toplumdaki diğer çıkar sahiplerine, başka bir deyişle bütün paydaşlarına karşı sorumluluk taşımaktadır. 
Finansal risk ve performans açısından önem arz eden sermaye yapısı, bankaların yönetim kurullarının aldığı 
kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Çalışma, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 16 bankanın 
2010–2014 yılları arasındaki yönetim kurulu yapılarının, sermaye yapısı kararlarına olan etkisini incelemeyi 
amaçlamıştır. Yönetim kurulu yapısı; yönetim kurulu büyüklüğü ve yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün 
aynı kişi olması (duality-ikilik) değişkenleri ile sermaye yapısı ise borç/toplam aktif oranı kullanılarak doğrusal 
regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda bankaların yönetim kurulu büyüklüğünün ve ikilik 
durumunun sermaye yapısı kararlarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Yönetim Kurulu, Sermaye Yapısı, Bankacılık. 
 

 
EFFECT OF CEO DUALITY AND BOARD SIZE ON CAPITAL STRUCTURE DECISIONS 

 
Abstract 

 
The board of directors, one of the four basic elements of corporate management leads the company as its high 
level decision-making, executive and representative body in order to provide returns for its shareholders in the 
long term. Therefore, the board of directors has responsibility towards its customers, employees, suppliers and 
other interest owners in the society in addition to this main task, in other words, it a responsibility towards all 
stakeholders. Having importance in terms of financial risk and performance, the capital structure is defined in 
direction with decisions taken by board of directors of banks. The aim of this study, the effect of capital structure 
on the structure of board of directors in 16 banks traded on the Istanbul Stock Exchange in years 2010-2014 was 
examined. The board structure was examined with variables such as the board size and the same person 
appointed as the president of board and general manager; the capital structure was examined with the linear 
regression method by using the debt/total assets ratio. As a result of analysis, it was found that the size of banks' 
board of directors and duality has affected positively the decisions of capital structure. 

 
Keywords: Corporate Governance, Board of Directors, Capital Structure, Banking. 
 
 

1. Giriş 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Enron, WorldCom gibi şirketlerde yaşanan skandallar 

ve sonrasında gerçekleşen iflaslar, kurumsal yönetim açısından şirket yönetiminin ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Yönetim kurulu, şirketlerde hissedarlar ile üst düzey 
yöneticiler arasında köprü görevi üstlenen en önemli unsurlardan biridir (Gürbüz, 2005: 1). 
Şirketin yürütme, temsil ve üst düzey karar alma organı olarak şirketin bütün paydaşlarına 
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karşı sorumlu olan yönetim kurulu aynı zamanda, üst düzey yöneticilere yol göstermek ve 
yöneticileri denetlemekle görevlidir (TÜSİAD, 2002: 15). Banka yönetim kurulu, paydaşlara 
olan sorumluluklar kapsamında bankayı yöneten ve temsil eden yapıyı ifade etmektedir. 
Banka yönetim kurulunun, bankanın hedefleri ve stratejileri doğrultusunda ortaya çıkabilecek 
tehdit ve fırsatları belirleyerek bunları en etkin şekilde yönetmesi, yönetim kurulunun en 
önemli sorumluluklarından biridir. Bunun yanı sıra banka yönetim kurulunun, bankanın temel 
stratejileri ve performansı açısından önemli konumda olan sermaye yapısı kararlarını alması 
da, bankanın piyasada rekabet avantajı elde etmesinde ve varlığını devam ettirebilmesinde 
kilit rol oynamaktadır. Ayrıca bankanın sermaye yapısı kararları, yönetim kurulunun 
başarısında ve pozisyonunu muhafaza etmesinde belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla yönetim 
kurulunun yapısı da, bankanın sermaye yapısı kararlarında etkili olmaktadır. Bu bağlamda 
yönetim kurulunun büyüklüğü ve yönetim kurulu başkanı ile CEO (chief executive officer) ya 
da genel müdürün aynı kişi olması ve bütün yetkinin tek bir kişide toplanması durumunu ifade 
eden CEO duality (ikilik), bankanın finansman kararlarını etkileyebilmektedir. 

Yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulunda görev alan yöneticilerin sayısı olarak 
tanımlanmaktadır (Linck, Netter ve Yang, 2008: 311). Sermaye Piyasası Kanunu’na göre 
yönetim kurulu, en az beş kişiden oluşmakta ve şirketler bu üye sayısını, etkin, verimli ve 
hızlı çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde kendileri belirleyebilmektedir (SPK, 2005: 48). 
Diğer taraftan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), yönetim kurulu üye 
sayısının beşten az ve on beşten fazla olmaması gerektiğini ifade etmektedir. 

Sermaye yapısı kararlarını etkilediği düşünülen bir diğer önemli faktör ise CEO ikilik 
(duality) faktörüdür. İkilik (duality), herhangi bir yöneticinin hem genel müdür ya da CEO, 
hem de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapması ve her iki pozisyonun gerektirdiği bütün 
yetkinin tek bir kişide toplanması durumunu ifade etmektedir (Anne Ho ve Williams, 2003: 
469). Bu durum, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 
sorumluluk ilkelerine aykırıdır. Bunun yanı sıra şirketin ve çalışanların performanslarının 
sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için CEO (genel müdür) ile yönetim kurulu başkanının 
aynı kişi olmaması gerekmektedir. 

Çalışmada, yönetim kurulu yapısı çerçevesinde CEO ikiliği (duality) ve yönetim 
kurulu büyüklüğünün bankaların sermaye yapısı kararlarına olan etkisi incelenmiştir. Hisse 
senetleri Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 16 
bankanın 2010–2014 yılları arasındaki yönetim kurulu ve sermaye yapısı verileri kullanılarak 
analiz gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, öncelikle kurumsal yönetim kapsamında yönetim 
kurulunun önemi, sorumlulukları ve sermaye yapısı kararları ile olan ilişkisine değinilmiştir. 
Çalışmanın aynı bölümünde çalışmada yönetim kurulu yapısını ifade eden yönetim kurulu 
büyüklüğü ve CEO ikiliği (duality) genel olarak açıklanmıştır. Sonrasında yönetim kurulu 
yapısı ile sermaye yapısı kararları arasındaki ilişkiye yönelik olarak uluslararası literatürde 
yapılmış çalışmaları içeren literatür araştırmasına yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde 
ise araştırmanın amacı, hipotezleri, kapsamı, yöntemi ve veri yapısı açıklanarak, elde edilen 
bulgular değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca ulusal literatürde konu kapsamında 
herhangi bir çalışmanın söz konusu olmayışı, çalışmanın özgün değerini ve literatüre olan 
katkısını ortaya koymaktadır. 
 

2. Literatür Araştırması 
Yönetim kurulu yapısı ve sermaye yapısı kararları arasındaki ilişkiye yönelik olarak 

uluslararası literatürde bir takım çalışmalar söz konusu iken ulusal literatürde konu 
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kapsamında herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda CEO duality ve yönetim 
kurulu büyüklüğü ile sermaye yapısı arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalar aşağıda 
sıralanmıştır.   

Abor (2007), Gana’da yaptığı çalışmasında 1998-2003 döneminde 22 işletmenin 
kurumsal yönetim uygulamaları ile sermaye yapısı kararları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı oranı, ikilik ve CEO’nun 
görev yaptığı süre yönetim kurulu yapısı ile ilgili değişkenler olarak; toplam varlıkların 
logaritması, aktif karlılığı, kazançlarda değişkenlik ve satışlarda büyüme değişkenleri ise 
kontrol değişkenleri olarak tanımlanmıştır. Sermaye yapısı değişkeni olarak toplam borç 
oranının kullanıldığı çalışmada, elde edilen sonuçlara göre yönetim kurulu büyüklüğü, ikilik 
ve bağımsız üye sayısı oranı ile sermaye borç oranı arasında pozitif ilişki tespit edilirken, 
CEO görev süresi ile toplam borç oranı arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. 

Arshad ve Butt (2009), 2002–2005 döneminde Pakistan’da 58 işletme ile 
gerçekleştirdikleri çalışmada kurumsal yönetim uygulamalarının sermaye yapısı kararlarına 
etkisini araştırmışlardır. Yönetim kurulu büyüklüğü, ikilik, bağımsız üye sayısı, kurumsal 
ortaklık ve yönetimsel ortaklılığın kurumsal yönetim değişkenleri olarak tanımlandığı 
çalışmada, toplam borç/öz sermaye oranı sermaye yapısını temsil eden değişken, işletme 
büyüklüğü ve karlılık oranının ise kontrol değişkeni olarak tanımlanmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre yönetim kurulu büyüklüğü ve yönetimsel ortaklık ile borçlanma oranı arasında 
negatif ilişki tespit edilirken, ikilik ve bağımsız üye sayısı ile borçlanma oranı arasında 
anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Kuo, Wang ve Liu (2012), Tayvan Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören küçük 
ve orta ölçekli 145 işletmenin sermaye yapısı ve kurumsal yönetim uygulamalarının 
incelendiği çalışmada, sermaye yapısı değişkeni olarak toplam borç oranı, kısa vadeli 
borçlanma oranı ve uzun vadeli borçlanma oranını kullanılmışlardır. Yönetim kurulundaki 
toplam üye sayısı, bağımsız üye sayısı ve yönetim kurulu içerisindeki aileden üye sayısı 
yönetim kurulu yapısı değişkenleri olarak kullanılırken, aktif karlılığı ve toplam varlık 
büyüklüğü kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. Analiz sonucunda borçlanma oranı ile 
yönetim kurulu üye sayısı, bağımsız üye sayısı ve yönetim kurulu içerisindeki aileden üye 
sayısı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  

Heng, Azrbaijani ve San (2012), çalışmasında 2005–2008 yılları arasında Kuala 
Lumpur Borsası (KLSE)’nda faaliyet gösteren 75 işletmenin yönetim kurulu yapısının 
sermaye yapısı kararlarına etkisini incelemişlerdir. Yönetim kurulu yapısı yönetim kurulu 
büyüklüğü, ikilik, bağımsız üye sayısı ve icra kurulunda görev almayan üye sayısı 
değişkenleri ile ölçülürken, sermaye yapısı ise toplam borç/toplam varlık oranı ile 
ölçülmüştür. Analiz neticesinde yönetim kurulu büyüklüğü ve bağımsız üye sayısı ile sermaye 
yapısı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilirken, ikilik ve icra kurulunda görev 
almayan üye sayısı ile sermaye yapısı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.   

Priya ve Nimalathasan (2013), Sri Lanka’da 2008–2012 dönemi için 
gerçekleştirdikleri çalışmada yönetim kurulu yapısı ile sermaye yapısı kararları arasındaki 
ilişkiyi incelemişlerdir. Sermaye yapısı değişkenleri olarak toplam borç/ toplam varlık ve 
toplam öz sermaye/ toplam varlık oranı kullanılırken,  yönetim kurulu yapısı değişkenleri 
olarak ise yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı oranı, ikilik 
ve yönetim kurulu toplantı sayısı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yönetim kurulu 
büyüklüğü ve bağımsız üye sayısı ile borç oranı arasında pozitif ilişki tespit edilirken, ikilik 
ve borç oranı arasında negatif ilişkiye rastlanılmıştır. Diğer yandan Öz sermaye/ toplam varlık 
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oranı ile yönetim kurulu bağımsız üye sayısı oranı ve ikilik arasında ise pozitif ilişki tespit 
edilmiştir.  

Ranti (2013), tarafından yapılan çalışmada Nijerya Borsası (NSE)’da işlem göre 40 
işletmenin 2006–2010 döneminde ikilik ve yönetim kurulu büyüklüğünün sermaye yapısı 
kararlarına etkisini incelenmiştir. Toplam borç/ toplam öz sermaye oranını sermaye yapısı 
değişkeni olarak tanımlandığı çalışmada, yönetim kurulu ile borç/öz sermaye oranı arasında 
negatif ilişki tespit edilirken, ikilik ve borç/özsermaye oranı arasında ise pozitif ilişki tespit 
edilmiştir. 

Alves, Couto ve Francisco (2015), 33 ülkeden 2427 işletmenin yönetim kurulu 
yapısının sermaye yapısı kararlarına etkisi 2006–2010 dönemi kapsamında analiz edilmiştir. 
Yönetim kurulu yapısı değişkenleri olarak, yönetim kurulu büyüklüğü, ikilik, bağımsız üye 
sayısı ve yönetim kurulundaki kadın üye sayısı belirlenmiştir. Öz sermaye/ toplam varlık, öz 
sermaye – (alıkonulan karlar/ toplam varlık), kısa vadeli yabancı kaynak/toplam varlık ve 
uzun vadeli yabancı kaynak + (öz sermaye/toplam varlık) değişkenleri ise sermaye yapısı 
değişkenleri olarak tanımlanmıştır. İşletmelerin sermaye yapısını etkileyen toplam satışlardaki 
büyüme oranı, araştırma ve geliştirme giderleri/toplam varlık, toplam satışların logaritması, 
toplam maddi duran varlık/toplam varlık oranı, borç dışı vergi kalkanı ve toplam varlık 
karlılığı ise kontrol değişkeni olarak tanımlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre yönetim kurulu 
yapısında kadın üye sayısı ve bağımsız üye sayısının artması uzun dönemli borçlanma oranını 
ve öz sermaye ihracını arttırmaktadır. 
 

3. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 
Araştırmanın temel amacı, yönetim kurulu büyüklüğü ve CEO ikiliğinin (duality) 

sermaye yapısını ne kadar etkilediğini tespit etmektir. Bu bağlamda yönetim kurulu yapısı 
kapsamında duality ve yönetim kurulu büyüklüğünün bankaların sermaye yapısı kararlarına 
olan etkisini ortaya çıkarmak için yapılan çalışma doğrultusunda iki temel hipotez 
oluşturulmuştur. 

Yönetim kurulu büyüklüğü diğer bir deyişle yönetim kurulu üye sayısı arttıkça üst 
düzey yönetime olan baskı ve denetim artacağından, yöneticiler risk almaktan 
kaçınabilmektedir. Bu nedenle yönetim kurulu üye sayısı arttıkça bankaların daha düşük 
oranda borçlandığını söylemek mümkündür. Bu doğrultuda araştırma kapsamında oluşturulan 
hipotez aşağıda gösterilmektedir.  

H1: Yönetim Kurulu büyüklüğü ile toplam borç oranı arasında negatif ilişki vardır. 
Yönetim kurulu başkanı ile CEO’nun aynı kişi olması, kontrol ve yönetim 

problemlerini azaltırken, temsil maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bütün yetkinin tek 
bir kişide toplanması şirketlerin dış finansman kaynaklarına ulaşma imkânlarını artırmakta ve 
sermaye yapısı kararlarının daha hızlı alınmasını sağlayabilmektedir. Analiz sonucunda elde 
edilen bulgular bu ilişkiyi doğrulamaktadır. CEO duality arttıkça, borçlanma oranı artmakta 
bu durum da temsil maliyetlerini azaltmaktadır. Bu doğrultuda araştırma kapsamında 
oluşturulan hipotez aşağıda gösterilmektedir.  

H2: CEO ikiliği (duality) ile toplam borç oranı arasında pozitif ilişki vardır. 
 

4. Araştırmanın Kapsamı, Yöntemi ve Veri Yapısı 
Araştırmada yönetim kurulu büyüklüğünün ve CEO ikiliğinin (duality) sermaye 

yapısını ne kadar etkilediğini belirleyebilmek için Borsa İstanbul (BIST)’da hisse senetleri 
işlem gören 16 bankanın 2010–2014 yıllarına dair verileri baz alınmıştır. Araştırma 
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döneminin belirlenmesi ve bankacılık sektörünün uygulamaya dâhil edilmesi 2008 yılında 
yaşanan küresel krizin olası etkileri dikkate alınarak belirlenmiştir. Araştırma verilerinin 
analiz edilmesi için çoklu doğrusal regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. Tablo 1’de veri 
setinde yer alan bankalar gösterilmektedir. Araştırma verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu 
(KAP)’nun web sitesinden elde edilmiştir.  

 
Tablo 1: Veri Setini Oluşturan Bankalar. 

1 Akbank 9 İş Bankası 
2 Albaraka Türk 10 Türkiye Kalkınma Bankası 
3 Alternatifbank 11 Şekerbank 
4 Asya Katılım Bankası 12 Türkiye Ekonomi Bankası 
5 Denizbank 13 Tekstilbank 
6 Finansbank 14 T.S.K.B. 
7 Garanti Bankası 15 Vakıflar Bankası 
8 Türkiye Halk Bankası 16 Yapı ve Kredi Bank 

 
Çalışmanın bağımlı değişkeni olan sermaye yapısı, toplam borç oranı değişkeni ile 

temsil edilmektedir. Toplam borç oranı ise borç/toplam aktif şeklinde analize dâhil edilmiştir. 
Bağımsız değişkenlerden olan büyüklük, yönetim kurulundaki toplam üye sayısı; duality ise 
kukla değişken olarak ele alınmıştır.  Ayrıca modele kontrol değişkenleri olarak toplam 
varlıkların logaritması ve aktif karlılık eklenmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 
2’de verilmiştir.  
 

Tablo 2: Değişkenlerin Tanımlanması. 

Değişken Tipi Değişken Adı Açıklama 

Bağımlı Toplam Borç Oranı (TBO) Toplam Borç / Toplam Aktif  

Bağımsız 
Büyüklük (BUY) Yönetim kurulundaki toplam üye sayısı 

Duality (DUA) Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi 
olması  

Kontrol 
Ln Toplam Varlık (LNTV) Toplam varlıkların doğal logaritması 

Aktif Karlılık Oranı (AKO) Dönem Net Karı / Toplam Aktif  
 
 

5. Bulgular 
Araştırmada 16 bankadan 2010–2014 yılları kapsamında elde edilen 80 gözlem çoklu 

doğrusal regresyon analizi yapılarak incelenmiştir. Analiz öncesinde veri seti eksik ve aykırı 
değer açısından değerlendirilmiştir. Veri setinde eksik değer bulunmadığı tespit edilmiş 
ardından aykırı değerlerin olup olmadığı araştırılmak üzere Mahalonobis uzaklık değerleri 
hesaplanmış ve bir gözlemin tablo değerinden (  =16.268)  büyük olduğu bulgulanarak 
bu gözlem veri setinden çıkarılmıştır. Değişkenler arasında çoklu değişme olup olmadığı 
tolerans, VIF ve koşul endeksleri açısından incelenmiştir. Değişkenler normal dağılım 
koşulunu sağlamakta ve arasında çoklu doğrusal bağıntı bulunmamaktadır. Çoklu doğrusal 
regresyon modelinin özeti Tablo 3’te gösterilmiştir.  
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Tablo 3: Korelasyon, Belirtme ve Düzeltilmiş Belirtme Katsayıları. 

Model R R² Düzeltilmiş R² S.H. 
   1* 0,517 0,267 0,258 0,031 
   2** 0,623 0,389 0,372 0,029 
   3*** 0,688 0,473 0,452 0,027 
   4**** 0,754 0,568 0,545 0,024 

Not:  (*)Bağımlı Değişken: TBO Bağımsız Değişkenler: (Sabit) BUY 
 (**)Bağımlı Değişken: TBO Bağımsız Değişkenler: (Sabit) BUY, DUA 
 (***)Bağımlı Değişken: TBO Bağımsız Değişkenler: (Sabit) BUY, DUA, LNTV 
 (****)Bağımlı Değişken: TBO Bağımsız Değişkenler: (Sabit) BUY, DUA, LNTV, AKO 

 

Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenlerin birbirini etkilemediğinden emin olmak 
için regresyon analizi stepwise yöntemi ile yapılmıştır. Tablo 3 stepwise yöntemi sonucu elde 
edilen modelleri göstermektedir.  Analiz sonucunda önce büyüklük, ardından duality ve son 
iki modelde de kontrol değişkenlerinin modele dâhil olduğu dolayısıyla tüm bağımsız 
değişkenlerin modele alındığı gözlenmektedir. Tablo 3 incelendiğinde model 4’te yer alan 
bağımsız değişkenlerin (büyüklük, duality, ln toplam varlık ve aktif karlılık) bağımlı 
değişkende meydana gelen değişimin %57’sini açıkladığı görülmektedir.  

Tablo 4 modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını gösteren varyans analizi 
sonuçlarına işaret etmektedir.  

 
Tablo 4: Varyans Analiz Tablosu. 

Model Kareler 
Toplamı SD Kareler 

Ortalaması F p 

1 
Regresyon 0,028 1 0,028 28,103 0,000 
Artık 0,077 77 0,001   
Toplam 0,106 78    

2 
Regresyon 0,041 2 0,021 24,146 0,000 
Artık 0,065 76 0,001   
Toplam 0,106 78    

3 
Regresyon 0,050 3 0,017 22,457 0,000 
Artık 0,056 75 0,001   
Toplam 0,106 78    

4 
Regresyon 0,060 4 0,015 24,314 0,000 
Artık 0,046 74 0,001   
Toplam 0,106 78    

 
 

Tablo 4’te görülen analiz sonuçları değerlendirildiğinde p değeri (p=0,000) < α=0.05 
olduğundan tüm modellerin katsayılarının sıfırdan farklı olduğuna dolayısıyla dört modelin de 
bütün olarak anlamlı olduğuna % 95 güvenirlilik düzeyinde karar verilmiştir.  

Bütün modeller için bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni etkileme yönü, etkileme 
düzeyi ve değişkenler arasında çoklu doğrusal bağıntı olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlara 
dair veriler Tablo 5’te yer almaktadır.  
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Tablo 5: Katsayıların Anlamlılık Testleri ve Çoklu Doğrusal Bağıntı Analizi. 

Model Değişkenler βi 
Standartlaştırılmış 

Katsayılar (βi) 
S.H. t değeri p 

Çoklu Doğrusal 
Bağıntı 

VIF Tolerans 

1 (Sabit) 
BUY 

0,786  0,018 43,533 0,000   
0,009 0,517 0,002 5,301 0,000 1,000 1,000 

2 
(Sabit) 
BUY 
DUA 

0,739  0,020 36,087 0,000   
0,010 0,529 0,002 5,895 0,000 1,001 0,999 
0,048 0,348 0,012 3,880 0,000 1,001 0,999 

3 

(Sabit) 
BUY 
DUA 
LNTV 

0,567  0,053 10,697 0,000   
0,008 0,420 0,002 4,688 0,000 1,142 0,876 
0,043 0,311 0,012 3,684 0,000 1,017 0,983 
0,008 0,313 0,002 3,472 0,001 1,154 0,867 

4 

(Sabit) 
BUY 
DUA 
LNTV 
AKO 

0,531  0,049 10,781 0,000   
0,008 0,418 0,001 5,116 0,000 1,142 0,876 
0,043 0,309 0,011 4,014 0,000 1,017 0,983 
0,011 0,421 0,002 4,870 0,000 1,277 0,783 
-2,023 -0,326 0,502 -4,027 0,000 1,121 0,892 

Not: Bağımlı Değişken: TBO 
 
 

Tablo 5 incelendiğinde tüm modellerdeki değişkenlere ait katsayıların (p<α=0.05)  
modeldeki etkilerinin anlamlı olduğuna %95 güvenirlilik düzeyinde karar verilmiştir. R² 
değeri en yüksek olan model 4 tercih edilmiştir. Bununla birlikte tabloda görülen Tolerans 
değerlerinden hiçbirinin sıfıra yaklaşmadığı ve VIF değerlerinden hiçbirinin 10’dan büyük 
olmadığı göz önünde bulundurularak modelde çoklu doğrusal bağıntı bulunmadığı ve modelin 
kurulabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular doğrultusunda Model 4’ün denklemi aşağıdaki 
şekilde yazılabilir. 

TBO = (0,531)+0,008BUY+0,043DUA+0,011LNTV+(-2,023)AKO 

Denklem incelendiğinde TBO’da meydana gelen değişimleri açıklamak üzere modele 
dâhil edilen bütün değişkenlerin katsayılarının anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

Modelde diğer değişkenler sabitken BUY’daki bir birim değişimin TBO’da aynı 
yönde 0,008 birimlik bir değişime neden olduğu, DUA’daki bir birim değişimin ise TBO’da 
aynı yönde 0,043 birimlik değişime neden olduğu görülmektedir. Model denklemi kontrol 
değişkenleri bağlamında incelendiğinde LNTV’nin TBO’ya etkisi 0,011 ve AKO’nın TBO’ya 
etkisi ise -2.023’tür. Özetle AKO’nın TBO’ya etkisinin negatif, DUA, BUY ve LNTV’nin 
etkisinin ise pozitif olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla analiz sonuçlarına dayanarak H1 
reddedilirken, H2 kabul edilmiştir. 

 
6. Sonuç ve Değerlendirme ve Öneriler 
Yönetim kurulu, kurumsal yönetimin en önemli ilkelerinden biridir. Uzun vadede 

hissedarlara ve diğer paydaşlara fayda sağlama sorumluluğu üstlenen yönetim kurulu, üst 
düzey karar alma, yürütme ve temsil organı olarak şirketi yönlendirmektedir. Yönetim 
kurulunun temel sorumluluk alanlarından biri de, finansal performans açısından kritik önemde 
olan sermaye yapısı kararlarıdır. Sermaye yapısı kararları yönetim kurulunun yapısından 
etkilendiği gibi şirketin sermaye yapısı politikası da yönetim kurulu başarısı için önemli bir 
faktör olarak görülmektedir. Dolayısıyla şirketin finansal performansı ve risk seviyesi ile 
ilişkili olan sermaye yapısı kararları da yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen en önemli 
faaliyetlerden biridir.  
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Çalışmada, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 16 bankanın 2010–2014 
yılları arasındaki yönetim kurulu yapılarının, sermaye yapısı kararlarına olan etkisi 
incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada yönetim kurulu yapısı; yönetim kurulu büyüklüğü ve 
yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması (duality-ikilik) değişkenleri 
vasıtasıyla; sermaye yapısı ise borç/toplam aktif oranı kullanılarak doğrusal regresyon 
yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bağımsız değişkenlerinden biri olan yönetim kurulu 
büyüklüğü diğer bir deyişle üye sayısı ile toplam borç oranı arasında negatif bir ilişkinin 
olması beklenmektedir. Çünkü yönetim kurulu büyüklüğü arttıkça üst düzey yönetime olan 
baskı ve denetim artacağından, yöneticiler risk almaktan kaçınabilmektedir. Bu nedenle 
yönetim kurulu üye sayısı arttıkça bankaların daha düşük oranda borçlandığını söylenebilir. 
Dolayısıyla önceki çalışmalar (Arshad ve Butt, 2009; Kuo, Wang ve Liu, 2012; Heng, 
Azrbaijani ve San, 2012; Ranti, 2013) göz önünde bulundurularak araştırmada bankaların 
yönetim kurulu büyüklüğü ile toplam borç oranı arasında negatif ilişki öngörülmüştür. Ancak 
analiz sonuçları bu hipotezi desteklememektedir. Diğer bir deyişle yönetim kurulu üye sayısı 
arttıkça, bankaların borçlanma oranlarının da arttığı yönünde ilgili literatür ile (Abor, 2007; 
Priya ve Nimalathasan, 2013) paralel bulgulara ulaşılmıştır. 

Yönetim kurulu başkanı ile CEO’nun aynı kişi olması, kontrol ve yönetim 
problemlerini azaltırken, temsil maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bütün yetkinin tek 
bir kişide toplanması şirketlerin dış finansman kaynaklarına ulaşma imkânlarını artırmakta ve 
sermaye yapısı kararlarının daha hızlı alınmasını sağlayabilmektedir. CEO duality arttıkça, 
borçlanma oranı artmakta bu durum da temsil maliyetlerini azaltmaktadır. Bu bağlamda CEO 
ikiliği (duality) ile toplam borç oranı arasında, ilgili literatürle (Abor, 2007; Ranti, 2013) 
paralel şekilde, pozitif bir ilişki öngörülmüştür. Analiz sonucunda bu hipotezi destekler 
nitelikte bulgulara ulaşılmıştır. 

Ulusal literatürde konu kapsamında herhangi bir çalışmanın söz konusu olmayışı, 
çalışmanın özgün değerini ve literatüre olan katkısını ortaya koymakla birlikte, bağımsız 
değişken sayısı artırılarak farklı sektörler ve daha kapsamlı veri setleri ile çalışmayı 
geliştirmek mümkündür. 
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MERSĠN LĠMAN ĠNġAAT SÜRECĠ VE YEREL BASINA YANSIMALARI 
ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 

Ġbrahim Halil AYTAR* 
 
 

Öz 

19. yüzyıl Doğu Akdeniz deniz ticaretinin parlayan bir yıldızı olan Mersin Limanı‟nın artan ticaret hacmi ile 
birlikte var olan iskelelerin eksiklikleri ve sayıca azlığı nedeniyle talebi karşılayamaz hale gelmiştir. Bu 
çerçevede 19. yüzyılın sonlarından itibaren kentte modern bir liman inşa edilmesi fikri belirginleşmiş ve bazı 
girişimlerde söz konusu olmuştur. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı Mersin‟de modern bir liman inşası 1954 
yılına kadar gerçekleşememiştir.  Yaşanan bu süreç hem kent halkı tarafından hem de kentin yöneticileri, 
aydınları, basını tarafından yakından takip edilmiştir. Bu çalışma çerçevesinde özellikle kent basınına yansıyan 
haberler üzerinden limanın inşa süreci izlenmeye çalışılmıştır. Basında yer alan haber ve yorumların dışında 
konuyla ilgili Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde yer alan belgelerden de yararlanılmıştır. Yapılan 
araştırma sonucunda Mersin‟de modern bir liman inşa girişimlerin kent basını tarafından sıkı bir biçimde takip 
edildiğini ve hemen hemen her gün limanın yetersizliği ve eksikliklerine dair haberlerin yer aldığını, bu anlamda 
kent kamuoyunun da bilgilendirilerek sürece olan ilgisi yoğun tutulmuştur. Bu anlamda çalışma iki başlıkta 
toparlanmaya çalışılmıştır. 19. yüzyılın sonlarından itibaren limanın inşa edilmesi amacıyla yapılan girişimler ve 
basında yer alan haberler başlığıyla Mersin Limanının inşa süreci değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mersin Limanı, liman inşaatı,  yerel basın, haber, Demokrat Parti. 

Mersin Port Construction Process and Local Media Reflections on Evaluation 

Abstract 

19th century maritime trade of the eastern Mediterranean port of Mersin, a shining star of increasing trade 
volume with the shortcomings of the existing pier together and have become unable to meet demand due to low 
numbers. In this context, the city has been evident since the end of the 19th century the idea of construction of a 
modern port and has been mentioned in some initiatives. However, the construction of a modern port of Mersin, 
for various reasons can not take place until 1954. However, this process will be experienced managers as well as 
by the city and the city people, intellectuals, has been closely followed by the press. In this framework, the 
process of building the port, especially through the news leaked to the press has tried to follow the city. News in 
the press and on the issue outside the comments from the Prime Ministry Ottoman and Republican Archive has 
benefited from the documents. The research results of Mersin in the modern port construction that initiatives are 
followed strictly by the press of the city and located the news about the inadequacy and lack of port almost every 
day, in this sense to do that as long as the city informed the public has been kept busy. In this sense, have 
attempted to recover in two categories. Since the end of the 19th century in order to build the port and attempts 
made headline news in the press of the Mersin Port building process is being assessed. 

Keywords: Mersin Port, port construction, local press, news, Democrat Party. 

Denizcilik uluslararası öneme sahip olan bir sektördür. Bu alan ülkelerin kısa ve uzun 
vadeli ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Bilindiği 
üzere dünya ticareti büyük ölçüde denizyolu taşımacılığı ile gerçekleşmektedir. Bu duruma 
bağlı olarak gelişmiş ülkelerin ekonomileri sanayileşmenin yanında, deniz ticaretinde etkin ve 
başarılı oldukları oranda kalkınmışlardır. Dünya genelinde uluslararası ticaret 19. yüzyılın 
ortalarında gelişmeye başlamıştır. Özellikle buhar gücünün gemi teknolojisine 
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uygulanmasıyla birlikte gemi kapasiteleri artırılarak, seferler belirli bir tarifeye oturtulabilmiş, 
mallar pazarlara zamanında inmeye başlamış ve bu gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik 
ilişkilerin canlanmasına da ortam hazırlamıştır. Bu süreçte Osmanlı İmparatorluğu sınırları 
içinde özellikle de Doğu Akdeniz‟de uluslararası ticaretin yapısı ve akışı önemli değişikliklere 
uğramıştır. Dış ticaret etkileyici ölçüde büyümüş, bu ticaret içinde Batı ve Orta Avrupa 
göreceli olarak çok daha önemli bir rol oynamaya başlamıştır ( TÜRKLİM 2007,9). Osmanlı 
İmparatorluğu 19. yüzyıl öncesine kadar genel olarak kendi kendine yeten bir ekonomiydi. 
Ancak 1800‟lü yılların ilk çeyreğinde kendine yeterlilikten, serbest Pazar ekonomisine geçiş 
süreci yaşanmıştır. Bunun ilk işaretini de 1838 Balta limanı Antlaşması ile Gülhane Hattı 
Hümayunu ile vermiştir. Türk-İngiliz ikili Ticaret Antlaşması olarak nitelendirilen Balta 
limanı Antlaşmasıyla Batı mallarının Osmanlı‟ya akışını engelleyen kısıtlamalar kalkmıştır. 
Gülhane Hattı Hümayunu da İmparatorluğun bu süreçte izleyeceği reform gündemini 
belirlemiştir. 

Osmanlı ekonomisinde ortaya çıkan ve dış ticarete ivme kazandırması için yapıldığı 
söylenebilecek bu dönüşüm, liman kentlerini de hareketlendirmiştir. Yüzyılın sonunda 
Osmanlı İmparatorluğu‟nun toplam ticaretinin %46‟sı İzmir, Beyrut, Selanik ve Trabzon gibi 
limanlar aracılığıyla gerçekleştirilmekteydi (Keyder, Özveren  Quatert 1994, 131). 1800– 
1914 yılları arasında Beyrut‟tan yapılan toplam yükleme hacmi 40 tondan 1700 tona 
yükselirken, İzmir‟de 100 tondan 2200 tona, Trabzon‟da da 15 tondan 500 tona çıkmıştır 
(Keyder, Özveren  Quatert 1994, 133, ayrıca bkz. Baskıcı 2005). Bu anlamda Batı‟da 
yaşanan sanayi devrimi mal üretimini artırdığı gibi buna bağlı olarak uluslararası ticareti de 
canlandırmıştır. Ticaretin hızlandırılması, yolcu ve yük güvenliğinin sağlanması açısından 
gemilerin liman hizmetini yanaşarak alacağı rıhtım, iskele gibi liman altyapı tesisleri giderek 
önem kazanmıştır. Ayrıca buhar gücünün gemiye uygulanmasıyla hızlanan deniz taşımacılığı 
liman hizmetlerinin de yoğunlaşmasına yol açmıştır. Limanlar, hizmet için gelen gemilerin 
beklemesinin, buna bağlı olarak da liman sıkışıklığının önüne geçmek için, „„alargada 
hizmet‟‟ten „„yanaşma yerinde hizmet‟‟e yönelmişlerdir. Bu yolla liman hizmetlerinde üretim 
artışı sağlanmıştır. Yaşanan bu ticari ve hizmet artışları, limanların zorunlu olarak kendilerini 
iyileştirmelerine veya yeniden inşa etme sürecine götürecektir. 

19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu‟nda bu anlamda hızla gelişen ve Doğu Akdeniz 
ticaretinde önemli hale gelen limanlardan biri de Mersin‟dir. 19. Yüzyılın sonlarına doğru 
kentte ticaretin yoğunlaşması ile birlikte var olan iskeleler artık yetmemeye başlayacaktır. Bu 
dönemden itibaren Mersin‟de modern anlamda bir liman inşası fikri gündeme gelmiş hatta 
çeşitli girişimlerde de bulunulmuştur. Ancak farklı birçok nedenlerden dolayı bu proje hayata 
geçirilememiş ama modern bir liman  fikri kent gündemi her zaman meşgul etmiştir. Kentin 
ileri gelenleri, aydınları, yazarları bu konuyu yakından takip etmiştir. Zaman zaman 
düşüncelerini de basın aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşmışlardır.  Kent basını 
incelendiğinde neredeyse hemen hemen hergün limanın gerekliliği konusunda bir habere 
rastlayabilmek mümkündür. Bu anlamda basın aracılığıyla Mersin Limanı‟nın inşaat sürecini 
de yakından takip edebilmek mümkün olabilmiştir.  

Eldeki belgeler ve basında yer alan haberlere göre Mersin‟de modern bir liman inşa 
düşüncesi oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren kentte gelen 
pek çok devlet adamı liman inşaatı için kent halkına bir takım sözler vermişler ve hatta bazı 
girişimlerde de bulunmuşlardır.    
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Liman ĠnĢa GiriĢimleri 
19. yüzyılda Mersin Limanı iç ve dış faktörlerin etkisiyle hızla gelişmiş ve Doğu 

Akdeniz‟in önemli bir limanı haline gelmiştir. Kara ve demiryolları bağlantılarının da 
sağlanmasıyla Mersin Limanı sadece Çukurova Bölgesi‟nin değil; İç Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu‟ya kadar uzanan geniş bir hinterlant alanını da kapsayan bir limana dönüşmüştür. 
Kısa sürede gerçekleşen bu hızlı gelişme beraberinde birtakım sorunları da getirmiştir.  
Özellikle yüzyılın sonlarına doğru Mersin‟de artan deniz ticareti karşısında var olan mevcut 
iskeleler artık yeterli gelmemeye başlamıştır (BOA, A.MKT.NZD., 58/98; BOA, BEO 
,599/44888; BOA, BEO, 624/46730). 1891 tarihli Adana Vilayet Salnamesi‟ne göre 
Mersin‟de dördü ahşap, biri demirden olmak üzere 5 iskele vardı. Malların nakli için de 10 
mavna, 30‟a yakın filika, bir kıta istimbot bulunmaktadır (Bozkurt 2012, 130). 1892 tarihli 
Adana Vilayet Salnamesi‟nde ise iskele sayısı artarak dördü ahşap, biri taş, biri demirden, 
diğeri de taş temelli ahşap olmak üzere toplam 7 iskelenin bulunduğunu belirtilmektedir 
(Bozkurt 2012, 133). 1895 tarihli bir belgede ise 6 iskeleden bahsedilmektedir. Yine bu 
belgeye göre Mersin‟de 6 iskele olmasına rağmen ihracat için yeterli olmadığını, bu 
yetersizliğe rağmen ihracatın yalnızca Gümrük İskelesi‟nden gerçekleştirilmesinin bölgedeki 
ticaret ve tüccarlar için olumsuzluk yarattığı, bu nedenle diğer iskelelerin de ihracata açılması 
talep edilmektedir ( “ Mersin’de ihrâcât içün mevcûd altı iskele kifâyet itmediği hâlde i’tiraz-ı 
şahsîleri olanlar taraflarından vuku’bulan ihbarat üzerine vilayetin iş’arına atfen ihracatın 
yalnız rüsûmât iskelesine hasrı emri verilmiştir. Mahsulatın tedennî-i fiyatından Avrupaca 
rüsûmatın mesarifatın ağırlığından zaten umûr-ı ticaret sektadar olmuş iken bu kere de 
haftada bir tâcire sıra gelemeyecek ve fazla nakliyat virmeğe mecbûr olacak mu’amelenin 
ihbarı büsbütün mağduriyetimizi ta’til ticaretimizi müstelzim olacağından menfa’at-i 
umumiye nokta-i nazarından bakılarak tedabir-i lazımenin ticaretle diğer iskelelerin de 
küşadına irade buyrulması müsterihimdir ferman.” BOA, BEO, 599/44888). 19. yüzyılın 
sonlarına doğru Mersin‟de yeni iskelelerin inşası ve mevcut iskelelerin onarımı gibi 
önlemlerle ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılmışsa da gelişmekte olan deniz ticareti, iskelelerin 
yetersizliği, hava şartlarının olumsuz etkileri karşısında bir liman inşası fikri gündeme 
gelmiştir. 9 Nisan 1894 tarihli belgede Adana valisi tarafından Mersin‟de bir liman inşasının 
gerekliliği dile getirilmiştir.(BOA, Y.MTV., 90/11). 

 

Mabeyn-i Hümayün Cenab-ı mülükane Başvekalet-i Celilesine 
Bazı hususat için Mersine gelinilmiş idi tüccar ve muteberan ve ecanib ve 
saire nezd-i çakeriye gelerek Mersinin limansızlığından ve bu sebeble 
pek ziyade düçar-ı müşkilat ve hasarat olduklarından bahsle bir liman 
inşa için istid’ayı inayet-i seniyye padişahiye aczlerini tekrar tavassıt 
eylediler memleketin hakikaten bir limana ihtiyaç azimi der-kar olmasına 
nazaran icrayı muktezasına ferman buyurulması bi-l-vücuda mütevakkıf 
rey âli bulunmuştur  ferman 

Adana Valisi Nasuhi 
 

Mersin‟de bir liman inşasının gerekliliğine dair bilgilere sonraki yıllara ait belgelerde de 
rastlanılmaktadır. 29 Ocak 1901 tarihli belgede “ Akdeniz sevâhilinde Anadolu’nun bir büyük 
ve mühim kısmının iskelesi olan ve Mersin ve Adana timuryolu vesair bu gibi ba’zı vesait-i 
ümranın inşası üzerine günden güne terakki etmekte bulunan Mersin’in böyle bir liman ve 
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rıhtıma ihtiyacı ise min külli’l-vücuh meydanda olmasına…”denilerek Mersin‟in Akdeniz‟in 
önemli ve büyük bir iskelesi olduğunu, Adana-Mersin demiryolunun da her geçen gün 
gelişmekte olmasından dolayı buraya bir liman ve rıhtım ihtiyacının her açıdan açık olduğu 
ifade edilmektedir (BOA, Y.A.RES, 110/82). 

Sözü edilen belgelerden de anlaşıldığı üzere Mersin‟de iskele ve liman ihtiyacı her geçen 
gün artmaktadır. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte 19. yüzyılın sonlarından itibaren Mersin‟de 
bir liman ve rıhtım inşasını gerçekleştirmek için talepte bulunan 3 girişimci ortaya çıkmıştır. 
Bu konudaki ilk talipli, Mersin ve Adana Şimendifer İdare Meclisi üyelerinden Baron De 
Vandeuvre‟dur. Diğer talipliler, Tahrirat-ı Hariciye hulefasından Mehmed Cevad ve 
Arkadaşları ile Tahinci Atnaş Efendi ve ortağı David De Toledo‟dur.   

Mersin‟de bir liman inşa imtiyazı için ilk başvuruda bulunan kişi olan Mersin ve Adana 
Şimendifer İdare Meclisi üyelerinden Baron De Vandeuvre‟un konuyla ilgili talebi 
hakkındaki bilgilere 1 Ocak 1895 tarihinde Nafia ve Ticaret Nezaretine gönderilen yazıdan 
ulaşılmaktadır. Belgeye göre; Baron De Vandeuvre tarafından Mersin İskelesi‟nde bir liman 
inşası imtiyazı talep edilmişse de işin bir neticeye varamadığı ifade edilmektedir (BOA, 
DH.MKT., 326,58; BOA, ŞD. 1212/23). Mersin‟de liman ve rıhtım inşası için girişimde 
bulunan Baron De Vandeuvre‟un talebinin kabul görmemesiyle birlikte bu konuyla ilgili bir 
başka imtiyaz talebi de 1898 yılında gelmiştir. Tahrirat-ı Hariciye hulefasından Mehmed 
Cevad ve arkadaşları, Mersin‟de ihtiyaç duyulan liman inşaatının imtiyazı için 75 sene 
müddet ve kararlaştırılacak şartlarla kendilerine verilmesini talep etmişlerdir (BOA, BEO, 
1139/85424). 1901 tarihli bir başka belgede Mehmed Cevad ve arkadaşlarının başvurularının 
neticesine dair bilgiler yer almaktadır. 29 Ocak 1901 tarihli belgede şu ifadelere yer 
verilmektedir:  

 
…Mümaileyh Cevad bey ile rüfekası tarafından vuku’ bulan istid’aya 
gelince her dürlü imtiyazatın memleketçe enfa’ olan şerait rabtına 
çalışılması en kadim ve zaifden olup şu kadar ki mümaileyhamın şerait 
mevzu’adan daha nafi’ olabilecek derecelerde ne gibi şeyler deruhte 
edebilecekleri mu’ayyen olmamakla beraber bu gibi işlerde defe’atle 
görüldüğü vech ile taahhüdat-ı vakıalarının mahiyetini tedkik ve ta’mik 
etmeksizin imtiyaz talep edenlerden nasıl olursa rakibine galebe çalup 
istediği imtiyazı almak ve işin ilerisini baht ve tali’in müsa’edat-ı 
meçhûlesine bırakmak suretini esas teşebbüsat ittihaz edenlerin en çoğu 
mu’amelenin fi’liyat noktasına tekarrübünde sebat edemiyerek henüz 
nail-i imtiyaz olmadan terk-i teşebbüs etmekte ve bu misillü hevadaran-ı 
imtiyazın bir kısmıda imtiyaz aldıktan sonra ifayı taahhüdden izhar-ı acz 
etmekte olup bu haller ise hususları devlet ve memleketçe  maddi ve 
manevi canib-i fevaid ve menafi’ olacak olan birtakım teşebbüsat-ı 
mühimmeyi semeresiz ve bu yolda devair-i devletçe tabi’iyyül ihtiyar 
olan iştigalat ve tekellüfatı külliyen neticesiz bırakmakta olmasına… 
 

Belgede yer alan ifadelere göre, liman inşası konusunda devletin titizlikle hareket ettiği 
belirtilmiş, her türlü imtiyaz konusunda memleket için en faydalı olanının tercih edilmesinin 
önemi dile getirilmiştir. Cevad Bey ve arkadaşlarının ne gibi yükümlülük üstlenebilecekleri 
belli olmadığı, bu tür imtiyazları talep edenlerin yüklenmek istedikleri işin gerçek 
sorumluluğunu derinlemesine incelemeksizin, sırf rakiplerine karşı üstün gelme isteğinden 
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hareketle imtiyazı alıp gerisini şansa ve kadere bırakmayı düşündüklerini ifade etmektedir. Bu 
kişilerin çoğunluğunun imtiyaza sahip olmadan teşebbüsten vazgeçtikleri, bir kısmının ise 
imtiyazı aldıktan sonra üstlendikleri işte yetersiz kaldıkları belirtilmektedir. Bu nedenlerden 
dolayı devletin maddî ve manevî kazançlar sağlayacağı bu gibi önemli işlerin sonuçsuz 
kalmasının yanı sıra, devlet dairelerinin de boşuna meşgul edildiği ve devletin de bu 
durumdan rahatsızlık duyduğu ifade edilmektedir (BOA, Y.A.RES. 110/82).  Belgenin 
devamında Mehmed Cevad ve arkadaşlarının neden tercih edilmediğine dair bilgilere yer 
verilmiştir: 

…adeta münakasa şekli ve suretini almakta bulunan bu nevi muamelat 
ciddi taliblerce badi-yi inkisar rağbat olarak nice umur-u nafia o 
sebeblerle fi’ile çıkamamakta bulunmasına binaen taliplerince alel-ekser 
temin-i temettu’ şartına tabi’ tutulan demir yollarıyla mahiyet-i mahsusa 
veya meşkukesinden dolayı taliplerinin te’addi ve beynlerinde rekabet 
vuku’ devlet ve memleketçe faideli görülecek olan işler müstesna olmak 
üzere saded-i bahs olan Mersin liman ve rıhtımı gibi memalik-i şahanede 
emsali mevcud bulunan imtiyazatın şeraiti asıl ciddi talipler ile 
kararlaştırılarak tedkikat-ı lazıme ikmal olunduktan sonra vaki’ olacak 
birtakım müste’diyat bi-sürûbenin  nazar-ı kabul ve itibara alınmaması 
tecarib-i fi’liyyeye müstenid olan mülahazat-ı mebsute hükmünce 
maslahaten münasib olacağından ve talib-i mümaileyhima  Atnaş efendi 
ile şerikinin kabul eyledikleri şerait ise ber minval-i ma’ruz vuku’ bulan 
mukarrerat-ı ahire ile bir kat daha kesb-i ehveniyyet eylediği cihetle 
essü’l-esas hareketleri tecrübe-i baht ve tali’ ve mütekaribü’l-husul olan  
bir teşebbüs-i nafia iras mevani’ eylemekten başka bir şey olmayan 
Cevad bey ve rüfekasıyla artık bu babda bahs ve müzakereye girişilmeğe 
lüzum olmadığı dermiyan kılınmıştır… 

Yukarıdaki metne göre; devlete maddî ve manevî açıdan fayda sağlayacak olan önemli 
girişimlerin imtiyazı konusunda ihale şekli ve biçimi konusunda ciddi taliplilerin bazen 
kırıldıkları ve bu nedenle baştaki istekli tavırlarının değiştiği belirtilmektedir. Bu durumun 
kısır tartışmaların oluşmasına neden olduğu gibi birçok bayındırlık işinin bir sonuca 
ulaşamamasına ve devlet nezdinde bu durumun rahatsızlık yarattığı ifade edilmiştir. Bu 
nedenle bu tür sorunların tekrarlanmaması için bahse konu olan Mersin Limanı ve rıhtım 
inşası imtiyazı şartlarının ciddi talipler ile kararlaştırılması, gerekli incelemeler bitirildikten 
sonra, önceki tecrübelere de dayanılarak gerekenlerin yerine getirilmesi, birtakım çekişmelere 
dayanan başvuruların ise dikkate alınmaması vurgulanmaktadır. Konuyla ilgili varılan sonuca 
göre, işin ciddiyeti açısından taliplilerden Tahinci Atnaş Efendi ile ortağının kabul ettikleri 
şartların, ortaya çıkan son kararlar ile bir kat daha uygun ve ucuz bir seçenek olduğu 
belirtilmiştir. Asıl amaçları mevcut nafia girişimine engel yaratmaktan başka bir şey olmayan 
Cevad Bey ve arkadaşlarıyla artık bu konuda görüşülmesine gerek olmadığı ifade 
edilmektedir (BOA, Y.A.RES. 110/82). Devlet daha önceki tecrübelerine dayanarak imtiyaz 
talebinde bulunan Cevad Bey ve arkadaşları ile Atnaş Efendi ve ortağı arasında bu işe olan 
uygunlukları konusunda bir karşılaştırma yapmıştır. Sonuç olarak ise; Atnaş Efendi ve 
ortağının bu işe daha uygun olduğu, bu nedenle Cevad Bey ve arkadaşları ile görüşmeye bile 
gerek duyulmaksızın liman imtiyazı konusunun dışında bırakılmaları kararlaştırılmıştır. 
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Mersin‟de bir liman ve rıhtım inşa edilmesi imtiyazına talip olan üçüncü talipliler Tahinci 
Atnaş Efendi ile ortağı David De Toledo‟dur. Yukarıdaki belgeden de anlaşılacağı üzere 
liman inşaatı imtiyazı konusunda Atnaş Efendi ile ortağının devlet tarafından daha uygun 
bulundukları anlaşılmaktadır. Tahinci Atnaş Efendi ve ortağı ile ilgili 29 Mart 1902 tarihli 
belgede şu ifadelere yer verilmektedir. :“  Mersin liman ve rıhtım ve müteferriat-ı sairesinin 
imtiyazı hakkında 8 sene mukaddem vuku’ bulan istid’ayı çakeranemiz üzerine…”  bu 
belgeden anlaşılacağı üzere Tahinci Atnaş Efendi ve ortağı, Mersin‟de bir liman inşa edilmesi 
imtiyazı için 1894‟lerde başvuruda bulunmuşlardır (BOA, BEO. 1832/137380).  Döneme ait 
belgelerden anlaşıldığı üzere Atnaş Efendi ve ortağının Mersin‟de bir liman ve rıhtım inşa 
edilmesi imtiyazında bulunma talepleri ve buna sahip olmaları uzun bir süreci kapsamaktadır. 

1902 tarihli bir belgede; “ Mersinde liman ve rıhtım ile dok, antrepo inşası imtiyazının 75 
sene müddet ve şerait-i mukarrere ile Tahinci Atnaş efendi ile şürekası uhdelerine ihalesine 
dair şurayı devlet Tanzimat dairesinden tanzim olunan fi 21 Muharrem sene 317 tarihli ve 
666 numrolu mazbata ve fi 22 Mayıs sene 315 tarihinde meclis-i mahsusa havale 
buyurulmuştur.” denilerek; Mersin‟de liman, rıhtım, dok, antrepo inşasının imtiyazının 75 
sene müddet ve kararlaştırılan şartlarla Tahinci Atnaş Efendi ve ortağına ihale edildiği, 1 
Haziran 1899 tarihinde Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesince bir mazbata düzenlendiği, 3 
Haziran 1899 tarihinde de Meclis-i Mahsusa‟ya havale edildiği anlaşılmaktadır (BOA, BEO. 
1832/137380).   

 Sadaret makamınca düzenlenen 29 Ocak 1901 tarihli tezkerede ise; Mersin‟de bir liman 
ve rıhtım inşasıyla işletilmesi için kararlaştırılan şartlar ve 75 sene müddet ile Tahinci Atnaş 
Efendi ile David De Toledo kumpanyasına verilen imtiyaza yönelik sözleşme ve şartname 
layihalarıyla, tarife cetvelinin feshi ve feshe ait müsveddelerin gönderildiğine dair Şura-yı 
Devlet Mülkiye Dairesi mazbatasının 11 Ocak 1900 tarihinde tezkere ile takdim edildiği 
konusunda bilgiler yer almaktadır.  Belgenin devamında Tahinci Atnaş Efendi ve ortağı 
tarafından liman inşası için tekrardan dilekçe ile başvuruda bulunulduğu anlaşılmaktadır. 
Tezkerede aynı zamanda sunulan mazbata ile birlikte, sözleşme ve şartname layihalarının ve 
tarife cetvelinin nüshalarının da gönderildiğini, bu hususta her ne yönde karar verilir ise bu 
kararın yerine getirileceği ifade edilmektedir (Utufetlu Efendim Hazretleri Mersinde bir liman 
ve rıhtım inşasıyla işletilmesi için tüccardan Atnaş Tahinci efendi ile David De Toledo ve 
kumpanyasına şerait-i mukarrere ve 75 sene müddetle imtiyaz itasına ol babdaki mukavele ve 
şartname layihalarıyla tarife fesh-i mübeyyizesinin gönderildiğine dair şurayı devlet-i mülkiye 
dairesinin meclis-i mahsusa vükeladan müzeyyel mazbatası 9 Ramazan sene 317 tarihinde 
ba-tezkere-i senaveri arz-ı huzur-u ali kılınmış idi mümaileyha müracaatla tekrar istid’a 
etmekte bulunmuş ve mazbata-yı maruza ile mukavele ve şartname layihalarının ve tarifenin 
nüsha-yı saniyeleri leffen arz ve takdim olunmuş olmağla ol babda her ne vechle irade-i 
seniyye hazret-i hilafet-penahi şeref müteallik buyurulur ise mantuk-ı alisi infaz edileceği 
beyanıyla tezkere-i senaveri terkim olundu efendim Fi 8 Şubat sene 318 fi 16 Kanun-u Sani 
sene 316 ” BOA, Y.A.RES., 110/82). 

11 Ocak 1902 tarihli Şura-yı Devlet mülkiye mazbatasından anlaşıldığı üzere Tahinci 
Atnaş Efendi ve ortağı David De Toledo kumpanyası tarafından talep olunan imtiyazın 
kendilerine verilmesi bazı şartlarla uygun bulunmuştur. Bu şartlar liman ve rıhtımdan 
geçirilecek ticarî eşyadan alınacak vergi ile alakalıdır. İmtiyaz sahipleri bazı şartlara tabi 
tutulmuşlardı (BOA. BEO 1832/137380). Ancak yaşanan bu gelişmelere rağmen Mersin‟de 
bir liman ve rıhtım inşası, işletilmesiyle ilgili sürecin yavaş işlediği anlaşılmaktadır. 29 Mart 
1902 tarihli belgede Tüccar Atnaş Tahinci ile ortağı David De Toledo kumpanyasının 
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girişimleri konusunda bazı gecikmelere maruz kaldıklarını ve bu gecikmelerin giderilerek, 
işlerin hızlandırılması için Sadaret makamından talepte bulundukları anlaşılmaktadır (BOA. 
BEO 1832/137380). İlgili metin aşağıda yer almaktadır; 

Huzur-u Sami-i Sadaret-i uzmaya 

Maruz-u Çakerikemineleridir ki 

Mersin liman ve rıhtım ve müteferriat-ı sairesinin imtiyazı hakkında 8 
sene mukaddem vuku’ bulan istid’ayı çakeranemiz üzerine Bahriye 
nezareti ve bab-ı seraskeri ve rüsûmât emanetiyle makamat-ı aliye-yi 
saire canibinden icabı ifa ve tedkikat-ı mahalliye dahi icra olundukta 
nafia nezaret-i celilesince kaleme alınan mazbata ile mukavelename ve 
şartname ve ta’rife Şurayı devlet evvelen tanzimat ve muahharan mülkiye 
dairelerinde mükerreren tedkik ve ihtiyacat-ı mahalliyeye göre icrasına 
lüzum görülen bazı tadilat dahi kulları tarafından bi-l-kabul meclis-i 
hass vükela-yı fihhamca tasdik olunduktan sonra atebe-i seniyye-i cenab-
ı mülükaneye arz ve takdim kılınmış ve icabının bir an evvel icra 
buyurulması babında makam-ı sami-i sadaret-i uzmaya  fi 18 Mart sene 
316 tarihiyle takdim kılınan istid’ayı abidanemiz üzerine te’kiden arz-ı 
keyfiyet kılınmış ise de el-an bu babdaki ferman-ı alişanın istihsaline 
muvaffak olamadık işbu teehhürden devlet ile kullarına ariz olan 
ziyandan ma’ada Mersin ahalisine senevi kırk bin liradan ziyade bir 
ziyan hasıl olup liman ve rıhtımın tesri’ inşasıyla ferman ıtası istirhamını 
havi mazbata ile mabeyn-i hümayun baş kitabet-i celilesine hitaben 
mahalliden arz-ı mazhar kılınmış ise de bugüne değin bir semeresi hasıl 
olamamıştır mahza devlet ve memlekete hidmet maksadıyla teşebbüs 
olunan şu emr hayrın hayr-ı arayı husul olması ve saye-i ümran-vaye-i 
hazret-i mülükanede oraların dahi kesb-i ümran ve abadanî eylemesi 
nezd-i âlide begayet mültezim olduğuna ve zat-ı me’ali-i hazret-i cenab-ı 
sadaret penahileri böyle bir umur-u nafianın teshil-i icrasına bezl-i 
inayet ve sür’at eylemekte bulunduğuna binaen icabının bir an evvel ifa 
ve itmamı hususunda arz-ı niyaza cesaret eyleriz ol babda emr-ü ferman 
hazret-i minleh-ül-emrindir. 

Fi 16 Mart sene 318 
                 Tüccardan  Tahinci Atnaş ile David De Toledo ve Kumpanyası 

 
Tahinci Atnaş Efendi ve ortağı yaşanan bu gecikmelerden dolayı devlet ve memleket için 

oluşan zarar bir yana, Mersin ahalisi içinde önemli zararlar söz konusu olduğunu ifade 
etmektedir. Belgeye göre Mersin ahalisinin zararı yıllık 40.000 liradan fazladır. Bu nedenle 
Atnaş Efendi, liman ve rıhtım inşasının hızlandırılmasıyla ilgili olarak bir ferman 
buyurulmasını talep etmektedirler.  Konuya ilişkin kararnamenin mahallinden gönderilmiş 
olmasına rağmen, henüz bir sonucun ortaya çıkmadığı da dile getirilmiştir. Atnaş Efendi ve 
ortağı, yalnızca devlet ve memlekete hizmet amacıyla girişilen bu hayır işi sayesinde bu 
bölgelerin bayındır hale gelmesinin devlet açısından gerekli olduğunu vurgulamıştır. Aynı 
zamanda Sadaret makamının da böyle bir nafia işinin yerine getirilmesini kolaylaştırma ve 
hızlandırma gayesinde olduğuna dayanarak gereğinin bir an önce yerine getirilmesi ve 
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sonuçlandırılmasını talep etmektedirler.  Belgelerden de anlaşıldığı üzere Mersin‟de bir liman 
ve rıhtım inşası oldukça uzun bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Başvuruda bulunan 
talipliler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda bu girişimin imtiyazı, Tahinci Atnaş 
Efendi ve ortağı David De Toledo‟ya verilmiştir. Devlet ve imtiyaz sahipleri arasında yapılan 
sözleşme ve şartnameye göre inşa süreci başlayacaktır.  

Mersin‟de bir liman ve rıhtım inşası, işletilmesi ile ilgili imtiyazın Tahinci Atnaş Efendi 
ve ortağı David De Toledo kumpanyasına 75 sene müddet ile verilmesinin uygun 
bulunmasıyla birlikte mukavelename ve şartnameye ekli olarak ticari eşya ile ilgili bir de 
tarife hazırlanmıştır. Tarifenin hazırlanmasının nedeni limandan geçirilecek ticari eşyanın 
vergilendirilmesi ve belli bir düzenin getirilmek istenmesidir (“Mersinde bir liman ve rıhtım 
inşasıyla işletilmesi için tüccardan Atnaş Tahinci efendi ile David De Toledo ve 
kumpanyasına şerait-i mukarrere ve 75 sene müddetle imtiyaz itasına ol babdaki mukavele ve 
şartname layihalarıyla tarife fesh-i mübeyyizesinin gönderildiğine dair şurayı devlet-i mülkiye 
dairesinin meclis-i mahsusa vükeladan müzeyyel mazbatası…” BOA. Y.A.RES., 110/82). 

Tarifenin dışında Mersin Limanı‟na uğrayan vapur ve yelkenlilerden de liman vergisi 
başlığı altında bir verginin alınmasına da karar verilmiştir (“ Limanda tevakkuf resmi:  
limana giren vapur ve güverteli yelken sefaininden vapurlar için tam gün ve yelken sefaini 
için dahi tam 15 gün müddet için tevakkuf resmi olarak zirde muharrer mebaliğ ahz 
olunacaktır .” BOA. Y.A.RES., 110/82).  1 Haziran 1899 tarihinde Şurayı Devlet Mülkiye 
dairesinde düzenlenen bu sözleşme ve şartname ile ekli tarifeyle liman-rıhtım inşası Tahinci 
Atnaş Efendi ve ortağı David De Toledo kumpanyasına verilmiştir. Ancak liman ve rıhtım 
inşaatının inşası gerçekleşememiştir. İhalenin hangi gerekçelerle gerçekleşmediği veya neden 
iptal edildiğini dair elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu‟nun 
son dönemlerinde deniz ticaretinde hızla yükselen Mersin‟de modern bir limanın inşa 
edilememesinden dolayı birtakım sorunlar yaşanmaya devam etmiştir. 16 Nisan 1914 tarihli 
belgede bunu doğrulamaktadır. Mersin‟de artan deniz ticareti karşısında, alt yapı 
yetersizliğine vurgu yapılmaktadır. Belgeye göre; Mersin Limanı‟nın önemli bir ticaret yeri 
olduğunu ve buradaki ithalat ve ihracatın seneden seneye artmakta olduğu halde, ihtiyaca 
uygun bir iskelenin bulunmayışının ticari malların yükleme ve boşaltmasında zorluklara sebep 
olduğu ifade edilmektedir (“Mersin limanı mühim bir bender-i ticaret olduğu ve oranın 
ithalat ve ihracatı seneden seneye teksir etmekte bulunduğu halde ihtiyaç ile münasib bir 
iskele bulunmaması eşyayı ticariyenin tahmil ve tahliyesinde müşkilata bais olmakla 
beraber…” BOA. DH.İD., 193/11).   

Belirtilen bu sorunlar Cumhuriyet‟in ilk yıllarında devam edecektir. Cumhuriyet 
döneminde bu konudaki ilk girişim 1924 yılında gerçekleşecektir. 1924‟te Mustafa Kemal‟in 
Mersin ziyareti sırasında halkın talepleri üzerine bir liman inşasına karar verilmiş, hatta 
26.02.1925 tarihinde İsveçli “Anderson” isimli inşaat şirketiyle limanda tadilat yapılması 
konusunda bir sözleşme imzalanmıştır. Ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır (BCA, 
230.0.0.0/19/75/2; BCA, 30.10.00 /15111/146.46.11).  Daha sonra 1929 dünya ekonomik 
krizinin etkilerinin uzun süre ülke ekonomik anlamda hissedilmesi ve sonrasında II. Dünya 
Savaşı‟nın patlak vermesiyle birlikte Mersin‟de modern bir liman inşaat fikri belirli bir süre 
içinde olsa rafa kalkmıştır. Yaşanan bu olumsuz gelişmelere rağmen kent basını Mersin‟e 
modern bir liman gerekliliğinin peşini bırakmamış, modern anlamda limansızlığın yarattığı 
sıkıntıları da sık sık haber yaparak, bu konuyu sürekli gündemde tutmayı başarabilmişlerdir. 
Ortaya çıkan bu gelişmelerle birlikte Mersin‟de modern anlamda liman inşaatına ancak 1954 
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yılında başlanabilecektir. Bu tarihe kadar liman inşaatı konusu kentin gündemini meşgul eden 
en önemli konuların başında geldiğini söyleyebilmemiz mümkündür.  

 
Kent Basınına Yansımaları   

 
Mersin‟de modern bir liman inşası fikri ve yaşanan süreç, kentte yer alan bütün gazete ve 

dergiler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmiştir. Bu sürece dair farklı gazetelerde olmak 
üzere birçok haber ve makaleler yayınlanmıştır. Yayınlanan bu haber ve makalelerde limanın 
yapılmayışından dolayı var olan hükümeti eleştiren yaz ılara rastlanıldığı gibi neden 
gerektiğini anlatmaya çalışan yayınlara da rastlamak mümkündür. Konuya ilişkin oldukça 
fazla haber ve yayın söz konusu olduğu için bu haberlerin tamamını aktarabilmek mümkün 
değildir. Bu nedenle dikkatimizi çeken haber ve makaleleri burada ifade ederek bu sürecin 
kent basınına nasıl yansıdığını görmeye çalışacağız. 

Basında liman inşaatının gerekliliği yönünde çıkan haberlere ilişkin olarak örneğin; 
Cihad Baban, 6-7 Ocak 1945 tarihinde Yeni Mersin Gazetesi‟nde yayınlamış olduğu 
makalede Mersin Limanı‟nın 37 yıllık geçmişine kısaca değindikten sonra, İskenderun 
Limanı‟na yapılan iskele gibi Mersin Limanı‟na da bir iskele yapılmasının gerekliliğinden 
bahsetmiştir (Yeni Mersin Gazetesi 6,7 Ocak 1945). 

“ İskenderun’un hiçbir şeyden şikâyete hakkı yok, içinde bulunduğu 
körfez, ona tabii bir liman hususiyeti veriyor. Kaldı ki, devlet bununla da 
iktifa etmeyerek indirme-bindirme işlerini kolaylaştırmak için oraya 
muazzam bir de iskele yaptırdı.  

.…Etibank bugüne kadar, Mersinden sevk ettiği krom ve bakırı da 
İskenderun’a yollayacaktır. Banka haklı, çünkü orada iskele var. Bunun 
içinde gerekli tesisatı şimdiden hazırlamaktadır. Yapılan antrepolarla, 
toprak ofisinin ambarlarıyla, ağır vinçlerle ve senede 20 günden fazla 
sert olmayan denizi ile burası hakikaten mükemmel bir ihracat ve ithalat 
ve bilhassa transit iskelesi olmaktadır. Nitekim İskenderun da tüccar 
adedinin gittikçe artması da bu inkişafı rakamlarla, ispat ediyor. 

.…Tüccar sayısı münhani İskenderun’da yükselirken Mersinde aksi bir 
seyir takip ediyor. Şahsen, kötümser görüşlü bazı Mersin tüccarlarının “ 
Mersin artık sönmeğe mahkumdur.” Sözlerine inanmıyorsam da, 
bilhassa son seneler zarfında bu gerileyişin mevcudiyetini de tasdik 
etmek mecburiyetinde kalıyorum. Liman mevzuunda Mersin hakikaten 
talihsizliğe uğramıştır.  

…Beliren hakikat şudur: Mersin iskelesinin inşaatı artık şu veya bu 
sebeble, şu veya bu kırtasi tertible ve gene şu veya bu mülahazalarla 
geciktirilmemelidir. 

Mersin‟e bir iskele gerekliliğinden bahseden Cihad Baban‟ın yazısının dışında, yine aynı 
gazetede benzer fikirleri savunan başka kişilerin de konuya ilişkin görüşlerini bulabilmek 
mümkündür. Yeni Mersin Gazetesi‟nin 7 Ocak 1945 tarihli nüshasında Necip Mecit Ergun 
imzasıyla yayımlanan bir yazıda, Mersin kentinin bir limana ihtiyaç duyduğunu ve hali 
hazırda İskenderun Limanı‟nda iskele inşaatını gerçekleştiren şirket buradayken, aynı şirketin 
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Mersin‟de de bir iskele inşası yapmaları beklenmektedir. Bu konuda kent halkı hükümetten 
büyük bir beklenti içerisindedir (Yeni Mersin Gazetesi 6,7 Ocak 1945). 

….Etrafında geniş bir hinterlandı bulunan ve bir ticaret şehri vasfını 
hakkı ile haiz olan Mersin’in önemli ihtiyaçlarından biri de liman 
tesisleridir.  

…. her türlü tesisleri bulunan bir liman vücuda getirilmesi senelerden 
beri hakikat sahasına giremiyen bir hayal halinde kalmasına göre  ( T ) 
şeklinde bir iskele kurmakla bu ihtiyaç karşılanmış olur.  

….İskenderun iskelesini yapmış olan şirket henüz memleketimizde iken 
Mersin limanına da hiç olmazsa böyle bir iskele kurulması elzem ve 
zaruridir. 

….Mersin’in denize ait derdi yalnız liman yapılmasından yahut onun 
yerine bir iskele kurulmasından ibaret değildir. Bu şehirde deniz işleri ile 
ilgili olarak tayfa, deniz amelesi, puvantör, gümrük komisyoncusu, 
arabacı, hamal ve saire olmak üzere geçimleri deniz faaliyetine bağlı 
binlerce vatandaş vardır ve bunlar müttefik devletler limanlarından 
hareket eden vapurların şöyle, böyle hepsinin Mersin limanına gelmeyip 
İskenderun’a gitmesi yüzünden perişan bir durumdadırlar.  

.…Muazzam bir liman tesisleri yerine mütevazi bir iskele, dışarıdan 
gelen vapurların boşaltma ve yükleme yerleri olan İskenderun ve Mersin 
limanlarına karşı müsavi bir muamele, istiyoruz. Millet fertleri arasında 
fark gözetmeyen Cumhuriyet devrinde imtiyazlı şehir ve liman yoktur. 

Kentte yapılması talep edilen liman inşaatı zaman geçmesine rağmen bir türlü 
yapılamamaktadır. 1940‟lı yılların sonuna gelindiğinde liman inşası fikri daha da 
alevlenmiştir. Çünkü bu dönemde hükümet, Karadeniz‟in önemli bir limanı olan Samsun‟a 
mı, yoksa Akdeniz‟in önemli bir limanı olan Mersin‟e mi liman yapılmalı noktasında bir 
kararsızlık yaşamaktadır. Hükümetin bu kararsızlığı yalnızca yerel basında değil, ulusal 
basında da tartışma konusu olmuştur. 7.12.1949 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi‟nde “Mersin mi 
Samsun mu?” başlığı altında Fehmi Tevetoğlu imzasıyla çıkan yazıda, Mersin‟e liman 
yapılmasının gerekliliğinden bahsedilmektedir (Cumhuriyet Gazetesi, 7 Aralık 1949).  Bu 
tartışmaya “ Mersin Liman İşini Takip Heyeti ” adı verilen kentteki sivil toplum örgütlerinin 
oluşturduğu bir heyet de dahil olmuştur. 15 Aralık 1949 tarihinde Sicilli Ticaret Piyasa 
Gazetesi’nde yayınlanan “ Mersin Liman Meselesi ” başlıklı yazıda, kendilerinin kesinlikle 
Samsun‟da bir liman inşasının yapılmasına karşı olmadıklarını ama bir tercih yapılacaksa bu 
tercihin Mersin olması gerektiğinin altı çizilmektedir (Sicilli Ticaret Gazetesi 15 Aralık 
1949). Bir takım istatistiki verilerle de bu düşüncelerini desteklemeye çalışmışlardır (bkz. EK-
1).  Bu anlamda Mersin ve Samsun Limanları‟nın 1939-1948 yıllarına ait ithalat ve ihracat 
rakamlarının karşılaştırması yapılarak, Mersin Limanı‟nın, Samsun Limanı‟na kıyasla daha 
hareketli ve daha faal bir liman olduğunu bu nedenle Mersin‟e liman yapılmasının daha doğru 
olacağı ifade edilmektedir (Sicilli Ticaret Gazetesi 15 Aralık 1949).  
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Tablo 1-  Mersin ve Samsun Limanları’nın 1939/1948 Yılları Arasındaki Ġthalat ve  
Ġhracat Rakamları (Türk Lirası Olarak) 

         Ġthalat                     Ġhracat 
SENE MERSĠN SAMSUN SENE MERSĠN      SAMSUN 

 

1939 7.787.113 1.222.956 1939 9.527.299        5.659.880 
 

1940 1.687.292 133.784 1940 6.904.675        2.865.593 
 

1941 9.632.525 995.146 1941 3.042.478        2.037.275 
 

1942 17.072.504 69.543 1942 4.877.980        3.025.369 
 

1943 16.634.680 11.543 1943 7.635.117        4.053.557 
 

1944 10.130.371 82.491 1944 10.669.835      4.395.265 
 

1945 9.631.399 96.663 1945 10.226.210      7.292.488 
 

1946 2.948.279 221.008 1946 31.810.704      3.765.197 
 

1947 3.716.957 1.093.135 1947 30.278.634      7.309.854 
 

1948 4.664.684 775.386 1948 36.710.499      8.125.822 
 

Toplam 83.905.804 4.701.655 Toplam  151.683.431       48.530.300 
Kaynak: Sicilli Ticaret Piyasa Gazetesi, Mersin Liman Meselesi, 15 Aralık 1949 

Tablo 1‟de yer alan bilgilere göre Mersin Limanı‟nın belirtilen yıllar itibariyle ithalat ve 
ihracat toplamı 235.589.235 TL iken, Samsun Limanı ise toplam 53.231.955 TL‟lik işlem 
hacmine sahiptir. İfade edilen rakamlara göre Mersin Limanı işlem hacmi olarak Samsun 
Limanı‟ndan 4,5 kat daha büyüktür. Benzer görüşleri destekleyen bir başka yazar Mehmet 
Halit‟tir. 12 Şubat 1953 tarihli Sabah Postası gazetesinde yazmış olduğu makalesinde Samsun 
mu? Mersin mi? tartışmalarına katılmış ve Mersin‟in, Samsun kadar önemli bir liman 
olduğunu vurgulamıştır. Ülke çıkarları gözetilerek en faydalı olabilecek yere limanın 
yapılması gerektiğinin altını çizmiştir (Sabah Postası Gazetesi 12 Şubat 1953).  

“ .…Son senelerde Mersin adının yanı başında birde Samsun 
zikredilmeye başlandı. İki liman arasında güya bir tercih yapılıp sözde 
ikincisi uygun görülmüş. Eğer böyle bir mukayese ve tercih yapılmışsa 
neden ikincisi seçilmiştir? Samsun muvafık denilmişse yine bunda da 
siyasi ve askeri mülahazalar aramak lazımdır. Yoksa, iktisadi ve ticari 
avantajlar bakımından Mersin limanının ikinci plana atılması akla uygun 
değildir. Bu yönlerden bir Akdeniz limanını, Karadeniz’in bir limanı ile 
mukayeseye girişmek doğru olamaz. Karadeniz’in ve hatta bütün 
sahillerimizin limanları yapılsın, gönül istemez mi? Fakat, önce en 
mühimlerinin, en faideli olacakların yapılması iktiza etmez mi?....” 

Yaşanan “Samsun mu? Mersin mi?” tartışması yalnızca basınla sınırlı kalmamıştır. 
Dönemin MTSO Meclis Başkanı Şükrü Şıhman, 12 Kasım 1949 tarihinde Başbakan 
Şemsettin Günaltay‟a göndermiş olduğu telgrafta Samsun Limanı‟nın yapılmasına karar 
verip, Mersin Limanı‟nın ikinci plana itilmesinin kentte yarattığı hayal kırıklığını ifade edip, 
kentte bir liman inşasının zorunlu olduğunu dile getirmiştir (BCA, 030.01.00/A7/17.97.19). 

“ İmar ve Kalkınma Bankasından temin edilecek kredi ile tercihen 
Samsun Limanı’nın yapılmasına ve Mersin Limanının ikinci plana 
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bırakılmasına karar verilmiş olduğu haberinin sahi olması bütün Mersin 
halkını elem ve ızdırap içinde bırakmıştır. ….  

….bugüne kadar inşasına bir türlü başlanamayan Mersin Limanı’nın 
mutlaka yapılacağı ümidiyle gerek resmi gerek hususi müesseseler 
tarafından şimdiye kadar milyonlar harcanarak mağaza, depo, 
hangarlar ve saire gibi bir çok tesisler vücuda getirilmiştir.  

….Bütün bu hakikatlere ve şimdiye kadar muhtelif tarihlerde salahiyetli 
şahıslar tarafından yapılan vaatlere rağmen Mersinde liman inşasının 
ikinci plana bırakılmış haberi pek haklı olarak Mersinlileri teessür içinde 
bırakmıştır. Cumhuriyet hükümetimizden bu meseleyi yeniden tetkik 
ederek yukarıdaki arz olunan sebeplerle umum-u efkarın yanlış olduğuna 
kanaat getirdiği ikinci plana bırakma kararının düzeltilmesini ve 
limanımızın Samsun Limanı ile birlikte ve ilk planda yapılacağı 
müjdesinin verilmesini sabırsızlıkla beklemekte olduğumuzu derin 
saygılarımızla arz ederiz.  

      Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Bşk. Şükrü ŞIHMAN 
 

Mersin‟de liman inşası konusunda halkta, yöneticilerde ve basında büyük bir beklenti söz 
konusudur. Özellikle DP Hükümetinin, Marshall Yardımları‟yla ülkede liman inşaatlarına 
ağırlık vermesiyle birlikte Mersin‟de liman işi daha dikkatli takip edilir hale gelmiştir. Liman 
işindeki en ufak bir aksama muhalif gazeteler tarafından hemen eleştirilmektedir. Örneğin; 
Vasfi Orgun, Toros Gazetesi‟nde yazdığı “ Mersin Limanı Hakkındaki Palavralar” başlıklı 
makalesinde, DP‟li Refik Koraltan tarafından 1951 yılı sonunda liman inşaatına başlanacağı 
sözü verilmiş olduğu halde 1952 yılının sonlarına gelindiğinde en ufak bir adımın atılmadığı 
konusunda eleştirilerini dile getirmektedir (Toros Gazetesi 23 Ağustos 1952).  Aynı gazetenin 
farklı tarihli sayılarında liman işinin gecikmesinden dolayı eleştirel yazıların yoğun bir şekilde 
yazıldığı görülmektedir (Toros Gazetesi 28 Şubat, 6,21,28 Mart ve 5 Nisan 1952). Örneğin 6 
Mart 1952 tarihli Toros Gazetesinde yer alan “ Verilen Sözler Nerede Kaldı?” başlıklı haberde 
de liman inşaatının gecikmesinden dolayı hükümete yönelik bir eleştiri bulunmaktadır (Toros 
Gazetesi 6 Mart1952). 

VERİLEN SÖZLER NEREDE KALDI? 

- Mersin Liman İnşaatının Samsun Limanı İle Aynı Zamanda 
Başlayacağı Hakkındaki Vaatler Suya mı Düştü? 

- Ölçüsüz Vaatleri Bol DP Zimamdarları İktidarda Kaldıkça Daha Çok  
- Yıllar Palavra Dinleyeceğiz Gibi Geliyor Bize 

THA’nın dün yayınladığı bir haberde “ Karadenizde gemilerin 
barınmasında, yükleme ve boşaltma işlerinde mühim rol oynayacak olan 
Samsun Limanı inşaatı için halen hazırlıklar son hadde varmış 
bulunmaktadır. Haber aldığımıza göre değerli valilerimizden ( Turgut 
Babaoğlu ) liman inşaatı ile yakinen alakadar olmaktadır. Neredesiniz 
İçel milletvekilleri, sayın BMM Başkanı Refik Koraltan, verdiğiniz sözler, 
yaptığınız vaadler nerede kaldı. Hani Samsun limanı ile beraber bizim 
limanında temeli atılacakmış; Mersin Limanını yapmak şerefi DP 
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iktidarına nasip olacaktı? Allah eksik etmesin sizin gibi kıymetli 
milletvekillerimiz, vaadi bol iktidarımız olursa Mersin daha çok liman 
bekler ve geçen gün çıkan fırtına gibi ufak bir rüzgar yüzbinlerce liralık 
milli serveti heba eder gider. Ve sizler yine Mersin Limanı yapılacak 
tersanelerini söyler durursunuz. 1954 seçimleri yaklaşıyor bakalım o 
vakit seçmenlerinizin huzuruna ne yüzle çıkacak, daha ne gibi vaadlerde 
bulunacaksınız? 

Yerel basına yansıyan liman haberlerinden anlaşıldığı üzere, basın tarafından liman 
inşaatı işinin sıkı bir şekilde takip edildiği, bu konuda kentin ileri gelenlerinin fikirlerini 
gazetelerde yazmış oldukları makaleler aracılığıyla dile getirdikleri görülmektedir. Yerel ve 
ulusal basında liman konusunda çıkan haberler, aynı zamanda o gazetenin iktidar veya 
muhalefet partisine olan yakınlık ve uzaklığını da gözlemleyebilmemizi sağlamaktadır. 
Örneğin Mersin‟de yayınlanan Toros Gazetesi‟nde DP‟yi ve liman konusundaki hükümetin 
politikasını eleştiren yayınların yer aldığı dikkatimizi çekmektedir.  6 Mart 1952 tarihli Toros 
Gazetesi‟nde “ Verilen sözler nerede kaldı?” , aynı gazetenin 23 Ağustos 1952 tarihli 
sayısında “Mersin Limanı Hakkındaki Palavralar” başlıklı haberde hükümetin bol bol vaatte 
bulunduğunu ama icraata geçmediği konusunda bir eleştiri söz konusudur.   

…Neredesiniz İçel milletvekilleri, sayın BMM Başkanı Refik Koraltan, 
verdiğiniz sözler, yaptığınız vaadler nerede kaldı. Hani Samsun limanı ile 
beraber bizim limanında temeli atılacakmış; Mersin Limanını yapmak 
şerefi DP iktidarına nasip olacaktı? Allah eksik etmesin sizin gibi 
kıymetli milletvekillerimiz, vaadi bol iktidarımız olursa Mersin daha çok 
liman bekler ve geçen gün çıkan fırtına gibi ufak bir rüzgar yüzbinlerce 
liralık milli serveti heba eder gider. Ve sizler yine Mersin Limanı 
yapılacak tersanelerini söyler durursunuz…(Toros Gazetesi 6 Mart 
1952). 

…DP erkanının muhalefette iken yaptıkları ölçüsüz vaatlerin hiç birisini 
yerine getirmedikleri nazara alınarak Mersin Limanı hakkındaki 
sözlerinde duracaklarına şahsen inanmadığımızı ifade ettikten…(Toros 
Gazetesi 23 Ağustos 1952). 

…1952 sonu da geçmek üzeredir. Fakat esaslı Liman İnşaatı şu tarafa 
dursun denize bir taş bile atılmadığına göre, bütün bu konuşmaların o 
gün için partilileri uyutmak için söylendiğini ve netice itibari ile bütün bu 
lafların palavra olduğunu söylersek haksızmıyız? …(Toros Gazetesi 23 
Ağustos 1952). 

Kent basını modern liman inşaat sürecini yakından takip etmiştir. Kente ziyarete gelen 
hükümet temsilcileriyle yapılan röportajlarda limana dair sözler ve çalışmalar hakkında 
bilgilere mutlaka yer verilmektedir. Limanla ilgili her aşama takip edilerek Mersin kamuoyu 
da bilgilendirilmektedir.  Mersin Limanı‟nın 1 Nisan 1954 tarihinde ihalesinin yapılmasıyla 
başlayan inşaat süreci basın tarafından sıkı bir şekilde takip edilerek, bu konuya dair yüzlerce 
haber bulabilmek mümkündür. Özellikle 25 Nisan 1954‟te limanın temelinin atılması kent 
basınında adeta bir bayram havasında kutlanmış, hükümet yanlısı olsun, olmasın bütün kent 
basını manşetlerde bu sevinçlerini yansıtmışlardır. 
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AZİZ İÇELLİLER; LİMAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN! 

Mersin limanının ihalesi dolayısıyla halkımız bugün bayram yapıyor. 
Bütün şehir baştanbaşa donandı. Borsa’da bir tören yapılacak (Akdeniz 
Gazetesi 2,3 ve 26 Nisan 1954; Hakimiyet Gazetesi 25 Nisan 1954; Yeni 
Adana Gazetesi 26 Nisan 1954). 

LİMANIMIZIN TEMELİ ATILDI 
- 150 Bine Yakın Vatandaşın İştirak Ettiği Çok Muazzam Bir Törenle 
Pazar Günü Limanımızın Temeli Atıldı. Temel Atma Töreni 
Münasebetiyle Şehrimize Şeref Veren Reisicumhurumuz Sayın Bayar ve 
Meclis Reisimiz Refik Koraltan Tarihi Birer Konuşma Yaptılar. 
- Adana, Tarsus ve Mersinde Reisicumhurumuza Yapılan Eşsiz 
Karşılama Töreni İle Çukurova Büyük Bir Rekor Kırmıştır. 
- Liman Temeline İlk Harcı Sayın Celal Bayar Koydu (Hakimiyet 
Gazetesi 27 Nisan 1954). 

YARIM ASIRLIK İDEAL BUGÜN HAKİKAT OLUYOR 
- Kadirşinas Türk Milleti Bu Hizmeti Unutmayacaktır. Göğüslerimizi 
Akdeniz’in haşin dalgalarından kurtaracak olan Mersin Limanının temeli 
bugün atılıyor. Artık endişe, hüzün, elem yerine; huzur, refah, saadet ve 
bol kazancımız olacak (Yeni Mersin Gazetesi 25 Nisan 1954). 

Sonuç 
 

19. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti‟nde küçük bir iskele olarak ortaya çıkan 
Mersin Limanı, kısa sürede hızlı bir gelişme göstererek, Doğu Akdeniz‟in ve Osmanlı 
İmparatorluğu‟nun önemli bir limanı haline gelmiştir. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
limanın ticari işlem hacminin artışıyla birlikte, kısa sürede liman ve kent Osmanlı‟nın dünya 
kapitalist sistemine entegre olduğu yerlerden biri olarak dikkat çekecektir. Mersin, tarım 
alanındaki zengin ürün çeşitliliği ile aynı zamanda hinterlant bölgesi için de büyük bir pazar 
konumundaydı. Bu yüzyılda tarım, dünya ekonomisiyle bütünleşmenin temel ekonomik 
kanalını oluşturuyordu. Başta pamuk, zeytin, buğday olmak üzere birçok tarımsal ürünün 
ihraç edilmesi Mersin‟i kısa sürede uluslararası bir liman konumuna getirmiştir. 

Bu özellikleriyle beraber geleneksellik ile modernleşmenin arasına sıkışmış olan Mersin 
Limanı bu sıkışıklıktan kurtarılarak, modern liman haline getirilmesi ancak 20. yüzyılın 
ortalarında mümkün olacaktır. I. Dünya Savaşı‟ndan hemen önce sermaye ihracına yönelmiş 
İngiliz, Alman, ve Fransız kökenli Avrupalı girişimcilerin Osmanlı Devleti‟nden aldığı 
imtiyazlar ile Osmanlı limanları modernleştirilmeye başlanmıştır. Bu dönemden itibaren 
modernleştirilmek istenen limanlardan birisi de Mersin Limanı‟dır. Bu gelişme beraberinde 
Mersin de gemi şirketleri acentelerinin sayısının artmasını sağlamakla birlikte gemi 
seferlerinin yoğunlaşmasına da yol açmıştır. 

Ayrıca aynı dönemde kentin kara ve demiryolları bağlantılarının sağlanmasıyla Mersin 
Limanı sadece Çukurova Bölgesi‟nin değil, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu‟ya kadar 
uzanan geniş bir hinterlant alanını da kapsayan bir limana dönüşmüştür. Ancak yaşanan bu 
hızlı gelişme beraberinde birtakım sorunları da getirmiştir.  Özellikle yüzyılın sonlarına doğru 
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Mersin‟de artan deniz ticareti karşısında var olan mevcut iskeleler artık yeterli gelmemeye 
başlamıştır. Bu çerçevede 19. yüzyılın sonlarından itibaren Mersin‟de modern bir liman inşa 
etme amacıyla farklı kişiler tarafından çeşitli girişimlerde bulunulmuştur 
(BOA,Y.A.RES.,110/82; BOA,BEO., 1832/137380). Hatta 1912 tarihinde dönemin Maliye 
Nazırı Cavit Bey, kente yapmış olduğu ziyarette limanın öneminden ve modern bir limanın 
gerekliliğinden bahsetmesine rağmen Osmanlı İmparatorluğu Dönemi‟nde Mersin‟de bir 
liman inşaatı gerçekleşememiştir (Yeni Mersin Gazetesi 15 Aralık 1949). 
Osmanlı Devleti‟nde liman konusunda yaşanan sorunların Cumhuriyet döneminde de devam 
ettiği görülmektedir. Cumhuriyet‟in ilk yıllarında hükümetin Mersin‟e mutlaka bir liman 
yapma planı vardır. Hatta bu konuda 6 maddelik “Mersin Limanı Kanunu” 19 Nisan 1924 
yılında kabul edilmiştir. Kanuna göre; limanın inşaatı 1927 senesinin sonuna kadar 
yapılacaktır ve bunun için 8 milyon liralık bütçe tahsis edilmiştir (Lâyihai Kanuniye: Madde 
1. — 1343 Senesi nihayetine kadar inşaatı ikmal edilmek ve her sene sarfı icap eden miktar 
bütçeye konulmak üzere Mersin'de tesisat ve tekemmülâtı lâzımeyi cami bir liman inşası için 
sekiz milyon lira tahsis edilmiş ve bu mebaliğe mahsuben taahhüdat icrası için hükümete 
mezuniyet ita kılınmıştır. TBMM Zabıt Ceridesi, D:2, c. 8 ve 8/1, 848). Ancak bütçenin 
yetersizliğinden dolayı limanın inşasına başlanamamıştır (Yeni Mersin Gazetesi 6-7 Ocak 
1945). Daha sonra bütçede düzenlemeler yapılmasına rağmen yine de liman inşaatının bu 
dönemde gerçekleşemediği görülmektedir. 

Mersin Limanı, 1940‟lı yılların sonuna gelindiğinde hem limanın bazı teknik 
eksiklerinden, hem de dünyadaki ve Türkiye‟deki siyasi, ekonomik gelişmelerin etkisinde 
kalmasından dolayı, daha önceki dönemlere kıyasla deniz ticaretindeki işlevselliği azalmıştır. 
Limanın içinde bulunduğu bu durumun düzeltilebilmesi için yeni, modern bir limanın inşa 
edilmesinin zorunluluğu söz konusudur. Ayrıca modern bir liman ihtiyacı dönemin kent 
yöneticilerinin, ticari çevrelerinde sıklıkla dile getirdiği bir konudur.   

Mersin‟de liman inşaatı konusunda kent basını, bu işin sıkı bir takipçisi olmuştur. 20. 
Yüzyılın başından itibaren bütün bu süreci yakından takip eden kent basınında, hemen hemen 
her gün iskele ve limanın yetersizliğiyle ilgili haber gözlemleyebilmek mümkündür. Bu 
konuda kentin ileri gelenleri fikirlerini gazetelerde yazmış oldukları makaleler aracılığıyla 
dile getirmişlerdir. Basında çıkan haberlerden anlaşıldığı üzere modern bir liman talebi, kentin 
bütün kesimleri tarafından istenmektedir. Kent basınının konuya olan ilgisinin, Mersin 
kamuoyunun baskısıyla birleşmesi, ayrıca Demokrat Parti‟nin izlediği liman politikasının da 
etkisiyle bu istek biraz geç de olsa gerçekleşmiştir. 1 Nisan 1954 tarihinde Mersin Liman 
inşaatının ihalesi yapılmış, 25 Nisan 1954‟te de temeli atılarak, uzun yıllardır hayali kurulan 
modern Mersin Limanı inşaatına da başlanılmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasında, Mersin 
kamuoyunun istek ve görüşlerini yansıtan, süreci yakından takip eden kent basının önemli bir 
rolünün olduğunu özellikle belirtmemiz gerekmektedir. 
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EKLER 

EK-1 

Yeni Mersin Gazetesi: 25 Nisan 1954 Pazar / Yıl: 26 

HALASKARLAR GELDĠLER 

Yazan: Bekir ULUĞ 

1946 senesinden beri İçel demokrasi kalesinde dalganan bayrak, o günden bugüne kadar 
o bayrağın serin gölgesinde sukun, huzur ve refah içinde mesut yaşayan halk, başta bizim olan 
hava, deniz, dağ, taş ve toprak 25 Nisan gününün sevinç ve neşesiyle bahtiyardır. Kendilerini 
nasıl mesut ve bahtiyar saymasınlar ki, gelip geçen asırlar içinde, refahın ve saadetin 
fışkırması lazım gelen bu yerde bu toprak ve sahilde gemilerin sığınacağı bir liman, ticareti 
destekleyecek bir dalgakıran yaptırmak demokrasi kahramanlarına, halaskarlarına nasip 
olmuş. Onlar ki, azmi, iradeyi araçlarında bir balmumu gibi yumuşatmasını veya bir çelik gibi 
sertleştirmesini bilmişler, güzellik, dürüstlük, mertlik ve fazileti nefislerinde toplayarak 
sevgili Türk milletinin birer sevgilisi şerefine ermişlerdir. Bundan 4 sene evveline kadar 
millet ve memleket işleri beceriksizliğin doğurduğu bir başıboşluk içinde yüzüyor. İnkılaplar 
soysuzlaştırılıyor. Şefliğe bürünmüş yoksul bir ------ zulüm timsali halinde bu fedakar ve asil 
milletin vicdan ve gönlünde çörekleniyor. Bu çalışkan millet bir parya, bir serf menzilesine 
indiriliyor ve nihayet türlü türlü yaldızlı haplar bu asil millete yutturuluyordu. Nasıl Mustafa 
Kemal, Samsunda bir güneş gibi bu aziz memleket üstüne doğdu ve karanlıkları boğdu ise, 4 
halaskar da bundan 8 sene kadar önce zulmü, diktatoryayı yıkmak için elele vererek, bu 
milletin uykudan uyanması kendi öz yurdunun sahibi, kendi yüksek varlık ve benliğinin 
mucizesi gösterebilmesi için haykırdılar. Azmin elinden bir şey kurtulamaz. Uyumak 
yaşamak değildir dediler. Bu fedakar, asil milletin demokrasi bayrağı gölgesinde toplanmasını 
istediler. Kahraman ve aselette eşsiz yüce Türk milleti bu haykırış karşısında silkindi ve 
irkildi. 

Onlar yutturdukları hapların sevinci içinde mest ve mağrur yaşarlarken, bizi yuttuğumuz 
yaldızlı hapların uyku ve rehavetinden uyandıran halaskarların etrafında toplandık. Onlar 
önde, biz arkada nice nice merhaleleri aştık ve bugün arkamıza dönüp bakınca bu merhaleleri 
bizmi aştık diye şaştık. Bu tatlı şaşkınlık içinde ne çabuk paryalıktan, serflikten kurtulduk 
diye bayram yapıyoruz. Demekki, elimizden tutan aklı başında, berrak görüşlü, azimkar, 
iradeli, işbilir, kılınç kuşanır kabiliyette olursa, enerjisini geceli gündüzlü bizim iyiliğimiz için 
sarf edebilirse aşamıyacağımız mani, varamayacağımız hedef olamazmış. Demek ki, 
memleket idaresini ellerine alanlar işbilir, becerikli, geniş görüşlü insanlar olursa bunca 
fabrikaları yapmağa, büyük su işlerini, elektrik tesislerini, barajları, koca koca limanları ve 
bunlara benzer eserleri yapmak için milyarlar bulunur ve harcanabilir. Demokrasi kahraman 
ve halaskarlarından evvelkiler neden böyle muazzam işleri, eserleri başaramadılar. Hat 
başarmak şöyle dursun hayallerinden bile geçiremediler. Sebebi çok basit. Çünkü kabiliyet ve 
bilgileri, uzağı görüş ve geniş anlayışları yoktu. Onlar bu güzel hasletlerden mahrumdular. 

İşte bu mahrumiyet neticesidir ki, bazı dar görüşlü, bunamış ve beyni sulanmış kimseler 
biz bu memleketi sattırmayacağız diyebiliyorlar. Bu memleketi satan namussuz ve alacak 
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ahmak yoktur. Bugün bu memlekette iftira, tezvir ve fitneciliğe karşı şahlanmış bir hakikat 
vardır. Memleketi satacağı iddia edilen DP‟nin bu memleketin topraklarını biraz daha 
genişletmek azmi ile denizden bir miktar toprağı vatan topraklarına karıştırmak için 70 
milyonu harcama hakikatı vardır. Körlük, iftira, tezvir ve fitnecilik artık bu memlekette 
yaşayamaz bir hale gelecek bir ölü ağzı gibi susacaktır. Halaskarlar ve kahramanlar geldiler. 
Hoş geldiler. Bugün limanın temeline birer mala harç koyacaklar. Fakat bu birer mala harç 
hakikatte harç değildir. Bu memleketin incisi bu güzel şehre halaskarlar tarafından verilmiş 
can ve ruhtur. Halaskarlar hoş geldiler. Kahramanlar hoş geldiler. 
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EK-2 

Sicilli Ticaret Piyasa Gazetesi: 15 Aralık 1949  

 

MERSĠN LĠMAN MESELESĠ 

7.12.1949 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Mersin mi Samsun mu? BaĢlığı Altında 
Fehmi Tevetoğlu Ġmzasıyla Çıkan Liman ĠĢine Ait Yazı Dolayısıyla 

Yazan: Mersin Liman ĠĢini Takip Heyeti 

7.12.1949 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin serbest sütununda sayın Fethi Tevetoğlu‟nun 
kaleme aldığı yazıyı zevkle okuduk. Mersin‟e liman yapılması işi, bir yurt davası mahiyetinde 
şümullü bulunması itibariyle bu konuya ait düşünce ve bilgilerimizi efkarı umumiyeye 
açıklamaya fırsat ve vesile verdiğinden, sayın yazara bilhassa teşekkür ederiz. Aziz 
yurdumuzun her noktası, kıymet ve ehemmiyet bakımından bizce aynı derecededir. Bunu, her 
Türküm diyenin kabul ettiğine zerre olsun şüphemiz yoktur. Esasen Mersinli olsun olmasın 
hiçbir vatandaş, Mersine liman yapılsın da başka yere ve bu arada Samsun‟a liman yapılmasın 
diye bir düşünceye saplanmış değildir. Bunu hatırımızdan bile geçirmedik.  Mersin‟e liman 
yapılması zaruretini bize ilham eden sebepler o kadar çoktur ki bu kısa sütuna sığdırmaya 
imkan yoktur. Fehmi Tevetoğlu Mersin ve hinterlandına ait bilgilerini azıcık olsun harekete 
geçirmek ve hafızasını yoklamak zahmetini ihtiyar ememiştir. Mersin‟e liman yaptırılması 
fikri, Meşrutiyet devrinde başlamıştır. Adana-Ceyhan arasındaki Bağdat hattının açılış töreni 
için 1912 senesinde buraya gelen Meşrutiyet büyüklerinin Maliye Nazırı Cavit Bey, Mersin‟e 
liman yapılması isteğini yerinde ve haklı bulmuş ve yapılacak liman temelinin kendisi 
tarafından atılacağı vaadinde bulunmuştu. Siyasi olaylar bu vaadin tahakkukunu imkan 
vermedi.  

Cumhuriyet devrinde herkesce malumdur ki, uzun seneler “Mersin” Türkiyemizin hatırı 
sayılır bir çıkış kapısı olmuştur. Bunun içindir ki, 19 Nisan 1340 tarihli ve 489 numrolu, 19 
Haziran 1927 tarihli 1094 sayılı kanunlarla Mersin limanının yaptırılması kabul edilmiş ve 
gereken tahsisat ayrılmıştı. Fakat dünyayı saran siyasi buhran Mersin‟e liman yapılmasına 
ister istemez mani oldu. Birbirini takip eden Cumhuriyet Hükümetlerinin hepsine vaki 
müracaatlarda: Mersin‟e yapılacak limanın uzun senelerden beri her türlü etüt,plan,proje ve 
keşifleri yapılarak Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Heyetince ve Limanlar Umum 
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Müdürlüğünce Kabul ve son şeklini almış bulunmaktadır. ( Mersin‟in liman hakkı mahfuzdur. 
İlk fırsatta liman kavuşturacağız.) cevap ve vaadini tekrarlamışlardır. Cumhuriyet 
hükümetlerimiz, birçok önemli sebeplere dayanarak, Karadenizde Trabzon ve Zonguldak” 
limanlarının inşasına başlarken Mersinliler limanları için kanuni ve tâbil haklarını 
tekrarladılar. Hükümet erkanı önümüzdeki çıkacak uygun bir dış sermaye ile Mersin Limanını 
yaptırmaya, bu olmadığı takdirde 1951‟de boşalacak olan Zonguldak‟daki liman inşa 
malzemesini Mersin‟e naklederek kendi bütçesinden ayrılacak tahsisatla yaptırmaya karar 
vermiş olduklarını bildirdiler. Son zamanlarda Hükümetimizin, memleket içinde bazı önemli 
tesisler yaptırmak üzere “Milletlerarası  İmar Kalkınma Bankasına” yaptığı müracaatta 
liman inşaatı işi de bulunuyordu. “ Bu işin Marshall planıyla hiçbir ilgisi yoktur.” Mezkur 
bankanın mümessil ve mütehassısları limanımızın durumunu incelediler ve Mersin‟in Limana 
olan mühim ihtiyacını takdir ve kabul ettiler. Yalnız, bankanın Türkiye‟de; İstanbul, İzmir ve 
İskenderun limanlarının techizatlandırılması ve yeniden de bir liman yaptırılmasını uygun 
gördüklerini bu limanın Samsun‟da veya Mersin‟de yapılması üzerinde hükümetimizle 
müzakerede bulunduklarını, bilhassa Bayındırlık Bakanlığımızın Samsun ve Mersin 
limanlarına birden başlanmasının en uygun şekil olduğunu tez olarak ileri sürdüğünü 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Halen banka mümessilleri ile hükümetimiz, bu nokta üzerinde görüş teatisi yapmaktadır. 
Bütün bu safhalar bize, Mersinlilerin ne kadar yerinde bir talepte bulunduklarını anlatmaya 
kafidir. Şimdi Mersin‟in hususiyetlerine kısaca bir göz gezdirelim. Bu şehir diğer 
şehirlerimize nazaran bir asır denecek kadar yaşça genç bulunmaktadır. Gerek kendi 
toprağındaki dünyanın her ikliminde yetişen hububat, sebze ve meyvelerin çeşitli ve bereketli 
oluşu ve gerek hinterlandı sahasına giren vilayetlerin yıldan yıla artan iktisadi ve ticari 
inkişafı, Mersin‟in doğmasını ve kurulmasını intac etmiştir. Mersin‟in kendisini tazyik eden 
bu olaylar karşısında layık olduğu değere bir an evvel kavuşması kadar tabii bir şey yoktur. 2. 
Cihan harbinde vapur uğrağı olarak Karadeniz limanları şöyle dursun İzmir ve İstanbul 
limanlarının bile Mersin‟e nisbetle ikinci derecede kalmış olduğu, Mersin‟in Akdenizde 
bulunması yüzünden Avrupa, Asya ve Amerikaya ithalat ve ihracat limanlarına daha yakın 
olmasından dolayı navlun fiyatlarından memleket lehine tenezzüllerin ortada mevcud 
bulunduğu, muntazam bir iskeleye bile sahip bulunmayan bu limanın coğrafi vaziyeti 
dolayısıyla hariçle olan temasını muhafaza ederek Türkiye‟nin bütün ithalat ve ihracatıyla 
beraber vatan müdafaasına yarayan ihtiyaölarını temin ettiği cümlenin malumu olan bir 
hakikattır. Hinterlandı içinde bulunan yerlere demiryolları ve şoselerle bağlı olmakla beraber 
Marshall planına teallük eden zirai kalkınma ve sulama projelerinin tahakkukundan sonra 
ithalat ve ihracatın kat kat artacağı muhakkak bulunan Mersin iktisaden bağlı bulunduğu 
Avrupa ve diğer memleketlere daha yakın bir mevki ve mesafede olması da bu şehrin bir an 
evvel limana kavuşmasını haklı gösterecek sebeplerden birini teşkil eder. 

İskenderun‟un Mersin‟e yakınlığının, Mersin‟e bir liman yapılması lüzumunu ortadan 
kaldıracağı fikrine gelince: söylendiği gibi İskenderun Mersin‟e küçümsenecek kadar çok 
yakın değildir.81 mil uzakta bulunan bu şehrin Güney-Güneydoğu ve Orta Anadolumuzun 
liman ihtiyacımızı karşılayacağını, haiz bulunduğu imkansızlık dolayısıyla zan etmiyoruz. Bu 
şehir, kendi hinterlandı sahası ithal ve ihraç işlerini, kapasite itibarıyla tamamen yapamıyacak 
coğrafi bir müsaadesizlik içindedir. Bir liman için kurulması zaruri olan geniş depo ve 
antrepoların tesisine elverişli sahalar, Belen Dağları kucağında bir kuş yuvası kadar küçük 
olan şehrin civarında mevcud bulunmamaktadır. Burası ancak büyük ölçüde ithalat ve ihracat 
limanı olmaktan ziyade bir transit limanı durumunda kalmaya maruz sebepler yüzünden 
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mahkumdur. Halihazır liman tahmil ve tahliye faaliyeti, bütün cenubun ithal ve ihraç işine 
kifayetsizliğini apaçık belirtmektedir.  

Mersinlilerin Mersin kadar sevdikleri bu şirin şehrin Akdenizle ve oradan bütün Cenubi 
Avrupa ve diğer dünya limanlarıyla yapılacak ekonomik münasebetlere kafi geleceğini kabul 
etmek, yurdumuz için yapılması zaruri bulunan hamlelere çelme takmak kabilinden bir şey 
olur. Coğrafi bilgilerin gerçekliği karşısında Mersin‟in gözü önünde bulunan ve Samsun‟a 
700 küsür km uzakta ve Cenupluların yaz mevsiminde dinlenme yeri yaylası olan Torosların, 
Karadeniz sahilindeki bir limanı hinterland sahasında gösterilmesi gibi Mersin‟e liman 
yapılması üzerindeki mesnetsiz yazı ve fikirlerin samimiyetsizliği üzerinde durmak 
istemiyoruz. Bu münasebetle şurasını da belirtelim ki, bugün demir çember içine girmiş olan 
Karadeniz yabancı memleketleri ve Orta Avrupa ile eski ticari münasebetlerimizin yeniden 
vücut bulmasına imkan görmüyoruz. Bu memleketlerden yurdumuza ticari etmek değil, fesad, 
şer huzursuzluk gelmesinden daima endişeli bulunuyoruz. 

Nüfusu seneden seneye süratle artmakta olan, mali, ticari müesseseleri, bankaları ve 
depolarıyla bir liman için lüzumlu tesis ve teşekkülleri sinesinde toplayan bu mühim 
mevkideki şehre modern vasıtalarla mücehhez bir binanın acilen inşasına zaruri kılan başlıca 
3 noktayı kaydetmeden geçmiyelim. 
Hinterlandı: 

6 vilayeti doğrudan doğruya “Konya, Seyhan, Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir”, 13 
vilayeti de ( Gaziantep, Maraş, Urfa, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Siirt, 
Bitlis, Sivas, Van) kısmen içine alarak cem‟an 5 milyon nüfuslu mesaha itibariyle Türkiye 
yüz ölçüsünün hemen hemen 1/3‟nü teşkil eder. Bu hinterland içinde bilhassa istihsal “zirai” 
ve tabii zenginliği bakımından Çukurova ve Konya ovası gibi memleketin en geniş bölgeleri 
bulunmaktadır. Yalnız bu iki bölgenin geniş ve mümbit arazisinden sulama ve makine ziraatı 
sayesinde bugünkü istihsalatın kolaylıkla 3-4 mislini almak mümkündür. 

Mersin limanı ile hinterlandını teşkil eden Vilayetler arasındaki irtibatı temin eden halen 
mevcut demiryolu ve şoselere ilaveten Devletçe yapılmasına başlanmış olan Ankara-
Karaman- Silifke-Mersin anayolu ile Mersin vilayetinin şimal hududundan itibaren Ereğli 
istikametine doğru vilayetçe yaptırılması derpiş olunan yol inşaatının hitamıyla hinterland ile 
olan münakalatın daha ziyade inkişafa mazhar olacağı aşikardır. 
Tahmil-Tahliye: 

Tonajı: 1927-1949 seneleri devresine ait Mersin limanının senelik tonajı 1927‟den 
itibaren ikinci cihan harbi başlangıcına kadar süratle inkişaf etmiştir. 1927‟de 58.000 tondan 
ibaret olan liman faaliyeti 1938‟de 457.000 tona kadar yükselmiştir. İkinci cihan harbinin 
başlamasıyla bu miktar tedricen azalmağa başlamış ve 1949‟da tekrar inkişafa doğru giderek 
aynı senenin ilk 9 ay zarfında 90.000 tona baliğ olmuştur.  

Umumi olarak harp vaziyetinin doğurduğu zaruretler yüzünden istihsalin azalması ve 
ihracatın tahdidi gibi amiller harp sonu devreleri zarfında liman faaliyetinde görülen 
düşüklüğe başlıca sebep teşkil eder. Ayrıca harbin sona ermesiyle, Mersin‟e kıyasen haiz 
bulundukları liman kolaylıkları yüzünden çok daha müsait şartlar arz eden İstanbul ve İzmir 
limanları, tonajın mühim bir kısmını Mersinden almıştır. 
 
 
Tahmil ve Tahliyenin Halen Arzettiği Durum:  

Bilindiği üzere Mersinde mahfuz ve modern bir liman yoktur. Denizi sığ ve her türlü 
muhalif hava şartlarına maruz bulunan bugünkü Mersin limanında tahmil ve tahliye 
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kolaylıkları mevcut değildir. Ticari eşyanın sürat ve emniyetle yüklenip boşaltılması imkan 
bulunmadığı gibi bu mallar vagon veya depodan vapur ambarına gidinceye kadar bir çok 
aktarmalara lüzum göstermekte ve bu sebepten malların ambalaj ve muhtevaların bozulması 
tehlikesi, milli servetin ziya uğraması ihtimali daima mevcut bulunmaktadır. Halen vagon 
veya depodan vapur ambarına kadar masraf yekünu ton başına çuvallı eşyada 10 ve pamuk 
balyası gibi kaba eşyada 15 lirayı bulmaktadır. Tahmil ve tahliye masraflarının bu şekilde 
kabarık olması ithal ve ihraç mallarının maliyetini yükseltmektedir. Yukarıda saydığımız bu 
amiller yüzünden bir çok kumpanyalarına mensup vapurlar Mersin limanına gelmekten adeta 
çekinmekte ve gelenler de gayrı memnun bir vaziyette ayrılmaktadır. Bu yüzden tabii olarak 
Mersin‟e yapılması icap eden ithalat ve ihracatın bir kısmı İstanbul ve İzmir limanlarından 
yapılmaktadır. Sadece yukarıda belirtilen hususlar Mersinde modern bir limanın ne kadar acil 
ve zaruri bir ihtiyaç olduğunu göstermeğe yeter derecede bulunmaktadır. Memleketin umumi 
iktisadi kalkınmasında çok mühim bir rol oynamaya namzet bulunan Mersinde her türlü 
tahmil ve tahliye kolaylıklarını sağlayacak vasıtalarla mücehhez modern bir limanın inşası, bu 
iskeleden yapılacak ithalat ve ihracat yekununu ziyadesiyle artıracaktır. Şöyle ki; 

1- Son senelerde yukarıda izah edildiği vechile tahmil ve tahliye masraflarının 
azalmasıyla maliyet düşecektir. 

2- Mersin ve yakın hinterlandında halen işletilmesine başlanmış bulunan ve yakın 
bir gelecekte muhakkak surette işletilecek olan zengin krom,demir, mangenez, simli 
kurşun, amyant ve linyit madenlerinin istihsal ve ihracatı büyük inkişaflar gösterecektir. 

3- Tahmil ve tahliye masraflarının azalması ve bu işlerin büyük bir sürat ve 
emniyetle başarılması, hinterlandı genişletecektir. 

4- Orman istihsalatı yakın bir atide mühim gelişmeler gösterecek ve binnetice 
ihracatı artacaktır. 

5- Seneden seneye inkişaf etmekte bulunan ve halen vagonlarla sevk edilmekte 
olan senede takriben 200 bin tona baliğ olan narenciye ve sebze mahsulatının bir kısmı 
deniz yoluyla yapılacaktır. 

6- Halen mühim bir kısmı atil bir vaziyette bulunan ve Türkiye‟de ilk defa 
Mersin‟de tesis edilmiş olan cem‟an 70 bin ton istiabındaki umumi mağazalar ve şehir 
içindeki hususi depolar faaliyete geçecektir. 

7- Mütenevvi ve vasıflılı mehzul balıkları olan Cenup sahillerimizde balıkçılığın 
inkişafı ile mühim miktarda ihracat temin edilecektir. 

8- Modern Mersin limanının arzedeceği tahmil ve tahliye kolaylıkları, sürat ve 
emniyeti Şimali İran transitinin bu tarikle yapılmasını sağlayacaktır. 

9- Canlı hayvan ihracatının hemen hemen tamamı Mersin limanından 
yapılacaktır. 

Bu suretle Mersin limanının 1938‟de arz ettiği azami liman faaliyeti yekûnunu teşkil eden 
457.000 (senelik) tonun kolaylıkla birkaç milyon tona baliğ olacağı bedihidir. Aşağıya 
çıkarılan istatistik genel müdürlüğünün yayınladığı istatistik yıllığındaki rakamların belagatı “ 
Mersin‟e Liman Yapılması Fuzuli İsraf Olur” iddiasının yersizliğini isata kafi bir delildir. 
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DIġ TĠCARET: LĠMANLAR VE SINIRLARA GÖRE ĠTHALAT VE ĠHRACAT 
KIYMETĠ. (TL) 

ĠTHALAT 

 

ĠHRACAT 

 

Hali hazır denilebilecek durum bu merkezde olursa Mersinde bir liman yapılması halinde 
dünya piyasalarına en yakın bir yerde kain Mersin‟in ucuz maliyette yapacağı bol ihracat ve 
ithalattan Türkiye‟nin kazanacağı siyasi, ticari ktisadi kazancın derecesini, okuyucularımızın 
takdirlerine bırakıyorum. 
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EK-3   

Akdeniz Gazetesi 10 Nisan 1954 

ĠÇEL TARĠHĠNĠN MUAZZAM GÜNÜ 
BÜYÜK LĠMAN BAYRAMI 25 NĠSAN 1954 PAZAR GÜNÜ KUTLANACAK 

Temel Atma Törenine Reisicumhurumuz Celal Bayar, BMM Reisimiz Refik Koraltan, 
Başvekilimiz Adnan Menderes ve Nafia Vekilimiz Kemal Zeytinoğlu iştirak edeceklerdir. 
Zonguldaktan hareket edecek olan (Liman Kervanı) ayın 17‟sinde şehrimize gelmiş olacak. 
Nafia Vekaleti istimlak müdürü ile Hollanda şirketinin vekili Ankara‟dan şehrimize geldiler. 
Dünkü sayımızda limanımızın temel atma töreninin 23 Nisanda yapılacağı müjdesini 
vermiştik. Aldığımız tamamlayıcı malumata göre törenin 25 Nisan 1954 Pazar günü saat 
9:30‟da yapılması kararlaştırılmış ve bu işlerle meşgul olmak üzere Nafia Vekaleti İstimlak 
Şubesi Müdürü İsmail Hakkı Pekman ile liman inşaatını deruhte eden Hollanda şirketinin 
vekili Mehmet Vasfi Gürel dün şehrimize gelmişlerdir. Yine edindiğimiz malumata göre 
törene bizzat Reisicumhurumuz Celal Bayar, yanlarında BMM Reisimiz Refik Koraltan, 
Başvekilimiz Adnan Menderes, Nafia Vekilimiz Kemal Zeytinoğlu olduğu halde iştirak 
edecekler ve temele ilk harcı uğurlu elleriyle atacaklardır. Halen tekel barut deposunun 
bulunduğu saha tören yeri olmak üzere tesbit edilmiş ve burada gerekli hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Diğer taraftan Zonguldaktan hareket edeceğini bildirdiğimiz (mersin liman kervanı) 17 
Nisanda şehrimize gelmiş olacaktır. dün tören işleri üzerinde görüşülmek üzere devair, 
müessasat ve banka müdürlerinin iştirakiyle Belediye Meclis salonunda bir toplantı yapılmış 
ve valimiz Şakir Canalp‟ın umumi reisliğinde çalışmak üzere 3 komite kurulmuştur. Buna 
göre merasimi idare komitesine: Belediye Reisi Zeki Ayan, Vilayet Jandarma Komutanı 
Albay Muzaffer Ergün, Emniyet Müdürü Selahattin Tugal, garnizonu temsilen bir subay, 
Liman Reisi Celal Öz, Liman Müdürü Safder Feran, Gelir Müdürü Sungur Mavioğlu; tören 
hazırlık işleri: Liman inşaat kontrol şefi Kemal Ardoğan, Yollar 5. Bölgeden mühendis Cevat, 
belediye fen müdürü Şadan Şemin, Tekel Müdürü Seyfi Çetiner, Defterdarlık Muhasebe 
müdürü ve elektrik işleri fen müdürü. Misafirleri ağırlama komitesine DP Vilayet idare heyeti 
reisi Fahri Merzeci, Mıntıka iktisat ve ticaret müdürü Nazım Ozan, Ziraat bankası müdürü 
Safa Acırbay, İş bankası müdürü Şahap Karerimez, Akbank müdürü Macit Karaca, Yapı 
Kredi Bankası müdürü Adnan Tüzmen, Denizbank Acentası Fihami Kuzeyman, Tüccar 
Gabriyel Butros ve tüccar Tevfik Atalay seçilmişlerdir. 

Hollanda şirketinin vekili Mehmet Vasfi Gürel, kendisi ile görüşen bir muharririmize: 
limanın esaslı kısımlarının 3 sene ikmal edilerek işletmeye açılacağını ve yardımcı tesislerle 
birlikte tamamının 5 yılda ikmal olunacağını, inşaatın karadan ve denizden doldurulmak 
suretiyle yapılacağını söylemiştir. Şehrin ön cephesine isabet eden kısımda rıhtım halinde 
büyük bir kordan bulunacak, bundan başka liman deniz spor sahalarını, liman dairesini, yolcu 
salonlarını dış ve iç ticarete mahsus tesisleri, bulunacak bundan başka liman deniz spor 
sahalarını, liman dairesini, yolcu salonlarını dış ve iç ticarete mahsus tesisleri, hububat ve 
ihraç kısımlarını, balık avcılığı mahallerini, dok, deniz üssü, maden depolama, akaryakıt ve 
kömür depolarını ihtiva edecektir. Nafia vekaleti istimlak işleri müdürü derhal faaliyete 
geçerek istimlak muamelelerine başlanacaktır. Bu işlere ait tahsisat vekaletçe vilayetimiz 
defterdarlığı emrine gönderilmiş bulunmaktadır. 
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MÖ.5000-MS.1967 ARASI DÖNEMDE KUDÜS'ÜN EL DEĞĠġTĠRMESĠ 

Tuğba TEKĠN* 

 

Öz 

Kudüs dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Kudüs üç büyük kutsal din olan Musevilik, Hıristiyanlık ve 
Müslümanlık tarafından kutsal kabul edilen bir şehirdir. Bu şehir ayrıca Orta Doğu'yu Kuzey Afrika ülkelerine 
bağlayan önemli bir güzergâh üzerinde olması sebebiyle de önemlidir. Şehrin hem jeopolitik hem de kutsal bir 
özelliğe sahip olması, onu benzersizleştirmiştir. Ayrıca tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olması Kudüs’ün 
incelenmesini de zorlaştırmaktadır. Kudüs günümüzde de hala önemini kaybetmemiştir. Üzerinde hala hak 
iddiaları yaşanmaktadır. Bu çalışma ile birlikte uzun tarihi geçmişi olan Kudüs'ün el değiştirme süreci 
incelenecektir. Sonuç olarak hangi devletin, hangi milletin daha uzun süre burada var olduğuna ulaşılacaktır. Bu 
sayede Kudüs üzerindeki milletlerin ve devletlerin hak iddiaları somut olarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kudüs, Yahudilik, İsrail Devleti, Haçlı Seferi, El Değiştirme. 

 

B.C 5000 A.C 1967 TO CHANGE HANDSOF JERUSALEM 

Abstract 

Jerusalem is one of the oldest settlements in the world. It is a city that was accepted by three big holy religions 
Judaism, Christianity and Islam. This city is also important because of being on the route connecting North 
Africa countries to The Middle East. Having both geopolitical and holy quality of city makes it unique.Also 
because of being one of the oldest settlements, makes difficult the examination of Jerusalem.Jerusalem today, 
still has not lost its importance.Right claims have been continued until now. This study is examined to change 
hand process of Jerusalem in history.Consequently, it will reach that which government have been here longer 
time. Owing to this, right claims of governments will be evaluated as concrete. 

Keywords: Jerusalem, Judaism, the State of Israel, Crulsade, Change Hands. 

 

 GĠRĠġ 

 Bu çalışma, yaklaşık olarak 6000 yıllık bir Kudüs tarihi geçmişi göz önüne alınarak, 
Kudüs’ün el değiştirmesini incelemektedir. Bu nedenle çalışmanın alanından çıkmadan 
fetihler, savaşlar ve savaşsız teslimiyetlerle ilgili bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Kudüs’ün 
tarih içerisinde hangi devletin hâkimiyetinde ne kadar kaldığı saptanmaya çalışılarak bir veri 
oluşturulacaktır.  

Yapılan arkeolojik kazılar neticesinde Filistin toprakları üzerinde ilk yaşam kalıntıları, 
MÖ.10000 yılına kadar geriye götürülebilmektedir. Kudüs toprakları uzun tarihi geçmişi 
nedeniyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Üç kutsal din için önemi Kudüs'ü 
dünyada özel bir konuma getirmiştir. Kudüs jeopolitik açıdan da geçiş yolu üzerinde olması 
nedeniyle sıklıkla farklı devletlerin güç mücadelesine tanıklık etmiştir. Şehre yerleşen ilk 
Kenanlılar olmak üzere İsrailoğulları'nın Mısır'dan bölgeye göçü ile şehir artık kimlik 
kazanmaya başlamış ve İsrailoğulları tarafından Hz Davud dönemi itibariyle sahiplenilmiştir. 
                                                           
* Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler A.B.D 
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Bu dönemden itibaren devletleşme başlamış farklı kabileler tek merkezde toplanmıştır. 
İsrailoğulları'nın şehri haline gelen Kudüs, Hz Davud ile de tek tanrılı bir inanç sisteminin 
yaşandığı ve toplumsal yaşamın en önemli kimliği haline gelmiştir. Babil Sürgünü ile İsrail 
halkının yaşadığı ızdırab Yahudilik ile anavatan duygusunu İsrailoğulları içerisinde 
oluşmasına neden olurken bugünkü Filistin toprakları üzerinde İsrail halkının duygusunu 
anlamamıza ışık tutmaktadır. Bir dinin merkezi ya da bir milletin anavatanı olarak kabul 
edilecek olsa; Kudüs'ün hangi dinin mensup olduğu devletlere ve halklara ait olduğu, geçen 
yıllar içerisinde Kudüs'e hâkim olan devletlerin şehri ne kadar süre içerisinde elinde 
bulundurduğu hesaplanmaya çalışılacaktır. Ayrıca Kudüs için bazı önemli olayları kırılma 
noktaları olarak belirterek, tarihin seyrine nasıl yön verdiğini inceleyeceğiz. 

 Yapılan çalışmalar neticesinde Kudüs'te ilk yaşam belirtileri MÖ 10000 (Çeken, 
2015:4) yıllarına dayanmaktadır. Tam anlamıyla Kudüs şehir olarak, Bronz Çağı başlangıç 
evresinde ortaya çıkmıştır, denilmektedir. Filistin halkının oluşumu, bölgeye Kenaniler'in 
sonra İbranilerin ve Aramiler'in büyük göçlerle gelmesiyle başlamıştır. Bölgeye yaşanan bu 
göçlere Arap (Sami) Göçleri denir. Özellikle Kenaniler'in göçü hala bölgede izlerini taşımakla 
birlikte, ilk olarak bölgeye yani Filistin'e Kenan Ülkesi(Çeken, 2015: 4) denilmektedir. 

 KenaniÜlkesi kabilelerinden Yebusiler, Kudüs şehrini kurmuştur. Hitit ve Hurriler'in 
saldırısına karşı Mısır Krallığı'ndan yardım istendi fakat bunu Mısır Firavunu fırsat bilerek, 
Kudüs'ü MÖ 1468'de Megida Tepesinde yenilgiye uğrattı.Bu dönemde Mısır'da yaşayan 
İsrailoğulları, Hz Musa önderliğinde Mısır Krallığı'ndan kaçarak 40 yıl kadar Sina 
Yarımadası'nda, çölde yaşamlarını sürdürürler. Bu sırada Musa ölür ve Musa'nın kardeşi Yeşu 
liderliğinde MÖ 1180'de Filistin'e İsrailoğulları yerleşmiştir. (Akbıyık, 2010: 8). Böylece 
İsrailoğulları'nın bölgedeki varlığı başlamıştır fakat Kenanlılarla büyük çaplı savaşlar 
yaşanmadığı görüşü ağırlıklıdır (Çeken, 2015: 4).İsrailoğulları bölgede 2000 yıl kadar göçebe 
olarak yaşadılar.''Hakimler'' adlı kabilelerin ileri gelenleri bir sorun olduğunda duruma 
müdahale ederlerdi ve durum eski haline geldiğinde liderlikten çekilmekteydiler. Yahudo, Hz 
Davud'un yaşadığı bir kabileydi ve bu kabilenin ilk lideri Saul idi. Ardından Davud, Yahudo 
Krallığı'nı kurdu. Kudüs’üYebusiler'in elinden alarak, MÖ 1000 yılında başkent yaptı 
(Akbıyık, 2010: 8). 

 Hz Davud'un yerine oğlu Hz Süleyman geçti. İsrail İmparatorluğu Süleyman 
döneminde Altın Çağını yaşadı.Sanatta, edebiyatta ve ticarette büyük gelişmeler elde etti. 
Süleyman’ın ölümü ile ülke Kuzey ve Güney Krallığı olmak üzere ikiye ayrıldı. İç 
karışıklıklar nedeniyle. Güney Krallığı Davud'un hanedanlığının egemen olduğu iki kabileden 
oluşan ve Kudüs merkezli Yahudo Krallığı'ydı. Kuzey Krallığı ise İsrail Krallığı olarak on 
İsrail kabilesinden oluşmakta başkenti de Samurra idi.200 yıl kadar yaşadı ve MÖ 722'de 
yıkılarak Asurluların hâkimiyetine girdi (Çeken, 2015: 13). Asur Kralı MÖ 727-628 yılları 
arasında Yahudo Krallığı'nı hedef aldı. Fakat Yahudo Kralı Hezekiah, Asur saldırılarına karşı 
şehir hazırlandı. Asur Kralı Sanneherib, Yahudo Krallığı'nın 46 yerleşim yerini ele 
geçirdikten sonra Kudüs'ü ablukaya aldı. Fakat kuşatmayı kaldırarak ülkelerine geri döndü. 
Bunun sebebi tam olarak bilinmemekle (aktaran Çeken, 2015: 13) beraber veba salgını önemli 
nedeni olarak görülmektedir(aktaran Çeken, 2015: 13).Yahuda Krallığı MÖ 586'da Babil 
istilası ile yıkıldı. Yahuda Krallığı Asurlular'ın yıkılmasından sonra Mısır ve Babil arasında 
bir tampon bölge konumundaydı (Çeken, 2015: 14). Babil Kralı Nabukatnezzar, Yahuda Kralı 
Yehoyakin'in Babil'in, Mısır ile MÖ 608'de yaptıkları Megatta Savaşı'ndan sonra Mısır ile 
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anlaşması (aktaran Çeken, 2015: 14) ve Babiller'in Mısır'ı etki altına alamamaları, nedeniyle 
Babil Kralı Nebukatnezzar Kudüs'e girerek Yahuda Kralı Yehoyakin'i emri altına aldı 
(aktaran Çeken, 2015: 15). Ailesini, idarecilerini, askerlerini ve çok sayıda esnafını Kudüs ve 
Yahuda'dan çok sayıda Yahudi'yi sürgüne gönderdi (Çeken, 2015: 15). ''Babil Sürgünü'' 
olarak tarihe geçen bu olay MÖ 597'de gerçekleşmiştir (aktaran Çeken, 2015: 
15).Yehoyakin'in yerine Sidkiya Kral oldu(aktaran Çeken, 2015: 15). Mısır Firavunu ile iş 
birliğine girişerek ayaklanma çıkardı. Bunun üzerine Nabukatnezzar,Kudüs’de MÖ 586'da 
(aktaran Çeken, 2015: 15) korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Kudüs ateşe verilip duvarları 
yıkıldı (aktaran Çeken, 2015: 15). Kudüs bu hadiseden sonraki 50 yıl boyunca harabe halinde 
kaldı. Babil İmparatorluğu, Pers Kralı Sirus(aktaran Çeken, 2015: 17) tarafından MÖ 538'de 
Kudüs'ten çıkartıldı. Pers İmparatorluğu, Babil İmparatorluğu'nun aksine Yahudiler'e karşı 
ılımlı bir politika izledi.Dinlerini ve kültürlerini yaşamalarına fırsat verdi.Babil döneminde 
sürgün edilen Yahudilerin aradan 70 yıl geçmesinden sonra tekrar Kudüs topraklarına 
dönmelerine izin verilmiş oldu. Kudüs'e dönen Yahudiler Persler tarafından atanan bir vali ile 
yönetiliyorlardı. MÖ 332'de Makedonya Kralı Büyük İskender'in doğu seferi ile Pers 
hâkimiyeti sona erdi (Çeken, 2015: 18-20). Büyük İskender, İsos Savaşı ile Persler'i yenerken 
Yahudiler'in kendisine itaat etmesini istedi.Fakat Yahudiler Perslere olan bağlılıklarından 
dolayı buna yanaşmadılar.İskender Kudüs'e askeri amaçla yönelince şehrin en etkin lideri olan 
Haham Jaddua, Büyük İskender'i şehrin girişinde karşıladı (aktaran Çeken, 2015: 22). Bu 
durum Yahudilerin direnmeyerek şehri teslim ettiğini göstermektedir.Yahudilerdeki bu 
ılımlılık İskender tarafından da karşılığını bulmuştur.İskender Yahudiler'i özgür bırakarak 
kendilerini yönetme hakkı verdi ve yedi yılda bir defa vergiden muaf tuttu.Kudüs'e ve 
tapınaklara Grekler1 tarafından asla zarar verilmeyeceğinin sözünü verdi.Büyük İskender MÖ 
323'de ölünce ülke generaller tarafından paylaşıldı.Filistin bölgesi Ptolemy'in (aktaran Çeken, 
2015: 23) payına düştü.Ptolemy Kudüs'ü egemenliği altına aldı. Yahudiler'e hoşgörülü 
davrandı.Yahudileri İskenderiye'ye göçe teşvik etti (aktaran Çeken, 2015: 23). Böylece 
Kudüs'te Yahudi nüfusu azalırken, Grek kültürünün egemenliği arttı.Bu bölge 101 sene 
boyunca Mısır egemenliği altında kaldı (aktaran Çeken, 2015: 23). Slevist lider III.Antiokus 
MÖ 198'de Kudüs'ü ele geçirdi.Yahudilere kendi inançlarını yaşama konusunda serbest 
bıraktı. 

 Slevistler, Ptolemiler'den farklı olarak Grek kültürünü de dayatıyorlardı (aktaran 
Çeken, 2015: 24). Yunan sanat anlayışı Kudüs'deki kurumsal yapılara da yansımaya başladı. 
Asimilasyon politikası da başlatıldı. Yahudi ayinleri engellenmeye çalışılıp, sünnet olmak 
yasaklanmıştır. Musa yasalarına uygun hareket edenler ölüm ile cezalandırıldı (aktaran 
Çeken, 2015: 24). Yahudiler arasında Kudüs'ün bazı bölgelerinde ayaklanmalar yaşandı.Kral 
IV.Antiokhus katliamlar gerçekleştirerek ayaklanmaları bastırdı. MÖ 168'de 40000 Yahudi 
katledildi. AntiokhusEpifanes'inYahudiler'e yönelik zorla Hellenleştirme2 politikaları ve dini 
ritüellerini uygulamadaki yasakçı anlayışı, Hasmonay ailesinden olan rahip Matatyas'ın 
önderliğinde  (aktaran Çeken, 2015: 25) büyük bir isyan başlamasına sebep oldu. Matatyas'ın 
ölümü ile isyanın lideri oğlu Judas oldu. V. Antiokhus'un (100000 piyade 20000 süvari,12 fil) 
büyük ordusuna karşı başarı göstererek MÖ. 164'de Kudüs'ü aldılar. Asıl büyük başarı 

                                                           
1 Eski Yunanlı demektir. 
2Antik Yunan kültürü ya da Helen uygarlığının ve daha dar bir anlamıyla, dilinin, özellikle Makedonya'nın 
Büyük İskender zamanında, Yunanistan tarafından fethedilmiş yabancı insanlar üzerinde ya da onun etki 
alanında tarihsel yayılımıdır. 
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Matatyas'ın küçük oğlu Siman zamanında MÖ 142'de Romalıların yardımıyla Kudüs’de 
bağımsız bir idare kurmaları ile gerçekleşti. Böylece Haşmonaylar olarak bilinen bir Yahudi 
devlet ortaya çıktı. Roma generali Pompei,Haşmonaylar'ın üzerine sefer düzenledi; amaç iki 
sülale arasındaki taht kavgasını sonlandırmaktı, fakat asıl amaç Kudüs'ü ele geçirmekti. 
Kudüs’ü ele geçirmek için 3 ay mücadele verdi ve MÖ 27 Mart 63'de 2000 kadar Yahudi'yi 
katlederek şehri ele geçirdi. Şehir iç işlerinde serbest, dış işlerinde (siyasi)  Roma'ya bağlı bir 
devlet haline geldi. Roma’ya karşı bağlı olmayı istemeyen Yahudiler'e karşı, Roma’nın Suriye 
valisi Gabinus tarafında Yahudi ayaklanması MÖ 57'de Kudüs’de yaklaşık 3000 kişiyi 
öldürerek, 3000 kişiyi de sürgün ederek bastırıldı (aktaran Çeken, 2015: 30). Bölgede Roma 
artık ''Parçala, yönet''sistemini devreye soktu ve bölgeyi beşe ayırdı (Çeken, 2015: 23-30). Bu 
politika başarılı olmadı ve tekrar isyan çıktı. Yaşanan isyanlarla çok sayıda Yahudi'nin 
katledilmesine ve yeni nesilde milliyetçilik duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına neden 
olurken, Yahudiler atalarının intikamını alma hırsına büründüler (aktaran Çeken, 2015: 54). 
Yahudiler bu intikam hırsı ile MS 115'de başlayan ilk isyanda Kirane'de3 220000 kişi (aktaran 
Çeken, 2015: 54) Kıbrıs'ta da 240 kişiyi öldürdüler. Mısır ve Mezopotamya dâhil yaklaşık 
500000 Romalı Pagan ve Hıristiyan'ı öldürdüler (Çeken, 2015: 54).Yahudiler meşhur haham 
Rabbi Akiba'nın desteğiyle, kendini mesih ilan eden ve asker olan Bar Cohba'nın önderliğinde 
Kudüs'ün Bether kasabasında 132 yılında büyük bir isyan başlattılar (aktaran Çeken, 2015: 
56) Gerilla taktiği uygulayan Yahudiler başarılı oldular ve bölge üzerinde kısa sürede olsa bir 
hakimiyet kurup kendi paralarını bastırdılar (aktaran Çeken, 2015: 57). 134 tarihinde Roma 
ordusu 52 farklı cepheye yayılan savaşta Yahudileri mağlup etti ve Bar Cohba 135'de 
öldürüldü 580000 Yahudi katledildi (aktaran Çeken, 2015: 57). İsyan bastırıldıktan sonra 
Yahudilerin Kudüsde yaşaması yasaklandı.Bar Copha isyanından sonraki 200 yıl Kudüs 
tarihin en az bilinen kısmıdır. Yahudiler kovulduktan sonra Roma idari sistemi altında 
Hıristiyanlar sorunsuz bir şekilde yaşamını sürdürmüştür (aktaran Çeken, 2015: 59). Roma'nın 
ikiye ayrılmasından sonra Kudüs Doğu Roma(Bizans) İmparatorluğunun hâkimiyetine girdi. 
Bizans İmparatoru Büyük Konstantin Hıristiyanlığı serbest bir din haline getirdi MS 
313'de.Böylece Kudüs'te Hıristiyanlığın yükselişi başladı. Kudüs Hıristiyanlığın sembolleriyle 
donatıldı. 

 Persler, Yahudiler'in de desteğiyle 614'de Kudüs'e girdi (aktaran Çeken, 2015: 80) 
26000 Yahudi Pers ordusuna katılmıştı (Çeken, 2015: 59-64-80).550 yıllık Hıristiyanlar'ın ve 
Roma'nın hâkimiyeti sona erdi.Bu kadar uzun süren bu hâkimiyetin sona erme nedeni; Doğu 
Roma'nın Yahudiler üzerindeki baskısının artmasıdır (aktaran Çeken, 2015: 73).Yahudiler'e 
yönelik yeni fermanlar çıkarıldı. Sinagog4 inşa etmeleri ve orduda görev almaları yasaklandı, 
bu durum nedeniyle çok sayıda Yahudi zümresinden kişi din değiştirirken Yahudi ve 
Hıristiyan toplumu arasında bir ayrışma söz konusu oldu ve kiliselere saldırılıp, Sinagoglar 
ateşe verildi. Justinyan, tek devlet, tek kanun, tek kilise prensibini yerleştirdi (aktaran Çeken, 
2015: 76). İmparator Justinyan'ın Yahudilere yönelik baskıcı ve yasakçı yaklaşımı Kudüs'e 
olan yaklaşımıyla zıtlık içerisindeydi. İmparator Kudüs'ü Hıristiyanlığın merkezi olarak 
görüyordu, şehirdeki imar faaliyetlerinde Bizans mimarisi damgasını vurdu. Bizans 
imparatorluğunu doğuda en çok uğraştıran güç olan Sasaniler (ikinci Pers İmparatorluğu) 
542'de I.Hüsrev (aktaran Çeken, 2015: 80) liderliğinde Kudüs'e saldırıda bulundu. Fakat veba 
salgını nedeniyle geri çekildi (Çeken, 2015: 80). Sasaniler büyük bir orduyla 613'de Bizans'a 
                                                           
3 Günümüzde Libya Sınırları içerisinde yer alan şehir. 
4Diğer adı havra, Yahudilerin ibadet ettiği tapınaklara denir. 
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bağlı Ürdün ve Filistin bölgesine doğru ilerlemeye başladılar (aktaran Çeken, 2015: 
80).Hıristiyanlardan intikam almak ve şehri ele geçirmek için bu durumu fırsat bilen (aktaran 
Çeken, 2015: 80) 26000 Yahudi Sasani ordusuna katıldı (aktaran Çeken, 2015: 80). 614'te 
Sasani ordusu Kudüs'e girdi.Kudüs halkı hazırlıksız yakalanmıştı ve buradaki Bizans 
garnizonu da Sasani ordusuna karşılık verecek durumda değildi (aktaran Çeken, 2015: 80). Bu 
nedenle Kudüs halkı fazla direnç göstermeden Sasani ordusuna şehri teslim etti (aktaran 
Çeken, 2015:81). Fakat Sasani ordusunu geri çekilmesiyle ayaklanma çıktı,çıkan 
ayaklanmada çok sayıda Yahudi ve Sasani öldürüldü. Geri dönen Sasani ordusu üç haftalık 
bir direnişten sonra Hıristiyanlar'a karşı büyük bir katliam uyguladı (aktaran Çeken, 2015: 
81). Tarihçiler arasında tartışmalı olmakla birlikte 90000 Yahudi'nin öldürüldüğü 
belirtilmektedir. Sasaniler tarafından 35000 Hıristiyan esir olarak ele geçirildi.Çok sayıda 
Hıristiyan şehri terk etti.Geriye kalanlar ise Yahudiler tarafından öldürülmek için Pers 
ordusundan köle olarak satın alındı. Bizans ordusu Sasani İmparatorluğu'na yürüdü ve 14 
Eylül 630'da Kudüs'ü Sasani İmparatorluğu'ndan geri aldı.O gün Hıristiyanlar tarafından hala 
kutsal Haç Günü olarak kutlanır (aktaran Çeken, 2015: 85).Kudüs'ün tekrar alınmasıyla 
birlikte bölgeye Sasaniler sayesinde tekrar yerleşen Yahudilerin,Heraklius tarafından tekrar 
yürürlüğe konulan karar ile Kudüs'e 3 milden fazla yakına yaklaşması yasaklanmıştır (Çeken, 
2015:81-85).Çok sayıda Yahudi göç etti veya Arap ordularına katıldı.Çok sayıda Yahudi din 
değiştirdi (aktaran Çeken, 2015: 86).Böylece Yahudi nüfusunda azalma oldu. 

 Heraklius'unSasani egemenliğinden aldığı Kudüs yaklaşık 10 yıl sonra 638'de Hz 
Ömer tarafından  teslim alındı (Balcı, 2002: 307).Böylece 300 yıl sürecek İslam hakimiyeti 
başlamış oldu. Kudüs şehri IV. asırdan Haçlılar'dan geri alınıncaya kadar yaklaşık 7 asır 
boyunca sakin bir dönem geçirdi (aktaran Çeken, 2015: 86). 637 Yermük Savaşı'ndan sonra 
Bizans askeri gücü zayıflamış ve Orta Doğu topraklarındaki üstünlük İslam ordularının eline 
geçmişti (Balcı, 2002: 307-308). Bizans'ın yalnızca Filistin bölgesinde bir ayağı vardı. Bu 
bölge İslam devleti için önemliydi. Çünkü Filistin bölgesinin Bizans denetiminde olması 
Suriye bölgesinin kontrol altında tutulmasını zorlaştırmaktaydı. İslam devleti tarafından 
Kudüs'e bir mektup gönderildi ve İslam'a davet edildi. Bunun kabul edilmemesi durumunda 
ise cizye5 ödeme şartı ile şehirde yaşamalarına izin verilecek aksi takdirde Kudüs üzerine 
yapılacak seferde eli silah tutan herkes öldürülecekti, denilmiştir. Bunun üzerine Kudüs halkı, 
Hz Ömer'in bizzat yapacağı bir antlaşma ile Müslümanlar'ın hâkimiyetini tanıyacaktı. Hz 
Ömer devlet başkanlığı sıfatıyla iki antlaşma yaptı birisi Filistin halkı diğeri Lüt halkı ile 
yapılan antlaşmadır (aktaran Balcı, 2002: 306). Antlaşma Patrik Sophranius ile Hz Ömer 
tarafından imzalandı (aktaran Balcı, 2002: 306). Filistin (İliya ) antlaşmasında İliya'da Filistin 
halkı ile birlikte Yahudilerden hiç kimse oturmayacaktı (aktaran Balcı, 2002: 309). Antlaşma 
638 yılında imzalandı.Bu antlaşma imzalanması ile Bizans'ın bölgedeki son uzantısı da 
kaybedilmiş oldu.Bizans hem dini hem de siyasi açıdan önemli bölgesini kaybetmiş oldu 
(Balcı, 2002: 309). Hızla büyüyen İslam Devletinde Hz Osman'ın katledilmesi ile ilk iç savaş 
başlamış oldu.Şam valisi olan Muaviye ile Irak (Küfe) valisi olan Hz Ali ordusunda Sıffın 
savaşı gerçekleşti. Bu halifelik mücadelesinin sonunda İslam devletinin merkezi Şam'a taşındı 
veEmevi soyundan olan Muaviye ile ilkEmevi hanedanlığı dönemi başladı. Bu dönem 
boyunca Kudüs Emeviler'in hâkimiyetinde kaldı. Emeviler'in ırkçı politikasının artması ile 
Arap olmayanlara karşı yürütülen ikinci sınıf insan muameleleri ve halifenin de otoritesinin 
zayıflaması nedeniyle Bağdat’ta 750 yılında Abbasi halifeliği ilan edildi. Kudüs, Halifeliğin 
                                                           
5İslam ülkelerinde Müslüman olmayanlardan alınan bir vergi türüdür. 
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Bağdat'a taşınması ile Abbasilerin hâkimiyetine geçmiş oldu.Abbasiler hiç bir zaman 
Müslüman dünyanın tümüne egemen olamamışlardır.Çünkü onlar iktidarı ele geçirdiklerinde 
İspanya bir Emevi Prensi'nin öncülüğünde imparatorluktan ayrılmıştı (Robinson Ed.,2005: 
42-62). Abbasi halifesinin koruyuculuğunu üstlenen Selçuklular, Melih Şah'ın ölümüyle iç 
karışıklık içindeydi ve bu durum 1105 yıllarına kadar da sürdü. Kudüs bu dönemde kendi 
kaderine terk edilmişti (Hillenbrand,2015: 65). Suriye'de çok sayıda şehir valiler tarafından 
bağımsız şekilde yönetiliyordu siyasi bir birlik yoktu. Kudüs Selçuklulara bağlı Artuklu 
ailesinden olan Türkmen Beyi Sökmen ve kardeşi il Gazi'nin elindeydi. Fatımiler 1097'de 
Kudüs'ü Türkmen beyinin elinden aldı. Fatımiler 1 yıl önce Selçuklulardan almış olduğu 
Kudüs'ü 1 yıl sonra Haçlılara vermiş oldu. Fatımiler Efdal Komutasında Aşkelan’daHaçlılar'a 
yenildi. EfdalTürkler'in Mısır'a girme tehlikesi nedeniyle Haçlıları tampon bölge olarak 
görüyordu. Haçlı Seferleri'nden haberi vardı fakat Antakya'yı ele geçirmeleri ile hızlı 
ilerleyişlerinden sonra Efdal endişeye düştü ve karşı harekete geçti ama Haçlı ordusu çok 
kalabalıktı karşı koyabilecek gücü yoktu. 14 Temmuz 1099'da Kudüs Haçlılar tarafından ele 
geçirildi.70000'den fazla Müslüman öldürüldü. Haçlılar'a karşı güçlü bir Müslüman birliği 
oluşturulamamıştı. Çünkü Müslümanlar kendi aralarında iç çekişmelerle uğraşırken Haçlı 
birliklerine karşı bir bütünlük oluşturamadılar. İslamiyet’in başlarında gökyüzünde tek bir 
tanrı, yeryüzünde de tek bir hükümdar ve hukuk bulunduğu ilkesi geçerliydi (Hillenbrand, 
2015: 93-106). Fakat artık İslam devletinde mezhepsel parçalanmaları kesinleşmişti. Haçlı 
birlikleri 1099'da Kudüs surlarına dayandığında kent 1000 Fatımi askeri tarafından 
savunuluyordu.6 hafta süren savaşın sonunda 15 bin Haçlı Duvarları delmeyi başarmıştı 
(Goldschmıdt ve Lawrence, 2008:137-138). 1144'de Selçuklu'nun Musul  Valisi Zengi, Haçlı 
Seferleri'nden sonra Müslüman kıvılcımını ateşleyen ilk kişi oldu. Urfa Kontluğunu 
Haçlılardan geri aldı. İkinci Harçlı Seferi Şam, Urfa ve Suriye bölgesi için gerçekleşti 
Müslümanları uyanışı Haçlıları endişelendirmişti. Sonrasında ise Zengi'nin oğlu Nurettin 
Suriye'yi Haçlılardan aldı. Nurettin 1154'de Şam'ı ele geçirdi. Suriye’de tek bir Müslüman 
gücü oluşturuldu.  

 Mısır'da Fatımi yönetiminde, vezirlerin yönetime hâkim olması ve iç karışıklıkların 
yaşanıyor olması, Nil valiliğini ele geçirmek isteyen Nurettin ve Kudüs Haçlı Krallığı’na 
fırsat doğurmuş oldu.Nurettin'in Generali Şirkuh hızlı davranarak iç karışıklık içindeki Mısır'a 
ulaştı. Bu sayede Mısır'ın bir Haçlı istilasına uğramasını engellemiş oldu ve başarısı ile Fatimi 
Vezirliğini kazanmış oldu. Abbasi Halifeliği'ne bağlılıklarını bildirdiler fakat 1171'de 
Selahattin Eyyubi Sultanlığını ilan etti. Selahattin Eyyübi,Nurettin’in ölümünden 3 yıl sonra 
Suriye'de iktidarı ele geçirdi.1187'de Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti (Goldschmıdt ve 
Lawrence,2008:170-172). Hıttın Savaşı 4 Temmuz 1187'de gerçekleşti ve Kudüs 2 Ekim de 
teslim oldu. Selahattin ile Frenkler6 arasında 1192 'de bir ateşkes imzalandı (Goldschmıdt ve 
Lawrence,2008:192).Kudüs'ün alınmasından 1 yıl sonra Selahattin Eyyubi öldü. 

Suriye'de 12.yy da Türk komutanlarının kurdukları sülale hanedanları ile ele 
geçirdikleri iktidarlarda askeri faaliyetler için halifenin resmi onayını almaları gerekiyordu  
(aktaran Hillenbrand, 2015: 191).Bu liderler kendilerini Sünni İslam savunucusu ve Frenklere 
karşı cihadın destekçisi olarak görüyorlardı. Selahattin için Kudüs stratejik bakımdan önemli 
değildi; ama Selahattin cihat hareketinin odağı haline gelmişti(Hillenbrand, 2015: 204-216). 
Selahattin Kudüs'ü almak için 2 Ekim Cuma günü olan Peygamber'in göğe çıkışının (Miraç 
                                                           
6 Müslümanlar Haçlılar için Frenkler demektedir. 
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Hadisesi) yıl dönümünü bekledi. Selahattin'in ölümünden sonra 1193-1249 yılları arasında 
toprakları kendi ailesinin mensuplarınca Eyyubiler olarak bilinen hanedanca yönetildi. 
Memlükler'in darbesine kadar süren Eyyubi egemenliği, Eyyubi ailesinde büyük çekişmeye 
ve çoğu kez Frenklerle uzun barış dönemlerine sahne oldu. Eyyubiler,Selçuklular gibi 
devletten çok beyliklerin konfederasyonu şeklindeydi (aktaran Hillenbrand, 2015: 215-216). 
Selahattin'den sonra Frenklere karşı savaştan çok barış gözetildi. Kudüs bir süre için 
Frenklere geri verildi ve daha sonra Orta Asya'dan gelen Harzemler tarafından işgaledildi. 
Kudüs'ün alınmasından neredeyse 50 yıl geçmişti ki Kudüs üzerine V. Harçlı seferinin 
düzenlenmesi tehdidi nedeniyle Eyyubi Sultanı Muazzam tarafından Kudüs savunma hatları 
yıktırıldı ve Müslüman halk büyük üzüntü ile Kudüs'ü terk etti(Hillenbrand, 2015: 218-230). 
Eyyubi Sultanı 1229'da Kudüs'ü 10 yıllığına II. Friedrich’e fiilen bırakdı(aktaran Hillenbrand, 
2015: 230). İmzalanan antlaşmaya göre Müslümanlar ve Yahudiler Haremüş-Şerif hariç şehre 
giremeyecekti; bu kutsal alanın yine Müslümanlar'ın elinde kalması ve orada Müslüman 
ibadetinin engelsiz sürmesi konusunda antlaşmaya varıldı. 1239'da Kudüs tekrar Eyyubiler'in 
hâkimiyetine girdi. Nasr Davud'un girişimiyle,(Hillenbrand, 2015: 230-234) Eyyubiler 
arasında iç çekişmelerin bir sonucu olarak, Mısır'daki Eyyubi hükümdarı Melik Salih Eyyub'e 
karşı Nasr Davud'a ve müttefiklerine Frenk yardımı vaadi karşılığında Kudüs bir kez daha 
verildi (aktaran Hillenbrand, 2015: 234). 

 Eyyubi  Sultanı Necmeddin Eyyub düşmanlarını yenebilmek için Kıpçak Türkleri olan 
Harzemler'i bölgeye çağırdı.Moğol istilasından kaçan bu göçebe topluluk 1244'de Kudüs'e 
girdi(aktaran Hillenbrand, 2015: 234). Mısır Eyyubiler’ninHarzemler ile ittifakına karşı 
Suriye Eyyubiler'i ile Frenkler ittifak gerçekleştirdi ve Harbiye'de çarpıştılar, Kudüs izleyen 
dönemde Mısır Eyyübiler'inin hâkimiyetindeydi. Kudüs ara sıra Suriye Eyyubilerin eline 
geçti(Hillenbrand, 2015: 234-239).Mısır'da Eyyubi hanedanlığının yerini 1250'de Memlüklü 
Hanedanlığı aldı.Memlük Hanedanlığı döneminin başlarında hala süren Haçlı faaliyetleri ile 
birlikte Orta Doğu'da Moğol saldırıları yaşanmaktaydı. Memlük ordusu Baybars komutasında 
Eylül 1260'da KitboğaNayo'un komutasındaki Moğol birliklerini AynCalut Muhaberesinde 
yenilgiye uğrattı. Moğolların 1258'de son verdiği Abbasi halifeliğini Mısır'da 1261'de 
canlandırdılar. Bu durum Memlük Hanedanlığının dindarlık göstergesidir. Yaklaşık olarak 
250 yıl boyunca Memlük idaresinde kalan Kudüs 1516'da Osmanlı hâkimiyetine 
girmiştir.Fatih döneminden itibaren Memlükler ile Osmanlı'nın arası açılmıştır (http:// 
akademikperspektif.com, 01.04.2014). Şii propagandasını Anadolu'ya yaymak isteyen 
Safaviler ile Memlükler işbirliği içerisindeydi.Çaldıran Savaşı ile Safaviler yenilgiye 
uğratıldıktan sonra Osmanlı ordusu güneye Suriye sınırlarına yöneldi.Memlükler ile tampon 
bölge olan Dulkadiroğulları'nı ortadan kaldırdı.Suriye sınırları içerisinde Memlük ordularıyla 
gerçekleşen Mercidabık7 Meydan Muhaberesi sonucunda Memlük ordusu geri çekildi.Her iki 
orduda yaklaşık olarak aynı güçteydi fakat Osmanlı Devleti güçlü silahlara ve ateşli toplara 
sahipti.Memlük ordusu geri çekilirken Osmanlı ilerleyişine devam etti.Osmanlı Halep'ten 
sonra Şam'ı kolayca aldı.Osmanlı Veziri Azamı Sinan Paşa kısa zaman da Kudüs ve Gazze'yi 
fethetti.Kudüs'te direniş olup olmadığı tartışmalı olmasına rağmen o sırada Kudüs'te 
Memlükvalisi İli Bey Memlük ordusunda yer aldığı biliniyor olması Kudüs'ün fethedildiği 
kanısı güçlenmektedir.Kudüs'ün fethinin tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Yavuz Sultan 
Selim 31 Aralık'ta şehre gelmiştir. Fetih tarihi ekim ayı olarak kabul görmektedir (aktaran 

                                                           
7 Bu bölge Halep, Kilis ve Gaziantep bölgesini kapsamaktadır. 
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Yaşar, 2003: 109). Kudüs 1516'dan İngiltere'nin 1917'de bölgeye hakim olmasına kadar olan 
süre içerisinde yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. 

  İngiliz Başbakanı D.Lloyd George, General Allenby'e kabinenin Noel'den önce 
Kudüs'ün ele geçirilmesini beklediğini söylemiştir (Üzen, 2009: 330). Allenby 1917 Haziran 
ayında hazırlıklarına hız vermiştir.Bu sırada Türk genelkurmayı İngiliz hazırlıklarından 
habersiz olarak Mart 1917'de kaybettiği Bağdat'ın geri alınmasına ağırlık vermiştir. Yıldırım 
Orduları Grubu Komutanlığı oluşturularak Alman Generali Falkenhayn komutanlığın başına 
atanmıştır (Üzen, 2009: 330). Filistin'de İngiliz tehdidinin artması üzerine Türk Birlikleri 
Filistin'e yönelmiştir fakat General Allenbyn 31 Ekim 1917'de hazırlıklarını tamamlamıştır. 
Birussebi ve Gazze üzerine saldırıya geçmiştir. Türk kuvvetleri geri çekilmiş 40 gün sonrada 
Kudüs Türkler tarafında boşaltılmıştır.9 Aralık 1917'de son Kudüs Mutasarrıfı İzzet Bey 
Belediye Bakanlığı'na bir mektup vererek şehirden ayrılmıştır (Üzen, 2009: 332).Böylece 
Kudüs'de Osmanlı egemenliği sona ermiş oldu. 

 Filistin ve Kudüs'de manda yönetiminin yerli halkın oyuna başvurmadan uluslararası 
bir örgütün kararıyla kurulması hukukun çiğnenmesidir (Ataöz, 1980: 35). 1917' de fiilen 
başlamış olan İngiliz yönetimi 19-26 Nisan 1920'de yapılan San Remo Konferansı ile Filistin 
üzerinde İngiliz manda yönetimi garanti altına alınmıştır (Kızıloğlu, 2012: 52). Milletler 
Cemiyeti Konseyi'nin 24 Temmuz 1922'de aldığı 28 maddelik karar ile Filistin'deki İngiliz 
manda yönetimi kararları belirlenmiştir. Filistin bölgesinin İngilizmandasına verildiği 
dönemde %93 (7008 000) Arap, %7 (57 000) civarında yabancı olmak üzere bir etnik dağılım 
söz konusuydu. Bu tarihten itibaren İngiliz yönetimi bölgeleye Yahudi göçüne göz yumdu. 
İngiliz yönetimi bir yandan 1917 Balfour Bildirgesi'yle Yahudiler'le manda yönetimi arasında 
bir denge kurmaya çalışmış, diğer taraftan Araplarla Yahudiler arasında bir denge ve iş birliği 
geliştirme çabası içerisinde olmuştur. Araplar İngiliz yönetiminin bu politikasına hoş 
bakmamıştır (Kızıloğlu, 1980: 54-57).Çünkü Araplar Yahudileri Filistin toprakları üzerinde 
bir taraf olarak görmemektedir. İngiliz yönetiminin Yahudi çıkarlarını gözetmesinden hoşnut 
değillerdir. Yahudiler ile Arap halkları arasında 1920-1930 yılları arasında şiddet eylemleri 
artmıştır. İngiliz yönetiminin Filistin sorunu üzerine oluşturulan rapor niteliğindeki Possfield 
Beyaz Kitabı Yahudi protestolarını arttırırken Arapların sorunlarına ışık tutmaktaydı. İngiltere 
Başbakanı McDonald 1931'de İngiltere'nin 1917'de Balfour Deklarasyonu'nu benimsediğini 
yani yüzlerini tekrar Yahudi toplumunun önceliklerine çevirdiklerini kabul etti.1933'de 
Alman antiseptizm söylemleri nedeniyle Filistin'e ile olan Yahudi göçleri arttı. İngilizler artan 
Yahudi göçleriyle çatışmalarla bir çözüme varamayacağını anlayınca, konuyu 2 Nisan 
1947'de Birleşmiş Milletlere taşımıştır. Birleşmiş Milletler özel Komitesi (UNSCOP) 
kurularak incelemeler başlamıştır. İki taslak hazırlanmış 1. Taksim Plan; çoğunluk tarafından 
kabul gören bağımsız bir Yahudi ve Arap devleti ile Birleşmiş Milletler gözetiminde olacak 
Kudüs şehri üçe ayrılmış olacaktı. Bu plan çoğunluk tarafından desteklenmekteydi. Azınlığın 
desteklediği plan ise Kudüs başkentli federatif bir Filistin Devlet'i ön görüyordu. Yahudiler 
birinci görüşü desteklemekle birlikte Araplar her iki görüşe de karşı çıkmıştır. Devletler 
hukukuna göre bir uluslararası örgütün Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi Devlet'i kurma 
yetkisi olamazdı (Ataöz, 1980: 38). 1948'de kurulan Yahudi Devlet'i Birleşmiş Milletler'in 
düşündüğü bir Yahudi Devleti'ne uymamaktaydı.14 Mayıs 1948'de İngilizler'in yönetimi sona 
ererken 15 Mayıs 1948'de İsrail Devleti kurulduğunu ilan etti (Ataöz, 1980: 40-41). İsrail 
devleti Kudüs'ün batı kesimini işgal etti. Birleşmiş Milletler kararı ile kendine ayrılan toprak 
14500 km iken İsrail'in işgal ettiği toprak 20 850 kmdir.Toplam Filistin toprağı ise 26 323 
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km'dir (Ataöz, 1980: 40-43). Bu durum gösteriyorki İsrail kuruluşu itibariyle geniş topraklara 
yayılmayı amaçlamıştır. 

 Kudüs'ün doğu kısmını ise de Ürdün İşgal etmiştir. 30 Kasım 1948'de İsrail-Ürdün 
Ateşkes Antlaşması ile 3 Nisan 1949 Müzakere Antlaşması yapıldığından söz edilmektedir. 
Birleşmiş Milletler Kudüs'ün işgal durumunda olmasına rağmen Birleşmiş Milletler 
denetiminde olması yönünde çaba sarf etti, fakat 23 Ocak 1950’de Yeni Kudüs'ü, İsrail 
başkenti olarak ilan etti. 1967'ye kadar Kudüs'ün İsrail ile Ürdün arasında bölünmüş olarak 
kalması son bulurken Kudüs İsrail denetimine geçti. 

 Yukarıda anlatılalar doğrultusunda kronolojik sıraya göre el değiştirmesini 
incelediğimiz Kudüs şehrinin, tablo oluşturularak uzun tarihi geçmişini incelememiz 
kolaylaşmıştır. Günümüzde hala üzerinde hak iddialarının yaşandığı bu şehirde sayısal verileri 
ortaya koyarak hak iddialarına cevap aramaktan çok bu alanda yapılan çalışmalara ışık tutmak 
amaçlanmıştır. Bu çalışma bir başlangıç niteliğindedir bu tablo sayesinde oluşturulan 
grafiklere farklı bakış açıları ile yenileri eklene bilinir. Kudüs tarih boyunca üzerinde acının 
ve savaşın eksik olmadığı nadir şehirlerden biri olmuştur. Çalışma boyunca oluşturulan veriler 
ışığında oluşturulan tablo ve grafikleri inceleyebiliriz. 

Tablo 1:Kudüs'ün El Değiştirmesi8. 

1. MÖ.4000-2000 Kenani Ülkesi (Yebusiler) Mısır Krallığı 

2. MÖ.2000-1468 Mısır Krallığı Filistinliler ve İbrani Kabileleri 

3. MÖ.1468-1180 Filistinliler ve İbrani Kabileleri İsrailoğulları-Hakimler Dönemi 

 MÖ.1180-1100 Kesin Bir Hâkimiyetinin Olmadığı Dönem 

4. MÖ.1100-1035 İsrailoğulları-Hâkim Dönemi İsrailoğulları- Saul Dönemi 

5. MÖ.1035-1015 İsrailoğulları- Saul Dönemi İsrailoğulları-Hz Davud Dönemi 

6. MÖ.1004-965 İsrailoğulları-Hz Davud Dönemi İsrailoğulları-Hz Süleyman 
Dönemi 

7. MÖ.965-931 İsrailoğulları-Hz Süleyman Dönemi Yahuda Krallığı 

8. MÖ.930-586 Yahuda Krallığı Babil Krallığı 
9. MÖ.586-538 Babil Krallığı Pers İmparatorluğu 
10. MÖ.538-332 Pers İmparatorluğu Makedonya Krallığı(Büyük 

İskender) 
11. MÖ.332-323 Makedonya Krallığı(Büyük İskender) Mısır Krallığı (Ptolemy Dönemi) 
12. MÖ.332-198 Mısır Krallığı (Ptolemy Dönemi) Selevkosler-V.Antiokhus 
13. MÖ.198-164 Selevkosler-V.Antiokhus Makkabiler (Judos Dönemi) 
14. MÖ.164-142 Makkabiler (Judos Dönemi) Haşmonoy Devleti 
15. MÖ.142-63 Haşmonoy Devleti Roma İmparatorluğu 
16. MÖ.63-MS.395 Roma İmparatorluğu Doğu Roma İmparatorluğu 

(Bizans) 

                                                           
8 Bu Tablo çalışma sonucu oluşturulmuştur, alıntı değildir. 
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17. MS.395-614 Doğu Roma İmparatorluğu Sasaniler (II.Pers İmparatorluğu) 
18. MS.614-630 Sasaniler (II.Pers İmparatorluğu) Bizans İmparatorluğu 
19. 630-638 Bizans İmparatorluğu İslam Devleti-Hz Ömer Dönemi 

20. 638-661 İslam Devleti-Hz Ömer Dönemi Emeviler Dönemi 
21. 661-750 Emeviler Dönemi Abbasiler Dönemi 
22. 750-969 Abbasiler Dönemi Fatımiler 
23. 969-1033 Fatımiler Selçuklular 
24. 1033-1097 Selçuklular Fatımiler 
25. 1097-1098 Fatımiler Kudüs Krallığı 
26. 1099-1187 Kudüs Krallığı Eyyubiler 
27. 1187-1247 Eyyubiler Moğollar 
28. 1247-1249 Moğollar Memlükler 
29. 1249-1516 Memlükler Osmanlı İmparatorluğu 
30. 1516-1917 Osmanlı İmparatorluğu İngiliz Manda Yönetimi 
31. 1917-1948 İngiliz Manda Yönetimi İsrail-Ürdün Hâkimiyetinde 

Kudüs 
 

Grafik-19 

 

 

 
                                                           
9Çalışmadaki tablodan yararlanılarak bu grafik oluşturulmuştur ,alıntı değildir. 
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 SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 Kudüs'ün el değiştirmesinin incelenmesi üzerine ulaştığımız sonuçlar: 

 Kudüs'ün 32 kere el değiştirmesi sonucuna ulaşılmıştır. Bölge içerisinde yaşanan 
savaşlarda şehre önemli bir etki oluşturmayan, bir yıldan daha kısa süreli olan 
hâkimiyetler el değiştirmelere dâhil edilmemiştir. 

 Kudüs ve çevresine ilk yerleşen halk Kenanlılar olarak bilinen Arap halklarıdır. 
 Kudüs'e gelen ikinci büyük kavim ise; Mısır'dan irtica eden İsrailoğulları olmuştur. 
 Kudüs'te devlet kuran halk İsrailoğulları'dır. 
 Hz. Davud tarafından Kudüs İsrailoğulları'nın başkenti yapılmıştır. 
 Kudüs'te ilk anavatan bilinci İsrailoğulları ile olmuştur. 
 İsrailoğulları tarafından günümüze kadar üç devlet kurulmuştur. Bunlar; Yahuda 

Krallığı, Haşmonay Devleti, İsrail Devleti'dir. 
 İsrailoğulları'ndan sonra Kudüs'ü ele geçiren ilk devlet Babiller'dir. 
 Babiller'inİsrailoğulları'nı Kudüs'ten sürmesi, İsrailoğulları için bir başlangıç olmuş ve 

Musevilik etnikleştirilmiştir. 

                                                           
10 Çalışmadaki tablodan yararlanılarak bu grafik oluşturulmuştur ,alıntı değildir. 
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 Kudüs Roma hâkimiyetine girmiş ve sonrasında Doğu Roma (Bizans) ile 
Hıristiyanlaştırılmıştır. 

 Kudüs ilk kez Bizans'ın elinden çıkmıştır. 
 Üç büyük dinin sonuncusu olan İslamiyet ile Kudüs Hz. Ömer'in fethi ile tanışmıştır. 
 Kudüs Hz. Ömer tarafından diplomasi yoluyla alınmıştır. 
 Kudüs 2 kez Fatımilerin elinden çıkmıştır. 
 İlk kez bir Hıristiyan Devleti olarak Kudüs Krallığı I.Haçlı Seferi sonucunda 

kurulmuştur. Bu krallıktan sonra bir daha Hıristiyan Devleti kurulmamıştır. 
 Kudüs Krallığı'na Salahaddin Eyyubi son vermiştir. 
 Kudüs'te kurulan ilk ve son devlet İsrailoğulları'na ait devletlerdir. 
 Üç büyük din olan Hıristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlığı devlet dini olarak kabul 

edilmesinden itibaren Kudüs'te en uzun süre hâkim olan din Müslümanlık olmuştur. 
 Devletlerin etnik yapılarına baktığımızda Kudüs'e en çok hâkim olan halk İsrail 

halkıdır. 

 Tarihin en eski yaşam yerlerinden biri olan Kudüs için tarihin yazıldığı önemli 
yerlerden biri olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz. Hem dinler açısından hem de stratejik 
konumu nedeniyle çok sayıda istilaya ve yıkıma uğramış bir şehirdir. Üzerinde yaşanan 
savaşların nedeni din savaşı değil Kuzey Afrika'ya ulaşmak için aşılması gereken bir yer 
olarak görülmüştür. Yahudilerin yaşadığı soykırımlar, etnik milliyetçilik duygusunu 
tetiklemiş ve soykırım yapan bir millete dönüştürmüş onları. Kudüs altın çağını 
Müslümanların hâkim olduğu dönemlerde yaşamış ve Kudüs'e hiç bir zaman yalnızca 
kutsallık tarafından bakılmamıştır. Tüm bu dönemlere bakıldığında Kudüs yalnızca bir şehir 
ya da Kutsal bir şehir olarak görülmemeli ve tarihte en uzun dönemleri kapsayan bir müze 
olarak görülmelidir. 
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BĠREYSEL SES EĞĠTĠMĠ DERSĠNE YÖNELĠK 
MOTĠVASYON ÖLÇEĞĠ GELĠġTĠRME 

 
Tülay EKĠCĠ* 

 
 

Özet 
 
Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik motivasyonlarının 
ölçülmesinde kullanılabilecek bir motivasyon ölçeği geliştirmektir. Belli durumlarda, belli amaçlara ulaşılması 
ve gerekli davranışların yapılabilmesi için organizmayı harekete geçiren, enerji veren, duygusal bir yükselmeye 
(coşku, istek) neden olan ve davranışları yönlendiren içsel ve itici bir güç olarak tanımlanan motivasyon, diğer 
derslerde olduğu gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinde de öğrencilerin derse ilgisini, öğrenme isteğini, başarısını ve 
yaratıcılığını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, öğrencilerin Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik 
motivasyonlarının ölçülmesi, eğitim sürecinin değerlendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi açısından önemli ve 
gereklidir. Aynı zamanda, standart ölçme araçlarıyla derslerin niteliğinin artırılacağı umulmaktadır. Araştırmada, 
uzman görüşlerine dayalı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen motivasyon ölçeği için, 5’li Likert tipi ölçek 
model olarak alınmıştır. Ölçek son biçimiyle, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda öğrenim gören ve 
Bireysel Ses Eğitimi dersi alan 200 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi SPSS 15.0 
paket programı ile yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α=0.93’tür. Bireysel Ses Eğitimi 
dersi için geliştirilen motivasyon ölçeğinin, eğitime katkı sağlayacağı, ilgili eğitmenlere, araştırmacılara ve 
müzik öğretmeni adaylarına yararlı olacağı umulmaktadır.  
 
Anahtar sözcükler: Bireysel Ses Eğitimi, Motivasyon Ölçeği 
            

MOTIVATION SCALE DEVELOPMENT 
FOR INDIVIDUAL VOICE TRAINING COURSE 

 
Abstract 
 
The purpose of this research is to develop a motivation scale that could be used in measuring the motivations of 
prospective music teachers for Individual Voice Training course. Motivation defined as intrinsic and driving 
force which mobilizes the organism, energizes, invoking an emotional uprising (enthusiasm, desire) and guides 
behaviors for reaching certain goals and carrying out the necessary acts in certain situations. Also significantly 
influences the students' concern on course, learning desire, success and creativity in Individual Voice Training 
course as well as in other courses. Therefore, the measurement of students' motivation for the Individual Voice 
Training course is important and necessary for the evaluation and correct orientation of the educational process. 
Also, it is anticipated that the quality of the courses will be increased with the standard measurement tools. In the 
study, 5-point Likert-type scale was taken as the scale model for the motivation scale developed by the 
researcher based on expert opinions. The scale, with its recent form, has been applied to 200 students studying in 
the Music Training Departments of Faculty of Education in İzmir Dokuz Eylül University, Balıkesir University 
and Aydın Adnan Menderes University and taking the Individual Voice Training Course. Analysis of data 
obtained was carried out with SPSS 15.0 packaged software. Cronbach's alpha reliability coefficient of the scale 
is α = 0.93. It is expected that motivation scale developed for Individual Voice Training course would contribute 
to training and benefit to relevant instructors, researchers and prospective music teachers.  
 
Key words: Individual Voice Training, Motivation Scale 
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GĠRĠġ 

Ülkemizde nitelikli müzik eğitiminin gerçekleşmesi, nitelikli eğitmenlerin yetiştirilmesine 
bağlıdır. Nitelikli bir müzik öğretmeni, öncelikle kendi sesini ve müzikal çalgıları iyi 
kullanabilen, müzik bilgisi ve kültürü ile donanımlı, estetik duyarlılığı gelişmiş çok yönlü 
kişidir. Bir müzik öğretmeninin en önemli iletişim ve müzikal ifade aracı kendi sesi olduğu 
için, sesini nasıl kullanacağını ve koruyacağını bilmesi, eğitiminden sorumlu olduğu 
öğrencilerle etkili iletişim kurması yanında, nitelikli bir müzik eğitimi verebilmesi açısından 
da oldukça önemlidir. Müzik öğretmeni yetiştirme kapsamında yer alan Bireysel Ses Eğitimi 

dersinde, müzik öğretmeni adaylarının en temel ve doğal iletişim ve müzikal ifade aracı olan 

seslerini, en doğru, güzel ve etkili şekilde kullanmalarını sağlamak, sesi doğal haliyle koruyup 

geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, müzik öğretmeni adaylarının “Bireysel Ses 

Eğitimi” dersine motive olmaları önemlidir. Çünkü öğrencilerin derse ilgisini, öğrenme 
isteğini, başarısını ve yaratıcılığını önemli ölçüde etkilemektedir. 
 
Motivasyon yani güdülenme, sözcük anlamı olarak; bireyin işinin yönünü, gücünü ve öncelik 
sırasını belirleyen, iç ya da dış dürtücünün etkisi ile işe ya da öğrenmeye geçme isteği olarak 
tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük, 1988). Fidan’a (1985) göre motivasyon, belli durumlarda 
belli amaçlara ulaşılması ve gerekli davranışların yapılabilmesi için organizmayı harekete 
geçiren, enerji veren, duygusal bir yükselmeye (coşku, istek) neden olan ve davranışları 
yönlendiren “itici güç”tür (Fidan’dan (1985) aktaran; Özevin, 2006). 
 
İnsan davranışlarının nedenlerine bakıldığında, bireyin davranışa geçme isteğinin, bireyin 
kendisinden (içsel) ya da çevresinden (dışsal) kaynaklandığı görülmektedir. Mc Clelland’a 
(1987) göre, bireyin kendisinden kaynaklanan davranışları üç grup değişken belirlemektedir; 

 güdüler 
 beceri ya da özellik 
 bilişsel inançlar, beklentiler, anlayışlar  

Bu değişkenler, birbirleriyle etkileşimde bulunarak davranışları belirler (Mc Clelland’dan 
(1987) aktaran; Açıkgöz, 2003: 203). Güdü, istekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve 
ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fızyolojik kökenli 
güdülere “dürtü” adı verilir. İnsanlara özgü başarma isteği gibi yüksek dürtülere de 
gereksinme (ihtiyaç) denir. Güdüler, organizmayı uyarır, faaliyete geçirir ve organizmanın 
davranışını belirli bir amaca doğru yöneltir. Organizmanın davranışında bu iki özellik 
gözlendiği zaman organizmanın güdülenmiş olduğu söylenebilir. Bu bağlamda güdü kavramı, 
"organizmayı davranışta bulunmaya iten güç" olarak tanımlanabilir (Cüceloğlu, 1991: 230). 
 
Başaran (1982), güdüyü; bireyi bir amaca ulaştırmak için davranışa iten, eyleme geçiren, 
bireyin davranışlarını güçlendiren, etkinleştiren, yönelten bir iç güç olarak tanımlamaktadır 
(Başaran’dan (1982) aktaran; Ellez, 2004). Kısaca, organizmanın hareketini başlatan, 
yönlendiren ve sürdüren güç/durum olarak tanımlanabilen güdü, insan davranışlarını 
belirleyen önemli özelliklerden biridir. İnsanlar, karşılanmayan gereksinimlerin yarattığı 
rahatsızlıktan kurtulmak için harekete geçerler ve bu da harekete geçen kişinin güdülenmesi 
demektir. Güdüler bir kez ortaya çıkıp doyuruldukları zaman tamamen ortadan kalkmazlar, 
bir süre sonra yeniden ortaya çıkarlar. Buna güdülerin döngüsel olma özellikleri denir. Güdü 
döngüsü şu şekilde oluşur;  
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             Gereksinme – Uyarılma – Davranış – Doyum (amaç) 
Bu döngüye göre; ihtiyaç hissedilir, ihtiyacı gidermeye yönelik davranış oluşur ve ihtiyaç 
giderilir. Yani, birinci aşamada organizma bir eksiklik hisseder ve bunu ihtiyaç halinde yaşar. 
Bu ihtiyaç onu harekete geçirir ve organizma ihtiyacı nedeniyle eksikliği gidermek üzere bir 
davranışta bulunur. Bu davranış, eksikliği ve ihtiyacı giderirse rahatlama evresine girilir. 
Ancak bu rahatlama evresi son evre değildir, ihtiyacın yeniden hissedilmesine kadar sürer 
(Bacanlı, 2000: 204; Ercoşkun ve Nalçacı, 2005). 
 
Can’a (1985) göre, tüm insan davranışları belirli amaç ve hedefleri başarmaya yöneliktir. 
Böyle bir amaca yönelik davranışı, belli bir ihtiyacı tatmin etme isteği nedeniyledir. Bu 
nedenle güdüleme sürecinin başlangıç noktası tatmin edilmemiş ihtiyaçlar olmaktadır 
(Can’dan (1985) aktaran; Ellez, 2004).  
 
Maslow da, insanın bazı bilinçdışı dürtülerin baskısıyla, içsel gerilimlerini ortadan kaldırmak 
için davranışta bulunduğu şeklinde özetlenebilecek geleneksel psikanalitik görüşe karşı 
çıkmaktadır. Maslow’a göre, insanın davranışlarına yön veren ve güdüleyen onun 
gereksinimleridir. Ancak bu gereksinimlerin davranışa yön vermesi, onların tümüyle bilinçli 
olarak duyumsanmasını gerektirmez. Bu bağlamda, birey acıdan kaçmak ya da hazza 
yönelmek gibi sığ bir kısırdöngü içinde davranışta bulunmaz. Davranış, bireyin otantik özünü 
üretken biçimde geliştirmeye dönük gereksinimlerinin karmaşık ürünüdür. Ancak bu 
gereksinimlerin davranış olarak ortaya çıkması için birey tarafından eksiklik olarak 
algılanması gerekir. Diğer yandan, insanı anlamak ve onunla iletişim kurmak için, onun 
gereksinim ve beklentilerine duyarlı olmak gerekir. Bu gereksinimler içinde fizyolojik ve 
güvenlik gereksinimleri olduğu gibi, bağlanma, ait olma, sevilme, kabul görme ve onaylanma 
gibi sosyal gereksinimler de vardır. Ancak gereksinimler sıra dizini içinde en üstte yer alan 
amaçlar; kendini gerçekleştirme ve doruk yaşantılara ulaşmadır. Buna göre her organizma 
kendini gerçekleştirme, tamamlama ve yetkinleştirme amacıyla eylemde bulunur. “İnsan 
varlığının merkezinde kendini bulur” diyen Maslow, insanın varoluş nedenini, kendini 
gerçekleştirmek olarak belirtmektedir (Aydın, 2002: 137- 138).  
   
Eğitim açısından ele alındığında, güdü organizmayı belirli tepkilerde bulunmaya ve sonuç 
olarak bir şeyler öğrenmeye zorlamaktadır. Buna bağlı olarak, motivasyon yani güdülenme, 
öğrenme için gerekli ön şartlardan biri olmaktadır. Eğitimde, öğrencilere istendik yönde 
olumlu davranışların kazandırılması amaçlandığından, eğitimciler için değerli olan öğrenme 
güdüsüdür. Öğrenme güdüsü yüksek olan öğrenciler, öğrenmek için özel bir dikkat ve çaba 
harcar, bilgi edinmeye, kendilerini geliştirmeye değer verir ve bundan zevk alırlar. Güdülerin 
davranışlara temel oluşturduğu dikkate alındığında, eğitim alanında önemli ölçüde 
öğretmenlerin katkılarıyla öğrencilerin motivasyonlarını artırıcı önlemlerin alınmasının 
gerekli olduğu söylenebilir. Ormrod (1999), motivasyonun, öğrenme ve performansı en az 
dört yolla etkilediğini belirtmektedir: 

 Bireyin enerjisini ve çalışma seviyesini yükseltir. 
 Bireyi belirli hedeflere yönlendirir. 
 Bireyi belirli faaliyetlere başlamaya yönlendirir ve bu faaliyetlerde devam etmesini 

sağlar.  
 Bireyin öğrenme stratejilerini ve bilişsel sürecini etkiler.   
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Bilişsel süreç ile anlatılmak istenen; dikkat verme, anlamlı öğrenme, yansıtma anlayışı 
ve var olan bilgi ile yeni bilgi arasındaki tutarsızlığın tanımlanmasıdır. Diğer bir deyişle, 
öğrenenin gördüğü, duyduğu ve yaptığı üzerine düşünmesidir. Bu tür bilişsel uğraş, yüksek 
düzeydeki motivasyonun yararlarından biridir (Ormrod’dan (1999) aktaran; Özevin, 2006). 
Weiner’a (1992) göre, motivasyonun başlıca göstergeleri şunlardır: 

 Seçme: Bireyin ne yapmakta olduğu (neyi seçtiği). 
 Beklememe: Fırsat verilince bireyin o davranışı seçmeden önceki bekleme süresi, 

tereddüt etmeden seçim yapması. 
 Yoğunluk: Bireyin o davranış üzerinde ne kadar sıkı çalışıyor olduğu. 
 Kararlılık/Azim: O etkinlikte geçirilen sürenin uzunluğu.  
 Duygu: O etkinlikten önce ve sonra hissedilenler  

(Weiner’dan (1992) aktaran; Açıkgöz, 2003: 206). 
 
Newble ve Cannon’a (1989) göre, öğrenci başarısı açısından motivasyon, zekadan daha 
etkilidir. Yapılan araştırmalar da, motivasyonun öğrenci başarısı üzerinde önemli etkileri 
olduğunu göstermektedir. Fignesi, Gage ve Berliner, (1984) tarafından gerçekleştirilen bir 
araştırmada, zeka düzeyleri aynı, başarı düzeyleri farklı öğrenciler üzerinde çalışılmış ve 
bunlardan başarı düzeyleri yüksek olanların motivasyon düzeylerinin de yüksek olduğu ortaya 
çıkarılmıştır (Newble ve Cannon’dan (1989) aktaran; Açıkgöz, 2003: 204).    
 

Eğitim alanında yaşanan en önemli sorunlardan biri öğrencilerin motivasyonudur. 
Açıkgöz’e (2003: 267-268) göre, motivasyonun karmaşık bir yapı olması, yani bireyin 
kendisinden ve çevresinden kaynaklanan çok çeşitli etkenlerden etkileniyor olması bunun 
nedenlerinden biridir. Motivasyon, öğrencilerin yaşantılarından büyük ölçüde etkilenmektedir 
ve sonradan kazanılabilir olması nedeniyle değiştirilebilir bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda, 
özellikle öğretmen, öğrencilerin motivasyonunu yükseltmede etkin bir rol oynayabilir. Çünkü 
öğretmen, bir öğrencinin yaşamında, özellikle sosyal davranışların öğrenilmesinde önemli 
modellerden biridir. Bir öğretmenin alanında iyi olması yanında, kişiliği, dış görünümü, 
konuşması ve davranışları, yaşama ve düşünme biçimi öğrenciler için örnek oluşturmaktadır. 
Diğer yandan, motivasyonu yüksek olan öğrenciler de, öğretmenlerin motivasyonunu 
artırmakta, böylece öğretmenler öğrencilerine daha nitelikli eğitim vermeye çalışmaktadırlar.    
 
Eğitimde motivasyonu sağlayan en önemli etkenlerden biri de, çalışmanın gereksinim olarak 
görülmesidir. Çalışma sonucunda elde edilecek olanlar, önemli bir gereksinim olarak 
görülürse, kişi bu gereksinimi gidermek için, çalışmayı kendisi isteyecektir. Bu bağlamda, 
öğrencilerin gereksinimlerinin bilinmesi, onları güdülemede kullanılabilir. Diğer yandan, 
çalışma sonucunda ulaşılacak hedef iyi belirlenirse ve öğrenci bu hedefe ulaşmak istiyorsa, 
hedefi düşünmesi onu çalışmaya motive edecektir. Maslow’un (1970) kuramında belirtildiği 
gibi, bilme-anlama, kendini gerçekleştirme gibi gereksinimler karşılandıkça artan 
gereksinimlerdir (Açıkgöz, 2003: 272). 
 
Çalışma sonucunda, çok istenilen bir şeyi ödül olarak belirlemek motivasyona katkı sağlar. 
Ancak, dönüt ve ödül, ceza vb. pekiştireçlerin gerektiğinde ve dikkatli kullanılmasına özen 
gösterilmelidir. Diğer yandan, insanlar, genellikle merak ettikleri ve ilgi çekici buldukları 
konuları daha hızlı öğrenirler. Buna göre, çalışılacak dersle ilgili öğrenciyi meraklandıracak 
ve ilgisini çekecek konular da motivasyona katkı sağlayacaktır.    
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Sınıfların fiziksel yapısı ve koşulları, öğretmenin ders işleme yöntemi, öğretmen-öğrenci ve 
öğrenci-öğrenci ilişkilerinin sağlıklı ve olumlu olması, sınıflarda karşılıklı güvene, sevgiye, 
anlayışa ve iş birliğine dayalı dostça bir ortamın oluşturulması motivasyon açısından 
önemlidir. Yanı sıra sürekli değerlendirmenin yapıldığı, sınav korkusunun yaşandığı bir 
eğitim ortamında, öğrenciler öğrenmek için değil, not almak için çalışacaklarından, 
öğrencinin bilgiyi anlayarak öğrenmesi ve yaşamına yansıtabilmesine yönelik bir yaklaşımın 
izlenmesi daha doğru olacaktır. Ayrıca, öğrencilerin yeterlilik duygularının gelişmesine 
yardım edilmesi, öğrenme sürecinde yer alacak etkinliklerle ilgili karar verme ve seçme 
şansının tanınması, öğrenme- öğretme süreçlerine yenilik getirilmesi, yalnızca hedeflenen 
başarının değil, gelişme ve çabanın da ödüllendirilmesi, öğrenciler arası işbirliğinin teşvik 
edilmesi de motivasyonu yükseltecektir (Açıkgöz, 2003: 267).   
   
Bu açıklamalar ışığında, diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim alanında da bireyin derse ilgisi, 
öğrenme isteği, başarısı ve yaratıcılığında motivasyonun önemli olduğu ve bu alanda 
yapılacak araştırmalara gereksinim olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, öğrencilerin Bireysel 
Ses Eğitimi dersine yönelik motivasyonlarının ölçülmesi, eğitim sürecinin değerlendirilmesi 
ve doğru yönlendirilmesi açısından oldukça önemli ve gereklidir. 
 
AraĢtırmanın amacı: Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının Bireysel Ses 
Eğitimi dersine yönelik motivasyonlarının ölçülmesinde kullanılabilecek bir motivasyon 
ölçeği geliştirmektir. Bireysel Ses Eğitimi dersi için geliştirilen bu motivasyon ölçeğinin, 
eğitime katkı sağlayacağı, ilgili eğitmenlere, araştırmacılara ve müzik öğretmeni adaylarına 
yararlı olacağı düşünülmekte, aynı zamanda standart ölçme araçlarıyla derslerin niteliğinin 
artırılacağı umulmaktadır. 
 
Sınırlılıklar  
Bu araştırma, 
1. Türkiye’de bulunan Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrenciler ile sınırlıdır. 
2. Bireysel Ses Eğitimi dersi ile sınırlıdır. 
 
Sayıltılar 
Araştırma, öğrencilerin “Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği”ndeki 
maddeleri gerçek duygu ve düşüncelerini yansıtacak şekilde cevapladıkları sayıltısına dayanır.  
 
YÖNTEM 
 
Araştırmada ölçek maddelerini oluşturmak amacıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim 
gören 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden (78 öğrenci), “Bireysel Ses Eğitimi Dersine Motive 
Olabilmeniz İçin Beklentileriniz” başlıklı bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Bu 
kompozisyonlara içerik analizi uygulanmış ve motivasyonla ilgili olduğu düşünülen görüşler 
saptanmıştır. Seçilmiş olan görüşlerle, önceden geliştirilmiş motivasyon ölçeklerinden (Acat 
ve Yenilmez, 2004; Özevin, 2006) ve ilgili literatürden de yararlanarak, 54 maddelik bir ölçek 
oluşturulmuştur. Ön deneme uygulamasından sonra, amaca hizmet etmeyen, yeterli güvenirlik 
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ve geçerlikte olmayan maddeler atılacağından, olabildiğince fazla madde yazılmasına 

çalışılmıştır. Ölçek maddeleri oluşturulurken, ifadelerin sade ve anlaşılır olmasına, boş 

bırakma tepkisi ya da kalıp yargılara dayalı tepkilerden kaçınmak için ölçek maddelerinin 

yarısının olumlu, yarısının olumsuz ifadelerden oluşturulmasına özen gösterilmiştir.  
 
Motivasyon ölçeği, Likert tipi ölçek model alınarak hazırlanmıştır. Likert tipi ölçekler, bireyin 
kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayanır. Bireyin kendini başkalarından daha çok 
tanıdığı ve anladığı sayıltısına dayanan bu teknikte, bireyin hem bu sayıltıyı karşılayacak 
içgörüye sahip olması hem de kendisi hakkındaki bilgileri eksiksiz olarak ve çarpıtmadan 
vermesi beklenir (Tezbaşaran, 1997: 6-7). Likert tipi ölçek modeline uygun olarak Bireysel 
Ses Eğitimi (BSE) dersine yönelik motivasyon ölçeğindeki her bir ifade için beş kategori 
belirlenmiştir. Öğrencilerin, ölçekteki ifadelere katılma derecelerini, “hiç katılmıyorum”, 
“katılmıyorum”, “az katılıyorum”, “katılıyorum” ve “çok katılıyorum” kategorilerinden birini 
seçerek belirtmeleri planlanmıştır. Hazırlanan materyale, ölçeğin amacını, madde sayısını ve 
cevaplama şeklini belirten bir yönerge yazılmış ve 54 madde bu yönergenin altına 
sıralanmıştır. Daha sonra ölçeğe içerik geçerliği uygulanmıştır. İçerik geçerliği, uzman 
görüşlerine göre ölçme aracında bulunan soruların (maddelerin), ölçme amacına uygun olup 
olmadığının, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediğinin belirlenmesidir (Karasar, 2002: 
151). Ölçek, bu amaçla uzman görüşlerine sunulmuş, beş ses eğitimi uzmanı, üç müzik 
eğitimi uzmanı, üç psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi uzmanı ve bir eğitim bilimi 
uzmanından alınan görüşler doğrultusunda, madde sayısı 54’den 41’e inmiştir.  
 
Ölçek, son biçimiyle “ölçekteki madde sayısının beş katı” görüşüne uygun olarak (Tavşancıl, 
2002: 142), araştırmacı tarafından, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalları’nda öğrenim gören 200 öğrenciye uygulanmıştır. Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik 
41 maddeden oluşan motivasyon ölçeği Ek 1’de yer almaktadır. 

 
Verilerin çözümlenmesi 
Elde edilen verilere, SPSS 15.0 paket programı kullanılarak madde analizi ve faktör analizi 
yapılmıştır. 
 
BULGULAR VE YORUMLAR 
 
41 maddeden oluşan ön deneme formunun Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı Tablo 1’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 1: Ön deneme formunun analizi. 
 

n Madde Sayısı Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı 

200 41 0.90 

 
Maddelerin ayırt edicilik gücünün belirlenmesi için, madde-test korelasyonu yapılmıştır. Bu 
analize göre, bir maddeden alınan puanlarla tüm ölçekten alınan puanlar pozitif yönde ve 
yeterince yüksek bir korelasyon gösteriyorsa, o madde ayırt edici kabul edilmekte ve nihai 
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teste alınmaktadır (Erkuş, 2003: 129). Ebel’e göre, madde-test korelasyon katsayısı 0.40 ve 
daha yüksek değere sahip maddeler, çok iyi ayırt edici maddelerdir; 0.30 ile 0.40 arasındaki 
maddeler iyi, 0.20 ile 0.30 arasında olan maddeler düzeltilmesi gereken maddelerdir (Erkuş, 
2003: 135). Büyüköztürk’e (2002:32) göre de, korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak 
0.70-1.00 arasında olması, yüksek; 0.70-0.30 arasında olması, orta; 0.30-0.00 arasında olması 
ise, düşük düzeyde bir ilişki olarak tanımlanabilir. Bu görüşler doğrultusunda, madde 
analizine göre madde-test korelasyon katsayısı 0.30’un altında olan maddeler ölçekten 
atılmıştır. Ölçekten atılan maddeler ve değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2: Madde-test korelasyonu 0.30’dan küçük olan maddelerin değerleri. 

 
Madde Numarası Madde-Test 

Korelasyonu 
9 0.05 

10 0.04 

16 0.28 

17 0.17 

20 0.23 

21 0.04 

34 0.23 

36 0.09 

37 0.28 

39 0.16 

 
Ön deneme formundaki diğer maddelerin madde-test korelasyon katsayıları 0.31 ile 0.70 
arasında değerler almaktadır.  Ölçeğin yapı geçerliğinin saptanması amacıyla faktör analizi 
yapılmıştır. Faktör analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak, 
ölçmeyi az sayıda faktör ile açıklamayı amaçlayan bir istatistiksel tekniktir. Ölçek 
maddelerinin faktörlerle olan ilişkisi ise, faktör yük değeri adı verilen katsayı ile 
açıklanmaktadır. Aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin belirlenmesinde faktör yük değerinin 0.45 
ya da daha yüksek olması iyi bir ölçüdür. Ancak az sayıda madde için bu sınır değer 0.30’a 
kadar indirilebilmektedir (Büyüköztürk, 2002: 117). Yapılan faktör analizi sonucunda, faktör 
yük değerleri 0,45’den düşük olan maddeler ölçekten atılmıştır.  
 
Madde analizi ve faktör analizinin Likert ölçeğinde kullanılma nedeni, Likert ölçekleme 
tekniğinin en önemli konusu olan “tek boyutluluk” özelliğini sağlamak içindir. Tek 
boyutluluk, bütün maddelerin aynı özelliği ölçmesi anlamına gelmektedir (Tavşancıl, 2002: 
148). Faktör analizinde maddelerin tek bir faktörde yüksek yük değerine, diğer faktörlerde ise 
düşük yük değerlerine sahip olması önemli bir ölçüttür (Büyüköztürk, 2002:118). “BSE 
Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği”  için uygulanan faktör analizinde, ölçek maddelerinin 
büyük çoğunluğu tek faktörde toplanmıştır. Birinci faktörde toplanan maddelerin faktör yük 
değerleri Tablo 3’te görülmektedir. 
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Tablo 3: Birinci faktörde toplanan maddelerin faktör yük değerleri. 
 

Madde Numarası  Faktör Yük Değeri Madde Numarası  Faktör Yük 
Değeri 

1 ,76 22 ,71 
2 ,59 23 ,62 
3 ,59 24 ,57 
4 ,72 25 ,50 
5 ,59 26 ,48 
6 ,63 27 ,68 
7 ,75 28 ,60 
8 ,74 29 ,55 
9  30 ,49 

10  31  
11 ,69 32  
12 ,67 33  
13 ,45 34  
14 ,55 35 ,48 
15 ,68 36  
16  37  
17  38 ,45 
18 ,53 39  
19 ,67 40 ,58 
20  41 ,62 
21    

 
Ön deneme formunun analizinde yapılan madde-test korelasyonu ve faktör analizi 

sonucunda, ölçekten on üç madde atılmış ve nihai ölçekte 28 madde kalmıştır. Kalan 
maddeler için tekrar analiz yapılarak, madde-test korelasyonlarına ve Cronbach Alpha 
güvenirlik katsayısına bakılmıştır. Nihai ölçeğin analiz sonuçları, Tablo 4 ve Tablo 5’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 4: Nihai ölçeğin analizi. 
 

n Madde Sayısı Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı 

200 28 0.93 
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   Tablo 5: Nihai ölçekteki maddelerin madde-test korelasyonu sonuçları. 
             

Madde  
Numarası 

Madde-Test 
Korelasyonu 

Madde 
 Numarası 

Madde-Test 
Korelasyonu 

1 ,72 19 ,63 
2 ,54 22 ,67 
3 ,55 23 ,58 
4 ,68 24 ,52 
5 ,54 25 ,46 
6 ,60 26 ,44 
7 ,72 27 ,65 
8 ,71 28 ,57 
11 ,64 29 ,51 
12 ,64 30 ,46 
13 ,41 35 ,44 
14 ,51 38 ,42 
15 ,64 40 ,56 
18 ,49 41 ,58 

 
SONUÇ VE ÖNERĠLER 
 
İnsan davranışlarının temelini oluşturan motivasyon, eğitim alanında bireyin derse ilgisini, 
öğrenme isteğini, başarısını ve yaratıcılığını önemli ölçüde etkilemektedir. Öğrencilerin 
motivasyonlarının ölçülmesi ve belli bir öğrenme-öğretme süreci sonunda öğrencilerin 
motivasyon farklılıklarına bakılması, öğrenme-öğretme sürecinin değerlendirilmesi ve gerekli 
düzenlemelerin yapılabilmesi yönünde eğitimcilere fikir verebilir. Bu bağlamda, eğitimin her 
alanında olduğu gibi, müzik eğitimi alanında da, motivasyonun ölçülebilmesi için 
araştırmaların yapılması ve ölçme araçlarının geliştirilmesi yararlı olacaktır. 
 
Bu araştırmada “Bireysel Ses Eğitimi” dersine yönelik bir motivasyon ölçeği geliştirilmiştir. 
41 maddeden oluşan öndeneme formunun 200 kişiye uygulanmasından sonra yapılan analizler 
sonucunda, madde-test korelasyon katsayısı 0,30’dan düşük olan ve faktör analizi sonucunda 
faktör yük değeri 0,45’den düşük olan maddeler ölçekten atılmıştır. Kalan 28 maddenin 
analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,93 olarak bulunmuştur. Bu 
sonuç, “BSE Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği” nin geçerli ve güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Geçerliği ve güvenirliği saptanan bu motivasyon ölçeğinin, eğitim sürecinin 
değerlendirilmesi ve doğru yönlendirilmesine katkı sağlayarak müzik öğretmeni adaylarının 
niteliğini artıracağı, BSE dersi öğretim elemanlarına ve araştırmacılara yararlı olacağı 
umulmaktadır.   
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EK 1 
BĠREYSEL SES EĞĠTĠMĠ DERSĠ MOTĠVASYON ÖLÇEĞĠ 

 
            Bu ölçek, bir araştırmada kullanılmak üzere “Bireysel Ses Eğitimi” dersine yönelik 
motivasyonunuzu ölçmek amacı ile geliştirilmiştir. Ölçekte 41 ifade bulunmaktadır. Her bir ifade için 
uygun gördüğünüz seçeneği (X) koyarak işaretleyiniz. 

 Ölçek, bilimsel bir çalışmada kullanılacağından, tüm ifadeleri değerlendirmeniz önem 
taşımaktadır. İsminiz bu çalışmada yer almayacaktır. Bu nedenle, ölçek üzerine isminizi yazmanıza 
gerek yoktur. (Ölçek, önlü arkalı iki sayfadan oluşmaktadır, lütfen sayfayı çeviriniz!)  

 Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.   

                                                                                                                                                                       
        Tülay Ekici 

 
 
Örnek: 
 
1.  Bireysel Ses Eğitimi (BSE) dersine kesinlikle çalışmış olarak 

gelirim.      1. X     
 
 

 
 
 

BĠREYSEL SES EĞĠTĠMĠ DERSĠ MOTĠVASYON ÖLÇEĞĠ 
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1. Bireysel Ses Eğitimi (BSE) dersi ile ilgili bilgi ve becerileri öğrenmeye 
istekliyimdir.           

2. BSE dersinde ses potansiyelimin geliştiğini hissetmem derse karşı 
motivasyonumu artırır.            

3. BSE dersine kesinlikle çalışmış olarak gelirim.      

4. Bu dersin olduğu gün sevinçli olurum.           

5. BSE derslerinden sonra öğrendiklerimi tekrarlamaya çalışırım.             

6. Zorunlu olmasam bu derse girmek istemem.           

7. BSE dersi zevkli ve ilgi çekici olduğu için bu derse istekle katılırım.      

8. BSE dersinde kendimi müzikal olarak ifade edebildiğim için derse karşı 
motivasyonum artar.      

9. BSE derslerinin aynı anda 2-3 kişiyle yapılması motivasyonumu olumsuz 
yönde etkilemektedir.           

10. BSE dersinin iyi planlanmaması derse karşı isteğimi azaltmaktadır.           

 11. Bireysel ses eğitimine dayalı bilgi ve becerilerim geliştikçe derse karşı 
motivasyonum artmaktadır.           

12. Derste öğrendiğim teknikleri pekiştirmek için ders dışı çalışmalarımı 
istekle yaparım.           

13. Ses sanatına yönelik CD, DVD vb. almaya çalışırım.           
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14. BSE dersi ile ilgili bilgi ve becerilerimin artmasına yönelik çaba harcamak 
içimden gelmez.           

15. BSE dersine isteksiz gelirim.           

16. Bu derste, Türkçeye ve Türkçe şarkılara yeterince yer verilmemesi, derse 
karşı motivasyonumu azaltmaktadır.            

17. Derse hazırlık çalışmalarının (vücut rahatlığı, solunum ve ses çalışmaları 
vb.) etkili yapılmaması derse karşı motivasyonumu azaltmaktadır.            

18. BSE dersinde çalışılan şarkıların eşlikli söylenmesi motivasyonumu 
artırmaktadır.             

19. BSE dersine yönelik çalışmalarımızın resital, konser, müzikal vb. 
etkinliklerle sahnelenmesi motivasyonumu artırmaktadır.             

20. Derslerde işitsel-görsel materyallerin kullanılmaması, derse karşı 
motivasyonumu azaltmaktadır.           

21. Ders saatlerinin ilk ya da son saat olması derse karşı motivasyonumu 
azaltmaktadır.           

22. BSE dersinde kazandığım bilgi ve becerileri kullanabileceğimi hissetmem 
derse karşı motivasyonumu artırmaktadır.            

23. BSE dersinden sonra kendimi rahatlamış hissederim.           

24. BSE dersinin bana müzikal davranışlar kazandırdığını düşünmediğim için 
derse karşı ilgili değilim.           

25. Fırsat buldukça ses sanatına yönelik ders dışı etkinliklere (resital, konser, 
opera, müzikal vb.) katılırım.           

26. BSE dersine yönelik bilgi ve becerileri öğrenmekte ve uygulamakta zorluk 
yaşadığım için derse karşı motivasyonum düşüktür.              

27. Bu derse sadece sınıf geçmek için çalışırım.           

28. BSE dersi ile ilgili bilgi ve becerileri öğrenmede, işini bilerek ve severek 
yapan, anlayışlı, sabırlı ve teşvik edici bir eğitmenle çalıştığım için derse 
karşı istekliyimdir.             

29. Öğretmenim üzerimde baskı oluşturmadığı için BSE dersine katılmaya 
istekliyimdir.           

30. Öğretmenim farklı öğretim yöntemleri kullandığı için BSE dersine 
katılmaya istekliyimdir.           

31. BSE dersi öğretim elemanlarının bana model oluşturabilecek nitelikte 
olmaması bu derse karşı motivasyonumu azaltmaktadır.             

32. BSE dersine yönelik çabalarım sınavlarda adil değerlendirilmediği için 
derse karşı motivasyonum düşüktür.            

33. Derslerde birlikte söyleme (düet, trio, quartet vb.) etkinliklerine yer 
verilmesi derse olan istekliliğimi artırmaktadır.           

34. Derslerin, her öğrencinin düzeyine, ses özelliklerine ve beğenisine yönelik 
eserlerin yer aldığı, şarkı söyleme becerisini geliştiren geniş bir repertuarla 
işlenmemesi  derse olan motivasyonumu azaltmaktadır.           

35. Derslerde çalışılan şarkıların iyi sanatçıların yorumlarıyla dinletilmesi 
motivasyonumu artırmaktadır.            

36. BSE dersinde çalışılan şarkılar üzerinde yeterli analizin (dönemi, bestecisi, 
sözleri ve anlamı, hız ve nüans terimleri, yorumu vb.) yapılmaması 
motivasyonumu azaltmaktadır.           

37. BSE derslerinin, yaratıcı bir süreç içinde işlenmemesi derse karşı 
motivasyonumu azaltmaktadır.           

38. Workshop, seminer, konferans vb. etkinliklerin düzenlenmesi derse olan 
ilgimi artırır.           



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

349 

39. Bu derste, ses sanatı (insan sesinin tarihçesi, gelişimi, sesin anatomisi ve 
oluşumu vb.) ve eğitimi hakkında geniş bir bilgiye yer verilmemesi derse 
olan ilgimi azaltmaktadır.           

40. Bu alanda iyi sanatçıların tanıtılması derse olan ilgimi artırmaktadır.      

41. Bu derste aldığım eğitim sayesinde, konuşma ve şarkı söylemede sesimi en 
iyi şekilde kullanabilirim.           
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NALAN BARBAROSOĞLU’NUN HĠKÂYELERĠNDE BĠÇĠM OLARAK 
MELANKOLĠ 

Ahmet USLU1 

Öz 

Modernizm ile birlikte Türkiye’nin kuruluşundan bugüne yaşanan toplumsal ve siyasî olaylar insanlar üzerinde 
büyük travmalar oluşturur. Geçmişle bağını kopartan ancak yeni duruma ayak uyduramayan bireyler, derin bir 
acı ve hüzün içerisinde içe kapanırlar. Bu hâlin süreklilik göstermesi ise melankoliyi oluşturur. İnsan ve insana 
ait her şeyi kendisine konu edinen edebiyat, insanların melankolik hâlinden uzak kalamaz. Türk edebiyatı bu 
melankolinin canlı bir şahididir. Bu çalışmada Nalan Barbarosoğlu’nun hikâyelerinde ağırlıklı olarak üzerinde 
durulan melankolik hâl incelenmektedir. Yazar, hikâye kurgusunda melankoliyi özellikle bir biçim olarak tercih 
eder. Kişi, zaman ve mekân kurgusunda, hikâye atmosferi oluşturmada melankolik hâli belirginleştiren imgeler, 
ifadeler tercih edilir. Diyalogdan uzak hikâyelerde kişiler iç dünyalarına yönelir. Acılarını ve hüzünlerini iç 
monologlarla ifade ederler. Bulunulan mekânı terk etmek, ölmek, intihar etmek hikâye kişilerinin temel 
amaçlarıdır. Mekân olarak da hastaneler en belirgin yerlerdir. Mekân her şeyi ile bu melankolik hâli destekler, 
yoğunlaştırır. Sürekli yağmurun yağması, karanlık mekânların karakteristik özelliğidir. Zaman da durağandır. 
Acı içinde kıvranan kahramanlar için zaman geçmek bilmez. Bu çalışmada kurguyu oluşturan unsurların 
melankoli etrafında oluşturduğu biçimsel tercih irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Melankoli, Melodram, Hikâyede Biçim, Üzüntü ve Bunalım, Nalan Barbarosoğlu 

 

Melancholy As A Style In Nalan Barbarosoğlu's Stories 

Abstract 

With modernism, many societal and political events from foundation of Turkey up until now have resulted in 
severe trauma on people. People who sever ties with their past but lag behind the present become withdrawn 
with sorrow and sadness. The continuity of this state of being ends up with melancholy. The literature focusing 
on human beings and all their relations cannot keep away from melancholic people, as well. Turkish literature 
witnesses such melancholy. In the present study, the state of melancholy that generally prevails Nalan 
Barbarosoğlu’s short stories is investigated. The author prefers melancholy as a style. Images and statements 
indicating melancholy in narrations are favored in setting up character, time and space discourse. In stories, 
people focus on their inner worlds. They state their sorrow and sadness by monologues. The primary purposes of 
main characters are committing suicide, dying and walking away. Hospitals are the most distinct places. The 
space supports and intensifies the state of melancholy. Continuous rainfall and darkness are the characteristics of 
spaces. Time is stable. For the characters feeling sorrow, time doesn’t pass. In the current study, melancholy as a 
style is investigated. 

Keywords: Melancholy, Melodrama, Style in stories, Sorrow and Sadness, Nalan Barbarosoğlu 

 

Giriş 

İnsan, yaratılışından itibaren maddi özellikleri ile beraber manevi özellikleri de bünyesinde 
barındıran bir yapıya sahiptir. Hz. Âdem fiziki olarak yaratıldığında kıskançlık, bencillik, 
şefkat, merhamet, korku, kaygı gibi duygu dünyasına ait ne varsa bunlara da sahiptir. Bu 

                                                           
1 Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, ahmet.uslu@dpu.edu.tr 
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duygulardan birinin de melankoli olduğunu söylemek mümkündür. Türk Dil Kurumu 
Sözlüğünde: “Hüzün, kara sevda” (http://www.tdk.gov.tr/, 12.06.2016) olarak tanımlanan 
melankoliyi sadece “hüzün” anlamı ile ele aldığımızda Hz. Âdem’in cennetten ayrıldığında, 
Hz. Havva ile ayrı düştüğünde ve Kabil Habil’i öldürdüğünde hissettiğinin melankoli 
olduğunu düşünebiliriz. 

Ancak melankoli, modern çağda psikoloji biliminin ilgi alanına giren daha geniş kapsamlı bir 
terimdir. Ruhsal kırılmaları ifade eden melankoli psikolojide “kendini düşüncelerde, 
harekette durgunluk, sıkıntı, mutsuzluk, neşesizlik, keder, konuşma tutukluluğu gibi etkilerle 
belli eden bir ruh hastalığı”(http://www.psikolojik.gen.tr/melankoli.html, 12.06.2016) olarak 
tanımlanmaktadır. Depresyon, hüzün, umutsuzluk, korku, çöküntü, kasvet, varolma 
duygusunun yitirilişi, yaşama isteğinin kaybedilişi gibi özellikleri barındıran melankoli, sahip 
olunan bu duyguların süreklilik göstermesi ile ortaya çıkmaktadır. Bir hastalık olup olmadığı 
psikoloji bilimince elbette incelenmektedir. Biz bu çalışmamızda melankolik ruh hâlinin edebî 
bir esere nasıl yansıdığı üzerinde duracağız. 

Rönesans ile birlikte başlayan, aydınlanma ve pozitivist felsefe ile yeni boyutlar kazanan ve 
günümüzde de her alanda etkisini sürdüren modernizm, bireyler üzerinde olumsuz bir etkiye 
de sahiptir. Bilimin, aklın, evrensel değerlerin, seküler dünya görüşünün egemen olduğu 
modernizm, toplumsal yapıyı tahrip edip bireyler arasındaki iletişimi koparırken bireyleri 
yalnızlaştırır ve içe kapanık bir ruh hâline iter. Modernizmin oluşturduğu gerek maddî gerekse 
manevî ortam bireylerde hüznü sürekli hâle getirerek melankoliyi doğurur. Modernizmin öne 
çıkardığı değerlerle birlikte manevî değerlere duyulan bağlılığın sarsılması sahipsizlik ve 
belirsizliği ortaya çıkarır. Bu durumun geçici olmaması, bir yaşam biçimi olarak 
benimsenmesi ise bireyleri melankoliye sürükleyen etkenlerin başında gelir. 

Modernizmin bireyler üzerindeki en büyük etkisi yabancılaşma olarak kabul edilebilir. 
İnsanın özü ile toplum tarafından belirlenen durumu arasındaki çelişki olarak tanımlanan 
yabancılaşma, bireysel psikolojik bir durumdur. (Fromm, 2015: 52) Benlik yitimi, kaygı 
durumları, kuralsızlık, umutsuzluk, kişiliksizleşmek, köksüzlük, yalnızlık, iletişimsizlik, 
anlamsızlık, amaçsızlık, değer ve inanç yitimi (Özbudun ve diğerleri, 2008: 39) 
yabancılaşmayı açıklayan kavramlardır. Toplum içinde yabancılaşan birey, kendi kabuğuna 
çekilerek melankoliye kapılır.  

Bireyleri melankoliye sürükleyen diğer bir etmen ise ötekileşmedir. Ayrıştırıcılık/horlayıcılık 
kavramlarını içeren ötekileşme “belli bir kişi ya da belli bir grup kimliği karşısında farklılık 
gösteren ya da alt insan olarak tanımlanan kişi öbeği” (Ulaş ve diğerleri, 2002: 1101) olarak 
tanımlanan ötekileşme modernizmin getirdiği bireysel sorunlardan biridir. Ötekileştirilen ile 
ötekinin dünyası birbirinden çok farklıdır. Olaylara ve durumlara bakış açısı birbirinden 
tamamen farklı olan öteki ve ötekileştiren aynı mekânı paylaşsa bile ruhsal olarak 
birbirlerinden hep uzaktadır. Modern hayat, ekonomik ve sosyal yapıdaki düzen ya da 
düzensizlik ile toplumda bir kesimi sürekli ötekileştirir. “Sermayenin, günümüzde küresel 
kapitalist toplumun gerektirdiği yeni insan tipini yaratabilmesi için insanların eski kimlik 
oluşturucu ortam ve kurumlarını zayıflatıp yok etmesi gerekir” (Oskay, 2001: 119). Bu 
ötekileştirmede ekonomik eşitsizlikten bahsedilebileceği gibi siyasî ideolojinin de önemli bir 
rolü olduğu söylenebilir. 

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.psikolojik.gen.tr/melankoli.html
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Türkiye’de ise modernizmin getirdiği yabancılaşma ve ötekileştirme daha keskin ve daha 
derinden hissedilir. Kuruluşundan itibaren Batılı düşünce tarzını benimseyen kurucu ideoloji 
geleneksel düşünce tarzı ile sürekli çatışır. Gelenek ile ilişkisini tamamen kopartarak yeni bir 
devlet, yeni bir millet anlayışının hâkim olduğu kurucu ideoloji, toplumda sürekli bir ikilik 
meydana getirir. (bkz. Demir, 2015: 147 -148) Pozitivist düşünce tarzı ile birlikte aklın ön 
plana çıkartıldığı bu ideoloji, inancın baskın olduğu soyut düşünce tarzı karşısında her alanda 
baskı kurar. Bu baskı geleneksel değerlerini terk etmek istemeyen bireyleri ötekileştirirken 
yeni değerleri benimseyen bireyleri ise köksüzleştirir. Geçmiş ile bağını kopartan bireyler, 
birden kimliksizleşir.  

1950’de Demokrat Parti iktidarı ile birlikte yeni bir siyasî hayata kavuşan Türkiye, bu tarihten 
itibaren modernizmi daha yakından tecrübe eder. Siyasî hayatta ise kurucu ideolojiden farklı 
bir ideolojinin iktidara gelmesi toplumsal hayatta da etkisini hissettirir. Bundan sonra her on 
yılda bir gerçekleşen askerî müdahaleler toplumda oluşan kurucu ideoloji haricindeki 
ideolojileri olumsuz etkiler. “Askerler darbe sonrasında kışlalarına döndüklerinde de 
yönetimin kontrolünü elde tutmaya çalışmışlardır. Darbe sonrasında asker tarafından yapılan 
anayasalar ve oluşturulan kurumlar askerin kontrolünü ve vesayetini sağlayacak şekilde 
planlanmıştır” (Akıncı, 2013: 40). Bu askerî müdahaleler içerisinde 12 Eylül 1980 askerî 
darbesi ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Yetmişlerin sonlarına doğru toplumda oluşan 
kutuplaşmaların eyleme dönüştüğü ve çatışmaların görüldüğü bir dönem darbe ile son bulur. 
Birden sokaklar boşalır. Ayrım yapmaksızın her ideolojiden insanların tutuklanması, işkence 
görmesi ülkede yeni bir insan tipi oluşturur (Tosun, 2015: 8). Konuşmaktan korkan, sokağa 
çıkmaktan çekinen bu yeni insan tipi adeta evde, odasında bir hapis hayatı yaşar. Sokağı 
evinin penceresinden ya da balkonundan seyreden bireyler, iç dünyalarına yönelirler. Bu, 
ülkede çok sesli bir sessizliği meydana getirir. “Sayıları yüz binlerle ifade edilen tutuklamalar, 
fişlemeler, idamlar, işten çıkarmalar, vatandaşlıktan çıkartılan insanlar, askeri darbenin 
meydana getirdiği travmanın boyutlarını gösterir niteliktedir” (Gürsel, 1998: 812). 

1983’te askerî idarenin yönetimi sivil yönetime bırakması ile birlikte ülke yeniden hızlı bir 
kalkınma ve modernleşme sürecine girer. Bu dönemde bireyler, seksen öncesi sahip oldukları 
ideolojileri gözden geçirerek yeni şartlara uygun bir anlayış geliştirirler (bkz. Demirhan ve 
Kartal, 2014: 126 – 127). Ancak 12 Eylül askerî darbesinin bireyler üzerinde oluşturduğu 
travmanın etkisi uzun süre silinmez. Her alanda gerçekleştirilen hızlı bir modernleşme de 
bireyleri yabancılaştırır ve ötekileştirir. (Uslu, 2016: 583) Bir genelleme yapacak olursak 
korkunun başat özellik olarak görüldüğü bu dönemin bireylerinin ruh hâli melankoli olarak 
tanımlanabilir.  

1983’ten sonra oluşan yeni yönetimin Batı ile olan ilişkileri artırması, sanayileşmeye hız 
vermesi toplumsal yaşamı derinden etkiler. Köyden kente yapılan göçler, kentlerde farklı 
ekonomik yapıya sahip bireylerin oluşmasında etkilidir (bkz. Demir, 2015: 147 -148). Gerek 
köyden kente göç eden bireyler gerekse kentli bireyler, modern yaşamın çarkları içerisine 
dâhil olurlar. Kapitalizmin de etkisi ile “tüket tüket” anlayışının yaygınlaşması daha fazla 
gelir ihtiyacını doğurur. Bu ekonomik kaygılar ve yeni sisteme ayak uydurma çabası bireyleri, 
sahip oldukları değerlerden uzaklaştırır (bkz. Türkeş, 2004: 430). Batı ile olan yakın ilişkiler, 
maddî hayatta büyük bir değişimi başlatırken yeni bir ahlak, yeni bir hayat tarzı oluşturur. 
Bireylerin kendi değerlerinden, geleneklerinden kopması onları yabancılaştırır. Ekonomik 
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olarak bir kesim zenginleşirken bir kesim daha da fakirleşir. Zengin ve fakir arasında oluşan 
bu uçurum ötekileştirmenin de hız kazanmasına neden olur (Türkeş, 2005: 6). 

Özetlemeye çalıştığımız ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve siyasî hayat, bireyler üzerinde 
kopma ve kırılmalar oluşturur. Gelenekten kopan ancak yeni sisteme ayak uyduramayan, 
kendine ve topluma yabancılaşan, ötekileştirilen bireyler kendi kabuğuna çekilirler. Etrafları 
ile iletişimlerini koparan, toplumdan alacağı bir değer kalmadığına inanan bireyler, iç 
dünyalarında kendileriyle hesaplaşırlar. Bunalım, sıkılmışlık, ümitsizlik, kıstırılmışlık 
duygularına hapsolan bireyler, bir çıkışsızlıkla karşı karşıya kalırlar. Bu durumun süreklilik 
göstermesi ise bireylerde melankoliyi oluşturur. Melankoli, modernizme karşı bir savunma 
şeklidir. Dış dünyada modern hayata uymak zorunda kalan, değerlerinden uzaklaşan bireyler, 
iç dünyalarında bu hayatı yadsırlar. Melankolik hâl, bireylerin modernizme sessiz bir 
başkaldırısıdır. 

Serol Teber’in “bir yaşam tarzı, bir ruhsal durum, bir kişilik tipi” (Teber, 2004: 9) olarak 
tanımladığı melankoli, bireylerde kararsızlık, tutumsuzluk, tepkisizlik, karamsarlık ve acı 
hissi şeklinde görülür. İçinde bulunduğu ortamla, diğer insanlar ve kurumlarla, toplumla 
anlaşamayan melankolik kişiler, hayatı bir tehlike olarak görürler. Seksen sonrası bireylerde 
hâkim olarak görülen melankolik hâl, edebî eserlerde de kendini gösterir. Melankoli, mizah ve 
ironi gibi anlatım biçimi olarak kullanılır. 

Hüznün, yalnızlığın, hayal kırıklığının, tutunamamışlığın, mağduriyetin ve acının anlatım 
biçimi olan melankoli, özellikle seksen sonrası oluşan yeni insan tipini en iyi ifade eden 
durumdur. Roman, hikâye ve şiirde bireylerin içinde bulunduğu melankolik hâl, bir biçim 
olarak kendi yapısını oluşturur. Bu nedenle de edebî eserlerde görülen melankoli, hastalıklı 
bir durum değil sanatsal bir ifade olarak karşımıza çıkar. Edebî eserin kurgusunda, kişi, 
zaman ve mekân tercihinde melankoli, bir bütünlük içinde ortaya konulur.  

Melankoli ile birlikte ele alabileceğimiz diğer bir kavram ise melodramdır. “Dramın okur 
beklentisine denk düşecek bir şekilde klişelere ve abartılara yaslanarak yoğun duygusallığa 
evrilmesi” (Tosun, 2008: 63) olarak tanımlanan melodramda doğru-yanlış, karanlık-aydınlık 
net bir şekilde verilir. Deneyimlenmiş bir gerçeklikten çok, estetize edilmemiş acıların ifade 
edildiği melodram bir gözyaşı sömürüsüdür. Peter Brooks’un:  “Fazlaca duygusallık; ahlaki 
kutuplaşma ve şematiklik; keskin ve uç noktalara taşınmış bir varoluş, durumlar ve eylemler; 
sarih bir kötülük ve iyinin acı çekmesi; bunun sonucunda da erdemli olanın ödüllendirilmesi; 
abartılı ve gösterişli ifadeler ve karanlık entrikalar, gerilim ve şaşırtıcı değişimler” (Arslan, 
2005: 43) şeklinde ifade ettiği özellikler melodramın sınırlarını belirler. Daha şekilci ve daha 
kolay bir yöntem olan melodram, sanatsal estetiğin dışında kalır. 

Sanatsal bir tutum olarak görülen melankolide ise acı ve hüzün açık ve net bir şekilde 
verilmez. Anlatıcı bu duyguları verecek anlamı seçtiği sözcükler aracılığıyla sezdirir. 
Duyguları abartmadan veren anlatıcı, duyguları, tutkuları, coşkuları sözcüklere dökerek 
estetize edilmiş bir imge meydana getirir. Anlatının tamamında hissedilecek bir atmosfer 
oluşturan anlatıcı, derin iç çekişlerle, durağan bir görünümle, dalıp gitmelerle bu atmosferi 
destekler. Açıkça dile getirilmese de hüzün ve acı satır aralarında okur tarafından hissedilir.  
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Yazar-anlatıcının zaman zaman melankoliden yararlanmasının bir anlatım tekniği olduğunu 
belirtmiştik. Bazı anlatılarda ise melankoli, yararlanılan bir anlatım tekniğinden sıyrılarak 
kurguyu ve kurgu öğelerini şekillendiren bir biçim olarak görülür. Kurguyu belirleyen giriş, 
gelişme ve sonuç bölümlerinin bu anlamı sezdirecek ifadelerle oluşturulması, kişilerin 
melankolik özelliklere sahip olması, zaman ve mekân tercihlerinin belli çerçevede yapılması 
ve anlatıcının bizzat anlatı içerisinde yer alarak acı ve hüznü tecrübe eden kahraman-anlatıcı 
olması melankoliyi eserde biçimsel bir uygulama hâline getirir. 

Kurguda ağırlıklı olarak iç monolog, iç diyalog, bilinç akışı gibi tekniklerin kullanıldığı 
melankolik anlatım biçiminde, çoğunlukla diyalog tekniğine rastlanmaz. Her şey olup 
bittikten sonra olayların ve durumların kahraman-anlatıcının iç dünyasındaki izlenimleri 
verilir. Anlatıda kişileri melankoliye sürükleyen olay ve durumlar açıkça anlatılmaz. Bazen 
sadece kahramanın zihninde küçük anımsamalarla ya da küçük diyaloglarla küçük bilgiler 
verilir. Kurguyu yazarın bir evin içindeki eşyalardan istediğini istediği şekilde alıp kullanması 
şeklinde ifade edersek, melankolik anlatı biçiminde yazar, özellikle melankoliyi destekleyen, 
çağrıştıran malzemeyi bilinçli bir şekilde tercih eder. Seçilen malzeme anlatıcının 
süzgecinden geçerek estetize edilir ve sanatsal bir üretime dönüştürülür.  

Melankoli, genellikle çatışma sonucunda ortaya çıkar. Kişinin sahip oldukları ile sahip olmak 
istedikleri arasındaki uçurum çatışmayı oluşturur. Melankolinin derecesi de burada ortaya 
çıkar. Melankolinin anlatım tekniği olarak kullanıldığı eserlerde bu çatışmayı açıkça görmek 
mümkünken anlatım biçimi olarak tamamen melankoliye dayanan eserlerde çatışma olmuş 
bitmiş ve kişiler melankolik hâle bürünmüş bir şekilde karşımıza çıkar.  

Melankolik biçime sahip eserlerde kişilerin kurgulanmasında ise içe kapanıklık en dikkat 
çeken özelliktir. Toplumsal düzene ayak uyduramamış, iletişimsiz, kararsız, yalnız, sıkılmış, 
bunalmış ve tutunamayan kişiler özellikle tercih edilir. Gelenekle bağını koparmış ancak 
modern hayata da ayak uyduramamış kişiler, iç dünyalarına çekilerek kendi acılarını ve 
hüzünlerini yaşarlar. Bir taraftan yalnızlıktan memnun olmalarına rağmen bir taraftan da 
kalabalıklar içinde olamamanın verdiği sıkıntıyı çekerler. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak 
isteseler de insanların sahte kimliklerle, saf ve temiz olmayan düşüncelerle yaklaşmaları bu 
kişileri yeniden yalnızlığa iter. En saf, doğal ortam kendilerini özgür hissettikleri iç 
dünyalarıdır. Bazen anne, baba ve kardeşleri ile mutlu bir an yakalamaya çalışsalar da bu defa 
da aile içi sorunlar ya da aile bireylerinden birinin hasta ya da kötürüm hâli buna engel olur. 
Harekete geçmek, mevcut durumu değiştirmek için olanca güçleri ile uğraşsalar da durağan 
yapıyı harekete geçirmeleri mümkün olmaz. Bu durumda ise o an ne ile uğraşıyorlarsa bu 
eylemin tekrarı bir kaçış noktası olur. Sürekli çelişkide kalırlar. Kararsızlık, durağan yapının 
en temel nedenidir.  

Melankolik mizaçlı kişiler, iç dünyalarında sürekli bir şeylerin muhasebesini yaparlar. Zaman 
zaman çocukluklarına dönerek geçmişleri ile hesaplaşırlar. Kaybedilen değerler, yitirmişlik 
duygusu kişilerde bezginlik, bıkkınlık, çaresizlik, umutsuzluk ve çözümsüzlük hâlini doğurur. 
Çökkün, yılgın bir ruh hâline sahip kişilerde bulunulan ortamı terk edip gitmek ya da intihar 
kaçınılmaz bir sondur.  

Mekân ve eşya tercihlerinde de melankolik hâl baskındır. Kişiler giyim kuşamlarına pek 
dikkat etmezler, gelişigüzel giyinirler, saçı sakalı birbirine karışmış pejmürde bir hâlde 
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yaşarlar. Özellikle harabe, çöküntü yerler, labirent kapalı mekânlar tercih edilir. Bu mekânlar 
kişilerde boğulma hissi uyandırır. Melankolik kişinin bulunduğu mekânlarda hava sisli, 
bulutlu, yağmurlu ya da karlıdır. Eserlerde çoğu zaman yağmur ve hüzün özdeşleşir.   

Günlük zaman dilimi olarak güneşin batış anı ve gece, mevsim olarak ise sonbahar ve kış 
melankolik zaman olarak kullanılır. Akşam olup günün bitimi ile birlikte etraftan herkesin 
çekilmesi kişileri kendileri ile baş başa bırakır. Bu vakitlerde kişiler âdeta iç dünyalarına 
inzivaya çekilirler. İnsanlar acı ve hüzün içinde kıvranırken zaman da geçmek bilmez. Bu 
nedenle de zaman saniyelerle, dakikalarla ifade edilir. Zamanın iyice yavaşladığı hatta 
durduğu eserlerde melankolik hâl hâkimdir. 

Bu genel açıklamalar ışığında Nalan Barbarosoğlu’nun hikâyelerinde biçimsel bir tercih 
olarak görülen melankolinin incelenmesine geçebiliriz.  

Nalan Barbarosoğlu’nun Hikâyelerinde Melankoli 

İlk hikâye kitabını 1996 yılında Ne Kadar da Güzeldir Gitmek adı ile yayımlayan Nalan 
Barbarosoğlu2, hikâyelerinde “hayatı çözümlemek için bir keşif ve tefekkür zemini” (Tosun, 
2015: 145) olarak melankoliden yararlanır. Ancak onun hikâyelerinde melankoli, atmosfer 
oluşturmada, kişi, zaman ve mekân tercihinde, eser – anlatıcı ilişkisinde bir biçim olarak 
bütünlük gösterir.  

Barbarosoğlu hikâyelerinde ölümlerin, ayrılıkların, terk edilmişliklerin ardından gelen 
yalnızlıkları, pişmanlıkları konu edinir. Kahramanlarda kopma ve kırılma meydana getiren 
olay ya da durum olup bitmiş geriye ise acı ve hüzün kalmıştır. Hikâyeler de tam bu noktada 
başlar. Kahramanları melankoliye sürükleyen olayın izleri, en taze şekilde devam etmektedir. 
Hikâyede melankoliyi oluşturan neden açıkça belirtilmez. Bazı hikâyelerde ise özellikle 
melankolinin nedeni üzerinde durulur. Ölüdoğa hikâyesinde: “Sokak ve caddelerin boşaldığı, 
amaçsız ve düşsüz bir yaşama sürüklendiğimizi fark ettiğimiz zaman dilimi, kopuşumuzun da 
başlangıcı oldu. Birbirimizi gördüğümüzde şiirli, hayalli, kendimizi unutacak denli enerji 
dolu, herkesi içine alan büyük hedeflere odaklandığımız günleri daha çok anımsıyor ve daha 
çok özlüyorduk. Yaşadığımız günlere yabancıydık.” (Barbarosoğlu, 2001: 74 -75) ifadeleri 
siyasî ve sosyal durumdan kaynaklanan bir kopuşu gösterir. 12 Eylül ihtilali sonrası, 
oluşturulan baskı ortamı sokakları boşalttığı gibi hayalleri söndürür, insanların enerjilerini 
tüketir. Bu ise bireyleri yaşadığı günlere yabancı hâle getirir. 

Modernizm de Barbarosoğlu’nun hikâyelerinde melankolik hâlin sebepleri arasındadır. Küf 
Kokusu hikâyesindeki “Sonradan büyük kentlerdeki gibi benim küçük kentimde de beton 
bloklar hızla yükseldi ve hayatı çirkin bir bataklığa dönüştürdüler. Bir gün bu beton bataklık 
kokmaya başlayacak ve herkes teker teker benim gibi küfler içindeki geçmişinin ardına 

                                                           
2
 1961’de Adapazarı’nda doğan Nalan Barbarosoğlu, İstanbul Üniversitesi, Sistematik Felsefe ve Mantık 

Bölümü’nden mezundur. İlk yazısını Yazko Felsefe‟de yayımlayan yazar, 1980’li yılların sonlarında hikâye 
yazmaya başlar. Argos’ta yayımlanan ilk hikâyesinin ardından Nar ve Adam Öykü dergilerinde hikâye yazmaya 
devam eder. Bu hikâyelerini 1996’da Ne Kadar da Güzeldir Gitmek adlı kitabında bir araya getirir. Cumhuriyet, 
Radikal gazetelerinde, Adam Öykü, Üçüncü Öyküler, Kitap-lık, E, Varlık, Agora, Yom dergilerinde hikâye ile 
ilgili yazılar yayımlar. Bu çalışmada yazarın Ne Kadar da Güzeldir Gitmek (1996), Her Ses Bir Ezgi (2001), 
Ayçiçekleri (2002), Yol Işıkları (2009), Gümüş Gece (2015) adlı hikâye kitapları incelenecektir. 
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düşerek aynı soruların yanıtlarını arayacak: İlk gençliğimde, çocukluğumda geçtiğim 
sokaklar şimdilerde neredeler? Ya o sokakların yaşlıları? Hangi yaşlının yüzünde bulacağım 
geçmişimi?... Hangi kentte?.. Hangi aynada?.. Ya geleceğimi?” (Barbarosoğlu, 2002: 95) 
cümleleri ile Gi hikâyesindeki “Troleybüsleri kaldırıyorlar. Yani, otobüsler geliyor kentimize 
ve dolmuşlar çoğalıyor. Amerikalıların kullanmadığı eski modeller, dolmuş oluyor bizim gidip 
gelmelerimiz için. Yollar uzuyor. Apartmanlar yükseliyor. Şişli‟deki, Beyoğlu‟ndaki 
apartmanlar yükseliyor sokağımızda. Blok blok oturuyoruz. Blok blok bölünüyor 
hayatlarımız.” (Barbarosoğlu, 1996: 50) cümleleri modernizmin kent hayatında meydana 
getirdiği değişim üzerine odaklanır. Modernizmin kent yaşamını gerek fizikî gerekse insan 
ilişkileri bakımından değiştirmesi, geçmişle ve gelenekle bağlarını koparması bireylerde hızlı 
bir savrulma meydana getirir. Bu değişime karşı koyamayan bireyde melankolik hâl, 
kaçınılmaz bir sondur.   

Melankoli, sosyal ve siyasî sebeplerden özellikle modern hayatın getirdiklerinden 
kaynaklansa da Barbarosoğlu, melankolik hâlin nedenini daha geriye götürerek varoluşsal bir 
sorun olarak da görür. Küçük Bir Mola Hikâyesi‟nde bu duruma vurgu yapılır: “O ilk 
karanlığı düşünün… Bilincinizin olmadığı, henüz oluşmadığı karanlığı. Bedeninizin, 
canlılığın tüm bilgilerini toplayan bellek gibi hayata açıldığı karanlığı. Islak karanlığı. 
Gözünüzün önüne getirmeye çalışın… Bir ceninsiniz henüz. Sonsuz bir karanlığın içinde, 
hızla hücre üretiyorsunuz. Dingin, kararlı bir canlılık. Hayat size hücre hücre geliyor, siz 
hayata hücre hücre. Hayata ilk dokunuşlarınız. Hücre hücre. Sıcak, yalın, doğrudan. Kapkara 
bir sonsuzlukta oluşuyor gözleriniz; elleriniz, ayaklarınız kapkara bir sonsuzlukta biçim 
alıyor… O sonsuz karanlıkta ve sessizliğin uğultusunda kazanan sizsiniz. Sadece siz. Bir 
canlılık kazandınız. Yaşamınız boyunca bundan daha büyük bir kazancınız olmayacak; daha 
büyük bir şansınız da.” (Barbarosoğlu, 2015: 79) Karanlık bir ortamda birçok ihtimal arasında 
varlığına kavuşan insanın kazandığı tek yer, anne karnıdır. Bu kazanç da canlı olarak var 
olabilmektir. Ancak başlangıcın “kapkara bir sonsuzlukta” yapılması kötü bir başlangıçtır. 
Varolma sürecinde insanın kendi seçimini yapamaması ve genlerinden getirdiği itici güç 
insanın yönelimini ve seçimlerini etkiler: “Doğmuş olmayı seçmiyoruz. Anne babamızı 
seçmiyoruz; onların koşullarını da. Genlerini seçemeyen insanın, seçtiği bir hayatı 
sürdürmesi mümkün mü? Olmasını isterdim. Ama belki de seçmek böyle bir şey. Doğmuşsun 
ya bir kere, olmakta olanlar arasından kendine en uygun olanına yönelmek. Belki. 
Yönelmek… Kendiliğinden bir uzanma. Uzanırken fark edilmeyen bir çekim… Oraya doğru 
içten gelen bir itiliş.” (Barbarosoğlu, 2015: 118) 

İnsan varlığı ile bu dünyada kendine bir yer bulamaz. Çünkü onun tutunacağı bir dünya 
yoktur. Evrendeki tüm varlık, insanı dışlar ve yok eder. Bu durumda yalnızlaşan, kendi 
kabuğuna çekilen insan aslında bir “yokkişi”dir. Her şeyin bir anlam ifade ettiği dünyada 
insan bir hiçtir. Bu hiçlik, doğal olarak bir melankoli oluşturur: “Seni sen olduğun için içine 
alan bir dünya yok. Gökyüzü de seni sarmıyor artık. Poyraz, karayel, keşişleme, cânım lodos 
hiçbir şey söylemiyor. Yıldızlar çok uzakta. Yoksun. Yok edilmişsin bir kez daha. Bütün 
imgelerin ayaklar altında… (…) Bir fazlalıksın sen, bir fazlalık. Bozulmuş hücreler topluluğu 
büyüyor içinde. Dünyanın bünyesinde sindiremediği bir ur, hayatın dokusuyla uyuşmayan bir 
yumrusun.” (Barbarosoğlu, 2009: 77) Varlığı ile dünyada bir “ur”, bir “yumru” olan ve 
“hücre hücre” büyüyen insanın mutlu olması, kendi hayatını yaşaması mümkün değildir. 
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Varoluştan kaynaklanan bu acı hayatın değişmez bir parçasıdır: “Hayat, acıya bulanmadıkça 
hayat olmuyor.” (Barbarosoğlu, 2009: 36) 

Siyasî ortam, modernizm ve varoluş olarak özetleyebileceğimiz nedenler, Barbarosoğlu’nun 
hikâyelerinde melankolik bir atmosfer oluşturur. Bu atmosferin oluşmasında ise birçok 
hikâyede aynı imgeler kullanır. Gece, karanlık, yağmur, mavi renk, radyo hikâyelerde 
melankolinin etrafında oluşturulduğu imgelerdir. 

Gece ve karanlık melankolik hâlin en belirgin ifadeleridir. Gecenin yalnızlığı, insanın kendi 
kendisiyle baş başa kaldığı zamanı ifade etmesi, karanlığın her şeyin üzerini örtmesi 
nedeniyle gece melankolik zaman dilimidir. Hikâyeler genellikle gün bittikten sonra, gece ile 
birlikte başlar. Kedi Belleği hikâyesinde gece, olumlu özellikleri ile yer alır. Bir değişimin 
yaşandığı zaman dilimi olarak gece, yazar-anlatıcının tercih ettiği bir zaman dilimidir: 
“Severdim geceleri. Geceleri değişen, özellikle benim değiştirdiğim gece kadınlarını 
severdim.”(Barbarosoğlu, 2015: 33) Mecnunu Yok Leyla hikâyesinde de benzer ifadelere 
rastlarız: “Gecenin insanın içindeki karanlığı ağartmasını, gün içinde sıkı sıkı saklananların 
karanlıkta pervasız açığa çıkmasını, karanlığın uçucu olan her şeyi yutup ruhu ağırlaştıran 
ne varsa usul usul aydınlatmasını, o „gündüz insan, gece kurt‟ hikâyelerinin taşıdığı acıyı, 
insanın yarasını yalayan kediler gibi acısını ancak gecelerde kanatıp okşamasını sevdim.” 
(Barbarosoğlu, 2009: 140) Yağmur Temizliği hikâyesinde de gecenin tercih ediliş nedeni daha 
net açıklanır: “Gün ışığının maskeleri çıkarılır gecede. Kendiliğinden. Gecenin karanlığı yüz 
çizgilerini yeniden çizer, renkleri değiştirir. Farklı maskelerle her gece yeniden çizilir yüzler. 
Gözaltı torbaları boşalır örneğin, saç telleri hafifler, gerginlikler dağılır. Farklılaşır insan.” 
(Barbarosoğlu, 2015: 47) 

Ancak gece ve karanlık her zaman olumlu özellikleri ile yer almaz. Acıyı ve hüznü artırması, 
yalnızlığın derinleşmesi melankolik hâli artırır. Karanlığın Renkleri hikâyesinde karanlık, yok 
oluşun bir ifadesidir: “Hiçbir şey göremiyorum. Çok karanlık. Uğultuda sesleri birbirinden 
ayırt edemiyorum. Tanrım, çok karanlık. Neredeyim ben?.. Hiçbir yere dokunamıyorum... Çok 
karanlık; karanlıkta kayıyorum. Korkuyorum… Kayıyorum, hep kayıyorum.” (Barbarosoğlu, 
2001: 33) Gecikmiş Bir Veda hikâyesinde de gece; korkulan, çekinilen bir zaman dilimi 
olarak işlenir: “Gece sanki benim için başlardı; sanki sadece ben görüyordum karanlığı, o 
kadar koyu, o kadar soğuk. Ne zamandı hatırlamıyorum, perdeleri kapatmaya başladım. Sırf 
geceyi görmemek için. Perdeleri kaparsam sanki kendimden uzak tutuyordum geceyi, o dipsiz 
karanlığı. Sonra dayanamıyor, perdeleri açıyor, uzaktaki apartmanlara bakıyordum… Gece 
ilerledikçe seyrelen otomobil farları… Şehrin uykuya çekilişi… Kocaman bir şehri 
kucaklayan uyku, beni kucaklamaktan aciz olurdu çoğu gece. Sarhoş olup sızarak girerdim 
uykunun koynuna. Ancak sızarak. Zorla.” (Barbarosoğlu, 2009: 153) 

Gece ile birlikte yağmur da atmosferi tamamlayan bir imgedir. Yağmurlu hava, kasvet ve 
hüznü çağrıştırır. Barbarosoğlu’nun birçok hikâyesinde yağmur yağar. Yağmurun oluşturduğu 
kasvet, insanların acısı ve hüznü ile birleşir. Doğa ve insan aynı ruh hâlini yaşar. Yağmurun 
çatılara, yollara indiğinde çıkardığı ses de hüznün ezgisi olarak bir bütünlük sağlar. Gece ile 
birleştiğinde ise hüzün ve acı daha da derinleşir: “Yine bir gece… Hiç sabah olmayacakmış 
gibi karanlık üstelik. Ve yağmur yağıyor… Hiç durmayacakmış gibi yağıyor yağmur. Bu gece, 
daha önce farkına varmadığım, adını bile bilmediğim bir ezgi saklı sanki içimde… Yavaş 
Yavaş mırıldanmak, gecenin sesleri içinde ben de bir ses olmak istiyorum artık. Yağmurun 
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sesi gibi mi?... Gecenin rengi gibi mi?... Yoksa kokusu gibi mi içtiğim çayın?... Bilmiyorum.” 
(Barbarosoğlu, 2001: 11)  

Ölüdoğa hikâyesinde yağmur, melankolik hâli ağırlaştıran bir unsur olarak hikâye 
atmosferinde bir fon oluşturur. Gece ile başlayan yağmur sabaha kadar aralıksız yağar. 
Pencereye vuran damla sesleri ise melankolik atmosferi ağırlaştırır. Anlatıcının sabaha kırık 
dökük ve isteksiz başlamasında gece dinmeksizin yağan yağmur ve damlacıkların oluşturduğu 
ezgi neden olmaktadır: “Günlerden Cuma. Yağmur gece başladı. Düşsüz uykumun arasında 
duydum pencereye vuran damlaların sesini. Üstümde bir eksiklik, içimde dinmemişti. Ne 
aldığım duş, ne de içtiğim koyu kahve canlandırmaya yetti bedenimi. Güne kırık dökük, 
isteksiz başladığımı fark ediyorum, dükkânımı açarken.” (Barbarosoğlu, 2001: 72) 

Melankolik psikoloji ile yağmur hikâyelerde özdeş olarak kullanılır. Sürekli yağmur yağması, 
hikâye kahramanının kaçmak isteyeceği kadar boğucu bir atmosfer oluşturur. Yağmurun 
yağmadığı yerde hüzün de yoktur: “Bu akşam arabaya atlayıp hafta sonunda yağmur 
yağmayan bir yerlere gideyim diyorum kendi kendime. Kurutmak için yeni çiçekler toplamam 
gerek.” (Barbarosoğlu, 2001: 80)   

Acı ve hüznü imgeleyen yağmurun insanı pişiren, yetiştiren bir yanı da vardır. Hayat acıyla 
yoğrulduğunda anlam kazanır: “Sanırım, usul usul başladı her şey. Usul usul başlayan her 
şeye ilkbahar yaraşır. İlkbaharın da “nisan” ayı. Nisan, yağmurlarıyla girer kitaplara ve 
yaşama. Oysa biz, yağmur almayan iklimlerde büyüdük, yağmursuz coğrafyalarda. 
Birlikteliğimizde yağmur yoktu. Ve bir yağmur dansının beceriksiz dansçıları gibi hoplayıp 
zıplıyorduk birbirimizin çevresinde. Belki de o yüzden içimizde ferahlık duygusu uyandırmadı 
bu ilişki. Birbirimizin yanında bir türlü arınamadık yaşamın getirdiklerinden ve kişisel 
tarihimizde yaşadıklarımızdan. Geçmişimize yeterince yağmur yaşamadığındandır. Yarıda 
kesilen dansların dansçısı olmak istemiyorum.” (Barbarosoğlu, 2002: 42)  

Yağmur kimi zaman da gecenin üzerinin örttüğü tüm kirleri temizleyen umut aşılayan bir 
imge olarak kullanılır. Masmavi Deniz hikâyesi gecenin bittiği güneşin doğmak üzere olduğu 
bir anda başlar. Yağmur, zamanı da yıkayıp paklar, beklenen an gelmek üzeredir: “Gün 
ağarmak üzere… Sabah suları akıyor ırmaklarda, ırmaklara ulaşan çaylarda, dere 
yataklarında. Akan suyun sesini duyuyorum. Suda sabah kokusu… İçime çekiyorum. Gecenin 
sabahla buluştuğu vakitlerde yaşıyorum… Gece karanlığında yağmurla yıkanıp paklanmış 
temiz saatleri. Aylardır beklediğim, içten içe, kendimce hayalini kurduğum, gerçekleşmesini 
beklediğim o an gelmek üzere.” (Barbarosoğlu, 2001: 55) 

Barbarosoğlu’nun hikâyelerinde mavi, hüznün ve acının rengidir. Psikolojide mavi, yalnızlığı, 
üzüntüyü ve depresyonu çağrıştıran bir renktir. (http://www.kigem.com/renklerin-psikolojik-
etkileri.html, 10.05.2016) Bazen gökyüzü, bazen ay ışığı, bazen sokak lambası, bazen hikâye 
kahramanlarından birinin göz rengi mavidir. Mavi neyin rengi ise melankolide orada 
yoğunlaştırılır. Gümüş Gece kitabındaki Tıraş Kesiği hikâyesinde yağmur yüklü gökyüzünün 
mavisi, Parantez hikâyesinde akvaryumun mavi ışığı, Ayçiçekleri kitabındaki Ayna 
hikâyesinde denizin sonsuz mavisi, Küf Kokusu hikâyesinde mavi kuş, Otobüs hikâyesinde 
nereye gittiği belli olmayan sadece gitme işlevi ile kullanılan mavi otobüs, Gözaltı 
hikâyesinde mavi duman, masmavi pamukçuklar, donan yüzün mavisi, Yol Işıkları 
kitabındaki Adaya Gidemem hikâyesinde iki mavi göz, Yol Işıkları kitabında Perdedeki Fısıltı 

http://www.kigem.com/renklerin-psikolojik-etkileri.html
http://www.kigem.com/renklerin-psikolojik-etkileri.html


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

359 

hikâyesinde deniz mavisini taşıyan küçük şehir, Ne Kadar Güzeldir Gitmek kitabındaki 
Akşam Sefası hikâyesindeki annenin gözlerinin mavisi, İçimin Şarkısı hikâyesinde gecenin 
mavisi, küçük mavi taş, küçük kızın gözlerinin mavisi, Bir Ses Ver… İçimde Özlem 
Uyanmasın hikâyesinde süt mavisi sis, Her Ses Bir Renk hikâyesinde mavi ses hüznün ve 
acının rengidir. Hikâyelerinde Barbarosoğlu, mavi renge özellikle dikkat çeker. Söz konusu 
hikâyelerde mavi renk, hikâyelerin odak noktasını oluşturur.  

Melankolik hâlin oluşturduğu bir durum da yalnızlıktır. Hikâyelerde radyo, yalnızlığı 
imgeleyen bir araç olarak kullanılır. Radyo, yalnızlıktan ve sessizlikten sıkılan insanlar için 
bir araçtır. “Sözsüzlüğe de dayanamıyorum. Daha doğrusu söz duymamaya. Hep radyoyla 
dolaşıyorum. Söz yoksa, yanımda konuşan biri yoksa, radyoyu açıyorum.” (Barbarosoğlu, 
1996: 76) Melankolik ruh hâli, içe kapanıklığı da beraberinde getirir. Kimse ile konuşmayan, 
konuşmak istemeyen kişi için radyo önemli bir araçtır. Diyalog gerektirmemesi, ortamdaki 
sessizliği gidermesi radyonun tercih nedenidir. Bu Gece Uyumak İstemiyorum hikâyesinde 
radyoyu arkadaş edinen anlatıcı, bulunduğu yeri terk ederken radyosunu da ihmal etmez: “Bu 
gece de uyumak istemiyorum. Radyom nerde?.. Radyoma gitmek istiyorum.. Radyomla gitmek 
istiyorum.” (Barbarosoğlu, 1996: 79) 

Küçük Bir Mola hikâyesinde acı ve hüzün varoluşsal bir sorun olarak ele alınır. Bu durum ise 
Hz. İsa ve çarmıh olayına atıf yapılarak imgeleştirilir. Hıristiyan inancında Hz. İsa’nın 
çarmıha gerildiği inancı dolayısıyla çarmıh, acı ve hüznü temsil eden semboldür. 
Barbarosoğlu, bu acı ve hüznün temelini yaratılıştan gelen bir özellik olarak ele alır: “Evrenin 
karanlığından kendi karanlığını aydınlatan büyük gücün suretini giyiniyorum. Evet, şimdi, bu 
gece yine giyiniyorum. Aldatıldınız. Bilet paralarınız yandı. Küllerini savurun göğe, buradan 
çıkınca. Çıkabilirseniz eğer. Bacaklarınız ışıkların altında salınmaya alışkın, kendi çarmıhına 
gerili gövdenizi taşıyacak gücü bulabilirse eğer. Bulduğunda ışıklardan yoksun bir gecede 
ilerleyebilirse.” (Barbarosoğlu, 2015: 79) 

Barbarosoğlu’nun hikâyelerinde geçmişe, çocukluğa dönme isteği melankolinin bir sonucu 
olarak görülür. Çocukluk, henüz acıların hissedilmediği, herhangi bir kısıtlılığın olmadığı, 
özgür bir dönemdir. Henüz kaybedilmişlikler, yitirilmişlikler yoktur. Bu nedenle de çocukluk, 
hep özlenendir. Modernizmin kent yaşamını değiştirmesi, hızla yükselen apartmanların 
ilişkileri koparması ile birlikte özgürlükleri kısıtlaması bireylerde çocukluğa bir özlem 
oluşturur. “Göğsüme bir sıkıntı yerleşiyor. Bu apartmanlardan ağaç dallarına tırmanan 
çocukluğum kovuldu diyen sesini duyuyorum, şimdilerde kim bilir hangi bodrum katlarından 
birinde saklı duran çocukluğum.” (Barbarosoğlu, 2001: 12)  

Geçmiş; kaybedilen, yitirilen değerleri barındırması ile sürekli özlenendir. Geçen zaman 
birçok şeyin kaybedilmesine neden olur. Yitirilenler de acı ve hüznün nedenidir: “Cakam da 
paçam da yerinde. Varlıklı günlerdeyiz. Cüzdan paçoz değil şimdiki gibi. Anamın evindeyim 
daha, mavi cumba turuncu sardunyalarla başka türlü renk cümbüşü, bir göreceksin; bir 
gören bir daha bakıyor başını kaldırıp. Anacığım da sağ, başımı bekler, yolumu gözler. Sakız 
gibi mis kokulu gömlekler giyiyorum, jilet gibi pantolonlar; sıcacık çorba sofrada ne zaman 
canım çekse. Sonra, bu sokakta oturan herkes birbirini tanırdı, akrabadan öteydi komşuluk. 
(…) Sokaklar değiştiği için mi insanlar değişti, insanlar değiştiği için mi değişti sokaklar da, 
anlayabilmiş değilimdir aslında… Neyse… Anlatmak hiç iyi gelmedi delikanlı. Keselim bu 
meseleyi.” (Barbarosoğlu, 2015: 89) 
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Çocukluğun geçtiği köy ya da kasaba hayatı tüm doğallığı ile kaybolur. Kent yaşamına ayak 
uydurmaya çalışan birey, ne çocukluk günlerine geri dönebilir ne de benzer bir hayatı devam 
ettirebilir. Çocukluk yılları ile şimdiki zaman arasında yapılan karşılaştırmalar acıyı artırır: 
“Ezgileri anımsamalıyım. Böyle başıma dikilip durduklarında, bana iyi gelen ezgileri 
anımsamalıyım. Kafamın içinde geçirip durmalıyım bildiklerimi, teker teker. Dedemin 
kavalını, annemin köyün dört bir yanını tutan ağıtları yakan sesini, köyümün bozlaklarını, 
kadınların ağıtlarını hiç unutmamalıyım. Kadınlar… Bende bir ağıt olarak kaldılar. Yalnızca 
ağıt. Yanık bir koku, yaz gecelerindeki parlak yıldızlar kadar uzakta, acılı bir sesti kadınlar. 
O kadar. O sese karışmak istiyorum şimdi. Bir ses olup kalmak istiyorum bozkırlarda.” 
(Barbarosoğlu, 2002: 56) 

Geçmişten uzaklaşıldıkça geçmişe ait ne varsa unutulur, eksilir. Ancak geçmişin kaybedilen 
değerlerinden başka gelecek de bir umut taşımaz. Belirsizliğin artması, umudun kaybolması 
bezginliği artırır. “Geçmiş eksiliyor, gelecek noktasız soru çengeli. Umut bittiğinde bezginlik 
de başlıyor… Ve belirsizlik. Belirsizlik, kara delikmişçesine çekiyor insanı. Beklentiler azar 
azar tükeniyor.” (Barbarosoğlu, 2015: 121) 

Geçmişe, çocukluğa ait ne varsa sokaklar, evler, eşyalar, insanlar hepsi değişir, başkalaşır. 
Geçmişten kalan anılar, fotoğraflar o günleri hatırlatarak karamsarlığı artırır. Yalnız kalan ve 
sadece kendisi ile konuşan kişi, hayatını bir film şeridi gibi gözünün önünden geçirir. Bazen 
çocukluğun geçtiği ev, sokak, kullanılan bir eşya ya da fotoğraflar geçmişe dönüş için bir 
neden olur. “Çekmecedeki fotoğraflarda çocukluk, vişne reçeli sürülmüş ekmek dilimi… İlk 
gençlik, ezberlenen şiirler, hafta sonları gidilen sinema salonları… Saat kulesinin gölgesinde 
kalp çarpıntısı bir de; tutulamayan sözler, inanmak istenen vaatler, pişmanlıktan uyuşan 
parmaklar…” (Barbarosoğlu, 2009: 87) Kaybolan geçmiş, kahraman-anlatıcıda bir yıkım 
meydana getirir. Geçmiş toplanabilirse ancak yeni bir hayat söz konusu olabilecektir. “Bu 
sabah tüm geçmişimi toplamalıyım. Dertop edip yeniden başlamalıyım. An gelir, her şeye ama 
her şeye yeniden başlamak ister insan. Şimdi benim yaptığım gibi.” (Barbarosoğlu, 1996: 42) 

Geçmişi toplayamayan, yitirilmiş, kaybedilmiş şeylerin üzüntüsü ile hayata devam etmek 
zorunda kalan anlatıcı karamsarlığa kapılır. Geçmişin yeniden elde edilemeyecek oluşu ise 
acıyı, hüznü sürekli hâle getirir. Bu durumda ise melankoliden kurtulmak mümkün değildir. 
“Eve, hatta baktığı hiçbir şeye sığamayan”(Barbarosoğlu, 2001: 16) kişi etrafa boş gözlerle 
bakar. Amaçsız ve boş gözlerle etrafına bakan, içe kapanan kişinin bu durumu hikâyelerde bir 
olayın ya da durumun tekrarı ile verilir. Zaman durur ve hareketsizlik başlar. Bakış, düşünce 
bir noktaya sabitlenir. “Trafik lambası sarıya geçmiş, yanıp sönüyor. Yanıp sönmesi 
karanlıkta gözümü alıyor. (Yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, 
yanıp sönüyor…)” (Barbarosoğlu, 2001: 13), “Evet, adaya gidemem. Bunu belki – ben de sarı 
bir bakkal defteri alıp o yazarı taklit ederek çakıyla yontulmuş sabit bir kalemle- yazmalıyım. 
Sayfalar dolusu: Adaya gidemem! Adaya gidemem! Adaya gidemem! Adaya gidemem! Adaya 
gidemem! Adaya gidemem! Adaya gidemem! Adaya gidemem! Adaya gidemem! Adaya 
gidemem! Adaya…” (Barbarosoğlu, 2009: 84) Zamanın durup hareketsizliğin başladığı 
noktada “sarı bakkal defteri” de melankoliyi ifade eden bir tercih olarak kullanılır. “Kirazlı 
poça konuklarınıza tam soğumadan, ılık ılık servis yapılır. Anne, fotoğrafta kısa saçları ve 
kirpikleri tozlu oğlanın annesi bu tarife uygun kirazlı poçalar yapar… Komşularına ikram 
eder. Sonra bir kenarı tırtıklı bıçağı tutan el gelir, bıçağı oğlunun kasığına batırır çıkarır, 
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batırır çıkarır, batırır çıkarır, batırır çıkarır. Ortalığı kan kaplar. O anda anne habersizdir.” 
(Barbarosoğlu, 1996: 43) 

Melankolik hâlin önemli göstergelerinden biri de kararsızlıktır. Hiçbir şeyden emin olamama, 
gerçekten çok “gibi olma” hâli daha baskındır. Hayat hiçbir şeyi ile net değildir. Bir şeyler 
hep gerçek ve gerçek gibi arasında gelir gider. Melankolik psikoloji kişilerin dış dünyayı 
algılamasında da olumsuz bir etki meydana getirir. Bu kararsızlık ve emin olamama durumu 
ise kişiyi iç dünyasına hapseder ve sorgulamalar başlar. Mavili Uyku hikâyesinde anlatıcı 
çocukluk günlerini hatırlar ve hayat sorgulaması yapar. Çocukluk da tereddütlüdür: “Uykuya 
daldığım ânı tam kestiremesem de bana hiç uyanmıyormuşum gibi geliyor bazen. Uyku nerede 
başlıyor, hayat nerede, karıştırıyorum. Bazen tüm hayatım baştan sona bir uyku gibi geliyor 
bana. İçine düştüğüm bir uyku. Sonsuz karanlık. Kuyularda gibi. (…) Rasim Çavuş derlerdi, 
bir başadam vardı, Yaklaştırmazdı bizi kuyuya. İri yarı adamları vardı, ikide birde onları 
indirirdi kuyulara. Sularımız kirlenirdi. (…) Çocuklar taş atardı içine. Ben çocuk değildim. 
Değildim gibi yani, şimdi bakınca, oraya bakınca ben çocuk değilmişim gibi geliyor.” 
(Barbarosoğlu, 2015: 67) 

Barbarosoğlu’nun ağırlıklı olarak iç monologlarla oluşturduğu hikâyelerinde anlatıcının ruh 
hâlini ifade eden kelimeler bir ağ gibi melankolik hâli içine alır. Anafor, çarmıh, cinnet, 
girdap, sürgün gibi kelimeler hikâyelerde bu ağı oluşturan ifadelerdir. Anlatıcıyı bu duygulara 
iten temel neden karanlıktır. “Ne zaman karanlıktan söz açsam daha doğrusu açmaya 
çalışsam tuhaf tuhaf bakıyorlar yüzüme. (…) Üstümdeki her kostümden geçiyor; iç 
çamaşırlarımdan sızıp tenimden süzülüp içime karışıyor. O zaman bir anafor olup beni 
boğmak istediğini düşünüyorum.” (Barbarosoğlu, 2015: 77) Karanlık, Barbarosoğlu’nun 
hikâyelerinde daha doğmadan anne karnında başlayıp tüm evreni saran bir olgudur. Sonsuz 
bir karanlıkta vücuda gelen insan “kendi çarmıhına gerili gövde” (s.79)yi taşıyacak güç 
bulabilirse ancak ilerleyebilecektir. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilemeyen insan için bu, 
bir cinnet hâlidir.  

Barbarosoğlu hikâye kişilerini de hem fizikî olarak hem de psikolojik olarak melankolik hâle 
uygun tasvir eder. Yağmurlu Pencere hikâyesinde “Gözlerinin altına kahverengi halkalar 
yerleşmiş, yüzü sararmış. Şakaklarını ve alnını ovuşturuyor zaman zaman. Başını eğildiğinde, 
gelişigüzel uzamış kumral saçları gözüne düşüyor.”(Barbarosoğlu, 2000: 15) şeklinde tasvir 
edilen kişi, fizikî özellikleri ile de hüznü temsil eder. Fizikî olarak diğer hikâyelerde de ortak 
özellikler kullanılır. Barbarosoğlu’nun hikâyelerinde kişilerin fizikî özelliklerini şöyle 
sıralayabiliriz: “ince, uzun yüzlü, solgun, bakışları uzakta” (2000: s.20) “yaşı olmayan bir 
yorgunluk içinde” (s.35) “üstünde sürekli bir ağırlıkla yaşayan, uyuşmuş, kendini tutsak gibi 
hisseden” (s. 37) “gözlerinde ifadesizlik, bakışlarında soğuk iklimler barındıran, suskun” (s. 
53)  “güne kırık dökük, isteksiz başlayan” (s. 72) “zayıf, avurtları çökmüş” (s. 92) “genellikle 
mavi gözlü, beyaz saçlı, yüzünde “çıban izi”(2015: s. 64) özelliklerini taşır.  

Kişi isimleri de hüznü çağrıştırır. Masmavi Bir Deniz hikâyesinde anlatıcı, bebeğinin ismini 
Deniz koymak ister. “Adını Deniz koyacağım bebeğimin… Dünyanın tüm denizlerini, mavinin 
tüm tonlarını çağrıştırsın diye adı… Irmakları bol olsun doğurduğum Deniz‟in. Okyanus 
kokacak oğlum; aramızdaki okyanusların kokusunu taşıyacak biliyorum.” (Barbarosoğlu, 
2000: s. 63) Yağmur Temizliği hikâyesinde de çocuğu olmayan erkeğin ismi Veysel’dir. Bu 
isim “muhtaçlık, yoksulluk”  (http://www.tdk.gov.tr, 10.05.2016) anlamlarına gelir. Hikâyede 

http://www.tdk.gov.tr/
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eşinin sürekli çocuk istemesine rağmen Veysel, fizikî olarak çocuk sahibi olacak özelliklerden 
yoksundur. Veysel’in eşi için gök, gökyüzü anlamlarını ifade eden Asuman isminin tercih 
edilmesinde gökyüzünün mavi rengi dolayısıyla hüznü temsil etmesi etkendir.  

Hikâye kişileri ya kendileri hastalıklıdır ya da en yakınlarının ciddi sağlık sorunları vardır. 
Karanlığın Renkleri hikâyesinde sinirleri tamamen duyarsızlaşmış yürüyemeyen bir kişi, 
Mecnûnu Yok Leylâ‟da yüzü paramparça olmuş bir kadın, Bir ses Ver… hikâyesinde felçli bir 
baba, İçimin Şarkısı hikâyesinde bir akıl hastası hikâye kişisidir. Hikâyelerde anne ve 
babasından habersiz evlenen gençler, kocası terk etmiş kadınlar, babasını hiç görmemiş 
çocuklar, babanın eve gelmediği aileler sıkça kullanılır. Kişiler ister hastalıklı ister hayat 
mücadelesinde kaybetmiş, terk edilmiş olsun, hepsi çaresizdir. Bu çaresizlikte yapılacak 
şeyler de sınırlıdır. Bulunulan mekânı terk etmek, nereye olduğu belli olmayan yolculuklara 
çıkmak, ölmeyi istemek, intihar gibi çözümler kişilerin ana düşünce eksenini oluşturur.  

Barbarosoğlu’nun Ne Kadar da Güzeldir Gitmek adlı kitabındaki tüm hikâyelerde kişiler 
gitmek isterler. Niçin, ne zaman ve nereye sorularının cevap bulmadığı bu hikâyelerde gitmek 
bir kaçış, kurtuluş ya da yeninden başlamak için bir fırsat olarak görülür. Gi hikâyesinde 
gitmek, yeniden başlangıç için bir fırsat olarak görülür. “Bu sabah tüm geçmişimi 
toplamalıyım. Dertop edip, yeniden başlamak ister insan.” (1996: s.42) Yeniden başlangıç 
bulunulan mekânda gerçekleşmesi mümkün değildir. Her şeyin hüznü çağrıştırdığı ortamdan 
kurtulmak ve yeni bir hayata başlamak bir çözümdür. Bazen de gitmek sadece bir kaçıştır. 
Geçmişi unutmak, eskiye ait ne varsa geride bırakmak ancak gitmekle mümkün olabilecektir. 
“Kafamın karışıklığı ile gidiyorum. İçimin acısıyla gidiyorum. (…) Hiç kimseye selamını 
söylemeyeceğim. Ve sana „hoşça kal‟ demeyeceğim.” (1996: s. 92)  

Gitmenin çare olmadığı durumlarda ise ölüm ve intihar bir çare olarak görülür. Yağmurlu 
Pencere hikâyesinde babası için hoca Yasin okurken annesi ölümü bir kurtuluş olarak görür 
ve kendisi ölmediği için hayıflanır. Küf Kokusu hikâyesinde kahramanın “hayattan tek 
istediği(m), çok yaşlanmadan ölmek” (Barbarosoğlu, 2002: 95)tir. Ölüm karşısında 
kahramanlar yine çaresizlik içindedir. Annelerini ya da babalarını kaybeden kahramanlar ya 
her şeyi bırakıp giderler ya da kendilerini meşgul edecek oyunlarla kendilerini eğlerler. Ayak 
Sesi hikâyesinde annesi ölen abla evi her şeyiyle bırakıp giderken Şah-Gelinlik-Mat 
hikâyesinde annesinin ölümü ardından kahraman satrançla kendini oyalar.  

Doğal olarak beklenen ölüm gerçekleşmiyorsa kahramanlar intiharı düşünür. Anlatıcı 
hikâyesinde kahramanlar intiharı tartışırlar. İntihar kişinin kendisini cezalandırması kadar 
etrafındakilerini de bir cezalandırmadır. Hikâyede intihar eden Hande’nin neden intihar ettiği 
üzerinde durulur. Onun intihar etmesinin haklı nedenleri vardır: “Hande burada karalar 
bağlamış, dünyaya ve kendine küsmüş, orada olmamanın, sivillere yardım edememenin 
suçluluğuyla kıvranırdı. İçinde bulunduğu koşullar ya da mantıklı nedenler onun içten içe 
suçluluk duymasını engelleyemezdi. İntihar ettiyse ve intihar bir cezalandırmaysa, yalnızca 
kendini cezalandırmak için intihar etmiştir Hande. Yoksa kimseyle bir alıp veremediği yoktu.” 
(Barbarosoğlu, 2000: 22) Hande, iç dünyasında kendi kendisiyle verdiği mücadelede 
kaybetmiş ve intiharı seçmiştir. Kırmızı Kıyı hikâyesinde Feride’nin intihar etmesinin nedeni 
ise bir gece tecavüze uğraması ve bunu hiç kimseye anlatamamasıdır. Benzer bir intihar Kedi 
Belleği hikâyesinde de görülür. Tecavüze uğrayan, kirletilen kadınlar intihar ederler. 
Kahramanlar, hayatlarında yaşadıkları ağır travmalar sonucu intiharı seçerler. Sebebi olsun ya 
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da olmasın aslında hayat başlı başına bir intihar nedenidir. Perdedeki Fısıltı hikâyesinde bu 
durum açıkça ifade edilir: “Hayatını bir intihar provası gibi sürdüren her insan gibi sen de 
ışıltılı perdelerini hoyratça kapatıyorsun şimdi. Bir gece boyu. Belki de –kim bilir- her gece 
boyu.” (Barbarosoğlu, 2015: 85) 

Hayatın ağırlığı karşısında bunalan ve ne yapacağını bilemeyen kahramanlar için intihar her 
şeyi temizleyen, insanı rahatlatan bir olgu olarak görülür. Gecikmiş Bir Veda hikâyesinde 
anlatıcı-kahraman intihar üzerinde düşünür: “Çok şükür, annem öldü; artık intihar edebilirim. 
(…) Zamana karşı koymayan bir mektup yazmak istiyorum. Uysal. Yazılan mektupta 
kurşunkalemle kurulan cümleler silinip gitsin, kâğıt üstünde kalmasın, kâğıt kendi saflığına 
kavuşabilsin diye. İntiharla karalanan ölüm kendi safiyetine dönebilsin diye. Zamanın bana 
da saflığı vermesini isterdim. Bendeki her şeyi silmesini. Tüm duygulardan, tüm sezgilerden, 
tüm düşüncelerden kalan bilgileri silsin isterdim. Bu saflıkla yok olmak isterdim; unuta unuta 
sonsuza karışmak. Acıları, sızıları, ağrıları unutarak. Coşkuları, sevinçleri, mutlulukları da. 
Bir an için de olsa insanın o sonsuza bırakılmışlığını unutarak yok olmak.” (Barbarosoğlu, 
2015: 152)  

Hikâye kahramanları intiharı sadece kendilerini bu hayattan kurtarmak için isterler. Ancak 
kendilerini kurtarırken de başkalarına bu olaydan dolayı bir acı çektirmek istemezler. İntihar 
kahramanların bireysel olarak yaşayacağı ya da yaşaması gereken bir olgudur. İntihar etmeyi 
düşünen çocuklar genellikle annelerinin ölmelerini beklerler. “Düşünüyorum da, hayat, uzun 
bir mola oldu benim için. Bir ışık çakımı süresi. (…) Sadece annem için katlandım. Kendine 
öğrenilmiş bir acı daha yaşatmasın diye. İntihar etmiş bir oğul dramı armağan etmek 
istemedim hayatına. Ölümümle, öğrenilmiş bir yalanın parçası olmak istemedim. (…) 
İntiharın kutsallığını bozmak istemedim. Sabırla bekledim. Annemin ölmesini bekledim. Kolay 
olmadı, ama işte sonunda annem de öldü. Beklediğime değdi. Çok şükür, artık intihar 
edebilirim.” (Barbarosoğlu, 2015: 151-152) 

Barbarosoğlu’nun hikâye kişileri, hayatın acı yüzü ile karşılaşmış ve bu ağır yükü 
kaldıramamış, güçsüz karakterlerdir. İnanacakları bir değer bulamadıkları için bu hayatta 
tutunamazlar. Avunmak isterler, ancak hayat buna da imkân tanımaz. Babanın ya evi terk 
etmesi ya da ölmesi, annenin ölmesi, çocuklarını bırakıp gitmesi, babanın kendi kızına 
tecavüz etmesi gibi durumlar hikâyelerde ağır bir melankolik hâl oluşturur. Düğün gününde 
eve gelmeyen erkekler, anne babasından izinsiz evlenen çocuklar, kocaları terk eden kadınlar 
hayatın acısını, hüznünü yaşarlar. Bu acıyı, hüznü yaşarken de başkalarının bu acıyı 
yaşamalarını istemezler. Baş Ağrısı hikâyesinde anlatıcı şöyle der: “Bizim yaşadığımız, tanık 
olduğumuz acıları kimse bir daha yaşamasın isterim.” (Barbarosoğlu, 2002: 75) 

Hikâyelerde mekân da kişilerin içinde bulunduğu melankoliye uygun olarak seçilir. Mekân 
olarak birçok hikâye hastanede hatta akıl hastanesinde geçer. Mazhar Osman akıl hastanesi 
isim olarak da kullanılan bir mekândır. Hastane atmosferi ile boğucu, sıkıcı bir yapıya 
sahiptir. Doktorlar ve hemşireler ise bu acıyı artıran kişilerdir. Masmavi Bir Deniz 
hikâyesinde doğuma giren anlatıcı doktor ve hemşirelerin kaba ve anlayışsız davranışlarına 
maruz kalır. “Öfkeli sesi kulaklarımda büyüyor, dünya müthiş bir hızla dönüyor, zamanı ve 
mekânı seçemiyorum… İçimden „haksızlık bu‟ diye bağırmak geçiyor… Acı… Baştan sona 
acıyım…(…) Hangi akla hizmetle geldim bu hastaneye?.. Sonunda sedyeye alıyorlar beni. 
Suratından düşen bin parça bir hemşire eşliğinde odaya götürülüyorum. Hastanenin yabancı 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

364 

yataklarından birindeyim. Hiç tanımadığım, başka bir sancı, acısını artırarak yayılıyor bacak 
içlerime.” (Barbarosoğlu, 2002: 60-61) 

Hastane tasvirlerinin sıkça yapıldığı hikâyelerde dış mekân da kişilerin acısını, hüznünü 
artıran özelliklere sahiptir. Sürekli yağan yağmur ve ortalıktaki rutubet kokusu kahramanın 
yalnızlığını yoğunlaştırır: “Yağmurun insanları sokaklardan uzaklaştırması, ıslak kokusunu 
çağrıştıran yağmur kokusu içimdeki ıssızlığı yoğunlaştırıyor bu sabah. Caddeler, sokaklar 
büyümüş gibi, yerçekimi azalmış gibi, gökyüzü kentin üstüne kapanmış gibi, soluk 
alamıyormuşum gibi.” (Barbarosoğlu 2000: 72) Modern hikâyede mekânın insan psikolojisini 
yansıtmak için kullanılması sıkça rastlanılan bir uygulamadır. Barbarosoğlu da bu 
uygulamadan yararlanır: “Şehirde el ayak çekildiğinde, aşağıya ovaya bakar, sessizliği 
dinlerim. Som. Uçsuz bucaksız zamanların, bitimsiz toprakların sessizliği ağaçların 
dallarında, yapraklarında, kabuğunda yankılanır. Som. Yaşanmış zamanlar kadar yaşanacak 
zamanların da üstünü örter sessizlik. Som. Rüzgâr bile sesini kana doymuş koyaklarda bırakıp 
eser burada. Acıyı havalandırmaktan korkarcasına.” (Barbarosoğlu, 2015: 39) Doğa 
devinimine rağmen sessizdir. Bu sessizlik yalnızlığı tetikler. Şehir  de boğucudur: “Aylardan 
ekim ve bir deniz şehrindeyim. Benim olmayan bir şehirde, gürültüsü ve kalabalığıyla beni 
kusan bir şehirde… Deniz, gökdelenlerle, gökdelenlere imrenen beton çıkıntılarla her geçen 
gün biraz daha boğuluyor.” (Barbarosoğlu, 2015: 74) Şehrin köpekleri bile hüzünlü gözlerle 
bakarlar. (s. 41) 

Melankolinin kişiler üzerindeki önemli bir etkisi de zaman ve mekânı yok etmesidir. Acı 
içinde kıvranan insan için zaman geçmek bilmez, mekânın da bir önemi yoktur. Zamansız ve 
mekânsız bir ortamda kişiler için sadece acı söz konusudur. “Renkler ve ışık ne kadar süredir 
yok yaşantılarımda?.. Ne kadardır sonsuz karanlıkta keskinleşip büyüyen seslerle, kokularla, 
dokunuşlarla yaşıyorum? Boyutsuzum. Boyut olmayınca, uzam olmayınca zaman da yok 
sanki. Saatin üç olmasıyla, yirmi üç olması arasında hiçbir fark yokmuş meğerse. Değişen, 
sesler, kokular ve ısı. Zamansal ve uzamsal farksızlıkta yüzüm yok gibi, ellerim yok gibi, adım 
atarken ayağımın altında zemin yok gibi. Garip bir boşluk; tanıma gelmeyen, sözcüğüne 
sığmayan.” (Barbarosoğlu, 2000: 34) 

Zaman ve mekân Barbarosoğlu’nun hikâyelerinde kişilerin melankolik hâlini tamamlayan 
unsurlardır. Geçmek bilmeyen durağan bir zaman ve kasvet dolu sessiz ve boğucu mekânlar, 
kişileri kendi içine hapseder. Yalnızlık, bunalmışlık, acı, hüzün ve kasvet zaman ve mekânla 
bütünleşir. Kendi içine hapsolmuş, kendi dünyasında bütün insanlığın acısını yüklenmiş 
kahramanların hayattan bir beklentisi de kalmamıştır. Barbarosoğlu, hikâyelerinde 
oluşturduğu bu atmosferi melodrama kaçmadan, acıyı estetize ederek sanatsal bir duyarlılıkla 
verir. 

Sonuç   

Nalan Barbarosoğlu’nun hikâyelerinde melankolik hâl bilinçli bir tercihtir. Modernizmin hızla 
hayatı değiştirmesi, eskiyi tüketip yeni olanı da sürekli değiştirmesi bireylerde bunalım 
meydana getirir. Bunalım, yalnızlık, iletişimsizlik ve hayattan kopma isteği bireylerin başat 
özellikleridir. Geçmişi ile bağını kopartan ancak yeniye de uyum sağlayamayan bireyler acı 
çeker. Bu acının sürekli hâle gelmesi ise melankoliyi doğurur. Barbarosoğlu, hikâye 
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atmosferini oluştururken kişiler üzerinden toplumun içinde bulunduğu psikolojiyi de yansıtır. 
Genel olarak insanlar acı çekmektedir. 

Hikâyelerde bir şekilde acı çeken, acıya sürüklenen insanlar anlatılır. Hastalıklar özellikle 
kötürüm durumdaki hastalıklar ön plana çıkar. Aile bireyleri arasındaki iletişimsizlik, 
sevgisizlik de kişilerin etrafını saran olumsuzluklardır. Barbarosoğlu hayatta yenilmiş, 
kaybetmiş, acı çeken bu kişileri tasvir ederken fizikî ve psikolojik özelliklerini bu duruma 
uygun oluşturur. Mekân ve kişi melankolik hâli tamamlar. Hikâyelerde gerek kişilerin 
özelliklerinde gerekse mekân tasvirlerinde ortak kullanımlar dikkate çarpmaktadır. Yağmurlu, 
kasvetli hava, mavi renk, sessizlik, hemen her hikâyede karşımıza çıkar. Sürekli acı içinde 
kıvranan kişiler, genellikle diyalogdan da uzak dururlar. İncelediğimiz hikâye kitaplarında 
diyaloglar elle sayılabilecek kadar azdır. Hikâyeyi oluşturan kişilerin iç monologlarıdır. 
Barbarosoğlu, kişileri acıya sürükleyen nedenler üzerinde durmaz. Sadece bahsetmekle 
yetinir. Hikâyelerde acı veren olay olup bittikten sonra kişiler üzerindeki etkilerine 
yoğunlaşılır. Sebep her ne olursa olsun çok önemli değildir, önemli olan çekilen acıdır. 
Kahramanlar acı ve hüzünden kurtuluşun çaresini ya gitmek ya da ölmek olarak görürler. Bu 
noktada da nereye olduğu belli olmayan yolculuklar başlar. Kahraman birden bavulunu toplar 
ve gider. Nereye gittiği, niçin gittiği belli değildir. Acının ve hüznün dayanılmaz olduğu 
zamanlarda ise ölüm ya da intihar bir çare olarak görülür.  

Hikâyelerini durağan bir yapı ile kurgulayan Barbarosoğlu, dikkatini kişilerin iç dünyasına 
yoğunlaştırır. Ancak mekân ve atmosfer tasvirleri de kişinin melankolik hâlini destekleyen 
unsurlardan seçilir. Barbarosoğlu’nun acı ve hüznü estetize ederek anlatması ve hikâyelerinde 
melodrama düşmemesi, melankolinin biçim olarak hikâyeyi oluşturan estetik bir değer olarak 
kullanılmasını sağlamıştır.  
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ÖZSAYGI İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ 
 

Ali ERYILMAZ*  Ahmet KARA** 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, özsaygı ile utangaçlık arasındaki ilişkileri incelemektedir. Çalışma, ilişkisel tarama 
modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 18-22 yaşları arasında bir kamu üniversitesinde öğrenim gören 117 
kadın ve 105 erkek olmak üzere toplam 222 üniversite öğrencisi yer almıştır. Çalışmada veriler İki Boyutlu 
Özsaygı Ölçeği, Utangaçlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu aracılığı toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel 
istatistikler ile çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularında, öz-yeterliliğin 
utangaçlığı anlamlı ve negatif yönde açıkladığı bulunmuştur. Aynı şekilde kendini sevmenin, utangaçlığı anlamlı 
ve negatif yönde açıkladığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre öz-yeterlilik ve kendini sevme, 
utangaçlığa müdahalenin önemli parçalarından biri olabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Özsaygı, utangaçlık, kendini sevme, öz-yeterlilik, üniversite öğrencileri. 
  

 
INVESTIGATING OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN SELF-ESTEEM AND SHYNESS 

Abstract 

The aim of the present study is to investigate the relationships between self-esteem and shyness. Cross-sectional 
research design was used in this study. A total of 222 (117 females and 105 males) undergraduate students were 
included in this study. Data of this study were collected with Self-Esteem Scale with two dimensions, Shyness 
Scale and personal information form. Descriptive statistics and multiple regression analysis methods were used 
in this study. According to findings, not only self-liking but also self-competence was negatively related with 
shyness. The results indicate that self-liking and self-competence might be used as a part of implementation of 
shyness.  
 
Keywords: Self-esteem, shyness, self-liking, self-competence, university students. 
 

 
        GİRİŞ 
 
        İnsan, sosyal bir varlıktır. Bu yönüyle, yeni insanlarla tanışmak, yeni arkadaş edinmek 
ve değişik yaşantılardan doyum almak ister. Ancak bireyin gerek kişiler arası ilişkilerde 
gerekse de kendine değer veriş düzeyini, olumsuz etkileyen çeşitli psikolojik faktörler 
bulunmaktadır. Bu faktörlerden birisi de utangaçlıktır. Utangaçlık, bireyin sosyal durumlardan 
kaçınması ve sosyal ortamlara katılmada başarısızlık göstermesidir (Pilkonis, 1997). 
Utangaçlık, başkalarından kaçma ve geri çekilme eğilimidir (Umeh, 2013).  

Utangaç bireyler, bir takım belirtiler gösterme yönüyle diğer insanlardan farklılaşırlar.  
Henderson ve Zimbardo (1998), utangaçlığın belirtilerini psikomotor belirtiler, fizyolojik 
belirtiler, bilişsel belirtiler ve duyuşsal belirtiler olarak sınıflandırmışlardır. Bu belirtilerin 
yanında utangaçlığın bir takım nedenleri de bulunmaktadır. Aliyev ve Kalgı’ya (2014) göre, 
utangaçlığı etkileyen faktörler; sosyal beceri eksikliği, sıkılganlık, içe dönüklüktür. 
Demirbaş’a (2009) göre, bireyin kendisini suçlaması, başkalarından olumsuz 
değerlendirmekten korkmaları utangaçlığının nedenleri arasından sayılabilir. Yüksel’e (2005) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Doç. Dr., Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, erali76@hotmail.com 
** Arş. Gör., Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ahmetkara9126@gmail.com 
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göre utangaçlık, kişiler arası ilişkilerde yaşanan tedirginlik ve kısıtlama duygusundan, 
reddedilme korkusundan ortaya çıkan kişiler arası bir sorun olarak görülmektedir.  
Utangaçlıkla ilişkili pek çok psikolojik yapı vardır. Bunlardan birisi de özsaygıdır.    

Özsaygı, bireyin kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı benlik kavramını 
onaylamasından doğan beğeni durumudur. Birey, kendinde eksiklikler bulup, kendini 
eleştirebilir veya tamamen olumlu bulup beğenebilir. Bireyin kendini beğenmesi, kendi 
benliğine saygı duyması için üstün özelliklere sahip olmasına gerek yoktur (Eryılmaz, 2015). 
Çünkü özsaygı, bireyin kendini olduğundan aşağı veya olduğundan üstün görmeksizin 
kendinden hoşnut olma durumudur. Özsaygı, kendini olduğu ve görüldüğü gibi kabullenmeyi 
içermektedir (Yörükoğlu, 2000). Yavuzer’e (2003) göre özsaygı, bireyin gerçek benliği ile 
ideal benliği arasındaki farka ilişkin duygu ve düşüncelerini gösterir. Özetle özsaygı, bireyin 
kendi benlik kavramını beğenmesi, onaylaması ve kendinden memnun olmasıdır (Eryılmaz, 
2015).  

Utangaçlık ile özsaygı arasındaki ilişkiler ele alındığında çeşitli bilgilere ve bulgulara 
ulaşılır. Öncelikle farklı gelişim dönemlerinde yer alan bireylerin utangaçlık düzeyleri ile 
özsaygıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Örneğin Aliyev ve Kalgı’nın (2014) ilköğretim 
öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada özsaygı, utangaçlığın % 1’ini açıkladığı 
bulunmuştur. Ergenler üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre ergenlerin utangaçlık 
düzeyleri ile özsaygıları arasında negatif yönde yüksek bir ilişki bulunmuştur (Hamarta ve 
Demirbaş, 2009; Cheek ve Buss, 1981; Johnson ve Petzel, 1991; Lawrence ve Bennett, 1992; 
Gökçe, 2002).   

Üniversite öğrencileri üzerinde de utangaçlık ve özsaygı arasındaki ilişkiler de 
incelenmiştir. Örneğin Yüksel’in (2002) yaptığı bir araştırmada üniversite öğrencilerinin 
utangaçlık düzeylerini etkileyen en önemli faktörün özsaygı olduğu ve utangaçlıkla ve 
özsaygı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Uluslararası literatürde de 
utangaçlık ve özsaygı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Örneğin Kamath ve Kanekar (1993), 
Hindistanlı öğrenciler üzerinde yaptıkları bir araştırmada öğrencilerin utangaçlık düzeyleriyle 
özsaygı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şeklide Page’in 
(1989) yaptığı bir araştırmada utangaç bireylerin, utangaç olmayan bireyler göre düşük 
özsaygı geliştirme olasılıkların yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Jackson ve arkadaşlarının 
(2000) yaptıkları bir araştırmada Amerikalı ve Japon kız öğrencilerinin utangaçlık düzeylerini 
yordayan önemli değişkenlerden birisi özsaygı olduğunu bulmuşlardır.  

İnsanlar benliklerini ve kişiliklerini bulundukları her ortama taşımaktadırlar (Eryılmaz 
ve Öğülmüş, 2010). Özsaygı ve utangaçlık da bireylerin benliklerini ve kişiliklerini olumlu ve 
olumsuz etkileyen önemli psikolojik faktörlerdendir (Henderson ve Zimbardo, 1998). 
Üniversite öğrencileri açısından bakıldığında, üniversite öğrencileri hem benlik 
yapılandırmalarını hem de kimlik keşiflerini devam ettirdikleri bir süreci yaşamaktadırlar 
(Arnet, 2001). Bu süreçte sağlıklı bir benliğe ve kimliğe ulaşabilmek adına özellikle utangaç 
üniversite öğrencilerine yardımcı olmak gerekir. Çünkü utangaçlık bireylerin benliklerini ve 
kişiliklerini ortaya koymalarını engellemekte ve de bireylerin amaçlar için mücadele etme 
süreçlerine zarar vermektedir (Eryılmaz ve Kara, 2016). Bu nedenle üniversite öğrencilerinin 
utangaçlıklarını azaltacak faktörlere yönelik çalışmaların yapılması literatüre katkı 
sağlayabilir.  

Ayrıca, ulusal literatürde utangaçlık ve özsaygı arasındaki ilişkiler daha çok tek 
boyutlu olan Rosenberg Özsaygı Ölçeği ile ergenler üzerinde (Erözkan, 2009), Coopersmith 
Özsaygı ölçeği ile ilköğretim öğrencileri üzerinde (Aliyev ve Kalgı, 2014) ve üniversite 
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öğrencileri üzerinde (Yüksel, 2005) çeşitli çalışmalar yapılmasına karşın İki Boyutlu Özsaygı 
Ölçeği ile utangaçlık ve özsaygı arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar yok denecek kadar 
azdır. Oysaki kendini sevme ve öz yeterlilik de özsaygının önemli birer bileşenlerdir (Doğan 
ve Eryılmaz, 2013). Bu noktada bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri üzerinde 
utangaçlık ile özsaygı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.  
 
 YÖNTEM 
     
Araştırma Deseni 
      Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri üzerinde özsaygı ile utangaçlık arasındaki 
ilişkileri incelemektir. Çalışma, ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmada veriler 
bireysel uygulama şeklinde toplanmıştır. Çalışmanın, bağımsız değişkeni özsaygı; bağımlı 
değişkeni ise utangaçlıktır. Çalışmada verilerin analizinde çoklu regresyon analizi tekniği 
kullanılmıştır. Ayrıca bazı betimsel istatistikler yapılmıştır. Çalışmanın iki önemli alt amacı 
bulunmaktadır. Bu amaçlar:  

-‐‑   Özsaygının alt boyutlarından kendini sevme, utangaçlığı anlamlı bir şekilde 
açıklamakta mıdır? 

-‐‑   Özsaygının alt boyutlarından öz-yeterlilik, utangaçlığı anlamlı bir şekilde 
açıklamakta mıdır? 

    
Çalışma Grubu  
       Bu çalışmada, 117 kadın (% 52.70) ve 105 erkek (% 47.30) olmak üzere toplam 222 
üniversite öğrencisi yer almıştır. Öğrenciler, Eskişehir’de yer alan bir kamu üniversitesinde 
öğrenim gören Eğitim Fakültesi öğrencileri arasından seçilmiştir. Çalışmada yer alan 
katılımcılar, zihin engelliler öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve psikolojik danışma ve 
rehberlik lisans programlarında öğrenim gören üçüncü sınıf öğrencileri (her bir programdan 
bir sınıf) arasından amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Üniversite öğrencilerin yaş 
aralığı 18-22’dir.  Öğrencilerin yaş ortalaması 19.64 ve standart sapması ise 1.38’dir.   
   
Ölçme Araçları  
       İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği (KSÖÖ): Bu ölçek, Tafarodi ve Swann (2001) 
tarafından geliştirilmiştir. KSÖÖ, 16 maddeden oluşmaktadır. KSÖÖ, iki boyutludur. Bu 
boyutlar, kendini sevme ve öz-yeterliktir. KSÖÖ’ nün Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve 
güvenirlilik çalışması Doğan (2011) tarafından yapılmıştır. Doğan (2011) tarafından yapılan 
güvenirlik çalışmasına göre, “kendini sevme” ve “özyeterlik” alt boyutları için iç tutarlık 
katsayısı sırasıyla .83 ve .74 olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliliği,  Rosenberg Özsaygı 
Ölçeği ile yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, “kendini sevme” ve “öz-yeterlik” ile 
Rosenberg Özsaygı  Ölçeği arasında sırasıyla .75  ve .69 korelasyon elde edilmiştir. 
     Utangaçlık Ölçeği:  Bu ölçek, Cheek tarafından (1983) geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe 
uyarlanması Güngör (2001) tarafından yapılmıştır. Bu ölçek, 20 maddeden oluşmaktadır. Tek 
boyutludur. Ölçeğin puan hesaplaması şu şekildedir: Ölçekten alınacak en yüksek puan 100, 
en düşük ise 20 puandır. Ölçekten alınan puanların yükselmesi, bireyin kendisini utangaç 
olarak algıladığını göstermektedir. Güngör (2001) tarafından güvenirlik çalışması sonuçlarına 
göre, ölçeğin Cronbach alfa katsayısı ise. 91 bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin test tekrarı test 
yöntemi ile elde edilen güvenirlik katsayısı. 83 olarak hesaplanmıştır. 
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BULGULAR  
     
Betimsel İstatistikler 
    Çalışmada yer alan öğrencilerin özsaygılarına ve utangaçlıklarına yönelik betimsel 
istatistikleri hesaplanmıştır. Değişkenlere ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ele 
alınmıştır. Sonuçlar Tablo 1’de yer almaktadır. 
 

Tablo 1:Betimsel istatistikler. 

 

 

 Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları  

Tablo 2: Özsaygı ile utangaçlık arasındaki ilişkide çoklu regresyon analizi sonuçları. 

 

Tablo 2 incelendiğinde özsaygı ile utangaçlık arasında anlamlı ilişkiler görülmektedir 
[R=.52, R2=.26, F=39.75, p<.01]. Öz-yeterlilik ve kendini sevme, utangaçlığa ait toplam 
varsayın yaklaşık %26’sını açıklamaktadır. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t-testi 
sonuçları incelendiğinde ise; öz-yeterliliğin (β: -.31) ve kendini sevmenin (β: -.24) 
utangaçlığın üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu görülmektedir (p<.01). Tablo 2’ye 
bakıldığında, öz-yeterlilik ve kendini sevme ile utangaçlık arasında negatif yönde bir ilişki 
vardır. Öz-yeterlilik ve kendini sevme arttıkça utangaçlık azalmaktadır. 

 
 
TARTIŞMA 
 
Bu çalışma, utangaçlık ile özsaygı arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, özsaygı boyutlarından olan kendini sevme ve 
öz yeterlik düzeyleri yükseldikçe, bireylerin utangaçlıkları azalmaktadır. Çalışma bulgularını 
pek çok açıdan değerlendirmek olasıdır.  

Öncelikle,  literatürde farklı gelişim dönemlerinde yer alan bireylerin utangaçlık 
düzeyleri ile özsaygıları arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar bulunmaktadır (Aliyev ve 
Kalgı, 2014; Erözkan, 2009; Yüksel, 2005). Bu çalışmalarda farklı ölçme araçları ile 

Değişkenler                                   n  Ort  SD 
Öz-Yeterlilik                                222 27.75 5.06 
Kendini Sevme                            222 30.70 6.00 
Toplam Özsaygı                          222 58.45 10.22 
Toplam Utangaçlık                     222 51.32 14.53 

Utangaçlık B SH β t p 
Sabit 94.84 4.91  19.23 .00 

Öz- yeterlilik -.90 .02 -.31**. -3.88 .00 

Kendini sevme -.58 .01 -.24**. -2.95 .00 

n=222, R= .52,  R2= .26,  F=39.75, p< .01**, p<.05*  
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utangaçlık ve özsaygı arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Gerek bu çalışmada gerekse diğer 
çalışmalarda bireylerin utangaçlık düzeyleri arttıkça özsaygı düzeyleri düşmektedir (Hamarta 
ve Demirbaş, 2009; Cheek ve Buss, 1981; Johnson ve Petzel, 1991; Lawrence ve Bennett, 
1992; Gökçe, 2002). Bu noktada bu çalışma bulguları literatürdeki diğer çalışmaların 
bulgularıyla tutarlı sonuçlar vermektedir. Öte yandan bu çalışmada özsaygının kendini sevme 
ve öz yeterlik gibi boyutlarıyla utangaçlıkla ilişkiler ele alındığı için bu çalışma literatüre 
katkı sağlamıştır denilebilir. Çünkü iki boyutlu özsaygı ile utangaçlık arasındaki ilişkilerin 
yönünü gösteren çalışmalar literatürde yok denecek kadar azdır.  

Literatürde utangaçlıkla özsaygı arasındaki ilişkiler farklı şekillerde incelenmektedir. 
Örneğin bazı çalışmalarda düşük özsaygının, utangaçlığın bilişsel ve duyuşsal belirtileri 
olarak ele alındığı görülmektedir (Henderson ve Zimbardo, 1998). Bir başka çalışmada ise 
düşük özsaygı ile utangaçlık arasında döngüsel bir bağ bulunmaktadır. Yani utangaçlık ve 
özsaygının karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedirler (Kemple, 1995). Tüm bunların 
yanında, Henderson ve Zimbardo’ya (1998) göre utangaç bireyler, sık sık kendini suçlama 
eğilimdedirler ve kendilerine yönelik olumsuz algılara sahiptirler. Bu da bireylerin kendileri 
hakkında yanlış ve olumsuz inanç oluşturmasına neden olmaktadır. Bu durum ise bireyin 
özsaygısının düşmesine ve utangaçlığın artmasına yol açmaktadır. Bu çalışma bulguları 
Henderson ve Zimbardo’yu (1998) destekler niteliktedir.  

Çalışma bulguları öz belirleme kuramı açısından da değerlendirilebilir. Bu kurama 
göre, bireylerin doğuştan getirdikleri üç önemli ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar özerklik, 
ait olma ve yetkinlik olarak değerlendirilmektedir. Bu ihtiyaçları doyurmak bireyleri mutlu 
etmektedir ve onların tam olarak işlevde bulunmalarına yardımcı olmaktadır (Eryılmaz, 2012; 
Deci ve Ryan, 2002). Bu çalışmada özsaygının bir boyutu öz-yeterlik olarak ele alınmaktadır.  
Bu noktada utangaç bireylerin yetkinlik ihtiyaçlarını doyurmaları onların tam olarak işlevde 
bulunmalarına yardımcı olabilir. Böylece onların utangaçlıkları da azalabilmektedir. İlerleyen 
süreçte hem ihtiyaç doyumu, öz saygı ve utangaçlık arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
kuramsal olarak ifade edilen bilgilerim ampirik anlamda test edilmesine olanak sağlayabilir.  

Çalışma bulguları, utangaçlığa müdahale bağlamında da ele alınabilir. Utangaçlıkla 
ilgili çalışmalar, özsaygı ile utangaçlık arasındaki ilişkileri ortaya koymakla birlikte bu 
konuda müdahale çalışmalarının daha çok ya düşük özsaygıyı artırma ya da utangaçlığı 
azaltmak şeklinde ele alındığı görülmektedir (Eryılmaz, 2015). Oysaki bu çalışma gerek 
özsaygı gerekse utangaçlığı birlikte ele alan müdahale çalışmalarının gerekli olduğunu 
göstermektedir. Özellikle üniversite psikolojik danışma merkezlerinde, utangaç öğrencilere 
psikolojik destek sunan birimlerde çalışan uzman bireyler bu çalışmanın sonuçlarından 
yararlanabilir. Örneğin üniversite öğrencilerinin kendilerini sevmelerini ve öz yeterliliklerini 
artırıcı çalışmalar yapılabilir. Ayrıca önleyici çalışmalar bağlamında öğretmenlere, velilere ve 
öğrencilere kendilerini sevmeleri ve öz yetkinliklerini artırmaları konusunda grup rehberliği 
çalışmaları yapılabilir. Sonuç olarak bu çalışma, iki boyutlu özsaygı ile utangaçlık arasındaki 
ilişkilerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Benzer çalışmaların ergenler ile 
ilköğretim çağındaki öğrenciler üzerinde de gerçekleştirilmesi literatüre katkı sağlayabilir.  
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SAĞLIK PERSONELİ ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR İLE 
İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

MERVE YURTTAŞ*      ZEYNEP AKSAN** 

Özet 

Bu araştırma sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıdalar hakkındaki bilgi ve görüşlerini incelemek 
amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunda 
öğrenim gören 195 gönüllü sağlık personeli adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, Kaya 
Gürbüz ve Derman (2012) tarafından geliştirilen 31 maddelik anket ve genetiği değiştirilmiş gıda kavramının ne 
zaman ve nereden duyulduğu, sahip olunan bilgi seviyeleri, Türkiye‟deki gıda güvenliğine ve genetiği 
değiştirilmiş gıda bilincine yönelik düşüncelerin belirlenmesi amacıyla sorulan 6 soru ile toplanmıştır. Araştırma 
sonucunda, sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıdaların tüketiminin riskli olduğunu, ekolojik, 
ekonomik ve sağlık yönünden olumsuz etkileri olabileceği yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: GDO, Genetiği değiştirilmiş gıda, bilgi, görüş, sağlık personeli adayı 

 

OPINION OF HEALTH STAFF NOMINEES ABOUT GENETICALLY MODIFIED FOODS 

Abstract 

This research was conducted to investigate knowledge and opinions about  about genetically modified foods of 
health staff nominees. The research was performed on 195 volunteer health staff nominees who were studying  
in Amasya University School of Health and Health Vocational School. Research data was collected with 31 
items questionnaire developed by Kaya Gürbüz ve Derman (2012) and 6 questions included determination of 
genetically modified food when and where from heard, knowledge level, food safety and genetically modified 
food awareness in Turkey. Results showed that genetically modified food consume is risk perception, and may 
have negative effect in terms of economic, ecologic and health for health staff nominee. 

Keywords: GMO, Genetically modified food, knowledge, opinion, health staff nominees 

 

1. GİRİŞ 

Geçmişi M.Ö. 3000 yıllarına dayanan biyoteknoloji bilimi oldukça geniş ve farklı alanlarda 
uygulama imkanı bulmaktadır. Tıp, diş hekimliği, veterinerlik, ziraat, gıda gibi birçok bilim 
dalı biyoteknolojinin çalışma alanını oluşturmaktadır (Bilen ve Özel, 2012). Genetik 
biliminde meydana gelen gelişmeler ile ortaya çıkan genetik modifikasyon modern 
biyoteknolojinin en dikkat çekici ve güncel konularından biridir. Canlıların genetiği 
değiştirilerek veya canlılar arasında gen aktarımı yapılarak canlıya farklı özellikler 
kazandırılmış (Atsan ve Kaya, 2008; Pamuk, 2010; Ergin ve Karababa, 2011) ve “Genetiği 
değiştirilmiş organizmalar (GDO)”, “Gen aktarımlı organizmalar” elde edilebilmiştir (Yılmaz, 
Üner ve Ercan, 2015). Bunlardan genetiği değiştirilmiş gıdalar, biyoteknolojik veya 
transgenik olarak adlandırılan ürünler ortaya çıkmaktadır (Özdemir ve Duran, 2010; Kaya, 
Gürbüz ve Derman, 2012)  
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Gen değiştirme teknolojisi birçok alanda karşımıza çıkmakla birlikte en çok tarım ve 
gıda sektöründe uygulama alanı bulmuştur (Şen ve Altınkaynak, 2014). Bu teknolojinin en 
yaygın kullanıldığı tarım ürünleri soya başta olmak üzere pamuk, mısır, kanola, patates, 
domates, pirinçtir. Katkı maddesi olarak kullanılan mısır şurubu, öğütme ile elde edilen mısır 
gevreği, soya sosu, genetiği değiştirilmiş organizma enzimi ile zenginleştirilen yemler gibi 
birçok yolla gen teknolojisi hayatımıza girmiştir (Özmert ve Yaman, 2011). Bunların dışında 
muz, ahududu, çilek, kiraz, ananas, biber, kavun, karpuz gibi ürünler üzerinde çalışılmaktadır 
(Kaynar, 2009). Genetiği değiştirilmiş gıdalar konusunda ciddi tartışmalar bulunmaktadır. 
Dünya nüfusunun hızla artması, besin yetersizliği, hayvansal ve bitkisel ürün verimliliğinde 
artış sağlama, gıdaların besin değerinin arttırılmak istenmesi gibi nedenler genetik modifiye 
ürünlerin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Artan nüfus ve ekilebilir alanların kısıtlı olması 
nedeniyle birim alandan elde edilen ürün miktarının arttırılması gerektiği düşünülmektedir. 
Dolayısıyla bu teknolojinin dünyadaki açlığa çözüm olabileceği savunulmaktadır (Ergin ve 
diğerleri, 2008; Özmert ve Yaman, 2011). Genetiği değiştirilmiş organizmalar; alerjik ve 
toksik etkiler oluşturması, antibiyotiklere direnç geliştirmesi, kanser başta olmak üzere bazı 
hastalıklara yol açabilmektedir.  Genetiği değiştirilmiş organizmaların hayvanlar üzerinde 
olumsuz olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Fakat bu çalışmalar bilim dünyasında 
tartışmalıdır. Öte yandan transgenik ürünlerin uzun veya kısa vadede insan sağlığı üzerine 
etkilerine yönelik araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ürünlerin yararlı veya zararlı 
olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur (Özmert ve Yaman, 2011; Şen ve Altınkaynak, 2014; 
WHO, 2016). 

Ülkelerin genetiği değiştirilmiş gıdalar hakkındaki bakış açısı farklılık göstermektedir. 
Japonya ile birlikte bazı Avrupa ülkelerinin birçoğunun genetiği değiştirilmiş gıdalara karşı 
tüketici davranışı olumsuzdur. Bu yaklaşımın, ürünlerin çevreye ve sağlığa etkilerinin 
bilinmemesinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Bunun aksine Amerika‟daki tüketicilerin 
Avrupa ve Japonya‟daki tüketicilere göre genetiği değiştirilmiş ürünleri satın alma konusunda 
daha istekli oldukları bildirilmiştir (Curtis, McCluskey and Wahl, 2004). Genetiği 
değiştirilmiş organizmalar ile ilgili ilk çalışmaların ABD kökenli olduğunu düşündüğümüzde 
(Şen ve Altınkaynak, 2014) gelişmiş olan ülkelerin bilgiye ulaşılabilirliğinin daha kolay 
olduğu düşünülebilir. Ülkemizde genetiği değiştirilmiş ürün üretimi ve genetiği değiştirilmiş 
gıda ithalatı yasaklanmıştır. Fakat mısır ve soya geni içeren yem ithalatı devam etmektedir 
(Bostan ve Gün, 2013).  

Günümüzde en popüler biyoteknolojik uygulamalardan biri olan genetiği değiştirilmiş 
organizmaların, ekolojik denge ve canlılar üzerindeki olası etkileri ve dünyada hızla 
yaygınlaştığı düşünülürse, tüketicilerin bu konudaki bilgilerinin ve görüşlerinin 
belirlenmesinin bilinçli tüketicilerin oluşması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 
bağlamda, sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıda ürünleri konusundaki 
bilgilerini ve görüşlerini belirlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma ile 
sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili anlayışlarının 
geliştirilmesine katkı ve alan yazına derinlik sağlanacağı düşünülmektedir. 
 

2. YÖNTEM 

Araştırma, Sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıdalar hakkındaki bilgi ve 
görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, çok sayıda elemandan oluşan bir 
evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan 
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alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri olarak 
tanımlanan (Karasar, 2011) genel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırma, Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi (N=31),  Ebelik (N=37) ve Hemşirelik (N=127) programlarında öğrenim 
gören toplam 195 gönüllü sağlık personeli adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, 
gönüllü ya da kolay bir şekilde katılımcıların dahil edildiği uygunluk örneklemi (Cristensen, 
Johnson and Turner, 2015) kullanılmıştır. 

 
2.1 Veri Toplama Aracı 

Araştırmada, üç bölümden oluşan ve birinci bölümünde genetiği değiştirilmiş gıdalar 
konusundaki bilgilerin, ikinci bölümde genetiği değiştirilmiş gıdaların riskleri ve üçüncü 
bölümünde genetik gelişmeler ve genetiği değiştirilmiş gıda ürünleri konusundaki görüşlerin 
incelenmesi amacıyla Kaya Gürbüz ve Derman (2012) tarafından hazırlanan ve Cronbach 
Alpha güvenirlilik katsayısı 0.72 olarak hesaplanan 31 maddelik anket kullanılmıştır. Anket 
maddelerine verilen cevaplar “Evet”, “Kısmen”, “Hayır” ve “Bilmiyorum” şeklinde 
düzenlenmiştir. Ayrıca araştırmada, öğrencilerin genetiği değiştirilmiş gıda kavramını ilk 
duydukları kaynak ve zamanı, genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili sahip oldukları bilgi 
seviyelerini, Türkiye‟deki gıda güvenliğine ve genetiği değiştirilmiş gıda bilincine yönelik 
düşüncelerini belirlemek amacıyla 6 soru sorulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler,  SPSS 
istatistik paket programı kullanılarak yüzde (%) dağılımlarına göre değerlendirilmiştir.  
 

3. BULGULAR 

Araştırmada sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıda kavramını ilk 
duydukları kaynaklara yönelik soruya verdikleri cevapların yüzde (%) dağılımları Grafik 1‟de 
verilmiştir. 

Grafik 1. Sağlık personeli adaylarının “Genetiği değiştirilmiş gıda kavramını ilk nereden duydunuz” 
sorusuna verdikleri cevapların yüzde (%) dağılımları 

 
Grafik 1 incelendiğinde, sağlık personeli adaylarının %79.0‟ının genetiği değiştirilmiş 

gıda kavramını ilk kez medyadan duyduklarını ifade ettikleri görülürken, %13.8‟inin okul, 
%2.6‟sının internet, %2.6‟sının aile, %1.0‟inin arkadaş ve %1.0‟inin diğer kaynaklardan 
genetiği değiştirilmiş gıda kavramını duyduklarını ifade ettikleri görülmektedir. 
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Araştırmada sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıda kavramını ilk 
duydukları zamana yönelik soruya verdikleri cevapların yüzde (%) dağılımları Grafik 2‟de 
verilmiştir. 

 
Grafik 2. Sağlık personeli adaylarının “Genetiği değiştirilmiş gıda kavramını ilk ne zaman duydunuz” 

sorusuna verdikleri cevapların yüzde (%) dağılımları 

  
  

Grafik 2 incelendiğinde, sağlık personeli adaylarının %48.2‟sinin genetiği değiştirilmiş 
gıda kavramını ilk kez 3-4 yıl önce duyduklarını ifade ettikleri görülürken, %26.2‟sinin 1-2 
yıl, %16.4‟ünün 5 yıl ve üzeri, %9.2‟sinin ise 0-11 ay önce duyduklarını ifade ettikleri 
görülmektedir. 

Araştırmada, sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıdalar hakkında sahip 
oldukları bilgi seviyeleriyle ilgili düşüncelerine yönelik soruya verdikleri cevapların frekans 
(f) ve yüzde (%) dağılımları Grafik 3‟te verilmiştir. 

 
Grafik 3. Sağlık personeli adaylarının “Genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili ne kadar bilgiye sahip 

olduğunuzu düşünüyorsunuz” sorusuna verdikleri cevapların yüzde (%) dağılımları 

  
  

Grafik 3 incelendiğinde, sağlık personeli adaylarının %74.4‟ünün genetiği değiştirilmiş 
gıdalar ile ilgili sahip oldukları bilgi seviyelerini “biraz” olarak ifade ettiği görülürken, 
%19.0‟ının “çok az”, %5.6‟sının “çok” olarak ifade ettikleri görülmektedir. Sağlık personeli 
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adaylarının %1.0‟inin ise genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili bir bilgilerinin olmadığı 
belirlenmiştir.  

Araştırmada, sağlık personeli adaylarının Türkiye‟deki gıda güvenliğine ve genetiği 
değiştirilmiş gıda bilinciyle ilgili düşüncelerine yönelik soruya verdikleri cevapların yüzde 
(%) dağılımları Grafik 4‟te verilmiştir. 

 

Grafik 4. Sağlık personeli adaylarının gıda güvenliği ve genetiği değiştirilmiş gıda bilinci ile ilgili 
sorulara verdikleri cevapların yüzde (%) dağılımları 

 
Grafik 4 incelendiğinde, sağlık personeli adaylarının %83.6‟sının Türkiye‟de gıda 

güvenliği ile ilgili yeterli yasaların olmadığını ifade ettiği görülürken, %5.1‟inin ise yeterli 
olduğu yönünde görüş bildirdiği görülmektedir. Sağlık personeli adaylarının %11.3‟ü ise bu 
konuda görüş bildirmediği belirlenmiştir. Sağlık personeli adaylarının %88.2‟sinin Türkiye‟de 
gıda güvenliği ile ilgili yasalara uyulmadığı yönünde görüş bildirdiği görülmektedir. 
%12.6‟sının ise Türkiye‟de gıda güvenliği ile ilgili yasalara uyulduğu yönünde görüş belirttiği 
belirlenmiştir. Sağlık personeli adaylarının %9.2‟sinin ise bu konuda görüş bildirmediği 
görülmektedir. Ayrıca, sağlık personeli adaylarının %90.8‟inin toplum olarak genetiği 
değiştirilmiş gıdalar ile ilgili yeterli bilgi ve bilince sahip olunmadığı yönünde görüş bildirdiği 
görülmektedir. %4.1‟inin ise toplum olarak genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili yeterli bilgi 
ve bilince sahip olunduğu yönünde görüş belirttiği belirlenmiştir. Sağlık personeli adaylarının 
%5.1‟inin ise bu konuda görüş bildirmediği görülmektedir. 

Araştırmada kullanılan 31 maddelik ankete sağlık personeli adaylarının verdikleri 
cevapların yüzde (%) dağılımları Grafik 5‟te verilmiştir.  
 

Grafik 5. Sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili maddelere verdikleri 
cevapların yüzde (%) dağılımları 
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Türkiye’de gıda güvenliği ile ilgili yeterli yasaların olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

Türkiye’de gıda güvenliği ile ilgili yasalara uyulduğunu 
düşünüyor musunuz? 

Toplum olarak genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili yeterli
bilgi ve bilince sahip olduğumuzu düşünüyor musunuz?

Maddeler 

Evet Hayır Fikrim Yok
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Genetiği değiştirilmiş gıda ürünlerinden haberim var.

Şimdiye kadar genetik değişimli gıdaları tüketmiş olduğumu düşünüyorum.

Genetik değişimli ürünlerin tarımı ile zirai ilaçların kullanımı azaltılabilir.

Genetiği değiştirilen ürünlerin tarımı ile yüksek verim alınabilir.

Ürünlerin genetiği değiştirilerek besin değeri ve kalitesi artırılabilir.

Genetiği değiştirilen ürünlerden elde edilen gıdalar daha uzun süre
saklanabilir.

Genetik değişimli gıdalar hormonlu gıdalardır.

Genetik değişimli gıdalar doğası değiştirilmiş gıdalardır.

Genetik değişimli gıdalar doğal (organik) gıdalardır.

Genetik değişimli ürün gıdaları gen katkılı gıdalardır.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar insan sağlığına zarar verir.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar doğal dengeyi bozar.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar tarımsal üretimi dışa bağımlı hale gelir.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar ile çiftçiler zarar görür.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar ile doğal ürünler ortadan kalkar.

Genetiği değiştirilmiş organizmalar biyolojik çeşitliliğe zarar verir.

Genetik uygulamalar toplumun refahını artırır.

Genetik uygulamalar insan yaşam kalitesini artırır.

Pek çok sorun daha ileri genetik uygulamalarla çözülebilir.

Genetiği değiştirilmiş yemle beslenen hayvanların tüketilmesi yeni
hastalıklara yol açar.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar Dünya’da açlık sorununu çözebilir. 

Genetiği değiştirilmiş gıdalar Türkiye’nin rekabet gücünü artırır. 

Genetiği değiştirilmiş gıda ürünleri çiftçinin kurtarıcısı olabilir.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar devlet denetiminde olursa güvenli şekilde
tüketilebilir.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar etiketlenerek satılırsa tüketici sağlığı
korunabilir.

Genetiği değiştirilmiş gıdalar zararlı olsa şimdiye kadar sonuçlarını görürdük.

Hayvan veya bakteri genleri taşıyan bitkisel ürünleri rahatlıkla yerim.

Bakteri geni taşıyan ineğin sütünü rahatlıkla içerim.

Genetiği değiştirilmiş gıdaların fiyatı diğerlerinden daha ucuz olursa
tüketirim.

Genetiği değiştirilmiş gıdaların güvenilir olduğuna ikna olursam tüketirim.

Tüketici olarak genetiği değiştirilmiş gıdalar hakkında bilgi sahibi olduğumu
düşünüyorum.

Maddeler 

Evet Kısmen Hayır Bimiyorum
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 Grafik 5 incelendiğinde, sağlık personeli adaylarının %48.8‟inin genetiği değiştirilmiş 
ürünlerden haberdar olduğu, %46.2‟sinin ise haberdar olmadığı, %68.2‟sinin genetik 
değişimli gıdaları tüketmiş olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Sağlık personeli adaylarının 
%46.2‟si genetiği değiştirilmiş ürünlerin tarımı sayesinde zirai ilaçların kullanımının kısmen 
azalabileceğini, %44.8‟i genetiği değiştirilen ürünlerin tarımı sayesinde yüksek verim 
alınabileceğini ancak %41.6‟sı ürünlerin genetiği değiştirilerek besin kalitesinin 
artırılamayacağını düşünmektedir. Sağlık personeli adaylarının %38.0‟i genetiği değiştirilen 
ürünlerden elde edilen gıdaların daha uzun süre saklanabileceğini, %41.6‟sı genetik değişimli 
gıdaların hormonlu gıdalar olduklarını, %75.3‟ü genetik değişimli gıdaların doğası 
değiştirilmiş gıdalar olduklarını ifade etmiştir. Sağlık personeli adaylarının %78.5‟i genetiği 
değiştirilmiş gıdaların doğal (organik) gıda olmadıklarını, %64.9‟u ise genetik değişimli 
gıdaların gen katkılı gıdalar olduğunu, %78.5‟i genetiği değiştirilmiş gıdaların insan sağlığı 
için zararlı olduğunu, %86.7‟si doğal dengeyi bozduğunu, %52.8‟i genetiği değiştirilmiş 
üretimin dışa bağımlılığı artıracağını, %63.1‟i çiftçilerin zarar göreceğini, %79.0‟ı doğal 
ürünlerin ortadan kalkmasına neden olacağını, %79.0‟ı ise genetiği değiştirilmiş 
organizmaların biyoçeşitliliğe zarar vereceğini düşünmektedir. Sağlık personeli adaylarının 
%74.4‟ü genetik uygulamaların toplumun refahını,%77.4‟ü ise genetik uygulamaların insanın 
yaşam kalitesini kısmen arttıracağını, %40.5‟i pek çok sorunun daha ileri genetik 
uygulamalarla kısmen çözülebileceğini düşünmektedirler. Sağlık personeli adaylarının 
%77.4‟ü genetiği değiştirilmiş yemle beslenen hayvanların tüketilmesinin yeni hastalıklara 
yol açacağını, %54.4‟ü genetiği değiştirilmiş gıdaların Dünya‟daki açlık sorununu kısmen 
çözeceğini, %56.4‟ü genetiği değiştirilmiş ürünlerin Türkiye‟nin rekabet gücünü kısmen 
arttıracağını, %67.2‟si genetiği değiştirilmiş ürünlerin çiftçilerin kısmen kurtarıcısı olacağını, 
%41.0‟ı devlet denetimi altında olduğu takdirde genetiği değiştirilmiş gıdaları kısmen güvenli 
şekilde tüketebileceğini, %47.7‟si genetiği değiştirilmiş gıdalar etiketlenerek satılırsa tüketici 
sağlığının korunabileceğini düşünmektedirler. Sağlık personeli adaylarının %66.7‟si „Genetiği 
değiştirilmiş gıdalar zararlı olsa, şimdiye kadar sonuçlarını görürdük‟ ifadesine kısmen 
katılmaktadır. Sağlık personeli adaylarının %80.5‟i hayvan veya bakteri genleri taşıyan 
bitkisel ürünleri rahatlıkla tüketemeyeceklerini, %81.0‟ı “Bakteri geni taşıyan inek” sütünü 
rahatlıkla içemeyeceklerini, %83.6‟sı genetiği değiştirilmiş gıdaların fiyatları ucuz dahi olsa 
tüketmeyeceklerini, ancak %39.5‟i genetiği değiştirilmiş gıdaların güvenilir olduklarına ikna 
oldukları takdirde tüketebileceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, sağlık personeli adaylarının 
%63.6‟sı tüketici olarak genetiği değiştirilmiş ürünler konusunda bilgi sahibi olmadıklarını 
düşünmektedir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda, sağlık personeli adaylarının büyük bir kısmının genetiği değiştirilmiş 
gıda kavramını ilk kez medyadan duydukları belirlenmiştir. Bu durum günümüzde TV, 
internet, gazete gibi iletişim araçlarının yaygın şekilde kullanılıyor olması ile ilgili olabilir. 
Koçak ve diğerleri (2010) tarafından yapılan çalışmada bayanların % 67.8‟inin genetiği 
değiştirilmiş organizma kavramını ilk kez TV/radyo aracılığı ile duyduklarını belirtmesi de bu 
durumu desteklemektedir. Ayrıca, Demir ve Düzleyen (2012) yaptıkları araştırmada da benzer 
sonuçlara ulaştığı görülmüştür.   
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Araştırmada, adaylarının büyük çoğunluğunun Türkiye‟de gıda güvenliği ile ilgili 
yasalara uyulmadığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Türkiye‟de genetiği değiştirilmiş ürün 
üretimi ve ithalatı yasaktır. Fakat mevzuattaki eksiklikler, genetiği değiştirilmiş organizma 
etiket bilgisi için denetimlerin ve gıda laboratuvarlarının yeterli olmaması bu kaygıyı 
destekler niteliktedir (Bostan ve Gün, 2013).  

Araştırma sonucunda, adayların genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında bilgi 
sahibi olmadığını düşündüğü belirlenmiştir. Birçok araştırıcı tarafından toplumun yeterince 
bilgilendirilmediği ve toplumda genetiği değiştirilmiş organizmalar ile ilgili kavram 
karmaşasının olduğu tespit edilmesi (Demir ve Pala, 2007; Koçak ve diğerleri, 2010; Özdemir 
ve Duran, 2010; Yüce ve Yalçın; 2012) araştırma sonucunu destekler niteliktedir.    

Araştırma sonucunda, adayların yarıya yakınının genetiği değiştirilmiş ürün 
kullanımının tarımda verimi artırabileceğini düşündükleri, yine yarıya yakınının ürün besin 
kalitesinin artırılamayacağını belirttikleri görülmektedir. Ayrıca, sağlık personeli adaylarının 
büyük bir çoğunluğunun genetiği değiştirilmiş gıda tükettiğini düşünmektedir.  

Araştırmada, adayların yarıya yakınının genetiği değiştirilmiş gıda ile hormonlu gıdaları 
aynı şey olarak bildikleri tespit edilmiştir. Bu sonuç yapılan bazı çalışmalar ile örtüşmektedir 
(Ergin ve diğerleri, 2008; Özdemir ve Duran, 2010; Kaya, Gürbüz ve Derman,  2012). 
Adayların büyük çoğunluğunun genetiği değiştirilmiş ürünlerin zararlı etkilerinin uzun sürede 
ortaya çıkabileceği düşüncesine kısmen katılmaktadır. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin etkileri 
uzun dönemde ortaya çıktığının araştırmacılar tarafından belirtilmesi (Çelik ve Balık, 2007), 
araştırma sonuçlarını desteklemektedir. 

Araştırmada, adayların genetiği değiştirilmiş gıdaların kısmen doğal gıda olduğunu 
düşünmesi, adayların genetiği değiştirilmiş gıdalar hakkında şüphelerinin olduğunu 
göstermektedir. Bayoğlu ve Özgen (2010) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlara 
ulaşıldığı görülmektedir. Adayların yarıya yakını, genetiği değiştirilmiş gıdalar etiketlenerek 
satılırsa tüketici sağlığının korunabileceğini düşünmektedir. ABD‟de yapılan birçok anket 
gıdalara etiketleme yapıldığında tüketicilerin çoğunun genetiği değiştirilmiş ürün 
tüketmeyeceğini göstermiştir (Özdemir ve Duran, 2010). 

Araştırmada, adayların gıda güvenliği ile ilgili yasaların yeterli olmadığını ve bu 
yasalara da uyulmadığını,  toplumun genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili olarak yeterli bilgi 
ve bilince sahip olmadıklarını düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca adayların genetiği 
değiştirilmiş gıda ile ilgili kavram yanılgıları olduğu belirlenmiştir.  

Günümüzde çok tartışılan bir konu olan genetiği değiştirilmiş gıdalar ile ilgili 
tüketicilerin bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneriler 
sunulabilir; 

 Görsel ve yazılı medyada genetiği değiştirilmiş organizmalara yönelik haber ve 
program yapılması toplumların bilinçlendirilmesinde katkı sağlayacaktır. 

 Eğitimin her kademesinde müfredatta genetiği değiştirilmiş gıdalar konusuna yer 
verilmesi, bu konuda etkinliklerin yapılması, sempozyum ve seminerlerin verilmesi ve 
farklı bilim dallarının multidisipliner çalışmalara yer vermesi gerekmektedir. 

 Tüketicinin tercih hakkı düşünülerek ürünlerin üzerinde ürünün genetiği 
değiştirildiğine dair etiket bilgisi mutlaka yer almalıdır. 

 Ürünün transgenik olup olmadığının kontrolü için gerekli laboratuvar desteğinin 
sağlanması ve devlet denetimlerinin artırılması gerekmektedir. 
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TÜKETĠCĠLERĠN SOSYAL SORUMLULUK BĠLĠNCĠ DOĞRULTUSUNDA 
TERSĠNE LOJĠSTĠĞE BAKIġ AÇILARI 

 
Elif Betül YALÇI*  Nevin ALTUĞ**  Yasemin KOLDERE AKIN*** 

      
 
Öz 

 
Son yıllarda artan çevresel problemler, idareciler ile birlikte toplumun diğer kesimleri için de önemli konulardan 
biridir. Sosyal çevrenin baskısı, kıt kaynakların kullanımını verimli hale getirme çabası ve artan müşteri 
beklentileri tersine lojistik faaliyetlerinin işletmelerin gündeminde öneminin artmasını sağlamıştır. İşletmelerin 
gösterdikleri sosyal sorumluluk faaliyetleri, çevreye karşı duyarlı olma, kaynakları verimli kullanma isteklerinin 
yanı sıra tüketicilere firma imajı hakkında olumlu düşünceler kazandırmayı da amaçlamaktadır. İşletmeler sosyal 
sorumluluk üzerinde yaptıkları çalışmalara tüketicilerin nasıl tepki verdiklerini analiz etmek istemektedirler. 
Yapılan bu çalışmada Edirne ilinde yaşayan tüketiciler üzerinde alan çalışması yapılmıştır. Yapılan alan 
çalışması sonucunda elde edilen verilerden yararlanılarak, tüketicilerin sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda 
tersine lojistiğe bakış açıları analiz edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Tersine Lojistik, Sosyal Sorumluluk, Çevre, Tüketici Bilinci. 
 

THE VIEWPOĠNTS OF CONSUMERS TO REVERSE LOGISTICS IN ACCORDANCE WITH 
SOCIAL RESPONSIBILITY AWARENESS 

 
Abstract 

 
Recently growing environmental problems are one of the key issues for authorities and the other parts of society. 
The pressure of social environment, efforts to make efficient use of scarce resources and increasing consumer 
expectations enable to increase importance of reverse logistics activities on the agenda of business. Social 
responsibility activities of companies that show their demand to use resources efficiently and being sensitive to 
environment also aims to bring positive thoughts about company’s image. Firms are willing to analyze how 
customers react to studies on social responsibility. In this study, we make a field work on consumers living in 
Edirne province. Using the data acquired from the results of field work, in accordance with sense of social 
responsibility of consumers, the viewpoint to reverse logistics has been analyzed. 
 
Keywords: Logistic, Reverse Logistics, Social Responsibility, Environment, Consumer Awareness. 
 
 1. GĠRĠġ  
 
 Globalleşen dünyada tüm gelişmeler hayatın devamlılığına ve sürdürebilirliğine 
bağlıdır. Hayatın devamlılığını sağlamak doğal kaynakların verimli kullanmasına ve çevre 
dostu faaliyetlerin toplumun her kesimi tarafından benimsenmesi ile mümkün olabilir 
(Kutluay Tutar, 2015: 328). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı; ekonomik kalkınmanın çevreyi koruyarak 
sağlanabilmesi, böylece gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılmasını amaçlamaktadır. 
Çevrenin korunması ve ekonominin büyümesi koordineli olarak yürütülmeli, ekonomik 
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gelişmelerin çevreyi göz ardı ederek büyümesi engellenmelidir (Ergülen ve diğerleri, 2008: 
21). 
  Çevreye duyarlı, yeşil tüketiciler kavramı gün geçtikçe daha fazla gündemde olan bir 
konu haline gelmektedir. Tüketicilerin satın alma davranışını gerçekleştirirken, satın aldıkları 
üründen en yüksek derecede verim elde etmenin dışında farklı beklentileri de vardır. Bu 
çalışmada tüketicilerin; sosyal sorumluluk bilinci, tersine lojistik faaliyetlerinden 
yararlanılarak gerçekleştirilen geri dönüşüm faaliyetlerine olan ilgisi ve yeşil satın alma 
davranışları arasında bir ilişki olup olmadığı ve bu ilişkilerin derecesi ölçülmeye çalışılmıştır. 
 

 
2.  TERSĠNE LOJĠSTĠK TANIMI 

 
 Lojistiğin bugün kabul gören en geçerli tanımı Lojistik Yönetim Konseyi (The 
Council of Logistics Management-CLM), yeni adı ile Tedarik Zinciri Yönetimi 
Profesyonelleri (Supply Chain Management Professionals-CSCMP) kuruluşu tarafından 
yapılmıştır. Bu tanıma göre: “Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü 
ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından, tüketildiği son noktaya kadar 
olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, 
uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir” (Tseng Yue ve 
diğerleri, 2005: 1658).  İşletmeler açısından lojistik süreçleri değerlendirilirken temel olarak 4 
başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; tedarik lojistiği, üretim lojistiği, dağıtım lojistiği ve 
tersine lojistik olarak sıralanabilir. 
 Tedarik lojistiği Koban ve Keser tarafından, satın alma, materyallerin tedarikçiden 
üreticiye, depo veya perakende ambarlarına girişinin planlanması ve ürün akışının 
sağlanmasını, tedarik zinciri çerçevesinde düzenlenen faaliyetler bütünü olarak 
tanımlanmaktadır (Koban ve diğerleri, 2010: 100). Üretim lojistiği kapsamındaki faaliyetler 
ise işletmelerdeki bütün mal akışlarının ve onlara ait bilgi akışlarının planlanmasını, 
yönetimini ve kontrolünü kapsamaktadır (Koban ve Keser, 2010: 102). Dağıtım lojistiği 
sürecinde, üretim işlemi son bulmuş olup, üretilen malların pazara ve müşterilere ulaştırılması 
amaçlanmaktadır (Koban ve ve diğerleri, 2010: 102). Tedarik Zinciri Yönetimi 
Profesyonelleri Derneği tersine lojistiği “Planlama, uygulama, kontrol, hammaddenin maliyet 
etkisi, envanter süreçleri, nihai ürünler ve ilgili bilgilerin tüketim noktasından başlangıç 
noktasına tekrar değer kazanma ve uygun bir şekilde elden çıkarma amacıyla akış sürecidir.” 
şeklinde tanımlamaktadır (Uslu ve diğerleri, 2012: 153). Tersine lojistik yeni bir araştırma 
alanı olduğu için, bazen literatürde farklı ifadeler ile adlandırılabilmektedir. Bu ifadeler; 
tersine çevrilmiş lojistik (reversed logistics), geri dönüş lojistiği (return logistics), geriye 
doğru lojistik (retro logistics) ve ters dağıtım (reverse distribution) olarak sıralanabilir (Bulut 
ve diğerleri, 2008: 328). Tersine lojistik, tipik nihai yerlerinden yeniden değer elde etmek ya 
da uygun bir şekilde imha edilmek amacıyla ürünlerin hareket etmesi ile ilgili tüm süreçlerdir 
(Rogers ve diğerleri, 1998: 3).  
 Tersine lojistik için yapılmış bir diğer tanımda tersine lojistik; “tedarikçilerden alınan 
malların müşterilere teslimattan sonra hasar görmesi, iadesi, reddi, ambalaj malzemelerinin 
geri kazanımı, kullanım süresinin dolması, modasının geçmesi, onarım vb. nedenlerle bu 
malların ve/veya ambalaj malzemelerinin müşterilerinden orijin noktalarına geri götürülmesi 
faaliyetidir.” olarak tanımlanmıştır (Yeni Giresun Gazetesi, 2012). 
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 3.  TERSĠNE LOJĠSTĠK FAALĠYETLERĠ 
 
 Tersine lojistikte geri kazanım seçeneklerinin tümü, ürünlerin toplanması, yeniden 
işlenmesi ve yeniden dağıtılması aşamalarını içerir. Asıl farklılık yeniden işleme aşamasında 
kendini gösterir (Thierry ve diğerleri, 1995: 118). Lojistik faaliyetleri tedarik zincirindeki 
malzemelerin ileri doğru akışında gerçekleşen faaliyetler bütününü kapsarken, tersine lojistik 
ürünlerin yeniden kullanılabilir duruma getirilmesi ile ilgili olan kullanıcılarından başlayan 
geri akışa konu olan faaliyetleri kapsamaktadır   (Özgün Demirel ve diğerleri, 2008: 904). 
Nakıboğlu tarafından tersine lojistik faaliyetleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi 
tanımlanmıştır: 
 
Tablo 1. Tersine Lojistikte ĠĢlemler ve Tanımları 

Tersine Lojistik  
ĠĢlemleri 

Tanımları  

Ürün Geliştirme  
(Upgrade) 

Ürünün fonksiyonlarını artıran işlemler. 

Yeniden İşleme  
(Reprocessing) 

Ürünü iyileştirme, geliştirme ve yeniden üretme esnasında yapılan 
değer katıcı işlemler. 

Yeniden Üretim 
(Remanufacturing) 

 

Kullanılmış ürünün, yeni ürün düzeyinde veya daha yüksek düzeyde 
kalite, güvenilirlik ve performans özelliklerine sahip olmasını 
sağlayan işlemlerden geçirilmesi süreci.   

Ürün Yenileştirme 
(Refurbishment) 

Ekipmanın özelliklerinin istenen sınırlar arasına minimum maliyetle 
ulaştırılmasını sağlayan yeniden işleme süreci. 

Yenileme 
(Recondition) 

Yeniden üretim içinde yer alan ve kullanılmış ürünün durumunun 
yenisi kadar iyi hale getirilmesini sağlayan süreç. 

Geri Dönüşüm  
(Recycle) 

Ürünün ıskartaya atıldıktan sonra materyallerinin geri dönüştürülmesi 
süreci. 

Yeniden Değerlendirme 
(Revalorization) 

Iskartaya atılmış ürün veya materyalin içindeki değerin kazanılmasını 
amaçlayan her bir süreç. 

Yeniden Kullanım 
(Reuse) 

 

Önceki kullanıcısının artık kullanmadığı ürünü geri dönüştürülmesi 
veya ortadan kaldırılması yerine kullanımına devam edilmesi. 

Ürün Yamyamlaştırma 
(Cannibalization) 

Başka bir ürünün tamir, yenileme ve yeniden üretiminde 
değerlendirilmek üzere ürünün bazı kısımlarının yeniden 
kullanılması. 

Olduğu Gibi Yeniden 
Kullanma  
(Reuse ‘As İs’) 

Ürünün, minimum yeniden işleme ile yeniden kullanılması. 

Tamir (Repair) 
 

Ürünün hizmet süresi boyunca fonksiyonlarının devam etmesi için 
veya ömrü sonunda geri dönmüş ürünün fonksiyonlarına devam 
etmesi için alınan önlemler. 

Kaynak: Nakıboğlu, G., “Tersine Lojistik: Önemi ve Dünyadaki Uygulamaları”,  Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, 2007, Sayfa: 181-
196. 
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 Ürün ve materyallerin tekrar kullanılması yeni bir kavram değildir (Fleischmann ve 
diğerleri, 1997: 1). Maliyet yönetimi becerileri gün geçtikçe daha önemli bir hale gelmektedir. 
Şirketler birçok nedenden dolayı malları geri çağırabilirler. Ürün dönüş nedenlerinin farkı bir 
sınıflandırılma şekli aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 Üretim Dönüşleri: Üretim aşamasında parçaların ya da ürünlerin geri dönüşüdür. 
Hammadde fazlalığı olabilir, yeniden işlenmesi gereken, kalite testinden geçemeyen 
ara veya son ürün olabilir, üretimde ürün fazlalığı olabilir. (Dekker ve diğerleri, 2004: 
12). Özetle üretim geri dönüşleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir (Dekker ve diğerleri, 
2004: 13): 

 1) Hammadde fazlası ürünler, 
 2) Kalite kontrolden dönenler, 
 3) Üretim fazlası ürünler. 

 Dağıtım Dönüşleri: Dağıtım aşamasında meydana gelen dönüşlerdir. Ürün geri alımı, 
ürün ticari dönüşleri, stok ayarlama ve işlevsel dönüşlerden meydana gelmektedir. 
Ürün geri çağırmaları, güvenlik ya da sağlık gibi nedenlerden dolayı ürünün geri 
toplatılmasıdır. Bu aşamayı genellikle üretici ya da tedarikçi başlatır. İşletmeler arası 
(business to business- B2B) ticari geri alımlar, perakendecinin sözleşme maddesine 
göre ürünü tedarikçiye göndermesidir. Taşıma sırasında yanlış gelmiş ya da zarar 
görmüş, raf ömrü dolmuş, satılamamış ürünler üretici veya tedarikçiye gönderilir 
(Dekker ve diğerleri, 2004: 13). Özet olarak dağıtım dönüşleri: 

 1) Ürünlerin geri toplanması, 
 2) İşletmeler arası (B2B) ticari geri alımları, 
 3) Stok ayarlamaları, 
 4) İşlevsel dönüşler. 

 Müşteri Dönüşleri: Ürünün son kullanıcıya ulaştıktan sonraki geri alımlardır. 
Nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Dekker ve diğerleri, 2004: 13): 

 1) İşletme tüketici arasında (B2C) ticari geri alımları (ödeme garantileri), 
 2) Garanti dönüşleri, 
 3) Hizmet dönüşleri, 
 4) Kullanımı sonlanmış ürün dönüşleri, 
 5) Ömrü sonlanmış ürün dönüşleri. 
 İşletme tüketici arasındaki (business to customer-B2C) ticari geri alımlar, müşteriler 
ürünü aldıktan sonra üründen hoşnut kalmadıkları takdirde kısa bir süre içinde 
gerçekleştirilebilen geri alımlardır. Garanti ve hizmet dönüşleri, kullanımı süresince doğru 
çalışmayan ürünlerde veya ürünlerin hizmetten yararlanabileceği durumlarda görülür. Onarım 
sürecinde hangi parçanın ne zaman, ne miktarda gerekli olacağı belli değildir. Garanti dönüşü 
olan ürünler onarılabilir, bedeli geri verilebilir ya da ürünün yerine yeni ürün verilebilir. 
Garanti süresi dolmuş ürünlerin işlemleri ücretli olarak yapılır (Dekker ve diğerleri, 2004: 
14). 
 
 
 4. ĠġLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK 

 
 Sosyal sorumluluk kavramı işletmelerin iç ve dış çevresine olan davranışları ile ilgili 
kavramları konu olarak işlemektedir. İşletmeler için kar elde etmek, varlıklarını sürdürmek 
birinci derecede önemli amaçlardır. Bunun ile birlikte işletmeler faaliyetlerini sürdürürken 
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toplumun menfaatlerini de düşünmek zorundadırlar. Ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği 
sürdürülebilir bir çevrede mümkündür. İşletmeler ayrıca ekonomik varlıklarını paydaşları ile 
sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde kurdukları ilişkiler ile sürdürebilirler. İşte bu noktada 
sosyal sorumluluk kavramı ortaya çıkmaktadır (Özdemir, 2009: 58).  
 
 

4.1. ĠĢletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Çevre 
 
 Sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk, sorumlu vatandaşlık, sorumlu 
kurumsallık, sorumlu işletmecilik gibi kavramlar birbirleri ile aynı anlamları ifade etmektedir. 
Bu kavramların en temel amacı ise toplumsal faydayı sağlamaktır Özgen, 2007: 1). Sosyal 
sorumluluk bilinci olan işletmeler çevreye karşı duyarlılığı olan ve faaliyetlerinin sonuçları ile 
ilgili hesap verebilen kurumlardır. Gelişen toplum bilinci işletmeleri sosyal sorumluluk 
faaliyetlerini gerçekleştirmek için itici bir güç olarak etkilemektedir (Demir ve diğerleri, 
1999: 153). 
 Geçmişte işletme sahiplerinin kişisel inisiyatifleri ile gerçekleştirdikleri hayırseverlik 
faaliyetleri artık kurumların öncelikli faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir (Saran ve 
diğerleri, 2011: 3734). İşletmelerin sosyal sorumluluk sahibi olmaları, iç ve dış çevresinde 
kendisini kabul ettirmek ve saygınlık kazanmak gibi amaçları gerçekleştirmek konusunda 
işletmelere büyük katkı sağlamaktadır (Meral, 2008: 77). Sosyal sorumluluk kavramı 
işletmelerin sosyal, ekonomik, siyasal, yasal, doğal ve teknolojik çevrelerinde yaşanan 
gelişmelerin işletme üzerindeki etkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve önemi gün 
geçtikçe artan bir kavramdır. (Gökbunar, 1995: 4). Sanayileşmiş ülkelerde çevre kirliliğinin 
giderek artması nedeniyle çevrecilik, işletmelerin önem verdiği konulardan biri haline 
gelmiştir (Leblebici Kacur, 2009: 250). İşletmeciler, başarılı bir ekonomik çevre oluşturmanın 
uzun vadede temiz bir çevrenin varlığı ile mümkün olacağının bilincinde olmalıdırlar. 
Günümüz işletmelerinin pek çoğu gerek yasaların etkisi, gerek bilinç düzeylerinin artması 
gerekse de tüketicilerin baskısı ile çevreci faaliyetler yürütmekte, faaliyetlerini 
gerçekleştirirken çevreye zarar vermemeyi önemsemektedirler (Gökbunar, 1995: 4). 
 
 4.2. Üreticilerin ve Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Bilinci  Doğrultusunda 
Çevreye BakıĢ Açıları 
 
 Sivil toplum kuruluşlarının işletmeler üzerindeki baskısı ve son yıllarda tüketicileri 
bilinç düzeylerindeki artış işletmeleri çevreyle dost faaliyetler yürütmeleri konusunda 
yönlendirmektedirler (Yılmaz ve diğerleri, 2009: 2). Sosyal sorumluluk bilinçleri yüksek olan 
işletmeler, faaliyetlerini gerçekleştirirken, kaynakları verimli kullanmayı ve böylece çevresel 
kaynakları mümkün olduğunca az tüketmeyi amaçlamaktadır  (Bakırtaş ve diğerleri, 2010: 
98). 
 İnsanlar tüketim alışkanlıklarını oluştururken çevreye daha duyarlı olmaya özen 
göstermektedirler (Alnıaçık, 2010: 508). Pek çok işletme ise çevrenin korunmasına ilişkin 
hükümetlerce alınan önlemleri uygulamakla beraber, çevreyi korumaya yönelik olarak 
kendilerine özgü yöntemler uygulamaktadırlar (Gökbunar, 1995: 4). İşletmelerin sosyal 
sorumluluk faaliyetleri kamuoyunda iyi bir imaj oluşturmalarına yardım etmektedir. Sosyal 
sorumluluk konusunda duyarlı olan işletmeler rakiplerine karşı bir üstünlük elde etmektedirler 
(Balı ve diğerleri, 2011: 54). Ancak pek çok işletme kendilerine sağlayacağı faydaları göz ardı 
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ederek çevreye duyarlı politikalara yeterli önemi göstermemektedirler. Tersine lojistik 
faaliyetleri de işletmelerin pazarına girmede isteksiz olduğu çevreye karşı duyarlı 
faaliyetlerden bir tanesidir  (Krumwiede ve diğerleri, 2002: 325). 
 Tüketici davranışları karmaşık bir yapıya sahiptir ve farklı değişkenlerden 
etkilenmektedir (Aracıoğlu ve diğerleri, 2009: 437). Tüketen insan aldığı bireysel tüketim 
kararları vasıtası ile çevrenin korunmasına katkı sağlayabilmekte ya da çevrenin tahribatına 
neden olabilmektedir (Güven, 2010: 126). İşletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olan, 
sorgulayan ve zor beğenen müşteriler işletmelerin çevreye zarar vermesini istememektedir 
(Başaran Alagöz, 2007: 2). Tüketicilerin; çevreye karşı duyarlılığının artması, çevreyi 
koruyucu aktivitelere verdiği önemin artması ve şirketler tarafından yapılan çevreyi koruyucu 
uygulamaların tüketicinin algısı üzerindeki etkisi işletmeler tarafından önemsenen bir kavram 
haline gelmiştir (Kardeş, 2011: 165).  
 Çevreye karşı duyarlı tüketiciler yeşil tüketiciler olarak adlandırılmaktadır. 
Uluslararası Sürdürebilirlik Enstitüsü yeşil tüketicilerde olması gereken özellikleri şu şekilde 
belirtmiştir (Ryan, 2006: 1): 

 Çevresel aktiviteleri hayatlarının bir parçası haline getirirler, 
 Yeşil faaliyetler gerçekleştiren işletmeleri araştırılar, 
 Çevre korumasının yaygınlaşmasını isterler, 
 Şirketlerin çevre konusunda güvensizlik duyma eğilimindedirler, 
 Çevre sorunları konusunda bilgi sahibi olsalar dahi, bu konuyla ilgili yeni bilgiler 

öğrenmeye istek duyarlar. 
 Tüketicilerin çevreye ve dünyada yaşanan gelişmelere karşı bilinçleri gün geçtikçe 
artış göstermektedir. Tüketiciler çevreye karşı göstermiş oldukları duyarlılığın işletmeler 
tarafından da gösterilmesini beklemektedirler. Beklentilerini gerçekleştirmeyen işletmeleri ise 
bu işletmelerden ürün satın almayarak cezalandırabilmektedirler  (Ateşoğlu ve diğerleri, 2010: 
208). Tüketiciler ürün satın alırken ürün kalitesi ile beraber ürünün kendilerine ulaştırılması 
sürecinde geçen tüm aşamalarda çevresel olarak etkilerini de incelemektedirler (Tatari, 2003: 
11). 
 
 4.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Tersine Lojistik  
 
Çevrenin korunması ile ilgi tüketicilerden gelen talepler, işletmeleri çevreye karşı duyarlı olmaya 
zorlamaktadır. Pek çok işletme tüketicilerin çevreye karşı oluşan bu duyarlılığını fark etmekte çevresel 
trendin gerisinde kalmamak için stratejik planlarının içerisine çevre ile ilgili politikalarına da yer 
vermektedir (Nemli, 2001: 212).  Kurumsal sosyal sorumluluğu oluşturan bu dört farklı kategori bir 
piramit şeklinde Şekil 1’ deki gibi gösterilebilir (Carroll,  1991: 42): 
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ġekil 1: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi 
Kaynak: Carroll, A. B., “The Pyramid of Corporate Social Responsibiiity: Toward the Morai 
Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, 1991, Sayfa: 42. 
 
 20. yüzyılda dünyada yaşanan doğal afetler, canlıların toplu ölümleri bütün sosyal, 
ekonomik ve kültürel değerlerin sorgulanmasına yol açmıştır (Özel ve diğerleri, 2008: 50).  
Yaşanan bu olumsuz gelişmeler, işletme yöneticilerini doğal kaynakları verimli kullanmayan, 
katı atıkları, kirli suları, filtreleme işleminden geçirmeden çevreye bırakmaktan vazgeçmeye 
zorlamıştır. İşletmeler doğal kaynakların kıt olduğu ve tükenebileceği gerçeği ile karşı karşıya 
kalmıştır. Bu farkındalık işletmeleri çevreye karşı duyarlı, atıkları geri dönüştürmeye özen 
gösteren, çevre dostu teknolojiler kullanan bir düşünce sistemine yöneltmiş ve faaliyetlerini 
bu çerçevede yürütmelerini sağlamaları konusunda yönlendirici olmuştur (Nemli, 2001: 212).  
Tersine lojistik, işletmelerde yöneticilerde dahil olmak üzere bütün çalışanlar için eğitimi 
zorunlu kılar. Yenileme veya onarım teknolojilerinin sisteme girmesi ile personele yeni 
teknolojilere ve yeni uygulamalara uyum sağlamaları için yeterli eğitim verilmelidir. 
Eğitimler; ürün geliştirme, müşteri hesabı yönetimi gibi kritik iş işlevleri tarafından 
sağlanmalıdır. Böylece, yeni gelişim fırsatları oluşturulur ve çevresel konulara uyum sağlanır 
(Shankar, 2005: 1016). 
 

 
 
 

Hayırseverlik Yönlü 
İyi bir kurumsal  
vatandaş ol, kaynakları 
topluma aktar, 
Yaşam kalitesini arttır. 

Yasal Yönlü 
Kanunlara uy, kanunlar doğru ve yanlışın toplum tarafından 
kodlanmış halidir. Oyunu kurallarına göre oyna. 

Ekonomik Yönlü 
Karlı ol, karlılık kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde yer alan diğer 
öğelerden en önemli olanıdır. 

Ahlak Yönlü 
Dürüst ol, doğru olanı yapmaya kendini mecbur 
hisset, doğru ve adil ol, zarar vermekten kaçın. 
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5.TÜKETĠCĠLERĠN SOSYAL SORUMLULUK BĠLĠNCĠ DOĞRULTUSUNDA 
TERSĠNE LOJĠSTĠĞE BAKIġ AÇILARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠR SAHA ÇALIġMASI 

  
 “Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Bilinci Doğrultusunda Tersine Lojistiğe Bakış 
Açıları” adlı bu çalışmada Edirne ilindeki tüketicilerin tersine lojistiğe bakış açılarıyla, 
çevreye karşı duydukları sosyal sorumluluk arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bağlamda 
çeşitli düzeyde hipotezler geliştirilip test edilecek sonuçlar yorumlanarak açıklanacaktır.  
 
 5.1. AraĢtırmanın Hipotezleri 
 
 Araştırmanın evrenini Edirne ilinde yaşayan tüketiciler oluşturmaktadır.  Çalışmada, 
Edirne ilinde yaşayan 412 kişiden elde edilen verilerden yararlanılmıştır.  Araştırmada veri 
toplama amacıyla anket yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma hipotezleri çalışmanın 
amacına uygun olarak aşağıdaki gibi geliştirilmiştir: 
H1: Tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinçleriyle tüketicilerin yeşil satın 
alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H2: Tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinçleri arttıkça yeşil satın alma 
davranışlarında da artış görülür. 
H3: Tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinçleriyle, geri dönüşümlü ürünlere 
bakış açıları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H4: Tüketicilerin, çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinçlerindeki artış geri dönüşümlü 
ürünlere olan ilgilerinde de artış olmasını sağlar. 
H5: Tüketicilerin yeşil satın alma davranışı ile geri dönüşümlü ürünlere bakış açıları arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 
H6: Tüketicilerin yeşil satın alma davranışları arttıkça geri dönüşümlü ürünlere olan ilgileri 
de artar. 
 
 5.2. AraĢtırma Ġle Elde Edilen Verilerin Analizi 
 
 Anketin güvenilirliğinin test edilmesinde alfa katsayısı kullanılmıştır. Yapılan ölçüm 
sonucunda alfa katsayısı 0,760 olarak bulunmuş, testin güvenilirliği kanıtlanmıştır.  
 
 5.2.1.  Korelasyon Analizi ve Sonuçları 
  
 Tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere bakış açılarıyla ilgili, yeşil satın alma davranışı 
ile ilgili ve tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinci ile ilgili görüşler 
“kesinlikle katılmıyorum” dan, “kesinlikle katılıyorum” a kadar 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 
Tablo 2’ de korelasyon analizi sonuçlarını özetleyen değerler belirtilmiştir: 
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Tablo 2: Korelasyon Analizi Sonuçları 
DeğiĢken 1 DeğiĢken 2  Pearson 

Korelasyon 
Katsayısı ( r ) 

Önem  
(p) 

Tüketicilerin çevreye karşı olan 
sosyal sorumluluk bilinci 

Yeşil satın alma 
davranışı 

0.248 0.000 

Tüketicilerin çevreye karşı olan 
sosyal sorumluluk bilinci 

Tüketicilerin geri 
dönüşümlü ürünlere 
bakış açıları 

0.264 0.000 

Yeşil satın alma davranışı Tüketicilerin geri 
dönüşümlü ürünlere 
bakış açıları 

0.527 0.00 

 
 Tablodan görüldüğü üzere p = 0.000 olduğundan değişkenler arasında anlamlı bir 
ilişki vardır. 
 Tabloda yer alan sonuçlar değerlendirildiğinde; tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal 
sorumluluk bilinci ile yeşil satın alma davranışı arasında r = 0.248 > 0 olduğundan pozitif 
doğrusal bir ilişki vardır ve r 0.00 – 0.25 aralığına düştüğünden çok zayıf bir ilişkidir. Hipotez 
1 desteklenmektedir. 
 Tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinci ile tüketicilerin geri 
dönüşümlü ürünlere bakış açıları arasında r = 0.264 > 0 olduğundan pozitif doğrusal bir ilişki 
vardır ve r, 0.26 – 0.49 aralığına düştüğünden zayıf bir ilişkidir. Hipotez 3 desteklenmektedir.  
  Yeşil satın alma davranışı ile tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere bakış açıları 
arasında anlamlı ve r = 0.527 > 0 olduğundan pozitif doğrusal bir ilişki vardır. r, 0.50 – 0.69 
aralığına düştüğünden orta derecede bir ilişkidir. Hipotez 5 desteklenmektedir. 
 
 5.2.2.  Regresyon Analizi ve Sonuçları 
 
 Tablo 3’ de Regresyon analizi sonuçlarını özetleyen değerlere yer verilmiştir: 
 
Tablo 3: Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değiĢken Bağımsız değiĢken β 
   0 

β 
   1 

Önem (p) 

Yeşil satın alma 
davranışı 

Tüketicilerin çevreye karşı olan 
sosyal sorumluluk bilinci 

36.374 0.357 0.000 

Tüketicilerin geri 
dönüşümlü ürünlere 
bakış açıları 

Tüketicilerin çevreye karşı olan 
sosyal sorumluluk bilinci 

23.499 0.287 0.000 

Tüketicilerin geri 
dönüşümlü ürünlere 
bakış açıları 

Yeşil satın alma davranışı 15.265 0.400 0.000 

 
 Anlamlılık düzeyi p = 0.000 olduğundan değişkenler ile oluşturulan modeller anlamlı 
modellerdir. 
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 β(1) 0.357 pozitif bir sayı olduğundan tüketicilerin çevreye karşı sosyal sorumluluk 
bilinci arttıkça yeşil satın alma davranışının da artacağı söylenebilmektedir. Yeşil satın alma 
davranışı ile tüketicilerin çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci arasında pozitif doğrusal 
ilişki mevcuttur. Tüketicilerin çevreye karşı sosyal sorumluluk bilincindeki 1 birimlik artış 
yeşil satın alma davranışını 0.357 birim arttıracaktır. Hipotez 2 desteklenmektedir.  
 β(1) 0.287 pozitif bir sayı olduğundan tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal 
sorumluluk bilinci arttıkça tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere olan ilgisinin de artacağı 
söylenebilmektedir. Yani çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinciyle tüketicilerin geri 
dönüşümlü ürünlere olan bakış açısı arasında pozitif doğrusal ilişki mevcuttur. Tüketicilerin 
çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilincindeki 1 birimlik artış tüketicilerin geri dönüşümlü 
ürünlere olan ilgilerini 0.287 birim arttıracaktır. Hipotez 4 desteklenmektedir.  
 β(1) 0.400 pozitif bir sayı olduğundan yeşil satın alma davranışı arttıkça tüketicilerin 
geri dönüşümlü ürünlere bakış açılarının değişebileceği de söylenebilmektedir. Yani 
tüketicilerin yeşil satın alma davranışları arttıkça geri dönüşümlü ürünlere olan ilgileri de 
artmaktadır. Yeşil satın alma davranışındaki 1 birimlik artış tüketicilerin geri dönüşümlü 
ürünlere ilgilerini 0.400 birim arttıracaktır. Hipotez 6 desteklenmektedir. 
 
 6. SONUÇ 
  
 Bu çalışma ile tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinciyle yeşil satın 
alma davranışının, tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinciyle tüketicilerin 
geri dönüşümlü ürünlere bakış açılarının, tüketicilerin yeşil satın alma davranışıyla geri 
dönüşümlü ürünlere bakış açılarının arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı eğer varsa bu 
ilişkinin yönü ve derecesini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışma ile elde edilen sonuçları 
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

 Yapılan analizler sonucunda; tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinci 
ile yeşil satın alma davranışı arasında anlamlı ve r = 0.248 > 0 olduğundan pozitif 
doğrusal bir ilişki vardır ve r, 0.00 – 0.25 aralığına düştüğünden çok zayıf bir ilişkidir. 
O halde, tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinci ile yeşil satın alma 
davranışı anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Bununla birlikte yapılan regresyon 
analizinde elde edilen  β(1) değerine dayanarak tüketicilerin çevreye karşı sosyal 
sorumluluk bilinci arttıkça yeşil satın alma davranışının da artacağı 
söylenebilmektedir. Elde edilen  β(1) değeri 0.357 pozitif bir sayı olduğundan yeşil 
satın alma davranışı ile tüketicilerin çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci arasında 
pozitif doğrusal ilişki mevcuttur. Tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk 
bilincindeki 1 birimlik artış yeşil satın alma davranışını 0.357 birim arttıracaktır. 

 Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinci 
ile tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere bakış açıları arasında anlamlı ve r = 0.264 > 0 
olduğundan pozitif doğrusal bir ilişki vardır ve r, 0.25 – 0.49 aralığına düştüğünden 
zayıf bir ilişkidir. O halde, tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinci 
ile tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere bakış açıları arasında anlamlı ve pozitif 
yönde bir ilişki vardır. Bununla birlikte regresyon analizi sonucunda elde edilen 0.287 
β(1) değeri pozitif bir sayı olduğundan tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal 
sorumluluk bilinci arttıkça tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere olan ilgisinin de 
artacağı söylenebilmektedir. Yani çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilinciyle 
tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere olan bakış açısı arasında pozitif doğrusal ilişki 
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mevcuttur. Tüketicilerin çevreye karşı olan sosyal sorumluluk bilincindeki 1 birimlik 
artış toplam tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere bakış açıları 0.287 birim 
arttıracaktır. 

 Yapılan analizler sonucunda yeşil satın alma davranışı ile tüketicilerin geri dönüşümlü 
ürünlere bakış açıları arasında anlamlı, r = 0.527 > 0 olduğundan pozitif doğrusal bir 
ilişki vardır ve r, 0.50- 0.69 aralığına düştüğünden orta derecede bir ilişkidir. O halde, 
yeşil satın alma davranışı ile tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere bakış açıları 
arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Bununla birlikte regresyon analizi 
sonunda elde edilen β(1) değeri 0.400 pozitif bir sayı olduğundan yeşil satın alma 
davranışı arttıkça tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere olan ilgilerinin de artacağı 
söylenebilmektedir. Yani yeşil satın alma davranışı ile tüketicilerin geri dönüşümlü 
ürünlere bakış açıları arasında pozitif doğrusal ilişki mevcuttur. Yeşil satın alma 
davranışı 1 birimlik artış toplam tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlere olan ilgisinde 
0.400 birim arttıracaktır. 

 Araştırmanın geneli incelendiğinde sosyal sorumluluk, yeşil satın alma ve geri 
dönüşüm faaliyetleri arasında doğrusal ve pozitif bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Sonuçlar 
incelendiğinde bireyselliğin ve günü kurtarmanın bencilliğinden sıyrılabilen, toplumu ve 
geleceği önemseyen bireylerin sosyal sorumluluk, yeşil satın alma ve geri dönüşüm 
faaliyetlerine ilgi duymasının birbiriyle ilişkili kavramlar olduğu anlaşılmaktadır. 
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TÜRK MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN GELĠġĠMĠNDE VERGĠ ETKĠSĠ 

 

Münevver KATKAT ÖZÇELĠK * 

 

Özet 

Bu çalışma, Türk muhasebe sisteminin gelişiminde vergi yasalarının etkisini görmek amacıyla yapılmıştır. Türk 
muhasebe tarihi üç bölüme ayrılarak incelenmiştir. Birinci bölümde “Eski Türk Devletleri”, ikinci bölümde 
“Osmanlı İmparatorluğu”, üçüncü bölümde “Türkiye Cumhuriyeti” döneminde muhasebenin gelişimi ele 
alınmıştır.  

Muhasebe medeniyetlerin oluşumu ile ortaya çıkmıştır. Fakat Türklerde muhasebe yerleşik hayata geçtikten 
sonra başlamıştır. Muhasebeyle ilgili ilk ciddi bilgilere Karahanlılar döneminde rastlanmıştır. Türkler 
Anadolu‟ya yerleştikten sonra İlhanlılar‟ın oluşturduğu muhasebe kayıt kültüründen etkilenerek Anadolu 
muhasebe kayıt kültürünü oluşturmuşlardır. Bu kayıt kültürü, devlet muhasebesi çerçevesinde gelişmiş, 
merdiven yöntemi ve tahakkuk muhasebesi kullanılmıştır. Vergi gelirlerinin toplanması ve harcanması esasına 
dayanan, tutar ve miktar olarak alt alta yazılarak toplanması şeklinde gerçekleştirilen ve Osmanlı Devletinde 
mükemmelleşen bir devlet muhasebesi yöntemi olan merdiven yöntemi Tanzimattan sonra kaldırılarak çift taraflı 
kayıt yöntemine geçilmiştir. Bu dönemde vergicilik alanındaki yenilikler muhasebe düşüncesinin gelişimini 
etkilemiş, kazanç üzerinden vergi alınmasını öngören  ”Temettü Vergisi” ile muhasebe kayıt düzeninin özel 
kesimde gelişmesinin önü açılmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti döneminde de vergicilik düzenini oluşturan yasalarla 
birlikte muhasebe sistemi gelişmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Tarih, Vergi, Türk Muhasebe Sistemi, Merdiven Yöntemi   

 

THE TAX EFFECT IN THE DEVELOPMENT OF TURKISH ACCOUNTING SYSTEM 

Abstact 

This study was conducted in order to see the effects of tax laws in the development of the Turkish accounting 
system. Turkish accounting history is examined by dividing into three sections. The development of accounting 
has been taken into consideration by "Old Turkish States" In the first part, "Ottoman Empire" in the second part, 
and "Republic of Turkey" in the third part. 

Accounting had emerged with the formation of civilizations. But accounting in the Turks began after they had 
settled. The first serious information about accounting was encountered during “Karahanlilar” period. After the 
Turks settled in Anatolia, they were influenced by the accounting record culture formed by İlhanlılar and formed 
an Anatolian accounting and recording culture. This recording culture was developed in the framework of state 
accounting, using laddering method and accrual accounting. The ladder method, which is a state accounting 
method that is realized in the Ottoman Empire by collecting by sub-altitude as amount and amount, which is 
based on the collection and expenditure of tax revenues, was lifted after “Tanzimat” era and then double-sided 
recording method was started to use. Innovations in the field of taxation affected the development of accounting 
notions with opening up the "Dividend Tax" which envisages taxation on profits, and this also leaded the 
development of the accounting regime in the private sector.. The accounting system has been developed along 
with the laws that make up the tax system in the period of the Republic of Turkey. 

Keywords: Accounting, History, Tax, Turkish Accounting System, Laddering Method 

 
 
 

                                                           
* Yrd.Doç.Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF, İşletme Bölümü, mkatkat@artvin.edu.tr. 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

397 

GĠRĠġ 
Muhasebe uygulamalarının ilk olarak ne zaman ve hangi medeniyetlerce kullanılmaya 

başlandığı konusunda kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak muhasebe tarihçileri arasında 
kabul edilen görüş, ilk yazı ve sayıların kullanılmaya başlandığı  “Mezopotamya” ve “Eski 
Mısır”da muhasebe uygulamalarının da başladığı yönündedir (Avder, 2007). Kabul edilen bu 
görüşe göre muhasebenin medeniyetlerin oluşumu ile birlikte ortaya çıktığı 
(Köroğlu,2015;32), toplumsal ve kültürel farklılıklardan etkilenmesi sonucunda değişerek 
geliştiği, zamanın şartlarına ve ihtiyaçlarına paralel evrimsel bir süreç geçirdiği (Can ve Esen, 
2010) söylenebilir.  

Tarihi kayıtlara göre,  en eski medeniyetlerden biri olan fakat göçebe hayat yaşayan 
Türklerde ise muhasebe uygulamalarına Türk medeniyetinin oluşumu ile değil, yerleşik 
hayata geçtikten sonra başlandığı,  Fars, Fransız, Alman ve Amerikan kültürü etkisi ile 
muhasebe sisteminin değişerek geliştiği anlaşılmaktadır.  

Bu çalışmada, muhasebe sisteminin gelişimi  “Eski Türk Devletleri”,” Osmanlı 
İmparatorluğu” ve “Türkiye Cumhuriyeti” şeklinde üç dönemde ele alınmış ve verginin 
muhasebeye etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

 
1.ESKĠ TÜRK DEVLETLERĠNDE MUHASEBE 

Tarihin kaydettiği en eski toplumlardan biri olan Türkler tarafından beylik, hanlık, 
atabeylik, devlet, imparatorluk gibi değişik türde onaltı devlet kurulmuştur. Bunlar; “Büyük 
Hun İmparatorluğu”, “Batı Hun İmparatorluğu”, “Avrupa Hun İmparatorluğu”, “Akhun 
İmparatorluğu”, “Göktürk İmparatorluğu”, “Avar İmparatorluğu”, “Hazar İmparatorluğu”, 
“Uygur Devleti”, “Karahanlılar Devleti”, “Gazneliler Devleti”, “Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu”, “Harzemşahlar Devleti”, “Altınordu Devleti”, “Büyük Timur İmparatorluğu”, 
“Babür İmparatorluğu” ve “Osmanlı İmparatorluğu” devletleridir.  (www.bilgiler sitesi.com, 
05.01.2017)  

Ancak, Orta Asya bozkırlarında göçebe hayat yaşamaları nedeniyle Eski Türk 
devletlerinde ticaret yaygınlaşmadığından muhasebe ile ilgili herhangi bir belgeye 
rastlanmamıştır. Yerleşik düzene geçen ilk Türk Devleti olan Uygur Devletinden günümüze 
ulaşan belgeler ise düzenli bir muhasebe kaydı niteliği taşımayan,  devlet harcamaları ile ilgili 
daha çok hukuki nitelikli belgelerdir. ( Avder, 2007) 

Türkler‟in ticarete ve muhasebeye yönelik ilk ciddi görüşleri Karahanlılar döneminde 
Yusuf Has Hacib‟in “Kutadgu Bilig” adlı eserinde ortaya konmuştur. Söz konusu eserdeki 
beyitlerin incelenmesinden “Hazinedar”ın ve kayıt işlerini yürüten “Katip”in muhasebeciye 
benzer yetki ve sorumluluklara sahip devlet memuru oldukları, bu nedenle Karahanlılar 
döneminde muhasebenin daha çok devlet muhasebesi şeklinde ortaya çıktığı, devlet işlerinin 
yazıyla düzene sokulduğu, gelir ve giderlerin yazıyla tespit edilip kayda geçirildiği, 
hesaplarda güven sağlamanın da ancak kayda geçmekle mümkün olabileceğinin söylendiği, 
kayıtlarda tarihlerin açık bir şekilde belirtilmesinin gerektiği ve karın belirli süreler sonunda 
hesaplandığı anlaşılmıştır. Ayrıca hesap kavramının sıklıkla kullanılması muhasebenin 
varlığının en temel göstergesi olmuştur. Kutadgu Bilig‟de “yulug” olarak kullanılan vergi 
sözcüğünün net bir şekilde ifade edilmesi de dönemin muhasebe sisteminin ve vergi 
düzeninin varlığının göstergesi olmuştur. (Can ve diğerleri, 2012:74,98) 
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Türkler‟in oluşturduğu Anadolu muhasebe kayıt kültürü 1071 Malazgirt Meydan 
Muharebesinden sonra başlamıştır. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu‟ya gelmeye başlamış 
ve bir süre sonra Anadolu Selçuklu Devletini kurmuşlardır. Selçukluları mali açıdan ve kayıt 
düzeni açısından etkileyen Fars kültürü olmuştur. Bugünkü İran‟da İlhanlı Devletini kuran 
Moğol hakanı Hülagü, bir Arap devleti olan Abbasi Devletine son vermiş ve Bağdat‟ta 
Abbasi Devletinin mali yönetim kadrolarını ve kültürlerini Tebriz‟e getirmiştir. Bu kadroların 
yardımı ile Fars kültürü çerçevesinde İlhanlı Devleti‟nin mali yönetimi ve çağın en ileri devlet 
muhasebesi düzenlerinden biri kurulmuştur. İlhanlılarda oluşan bu kültürden, Anadolu‟da 
önce Selçuklu Devleti ve Anadolu Beylikleri, sonra da Osmanlı Devleti etkilenmiş ve 
Anadolu muhasebe kayıt kültürü oluşmuştur.  

Anadolu muhasebe kayıt kültüründe üç özellik bulunmaktadır.  

1- Devlet muhasebesi çerçevesinde gelişmiştir.  
2- Merdiven yöntemi kullanılmıştır.  
3- Tahakkuk muhasebesi kullanılmıştır.  

Vergiler tahakkuk esasına göre alındığı için devlet muhasebesinde tahakkuk muhasebesi 
kullanılmıştır. Ortadoğu‟da ilk tahakkuk muhasebesi örneğine, İlhanlılarda 1309-1363 yılları 
arasında yazılmış dört devlet muhasebesi öğreti kitabında rastlanmaktadır. Bu konudaki ilk 
kaynak Saadetnamedir (1309) . 

Merdiven yöntemi, Abbasilerde doğan, İlhanlılarda gelişen ve Osmanlı Devleti‟nde 
mükemmelleşen bir devlet muhasebe yöntemidir. Devlet muhasebesini ve merdiven 
yöntemini tanıtan kitap, İlhanlılar zamanında yazılmış dört öğreti kitabının sonuncusu olan 
Risale-i Felekiyye – Kitab-us Siyakat adını taşımaktadır (Güvemli,2015;7-11). Abdullah 
püser Muhammad bin Kiya -el –MAZENDERAN tarafından 1363 yılında dönemin veziri 
Felek-ül- MA‟ALİ‟ye atfen yazılan, günümüz Türkçesi ile “Felakkiyye‟nin Muhasebe 
Kitapçığı “ adlı eser, muhasebe ilminin gelişimine öncülük eden bir eserdir.(Sürmen, 2012;4) 

Merdiven (Merdiban) sisteminin temel doğuş noktası “Miktar Usulü” nden, “Tutar 
Usulü”ne geçilmesidir. Mükelleflere ödeyecekleri vergiyi miktar büyüklüğü yerine tutar 
büyüklüğü olarak da ödeme imkanı verilmiştir. Örneğin; tarım vergileri ekilen ürünün belli bir 
bölümünün vergi olarak verilmesi yerine -bu yöntemde geçerli olmakla birlikte- vergi olarak 
verilecek kısmın tutar olarak da ödenmesine olanak sağlanması ile gelişmiştir. Böylece mali 
işlemlerin kayıt altına alınması ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu yöntem doğmuştur.  

Merdiven yönteminin temel özellikleri aşağıda sıralandığı gibidir.  

“- Devletçilik egemen olan ülkelerde devlet muhasebesi için kullanılmıştır. 
- Devletin gelirleri ve giderleri için vergi gelirlerinin toplanması ve harcanması esasına 

dayanır. 
- Vergi gelirlerinin eyaletlerden alınması her eyaletin toplam vergi gelirlerinin ve vergi 

türlerinin alt alta yazılarak toplanması şeklinde gerçekleştirilir. 
-  Harcama türleri ve tutarlarının alt alta sıralanması esastır. 
- Muhasebenin tahakkuk esasına göre çalışması esastır. Ancak tahakkuk maddesi 

yapılmadan işlemlerin yürütüldüğü bilinmektedir. Tahakkuk tutarı başka bir yerde takip 
edilmektedir. 
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- Sistem hem miktar ve hem de tutar yazmaya müsait bir yapıdadır. 
- Devletin bir yıllık gelirlerinin tek bir kayıt ile yapılmasını sağlar”. (Elitaş ve 

diğerleri,2008;180-182) 

 
2- OSMANLI  ĠMPARATORLUĞUNDA MUHASEBE 

Osmanlı İmparatorluğu‟nun kuruluş dönemi boyunca (1299-1453) devlet 
muhasebesinin kayıt düzeni ile ilgili bilgiler günümüze kadar ulaşmadığı için bu dönemde 
devlet muhasebesinin incelenmesi mümkün olmamıştır. Ancak, Fatih Sultan Mehmet 
zamanında (1451-1481) yayınlanan Kanunname-i Ali Osman‟da (Büyük Osmanlı Kanunu), 
Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde Anadolu muhasebe kayıt kültürünün oluşum sürecini 
gösteren  ifadelere rastlanmıştır.  

Anadolu muhasebe kayıt kültürüne ait belgeler, Osmanlı Devleti‟nin yükselme (1453-
1579), duraklama (1579-1699) ve gerileme (1699-1839)dönemlerinde var olan belgelerdir. Bu 
belgelerin incelenmesi sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu‟nun yükselme döneminin Anadolu 
muhasebe kayıt kültürünün gelişme dönemi, duraklama ve gerileme döneminin bir kısmını 
kapsayan dönemin ise olgunlaşma dönemi olduğu şeklinde değerlendirme yapılmıştır.  

Osmanlı Devletinin merkez yönetiminin en önemli organı olan Divan-ı Hümayun‟un  
(Bakanlar Kurulu) üyesi olan ve Maliye Bakanı konumunda bulunan başdefterdar, devlet 
muhasebesinin de başıydı ve ona bağlı defterdarlar vardı. Her defterdarlık bünyesindeki 
muhasebe departmanları gelir ve gider türlerine ayrılmıştı. Bu defterdarlıklara bağlı 
departmanlarda büyük defter hesabı niteliğinde yardımcı defterler tutulurdu. Günlük defter,   
başdefterdara bağlı hazinenin yönetimini de üstlenen ayrı bir bölümde tutulurdu. Bu 
departmanlar defter kayıtlarını ve yıllık gelir-gider hesaplarını merdiven yöntemini kullanarak 
ve tahakkuk muhasebesinden yararlanarak yaparlardı.  

Osmanlı devletinde yılbaşında yükümlüye o yıl için ödeyeceği vergiler bildirilir ve yıl 
içinde tahsilat yapılırdı. Dolayısıyla alınacak vergilerin yıl başında tahakkuk muhasebesi ile 
kaydı yapılır, yıl içinde tahsilat yapıldıkça borçlandırılan yükümlünün hesabından düşülürdü. 
Devlet giderlerinde de tahakkuk muhasebesinden yararlanılırdı. Tahakkuk muhasebesinin en 
gelişmiş üç kullanım yeri vardı. Bunlar; 

- Mukataa (devlet gelir yerinin kiraya verilmesi) muhasebesi 
- Cizye (gayri müslimlerden, onların askerlik yapmamaları karşılığında alınan vergi) 

muhasebesi 
- Mevacib (ücretler) muhasebesidir. Özellikle asker ücretlerinin ödenmesinde bu yol 

izlenmiştir.  
Türklerin oluşturduğu Anadolu muhasebe kayıt kültürü, Tanzimat Fermanına (1839) 

kadar devam etmiş, Tanzimattan sonra devletin kara dayalı işletmeler kurmak istemesi, özel 
kesimin gelişmesine yönelik tedbirlerin alınmaya başlanması karşısında son bulmuştur. 
(Güvemli, 2015;9-14) 

Osmanlı Devletinde muhasebenin belli bir düzene bağlanması, 1850 tarihli 
“Kanunname-i Ticaret” ile başlamıştır. Bu kanun Fransa‟da 1807 yılında yürürlüğe giren 
“Code de Commerce” den esinlenerek hazırlandığından muhasebenin gelişiminde Fransız 
literatürünün etkileri görülmüştür. Bu dönemde muhasebe, „Mülkiye‟, „Hukuk‟ ve „Ticaret‟ 
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okullarında eğitim programlarına girmiş ve bu okullarda “usuli defteri”, “fenni usuli defteri”, 
“usuli defteri cedit” vb. nitelikteki dersler okutulmuştur.  

Osmanlı İmparatorluğu‟nda Maliye Bakanlığının yeniden teşkilatlandırılması ile çift 
taraflı kayıt yöntemine geçiş kararı alınmış, 1879 yılında yürürlüğe konulmuştur. Bu kararın 
alınmasının temel gerekçeleri şunlardır: 

- Kayıtların bilimsel bir yönteme göre tutulmaması, 
- Yönetimin Fransız ve İngiliz kontrolünde olan ve Osmanlı İmparatorluğu‟nun para 

basımını üstlenen Osmanlı Bankası‟nın Osmanlı İmparatorluğu Maliye Bakanlığı ile 
aynı kayıt yöntemini kullanma zorunluluğu, 

- Kayıtların ayrıntılı bir biçimde yapılması ihtiyacı 
Diğer taraftan, çift taraflı kayıt yöntemine geçişe zemin hazırlayan nedenler de 

aşağıdaki şekilde sayılabilir. 
- Osmanlı İmparatorluğu‟nun sanayileşme çabaları, 
- Kapitülasyonların kaldırılması, 
- Duyun-i Umumiye (Osmanlı Borçları) İdaresinin kuruluşu, 
- Muhasebe öğretici kitapların çoğalması.(Sürmen, 2012;6) 
Osmanlı muhasebe kültürü,  hem uygulamada hem de eğitimde yaygın olarak çift yanlı 

kayıt yönteminin kullanımı ile XX. Yüzyıla girmiştir. Fakat, İmparatorluğun son yirmi iki 
yılının yaşandığı bu dönemde Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Türk İstiklal Savaşı 
gerçekleştiğinden muhasebe düşüncesinin gelişmesine uygun bir ortam oluşmamıştır. Ama 
yine de muhasebe düşüncesinin gelişmesini etkileyen uygulama ve eğitim faaliyetleri 
olmuştur. Bunlar; 

- Özel kesimin örgütlenmesi çalışmaları, 
- Bankacılıkta, vergicilikte ve devletin mali yönetimindeki yenilikler, 
- Muhasebe eğitimindeki gelişmeler, 
- Muhasebe öğreti kitaplarıdır. 
Çift taraflı kayıt yönteminin kabul çalışmalarının yapıldığı 1879 yılında İstanbul Ticaret 

Odası, 1910-1913 yıllarında Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf Dernekleri kurulmuştur. Bu 
mesleki kuruluşlar Türk toplumunun ticaretle uğraşmasını özendirmiş ve hesap işleri 
düzeninin güçlendirilmesine katkıda bulunmuşlardır.  

Özel kesime kredi temin eden ulusal kredi kuruluşlarının ( Ziraat Bankası, Emniyet 
Sandığı ve İttihad-ı Milli Bankasının kurulması) oluşturulması da özel kesim kuruluşlarının 
mali bünyelerinin güçlendirilmesi için yapılan önemli atılımlar olmuştur.  

Ticaret ve sanayi kuruluşlarına devletin teşvik uygulamaları da bu dönemde  (1913) 
başlamıştır. Bunlar; ilk madde ve yatırım malı ithal eden kuruluşlara gümrük vergisi 
muafiyeti, ihracatta alınan vergilerde indirim yapılması, çalıştırılan işçilerin ücretlerinden 
belli oranda vergi alınmaması ve kurumlardan alınan vergilerde indirim yapılmasıdır. Bu 
devlet teşvikleri muhasebe kayıtlarından izlendiği için muhasebe uygulamalarının önemini 
artırmıştır. (O.Güvemli ve B.Güvemli,2006;45-51) 

Tanzimatın en önemli yeniliklerinden biri vergicilikteki gelişmedir. Bütçenin önemli 
kaynağı olan gayrimüslimlerden alınan “Cizye” vergisi kaldırılmış, yerine “Temettü” vergisi 
getirilmiştir. Kazanç üzerinden vergi alınmasını öngören devrim niteliğindeki bu yasal 
düzenleme ile muhasebe kayıt düzeninin özel kesimde de gelişmesinin önü açılmıştır.( 
Güvemli ve diğerleri, 2013;28) 

Bu durum, devletin muhasebeye verdiği önemi artırmış ve bütün yüzyıl boyunca devam 
edecek olan muhasebenin devlete bağımlı olarak gelişmesi sürecini başlatmıştır.  
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Çift taraflı kayıt yönteminin kabulünden sonra, ticaret ve muhasebe öğretisi orta 
düzeydeki okullarda geniş bir biçimde uygulamaya konulmuş, 1913 yılından sonra başlıca 
illerde uygulamalı ticaret okulları açılmış, muhasebeci ihtiyacının karşılanmasına yönelik 
eğitim çalışmaları yapılmıştır.  

Savaş yılları olmasına rağmen muhasebe düşünürleri önemli eserler vermişlerdir. 
Bankacılık, Sigortacılık, Sanayi Kuruluşları, ticaret kuruluşları ve tarımsal üretim yapan 
kuruluşlar için eserler yazılmıştır. (O.Güvemli ve B.Güvemli, 2006;50 -51) 

Muhasebe alanında yapılan bu gelişmeler 1912-1922 yılları arasında yaşanan savaşlar 
nedeniyle yarım kalmış, işletmecilik anlayışına dayalı muhasebenin doğuş süreci 
tamamlanamamıştır.  

 
3-TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠNDE MUHASEBE  

3.1. Cumhuriyetin Ġlk Dönemi 
Cumhuriyet zayıf bir ekonomi, yoksul bir sosyal yapı ile kurulduğu için yöneticiler mali 

ve ekonomik kararların karma ekonomi modeli çerçevesinde olmasını uygun görmüşler, 
Anayasa (1924) ve Türk Medeni Kanunu‟nun (1925) kabulünden sonra ticaret ve vergicilik 
düzenini oluşturan yasaları yayınlamaya başlamışlardır. (Arıkan ve Güvemli, 2013;42) 

3.1.2.-Türk Ticaret Kanunu  
Türk Ticaret Kanunu 1926 yılında kabul edilmiştir. Bu kanunun muhasebe ile ilgili 

hükümleri çift taraflı kayıt sisteminin kullanılmasına yönelik olmuştur. Kanunda belirtilen 
defterler, mevcut ve muvazene defteri (envanter defteri), yevmiye defteri (günlük defter), 
kopya defteri (yazışmaların kopya edildiği defter) olarak sıralanmış, tüccarların bu defterleri 
tutmak ve tasdik ettirmek mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir. (Güvemli ve diğerleri, 2013; 
27-28) 

Ticaret kanunu ticaret anlayışını çağdaşlaştırmış fakat ticari hayatın kayıt ihtiyacını tam 
olarak tespit edememiştir. Kanunda büyük defterin zorunlu defterler arasında sayılmaması 
nedeniyle işlemlerin izlenmesinin, hesap mutabakatlarının ve raporlamanın yapılmasının 
sağlanmasını güçleştirmiştir.  

Bu kanun, muhasebenin işletmeye ve üçüncü kişilere bilgi verme aracı olma 
özelliğinden ziyade devletin denetim ihtiyacını ve tacirler arasındaki anlaşmazlıkların 
çözümünü önemsemiştir.  

Ticaret kanununun muhasebe ile ilgili eksiklikleri daha sonra düzenlenmeye başlanan 
vergi yasaları ile giderilmeye çalışılmıştır. (Güvemli, 2013;142) 

3.1.3. Vergi Yasaları 
Muhasebe uygulamalarını biçimlendiren vergicilikle ilgili üç yasal düzenleme 

yapılmıştır.  

3.1.3.1.Kazanç Vergisi Kanunu  
Kazanç Vergisi Kanunu, Osmanlı Devletinde uygulanan Temettü Vergisi Kanununun 

yerine konulan yasal düzenlemedir, 1926 yılında kabul edilmiştir.  Kanun kapsamına ticari ve 
sınai kuruluşlar, serbest meslek erbabı ve hizmet erbabı alınmıştır.   
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Kazanç vergisi kanunu birçok açıdan öncü bir yasa olmuştur. Beyan usulü getirilmiş ve 
karın muhasebe kayıtlarına dayalı olarak tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Kanunda bilanço ve 
kar/zarar tablosunun tanzim şekli üzerinde durulmuş, bu tabloların ticaret şirketlerinin 
beyannamelerine eklenmesini, büyük defter tutulmasını zorunlu kılmıştır. Vergi oranı ve kar 
tutarı % 15, %20, %25 ve % 30 şeklinde vergi dilimlerine ayrılmıştır.  

Bu yasa, çağdaş vergiciliğin önünü açan, muhasebenin ve beyannameyi tanzim eden  
muhasebeciliğin önemini artıran bir yasal düzenleme olmakla beraber muhasebenin de vergi 
uygulamalarına bağlı olarak gelişmesinin yolunu açmıştır.(Güvemli ve diğerleri, 2013;29) 

Diğer taraftan, devletin ve yükümlülerin beyana dayalı uygulamalara yeteri kadar hazır 
olmaması, muhasebe bilgisi ve uygulamalarının yeterli yaygınlıkta olmaması nedeniyle 
yasanın geniş bir yükümlü kitlesini kapsamına alması güçlükler yaratmış ve sık sık 
değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. (Güvemli,2013;145) 

3.1.3.2.Muamele Vergisi Kanunu  
1927 yılında kabul edilen muamele vergisi, muhasebe kayıtlarına dayalı olarak beyan 

usulü ile alınan ikinci vergidir.  İmalattan teslim edilen ürünlerin satış bedeli üzerinden %10 
(daha sonra %12,5) oranında, banka ve sigorta şirketleri tarafından alınan faiz ve primler 
üzerinden %2,5 (daha sonra %5 ve %7,5) oranında, ithalatta ithal edilen malın CIF değeri 
üzerinden % 10 (daha sonra % 12,5) oranında aylık beyana dayalı olarak vergi alınmıştır. 
Ticaret kanununda yer alan defterler yanında imalat defteri (üretilen mallar için), muamele 
defteri (şubelere gönderilen mallar için), emtia ihracat ve ithalat defteri  (alınan ve satılan 
mallar için), satış defteri (sınai işletmelere satılan mallar için) tutulması ve fatura düzenleme 
zorunluluğu getirilmiştir. (Güvemli ve diğerleri, 2013;29-30) 

Verginin beyan üzerinden alınması ve defter sayısındaki fazlalık (TTK ile iki, bu kanun 
ile dört defter) muhasebe defterlerinin kamu açısından denetiminin yapılmasını önemli hale 
getirmiş ve bu amaçla vergi idaresi “Muamele Vergisi Hesap Mütehassıslığı” adı ile bir 
denetim birimi oluşturmuştur. (Güney ve Çekici, 2013;251) 

Diğer taraftan, bu vergi kanunuyla getirilen “imalat ve ithalat aşamasında ödenmiş olan 
vergilerin sonradan alınacak vergilerden indirilebilme” hükmü nedeniyle Türkiye, günümüzde  
uygulanan Katma Değer Vergisi‟ni dünyada ilk uygulayan ülke olarak kabul edilmektedir.  
(Merter ve diğerleri, 2007;26) 

3.1.3.3. Dahili Ġstihlak Vergisi Kanunu  
1930 yılında kabul edilen Dahili İstihlak Vergisi, şeker üretiminde kilo üzerinden 

maktu, petrol üretimi ve ithalatında değer üzerinden yüzde ile muhasebe kayıtlarına dayalı 
olarak, beyan üzerine alınan bir vergidir. (Arıkan ve Güvemli, 2013;44) Yasa koyucu,  
muhasebenin aylık kayıtlarına dayanarak alınmasını öngördüğü bu vergide yükümlülerin 
ambar defteri (satın alınan ve üretilen mallar için), satış defteri (üretilen ve satılan mallar için) 
ve fatura defteri (satış faturalarının içeriğinin yazıldığı defter) tutulması zorunluluğunu 
getirmiştir.(Güvemli ve diğerleri,2013;30)  

3.1.3.4. Cumhuriyetin Üç Vergi Kanunu ile Getirdikleri  
Cumhuriyetin ilanından sonra getirilen bu üç verginin de beyan üzerinden alınması 

beyannamelerin denetimini gündeme getirmiş, defter sayısındaki fazlalık muhasebe kayıt 
yükünü artırmış ve muhasebeciye duyulan ihtiyaç da dolayısıyla artmıştır.  
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Ayrıca, bu dönemde devletçi bir anlayışla düzenlenen Ticaret Kanunu ve vergi yasaları 
muhasebe düzeninde vergisel bir yapının oluşmasına yol açmış ve muhasebe denetimi de 
devletin denetim örgütleri aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlamıştır.(Güvemli,2013;147)  

Muhasebenin öncelikle işletme yöneticilerine ve üçüncü kişilere bilgi vermesi 
gerekirken vergi ağırlıklı olarak gelişmesi çağdaş muhasebe düşünürleri tarafından 
eleştirilmektedir. Ancak, cumhuriyetin ilan edildiği dönemde özel kesimin gelişmemiş olması, 
devletin sınai kuruluşlarının olmaması, sermaye piyasasının gelişmemiş hatta örgütlenmemiş 
olması,  muhasebe uygulamasını yürütecek yeterli kalite ve sayıda muhasebeci bulunmaması 
nedeniyle vergi yasalarının uygulanması muhasebe mesleğine emanet edilmiştir. Bu nedenle 
de muhasebe işletme yönetimine ve üçüncü kişilere bilgi verme amaçlı olarak değil, vergi 
ağırlıklı olarak gelişmiştir.(Güvemli ve diğerleri,2013;31) 

3.2.  SavaĢ Ekonomisinin Uygulandığı Kesinti Dönemi  
İkinci dünya savaşının sürdüğü 1940-1945 yıllarında Türkiye‟de savaş ekonomisi tüm 

ağırlığı ile hissedilmiş, iktisadi gelişme süreci kesintiye uğramıştır. Bu dönemde sıkı fiyat 
kontrolü gündeme gelmiş ve tarım ürünlerine düşük fiyatla el konulmuştur. 1942‟de Gayri 
Müslim halka  “varlık vergisi”, çiftçilere “TMO vergisi” getirilmiş, uzun dönemde sermaye 
birikiminin önlenmesine neden olmuştur.  

Bu dönemde Hitler yönetiminin baskısından kurtulmak amacıyla Türkiye‟ye gelen 
Musevi kökenli öğretim üyelerinin yazdıkları kitaplar yüksek öğretimde okutulmuştur. 
Özellikle 1940 yılında Prof. Dr. Alfred Isaac‟ tarafından yayımlanan “Muhasebe Nazariyesi” 
ile 1945‟te yine Alfred Isaac ile Aziz Tahsin Balkanlı tarafından yayımlanan “Muhasebe 
Tatbikatı” adlı kitap Türk Muhasebe uygulamalarına rehber olmuştur. Aynı zamanda 
muhasebe alanında değerli bilim insanları da yetişmiştir.  

II. Dünya savaşından sonra ABD‟nin kapitalist sistemi dünyaya egemen olmaya 
başlamış ve Türkiye „de ABD‟nin kurduğu kapitalist sistemin bir üyesi olarak kabul edilerek 
devletçilik anlayışından vazgeçilmesi önerilmiştir. 

1946-1950 yılları Savaş Sonrası Kurulan Uluslararası Sisteme Katılım Dönemi olarak 
adlandırılmıştır. Bu dönemde Türkiye sermaye hareketlerine konan sınırı kaldırmış, IMF, 
Dünya Bankası ve NATO‟ya üye olmuştur.(Banar ve Aslan, 2009;94) 

3.3.Serbest Piyasa Ekonomisine GeçiĢ Dönemi   
Bu dönemde (1950-1960) liberal ekonomi politikalarının uygulanması özel kesime ait 

sınai, ticari ve hizmet işletmelerinin sayısını artırmış ve yapılan vergi reformu da işletmelerin 
devlet ile olan vergisel ilişkilerinde yeni düzenlemeler getirmiştir. (Banar ve Aslan, 2009;98) 

Hitler yönetiminden kaçarak Türkiye‟ye göç eden Yahudi asıllı Alman bilim 
insanlarının muhasebe eğitimindeki etkisi vergi reformunda da görülmüştür. Özellikle Prof. 
Firtz Neumark ve Almanya‟da öğrenim gören Hesap Uzmanı Ali Alaybek‟in vergi 
reformunda aktif rolleri olmuş, Almanya tipi bir vergi düzeni getirilmiştir. (Uçma,2012;165) 

Cumhuriyetin ilanından sonra getirilen üç vergiden (Kazanç, muamele ve dahili istihlak 
vergisi) her birinin kendi muhasebe defterlerinin tutulmasını zorunlu kılan uygulaması 1949 
yılında tamamlanıp 1950 yılında uygulamaya giren Vergi Reformu ile sona ermiştir. Bu vergi 
reformu ile Kazanç Vergisi Kanunu üçe bölünmüştür. Kazanç vergisinde öngörülen kişilerden 
alınan vergiler için Gelir Vergisi Kanunu, her üç yasadaki usul hükümleri için Vergi Usul 
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Kanunu ve kazanç vergisinin kurumlara ilişkin yönü için de Kurumlar Vergisi Kanunu kabul 
edilmiştir. (Arıkan ve Güvemli,2013;45) 

Bu dönemde uygulanmaya başlanan Gelir Vergisi, Vergi Usul ve Ticaret Kanunları 
muhasebe konusunda önemli gelişmelerin gerçekleşmesini sağlamıştır. (Altıntaş,2011;177) 

Herkesin kazancına göre vergilendirilmesini ve daha adil olunmasını sağlamak amacıyla 
küçük gelir grupları için “Gelir Vergisi”, büyük gelir grupları için ise “Kurumlar Vergisi” 
yasası çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile emek gelirleri, ticari kazanç ve serbest meslek 
kazançlarını ayrı ayrı vergilendiren,  menkul kıymet gelirlerini geniş ölçüde, gayrimenkul 
gelirlerini ise tamamen vergi dışı bırakan “Kazanç Vergisi” terk edilmiş, bunun yerine gerçek 
kişi mükelleflerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin toplanması suretiyle bütün 
gelirleri üzerinden vergi borçlarının hesaplanması ve tek beyanname ile vergi dairelerine 
bildirilmesi esası getirilmiştir. (İnan,2010;353) 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununda vergi matrahının tespitine ilişkin ayrıntılı değerleme 
ölçüleri, işletmelerin hazırlayacakları muhasebe kayıt, belge ve mali tablolarla alakalı 
hükümler ve bu hükümlere uyulmaması halinde uygulanacak cezai müeyyideler belirtilmiştir.  

1957 yılında çıkarılan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda ticari belgeler ve kıymetli 
evraklar gibi konularla alakalı hükümler belirtilerek alacaklıların ve ortakların haklarının 
korunması amaçlanmış, (Banar ve Aslan, 2009;98,99) özellikle anonim şirketlere muhasebe 
düzeni ile ilgili bazı şekil ve esas zorunlulukları getirilmiştir. İşletmelere yeni bir kayıt düzeni 
getiren bu kanun, vergi tekniği ve muhasebe uygulamaları konusunda belli ilkeler getiren 
Vergi Usul Kanunundan etkilenmiş (Uçma,2012,s.166) ve VUK‟a paralellik arzedecek 
şekilde hazırlanmıştır. Ancak TTK ve VUK‟nuna göre tutulması mecburi olan defterler 
yönünden ayrılık devam etmiştir. (Öz ve Çevikcan,2010;118) 

1949 Vergi Reformu ile getirilen yeni düzenlemeler de vergi- muhasebe birlikteliğini 
güçlendirici bir etkide bulunmuş (Arıkan ve Güvemli,2013;45) ve Türkiye‟de muhasebe 
uygulamalarının vergi hukuku kuralları ile yürütülmesine neden olmuştur. (Banar ve Aslan, 
2009;98) 

3.4. Planlı Ekonomi Dönemi   
Bu dönemde (1960-1980) tek düzen muhasebe sisteminin oluşturulması amacıyla 

“İktisadi Devlet Teşekkülleri Yeniden Düzenleme Komisyonu” kurulmuş ve bu komisyon 
tarafından kamu kurumlarında uygulanmak üzere “Tekdüzen Genel Hesap Planı“ ve 
muhasebe uygulamalarının standartlaştırılması için gerekli hususları içeren bir rapor 
yayımlanmıştır.   

1972 yılından itibaren tüm kamu kuruluşlarına “Tekdüzen Muhasebe Sistemi” 
uygulama mecburiyeti getirilmiştir. 1977 yılında ise bu sistemin tamamlayıcısı olarak maliyet 
muhasebesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  

Amerikan muhasebe teori ve uygulamalarına dayandırılan bu düzenlemeler, özel sektör 
işletmeleri açısından yol gösterici nitelikte olmuş ve bu alanda önemli bir boşluğu 
doldurmuştur.  

Ayrıca 1962 yılında Türkiye Bankalar Birliği, kredi talep edenler tarafından 
düzenlenecek tek tip bilanço ve gelir tablosu formatları yayımlamıştır.  
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Planlı ekonomi döneminde getirilen bu düzenlemeler, muhasebe adına yapılan önemli 
düzenlemelerdir. (Banar ve Aslan,2009;99)  

“İktisadi Devlet Teşekkülleri Yeniden Düzenleme Komisyonu” çatısı altında kurulan 
“Mali İşler ve Muhasebe Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan “Tekdüzen Genel Hesap 
Planı“ günümüzde kullanılan hesap planında olduğu gibi bilanço ve gelir tablosu ilkelerine 
göre hazırlanmıştır. Ayrıca, günümüzde mevcut olan muhasebenin temel kavramlarından 
“Önemlilik” ve “Özün Önceliği” kavramları dışındaki 10 adet muhasebenin temel kavramı 
yine bu çalışma grubu tarafından belirlenmiştir. (Fındık, 2012;16-17) 

Bu dönemde bütün vergi sisteminin yeniden revizyondan geçirilmesi ve vergi 
kanunlarının ekonomik ve sosyal icapların gerektirdiği hükümlerle donatılması amacıyla 
Maliye Bakanlığınca Vergi Reform Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun hazırlamış olduğu 
çalışma raporu ilgili bakanlıklara, mesleki teşekküllere ve üniversitelere gönderilmiş, bu 
yerlerden alınan mütalâalar da göz önünde tutulmak suretiyle Gelir ve Kurumlar vergileri 
kanunlarında lüzumlu değişiklikler yapılmış ve bu kanunlara yeni hükümler konulmuştur. 
31.12.1960 yılında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 04.01.1961 yılında 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 18.02.1963 te 199 sayılı “5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun” kabul 
edilerek yürürlüğe girmiştir. (Kurumlar Vergisi Kanunu Gerekçesi ve Komisyon 
Raporu,1963;67) 

Vergi gelirlerinin artırılması amacıyla düzenlenen vergi kanunları ile muhasebeyi 
ilgilendiren ve muhasebe uygulamalarını yönlendiren hükümlere yer verilmiştir.  Çünkü 
belgelerin düzgün ve defter kayıtlarının doğru olması vergilerin sağlıklı bir biçimde hazineye 
intikal etmesini etkilemektedir. Bu nedenle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu defter tutma, kayıt 
nizamı, vesikalar, değerleme ve amortismana ilişkin esasları düzenlemiştir.  

Kayıt nizamına ilişkin hükümler gelir ve kurumlar vergileri ile sıkı ilişki içindedir. 
İşletmelerin kazançlarının nasıl tespit edileceği de gelir ve kurumlar vergilerinde 
açıklanmıştır. 

Ticari, zirai, serbest meslek kazancı, menkul ve gayrimenkul sermaye iradının tespiti, 
kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderler, zararların karlara takas ve mahsubu ile ilgili 
hükümler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, safi kurum kazancının tespiti, istisnalar, 
indirimi kabul edilen ve edilmeyen giderler, zarar mahsubu ve diğer indirimler ile ilgili 
hükümler 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer almıştır. (Katkat,2007;106) 

3.5. Serbest Ekonomiye GeçiĢ Dönemi  
24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları Türkiye‟nin kapitalistleşme ve liberal 

ekonomiye geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olmuş, Türkiye ekonomisine yenilikler 
ve açılımlar getirmiştir. Bu kararlardan sonra Türkiye ekonomisi, yeni bir anlayışla, “piyasa 
ekonomisi” ne geçmiş, dış dünyaya, özel girişimciliğe ve yabancı sermayeye açık hale 
gelmiştir. (Kurtcebe ve Utku, 2016;90)  

Bu dönemde (1980-1989) serbest piyasa ekonomisine geçilmesi özel kesim 
girişimlerinin sayısını artırmış, dışa açılma başlamış, 1981 yılında sermaye piyasası kanunu 
kabul edilmiş ve sermaye piyasası kurulu oluşturulmuş, 1984 yılında İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası kurulmuştur. Bu gelişmeler muhasebe uygulamalarını ve eğitimini 
yakından etkilemiştir. (Banar ve Aslan,2009;99)  
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1980 ekonomik istikrar kararları ile ekonomide oluşan dönüşüm Türk vergi sistemini de 
etkilemiştir.  

Yatırımların teşvik edilmesi, ihracatın geliştirilmesi, sanayi üzerinde vergi yükünün 
azaltılması, enflasyonist baskının önlenmesi, kaynakların optimal dağılımında uygunluk 
sağlanması, ihtisaslaşmanın teşviki, fiyatlar genel seviyesi kontrolü gibi ekonomik 
nedenlerden dolayı 25.10.1984 tarihinde 3065 sayılı KDV kanunu ile katma değer vergisi 
sistemine geçilmiştir.(KDV Kanunu Gerekçesi ve Komisyon Raporu, 1984;318,319)  

İhracatçıların uluslararası ticarette rekabet edebilme gücüne sahip olabilmesi için 
maliyetlerin düşürülmesi amacıyla Katma Değer Vergisi Kanunu‟nun 11. maddesi ile 
ihracatçılara KDV istisnası getirilmiş ve yurt içinde ihraç konusu malların üretimi ve tedariki 
esnasında ödenen KDV‟nin ihracatçıya iade edilmesi sağlanarak ihracatçılardan KDV yükü 
kaldırılmıştır. (Hayırlıoğlu,2016;2) 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu muhasebeden beklentilerini 54. Maddesinde 
aşağıdaki gibi belirtmiştir. 

 “ 1. Katma Değer Vergisi mükellefleri, tutulması mecburî defter kayıtlarını bu verginin 
hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlerler.  
Bu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça gösterilmesi şarttır:  
a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi 
miktarları, 
b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyeti 
ve ayırımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı,  
c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarları,  
d) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan 
vergiler.  

2. Emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanterinde veya envanter defterinde, hesap 
dönemi sonunda mevcut emtiayı Katma Değer Vergisine tabi olan ve olmayanlar itibariyle 
tefrik edip göstermeye mecburdurlar.” (KDV Kanunu md.54) 

Görüldüğü gibi,  Katma Değer Vergisi Kanunu verginin sağlıklı ve doğru olarak 
tahsiline imkan verecek şekilde tutulması için muhasebeden beklentilerini açık ve ayrıntılı bir 
şekilde belirtmiştir. Usul hükümlerini kapsayan Vergi Usul Kanunu hariç hiçbir vergi 
kanununda muhasebeden istekler bu kadar ayrıntılı bir şekilde belirtilmemiştir. (Canoğlu, 
1997;9) 

1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan KDV uygulamalarının başarılı 
olması, belge düzeninin yerleştirilmesi, vergi kayıp ve kaçaklarının azalmasına yardımcı 
olması açısından “ücretlilere vergi iadesi” sistemi ve perakende satış yapan tüccarlara Ödeme 
Kaydedici Cihaz” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.(Merter ve diğerleri, 2007;33) 

3.6 Muhasebe Meslek Yasasının Kabulü ve Tek Düzen Hesap Planı Dönemi  
 01.06.1989 tarihinde 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu kabul edilerek 13 Haziran 1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan meslek yasasının genel gerekçesi;  
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“Ekonomik gelişmeye paralel olarak Devletin ekonomik yaşam içindeki görev ve 
fonksiyonları büyük ölçüde artmış ve buna paralel olarak da vergilere olan ihtiyaç 
büyümüştür. Beyan esasına dayanan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ve diğer vergiler 
milyonları bulan vergi mükellefleri arasında yoğun ve karmaşık vergi ilişkilerinin doğmasına 
neden olmuştur.  

Diğer taraftan ekonomik hayatta, özellikle endüstri, ulaştırma, inşaat, banka ve 
sigortacılık gibi iş kollarında sermaye şirketleri önemli rol oynar duruma gelmiştir. Sermaye 
şirketleri ekonomik yapı içindeki güçlüklerini hisse senedi ve tahvil yoluyla ve diğer mali araç 
ve ilişkilerle sağladıkları kaynaklardan bulmaktadırlar. Bunları yapabilmeleri ise, bilanço 
hesaplarının denetiminden geçirilmesine ve bunun herkes tarafından bilinmesine, diğer bir 
deyişle, sermaye temini alanında ve genel olarak mali ilişkilerde emniyet, güven ve 
devamlılığın varlığına bağlıdır.   

Bir yandan vergi ilişkileri, diğer yandan ticaret ve endüstride meydana gelen 
gelişmelerin yarattığı mali ve ekonomik sorunlar, öyle büyük ve karmaşık bir hale gelmiştir 
ki, değil sade bir yurttaş, mali, ekonomik konularda yükseköğrenim görmüş kimseler bile, bu 
işlerin rahatlıkla üstesinden gelmek durumunda değillerdir.  

İşte bu gelişmeler modern vergi sisteminin yanısıra muhasebe, işletmecilik ve vergi 
konularında yüksek bilgi ve ihtisas sahibi olacak yeni bir mesleğin doğmasına neden 
olmuştur. …”  

Şeklinde izah edilmiş ve mesleğin tanımı da şöyle yapılmıştır.   
“Mali müşaviri, işletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin 

işlemlerini herşeyden önce muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından 
inceleyerek, gerektiğinde bu konulardaki tarafsız görüşünü ilgililerin yararına sunan uzman 
olarak tanımlamak mümkündür.  Bu tanım aynı zamanda mali müşavirlerin görevlerini de 
kapsamaktadır. Mali müşavirler kamu hizmeti niteliğindeki görevlerini mesleğin genel ve özel 
şartlarına uygun olarak yapan meslek mensuplarıdır. Temel görevleri: 

a) Bir işletmenin bilançosunun gerçek ve doğru bilgi verecek şekilde ve muhasebe 
usullerine uygun olarak çıkartılıp çıkartılmadığını araştırmak, 

b) Kar-zarar cetvelinin, ilgili muhasebe dönemi hasılat ve giderlerini gerçek ve doğru 
olarak yansıtıp yansıtmadığını tespit amacıyla, muhasebe defterlerindeki kayıtlara 
göre, düzenlenip düzenlenmediğini incelemektir.”(SM,SMM ve YMM kanun tasarısı 
ve komisyon raporu, 1989) 

Cumhuriyet tarihinde muhasebe uygulamalarını etkileyen en önemli düzenleme olan 
(Banar ve Aslan,2009;100) bu yasa ile etkin ve güvenilir muhasebe/denetim hizmetlerinin 
sağlanması amaçlanmış, meslek mensuplarının sahip olması gereken nitelikler ve mesleğin 
kurumsal yapısı belirtilmiştir. (Kurtcebe ve Utku, 2016;90)  

Muhasebe uygulamalarını ve eğitimini yakından ilgilendiren diğer önemli yasal 
düzenleme ise Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 1992 yılında kabul edilen ve 1994 
yılında uygulamaya konulan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile Tek Düzen 
Hesap Planı uygulamasına geçilmesidir. (Banar ve Aslan,2009;100)     
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213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257. maddelerinin Maliye 
Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 15 adet Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 
(MSUGT) yayımlanmıştır.  

Bu tebliğlerin düzenlenmesinin amacı;  bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel 
kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde 
muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve 
mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve 
işletmelerde denetimin kolaylaştırılmasıdır. (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği -
1,1992)  

1 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile; Muhasebenin Temel 
Kavramları, Muhasebe Politikalarının Açıklanması,  Mali Tabloların İlkeleri, Mali Tabloların 
Düzenlenmesi ve Sunulması, Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve İşleyişi konularında 
düzenlemeler yapılmıştır. Diğer Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri de 1 No.lu 
MSUGT uygulamasında ortaya çıkan ve Maliye Bakanlığı‟na intikal eden problemlerin 
çözüme kavuşturulması için yayımlanmıştır. (2 Seri No.lu  Muhasebe Sistemi Uygulama 
Genel Tebliği,1993) 

Görevi maliye politikalarını belirlemek ve uygulamak olan Maliye Bakanlığı bu 
düzenleme ile işletmelere tek düzen hesap planı uygulamasını getirmenin yanında etkin bir 
vergi denetimine imkan sağlayacak vergi muhasebesi sistemini kurmayı amaçlamış ve 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlama kriterleri ile vergi 
mevzuatının uyumlu olmasını sağlamıştır. (Öz ve Çevikcan,2010;125)  

Sonuç 
Tarihte kurulan Türk Devletlerinde ticarete ve muhasebeye yönelik ilk ciddi bilgiler 

Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacib tarafından yazılan “Kutadgu Bilig” adlı eserde 
ortaya konmuştur. Bu eserde, ” kayıt”, “hesap” ve vergi anlamına gelen “yulug” sözcüğünün 
net bir şekilde ifade edilmesi dönemin muhasebe sisteminin ve vergi düzeninin varlığının, 
kayıt işlerini yürüten “Hazinedar” ve muhasebeciye benzer yetki ve sorumluluklara sahip 
devlet memuru olan “Katip” sözcüklerinin kullanılması da muhasebenin daha çok devlet 
muhasebesi şeklinde ortaya çıktığının göstergesi olmuştur.  

Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti, Fars kültürü 
çerçevesinde çağın en ileri devlet muhasebesi düzenlerinden birini kurmuş olan İlhanlı 
Devleti‟nden etkilenmiş ve Anadolu muhasebe kayıt kültürünü oluşturmuşlardır.  Bu kayıt 
kültürü, devlet muhasebesi çerçevesinde gelişmiştir. Mali işlemlerin kayıt altına alınmasında 
merdiven yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin temel doğuş noktası,  vergilerin toplanmasında 
“Miktar Usulü”nden “Tutar Usulü”ne geçilmesi ve her iki yöntemin birlikte kullanılması 
olmuştur.  

Merdiven yöntemi, Abbasilerde doğmuş, İlhanlılarda gelişmiş ve Osmanlı Devleti‟nde 
mükemmelleşen bir yöntem olmuştur.  

Bu yöntem,  her eyaletten alınan toplam vergi gelirleri ve vergi türlerinin hem miktar 
hem de tutar yazmaya müsait bir yapıda alt alta yazılarak toplanması, harcama türleri ve 
tutarlarının alt alta sıralanması ve tahakkuk muhasebesi kullanılması esasına dayandırılmıştır.   
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Türklerin oluşturduğu Anadolu muhasebe kayıt kültürü, Tanzimat Fermanına (1839) 
kadar devam etmiştir. Tanzimattan sonra Osmanlı Devletinde muhasebenin belli bir düzene 
bağlanması Fransa‟da 1807 yılında yürürlüğe giren “Code de Commerce” den esinlenerek 
1850„de hazırlanan “Kanunname-i Ticaret” ile başlamıştır. Maliye Bakanlığının teşkilat 
yapısının değiştirilmesi ile de çift taraflı kayıt yöntemine geçiş kararı alınmış, 1879 yılında 
yürürlüğe konulmuştur. 

Tanzimattan sonra ticaret ve sanayi kuruluşlarına ilk madde ve malzeme ithalinde 
gümrük vergisi alınmaması, ihracatta vergi indirimi yapılması gibi teşvik uygulamaları 
başlatılmış ve bütçenin önemli kaynağı olan gayrimüslimlerden alınan “Cizye” vergisi 
kaldırılarak yerine kazanç üzerinden vergi alınmasını öngören “Temettü” vergisi getirilmiştir. 
Bu devlet teşviklerinin muhasebe kayıtlarından izlenmesi muhasebe uygulamalarının önemini 
artırmış, kazanç üzerinden vergi alınması muhasebe kayıt düzeninin özel kesimde de 
gelişmesinin önü açmıştır. Bu durum, devletin muhasebeye verdiği önemi artırmış ve bütün 
yüzyıl boyunca devam edecek olan muhasebenin devlete bağımlı olarak gelişmesi sürecini 
başlatmıştır. 

Osmanlı muhasebe kültürü,  hem uygulamada hem de eğitimde yaygın olarak çift yanlı 
kayıt yönteminin kullanımı ile XX. Yüzyıla girmiştir. Fakat İmparatorluğun son yıllarının 
yaşandığı bu dönemde Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Türk İstiklal Savaşı 
gerçekleştiğinden muhasebe düşüncesinin gelişmesine uygun bir ortam oluşmamış ve 
işletmecilik anlayışına dayalı muhasebenin doğuş süreci tamamlanamamıştır.  

1912-1922 yılları arasında yaşanan savaşlardan sonra zayıf bir ekonomi ve yoksul bir 
sosyal yapı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti‟nin yeni yöneticileri mali ve ekonomik kararların 
karma ekonomi modeli çerçevesinde olmasını uygun görmüşler, bu anlayışla ticaret ve 
vergicilik düzenini oluşturan yasaları yayınlamaya başlamışlardır. 

1926 yılında çıkarılan Ticaret Kanununun muhasebe ile ilgili hükümleri çift taraflı kayıt 
yönteminin uygulanmasına yönelik olmuş,  tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterlere yer 
verilmiş ve bunların tasdik ettirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ancak, bu Kanun 
muhasebenin işletmeye ve üçüncü kişilere bilgi verme aracı olma özelliğinden ziyade devletin 
denetim ihtiyacını ve tacirler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü önemsemiştir. Kanunda 
muhasebe ile ilgili eksiklikler daha sonra düzenlenen Kazanç Vergisi, Muamele Vergisi ve 
Dahili İstihlak Vergisi yasaları ile giderilmeye çalışılmıştır.  

Cumhuriyetin ilanından sonra getirilen bu üç verginin de beyan üzerinden alınması 
beyannamelerin denetimini gündeme getirmiş, defter sayısındaki fazlalık muhasebe kayıt 
yükünü ve dolayısıyla muhasebeciye duyulan ihtiyacı artmıştır. Ayrıca, devletçi bir anlayışla 
düzenlenen Ticaret Kanunu ve vergi yasaları muhasebe düzeninde vergisel bir yapının 
oluşmasına yol açmış ve muhasebe denetimi de devletin denetim örgütleri aracılığıyla 
gerçekleştirilmeye başlamıştır. 

İkinci dünya savaşının sürdüğü 1940-1945 yıllarında Türkiye‟de savaş ekonomisi tüm 
ağırlığı ile hissedilmiş, iktisadi gelişme süreci kesintiye uğramıştır. II. Dünya savaşının 
bitmesinden sonra ABD‟nin kapitalist sistemi dünyaya egemen olmaya başlamış, Türkiye de 
ABD‟nin kurduğu kapitalist sistemin bir üyesi olarak kabul edilmiş, devletçilik anlayışından 
vazgeçmesi önerilmiştir.  
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Türkiye 1950-1960 yıllarında liberal ekonomi politikaları uygulamaya başlamış,  özel 
kesime ait sınai, ticari ve hizmet işletmelerinin sayısını artırmıştır. Bu anlayışla yapılan vergi 
reformu işletmelerin devlet ile olan vergisel ilişkilerinde yeni düzenlemeler getirmiştir. 
Getirilen yeni düzenlemelerde Hitler yönetiminden kaçarak Türkiye‟ye göç eden Yahudi asıllı 
Alman bilim insanlarının etkisi görülmüştür. 

Bu vergi reformu ile daha önce uygulanan Kazanç Vergisi, Muamele Vergisi ve Dahili 
İstihlak Vergisi yasaları uygulamadan kaldırılmıştır. Her üç yasadaki usul hükümleri için 
Vergi Usul Kanunu, Kazanç vergisinde öngörülen kişilerden alınan vergiler için Gelir Vergisi 
Kanunu, kurumlardan alınan vergiler için de Kurumlar Vergisi Kanunu kabul edilmiştir. 

1950 yılında yürürlüğe giren Gelir Vergisi ve Vergi Usul kanunları ile 1956 yılında 
yürürlüğe giren 6752 sayılı Ticaret Kanunu muhasebe konusunda önemli gelişmelerin 
gerçekleşmesini sağlamıştır. Fakat getirilen yeni düzenlemeler de vergi muhasebe 
birlikteliğini güçlendirici bir etkide bulunmuş ve Türkiye‟de muhasebe uygulamalarının vergi 
mevzuatı çerçevesinde yürütülmesine sebep olmuştur. 

1960-1980 yılları arasında planlı ekonomi modeli uygulanmıştır. Bu dönemde 
“Tekdüzen Genel Hesap Planı“ günümüzde kullanılan hesap planında olduğu gibi bilanço ve 
gelir tablosu ilkelerine göre hazırlanmış, Tekdüzen Muhasebe Sistemi 1972 yılından itibaren 
tüm kamu kuruluşlarında zorunlu olarak uygulanmaya başlamıştır.  

Bu dönemde bütün vergi sistemi yeniden revizyondan geçirilmiş ve 31.12.1960 yılında 
193 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu”, 04.01.1961 yılında 213 sayılı “Vergi Usul Kanunu”, 
18.02.1963 te 199 sayılı “5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun” kabul edilerek 
yürürlüğe girmiştir.  

24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları Türkiye‟nin yeniden kapitalistleşme ve 
liberal ekonomiye geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olmuş, Türkiye ekonomisine 
yenilikler ve açılımlar getirmiştir. 

1980 ekonomik istikrar kararları ile ekonomide oluşan dönüşüm Türk vergi sistemini de 
etkilemiştir. Yatırımların teşvik edilmesi, ihracatın geliştirilmesi, sanayi üzerinde vergi 
yükünün azaltılması, enflasyonist baskının önlenmesi, kaynakların optimal dağılımında 
uygunluk sağlanması, ihtisaslaşmanın teşviki, fiyatlar genel seviyesi kontrolü gibi ekonomik 
nedenlerden dolayı 25.10.1984 tarihinde 3065 sayılı KDV kanunu ile katma değer vergisi 
sistemine geçilmiştir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu da verginin sağlıklı ve doğru olarak tahsiline imkan 
verecek şekilde tutulması için muhasebeden beklentilerini açık ve ayrıntılı bir şekilde 
belirtmiştir.  

Bir yandan vergi ilişkileri, diğer yandan ticaret ve endüstride meydana gelen 
gelişmelerin yarattığı mali ve ekonomik sorunların büyük ve karmaşık bir hale gelmesi, 
modern vergi sisteminin yanısıra muhasebe, işletmecilik ve vergi konularında yüksek bilgi ve 
ihtisas sahibi olacak yeni bir mesleğin doğmasına neden olmuştur. Bu gerekçe ile 01.06.1989 
tarihinde 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu kabul edilmiştir.  
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Bu yasa ile meslek mensuplarının sahip olması gereken nitelikler ve mesleğin kurumsal 
yapısı belirtilmiş, etkin ve güvenilir muhasebe hizmetlerinin sağlanması amaçlanmıştır.  

Görevi maliye politikalarını belirlemek ve uygulamak olan Maliye Bakanlığı 1994 
yılından itibaren uygulanmak üzere 1992 yılında Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 
yayımlayarak işletmelere “Tek Düzen Hesap Planı” uygulamasını getirmiştir.  Bu uygulama 
ile Maliye Bakanlığı, işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde 
muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve 
mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumun yansıtılmasının sağlanması 
yanında vergi denetimine imkan sağlayacak vergi muhasebesi sistemini kurmayı 
amaçlamıştır.  

Sonuç olarak, Türk muhasebe sisteminin devlet muhasebesinden doğması ve vergi 
sitemindeki gelişmelere paralel olarak gelişmesi nedeniyle muhasebe sisteminin gelişim 
sürecinde verginin olumlu yönde etkisi olduğu söylenebilir.     
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TÜRKLERDE TANRI ANLAYIŞI VE BAYINDIR HAN’A YANSIMASI
*
 

 
Erdal ADAY

**
 

        

Özet 

Dinlerde tabiatüstü varlıklara inanma, onları birbirinden ayıran önemli bir özelliktir. Bütün dinlerde tabiatüstü 

varlıklara olan inanç farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu sebepten bütün dinlerde Tanrı anlayışı farklı şekillerde 

tezahür etmiştir. 

Bu çalışmada Türklerdeki din anlayışından hareketle Dede Korkut anlatılarında geçen Bayındır Han’ın misyonu 

üzerinde durulacaktır.  Oğuzların beylerbeyi olarak geçen Bayındır Han, taht verir,  o gösterişin sembolüdür, 

onun altın evi ve bin yerde ipek halısı serilidir, herkes onun ordusunda yer almak ister,  ondan korkulmakta, 

kulağına bir şeyler gitmesinden çekinilmektedir. Bayındır Hanın divanında mevki sahibi olmak için hüner 

göstermek gerekir, Bayındır Han topluma yön vermekte toplumu hareketlendirmektedir,  onun huzuruna varmak 

için dağlar aşılması gereken bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bayındır Han yılda bir kez toy düzenler ve bu 

toylar mekân ve servet unsurları bakımından tam bir gösteriş toylarıdır. Bu özellikler insanın metafizik âlemdeki 

kendi hayatlarının iz düşümü, simetrisi hayalindeki Tanrı anlayışının yansımasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Teis, Desist Tanrı Anlayışı, Bayındır Han, Boy 

 

UNDERSTANDING OF GOD AMONG TURKS AND  ITS REFLECTION TO BAYINDIR KHAN 

Abstract  

Belief of supernatural beings  among religions is an important feature to seperate them  from each other.In all 

religions,belief of supernatural beings shows up in  different ways .So ;in all religions,understandıng of God  

appears in different ways. 

Moving from the belief of religion among Turks,this study will focus on the mission of Bayındır Khan which is 

mentioned in Dede Korkut narratives .As a  Governor of Oghuzs,Bayındır Khan  throne which is a symbol of 

vanity ,has a golden house and thousand silk carpets.Everyone wants to serve in his army,he is 

redoubtable,everyone hesitates his being aware of the things.To be included  in Bayındır Khans’council ,you 

need to show your skills.Bayındır Khan governs the society and activates the society.He emerges as an factor 

which needs a great effort to come into his presence.Bayındır Khan organizes  a meeting once in a year and these  

gatherings are garish in terms of fortune and place factors .These features are projection  of persons  own life in 

metaphysics  universe ,symmetry of person and a reflection of God understanding in personal dream. 

Keywords: Teis,Desist understanding of God ,Bayındır Khan  

İnsanın maddi âlemle ilgili bilgileri, beş duyudan oluşan bilgilerden oluşur ancak 

metafizik âlemle ilgili bilgiler ise kabullerden oluşur. Bu kabulleri birey bazen reddeder yahut 

söylendiği gibi onaylar. Bu kabul ve onaylamalar da kişinin metafizik bilgilerinin dünyaya 

simetrik yansımasından oluşur. Buna bir yerde kültürlerin dinleşmesi-dinlerin kültürleşmesi- 

en ilkelden en gelişmiş toplumlarda bu tür kabullerin bütün dinlerde yaşatılması dolayısıyla 

her dinin öbür âlem ilgisinde farklılıklar görülür. Bir anlamda diğer âlemle ilgili düşüncelerini 

dünyadaki objelerle idealize etmişlerdir.     

Türkler, İslam’ı kabul etmeden önce Budizm, Yahudilik, Zerdüştlük, Maniheizm ve 

Hıristiyanlık gibi birçok dinlerle temasa girmiş, onlardan etkilenmiş ve Türk boylarından bu 

dinleri kabul edenler olmuştur. Bu kabulde siyasi sebepler etkili olmuştur, kültürel temaslar 

aynı dine mensup toplulukların kolay asimile olmasına yol açmaktadır. Asimle olan halk diğer 

                                                           
* Bu çalışma III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresindeki bildirinin genişletilmiş halidir. 
**Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim 
Üyesi,erdal.aday@dpu.edu.tr 
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kültürleri daha çabuk kabul etmişlerdir. Han bunun önüne geçmek için din değiştirmiş ve 

hanın din değiştirmesi neticesinde halk da Han’nın dinine geçmişlerdir. Bu kabulde 

değişmeyen tek gerçek ise Tanrı’nın tek olduğu ve hükümdarın Tanrını izdüşümü olduğu 

inancıdır.  Türklerde Gök Tanrı’nın yeryüzünü yönetmek için görevlendirdiğine inanılan 

Kağan, kut sahibidir. Kağanın yaptıklarının tanrısal bir anlamı, mistik bir gücü vardır. Kağan 

göğün temsilcisidir ve Tanrı’nın isteği kağan vasıtasıyla halka ulaşmaktadır.  

 

1. Türklerde Tanrı Anlayışı, 

Gumilev, Türklerin Tanrı anlayışının iki şekilde olduğunu belirtir. Birincisi deizm, 

ikincisi ise teizmdir. Çin eğitimi almış olan Tonyukuk deist,  Yollug-tegin ise teist anlayışa 

sahiptir. Tonyukuk kitabesinde geçen “Tanrı bana hikmet verdiği için” gibi ifadeler deist 

eğilimi, “Türk’ün tenrisi ve Türk’ün mukkades yer-suyu şöyle dediler: Türk halkı yok 

olmasın, halk olsun”, “Tanrı İlteriş – hakanı başa geçirir, yüceltir, savaşçısına güç verir ve 

komşularına karşı zafer ihsan eder”, “Tanrı her zaman bağışlamaz bazen yukarıdan azap 

gönderir” gibi ifadeler de teist eğilimi gösterir. (Gumilev, 2003:213-214) Harun Güngör’de 

“Ezeli ve ebedi yani mönke, gengü olan hakanlara güç veren, kut veren, kozmik düzenin, 

toplum organizasyonu ile insanların kaderinin kendisine bağlı olduğu Tanrı, Sami kültürü 

ağırlıklı dinlerde olduğu gibi müdahaleci değildir. O insanların işlerine doğrudan karışmayıp 

sosyal düzen bozulduğu zaman bu düzenin korunması için temsilcilere yardım eder. Bu 

özelliği ile Türk Tanrısı Deist (Deus Otiosusu) bir karakter arzetmektedir” der. (Güngör, 

2005:25-26)  Türklerde aktif ve ahlakçı bir tanrı anlayışının başlangıçtan beri varlığı 

bilinmesi, evreni kendi haline bırakmaması ve düzenin tesisi için kağanları görevlendirmesi 

faal bir Tanrı tasavvuru olduğunu gösterir.  

Kağanı tahta çıkaran devlet kurmasını sağlayan Tanrı’dır. İnsanları yönetmek için 

Tanrı tarafından tayin edilmiş bir sınıfın varlığı dünyanın her tarafında söz konusudur 

(Kılıçbay 2000:27) Firavun, Avrupalı krallar, Çin hükümdarları ve Çarlar kendilerinin Tanrı 

tarafından seçildiklerini ifade ederek ellerindeki güce kutsallık atfetmişlerdir. Türkler, farklı 

dinleri kabul etmesine rağmen her zaman Tek bir tanrının varlığına inanmışlardır. Bu dinin 

adını Tanrıcılık diyebiliriz. Türkler, tarihleri bilinen en eski zamanlardan beri yeri göğü 

yaratan/hâlik olan ve bir olan Tanrı’ya inanmışlardır (Tanyu, 1980: 69). Oğuz Kağan, bir 

Tanrı‟ya iman etmedikçe hiçbir kadınla evlenmemiş, bir Tanrı’ya inanmadığı için babasını 

tahttan indirmiş ve putperestliğe karşı tek Tanrı inancını hâkim kılmıştır (Tümer-Küçük, 

1993: 79-80). 

Orhun Abidelerinde Tanrı’nın bütün yüce sıfatları sayılmıştır. Oğuz Kağan‘ın “Gök 

Tanrıya borcumu ödedim” ifadesi Tanrı’nın gök gibi ulu, yüce benzemesiyle sıfat olarak 

kullanışını göstermektedir (Tanyu 1980: 37)  

Gök; mavi, geniş, yüce anlamında bir sıfat olarak da kullanılmıştır. Gök-Tanrı: Yüce, 

ulu Tanrı anlamına gelmekte olup destanlarda ve Dede Korkut Hikâyeleri’nde, Oğuz’un 

yüzünün gök gibi olması, kurdun gök tüylü olması gibi anlamlarda aynı kullanım şekli 

sürdürülmüştür (Tanyu, 1980: 36-54). 

 Gök Tanrı, her şeyi görür, insanın kaderini tayin eder, hakanlara kut verir, iyilikleri 

mükâfatlandırır, kötülükleri cezalandırır, ezeli ve ebedidir.  

 

2. Han Kavramı ve Han-Kut ilişkisi 

 Han unvanı il(el) ile birlikte üçüncü asırdan beri Türklerce bilindiği “İl-han” tabirinin 

M.Ö. Asya Hunlarında kullanıldığı bilinir.(Kafesoğlu 2006:268) Çin kaynaklarına göre Asya 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

416 

Hunları önceleri şanyü veya tanhu/Tanju unvanlarını kullanmışlardır.  Kelimenin anlamı 

“Genişlik ve büyüklüğün tanıtması ve görüntüsü demektir. Uluğ sıfatı da Han unvanıyla 

birlikte kullanılır, genlik, ululuk da kutluluğun bir sembolüdür.  (Ögel, 1982:42) III. 

Yüzyıldan itibaren bunların yerini kağan/kaan ve han almaya başlamıştır. Bağımsız yönetici 

anlamına gelen han kelimesinin dişili ise hanumdur (bazı lehçelerde hanış). 

 Türk göçebe devletinin başında kağan bulunur, o da akrabalarını han rütbesiyle 

kendisine bağlı oymakların başına yönetici olarak tayin ederdi. Fakat zamanla han unvanı 

imparator, şah, sultan karşılığında hükümdarlar için kullanılmaya başlamıştır. Mesela bir 

kabile reisi olan Timuçin, Moğol İmparatorluğunu kurup başına geçtiği zaman han unvanını 

almış ve o tarihten sonra Cengiz Han adıyla şöhret bulmuştur. 

 Harizmşahların ordu teşkilatında emir muadili bir rütbe oluşturan hanın Dede Korkut 

destanlarında da hükümdardan çok, bey karşılığında kullanıldığı görülmektedir. Safeviler 

döneminde İran’daki taşra yöneticilerine, bey paşa anlamında “han” denilmiştir. 

 Osmanlı padişahları içinde, hanı bir hükümdarlık unvanı olarak ilk benimseyen I. 

Murat’tır, Yıldırım Bayezid ilk defa bu unvanı turalarına, Çelebi Sultan Mehmed de 

sikkelerine koydurmuştur. 

 Kağan unvanı mutlak ve evrensel niteliğe sahiptir. Kağanın imparatorluk içindeki yeri 

ve fonksiyonu bağlı oymak ve kabileleri bir arada tutmak, bunların sayısını artırmak, 

birbirleriyle ve kendisiyle olan ilişkilerini devlet teşkilatı içinde düzene koymak, ordunun 

başkumandanı sıfatıyla savaşları yönetmek, halkını bolluk içinde yaşatmak şeklinde 

özetlenebilir. 

 Göktürk ve Uygur hükümdarlarının resmi unvanı olan kağan daha önce Avarlar 

tarafından da kullanılmış ve Avrupa’ya da taşınmıştır. (Taneri  2006: 175-176)  

Türk kağanları bilgelik ve alplıklarıyla kutu gökte almışlardır (Ögel, 1982:52). Eski Türklerde 

Han unvanını Tanrı’ın kut verdiği soylar taşıyabilir. Kut verilen ailenin erkek üyelerinin 

hepsinin hükümdar olma şansı vardır. Bu sisteme Eski Türklerde ülüş denilmektedir. Tanrı 

soyundan geldiğine inanılan Hakan Tanrının vasıflarını halkına yansıtması gerekir.  Kağanlar 

yaratıcın bir temsili olarak - Tengri teg Tengri yaratmış Türk Bilge Kagan-bu dünyaya 

gönderilmiş birere elçilerdir. Yaratıcının yasalarını uygulayan ve ilde töreyi yerleştiren birer 

uygulayıcılardır 

  Bütün milleti bir araya getiren, cesaretin sembolü olan, bilgelik ve erdemlilik 

vasıflarını taşıyacak olan Han’ın kendisidir.  Türk devlet geleneğinde Han’ın birinci görevi 

yurt kurmaktır. Tanrıdan aldığı kutsal görevi yerine getirmek Türk kültürünün edebi 

eserlerinde sıklıkla geçmektedir. (Kafesoğlu 2006:248-258) Türk mitolojisinde efsanevi 

hükümdarların çok uzun ömür sürmesi, devletin kuruluşunda din adamlarının krallık 

makamını işgal etmesi ya da kralın din adamı /kahin görevini üstlenmesi örnekleri vardır. 

Bayındır Han’ın adında “boy” sözcüğünün geçmesi ve onun “Hanlar Hanı/Kam Gan” olması 

Oğuzda “eski hükümdar-şaman” sisteminin varlığıyla ilişkilidir.(Bayat, 2000: 79) Destanda 

karşımız çıkan Hanlar Hanı Han Bayındır’ın bir “Kam oğlu” olması Türk kültüründe de bu 

olayın yer alması fikrini uyandırmaktadır (Pirverdioğlu 1999: 297)Dede Korkut Boylarında 

geçen Kam gan oğlu Han Bayındır ifadesinde Kam din adamı, gan ise ugan yani tanrı 

anlamındadır( Arat, 1979:489) 

 Hakanlar, tanrı tarafından seçilmiş, insanları yönetmek ve büyük ülküler peşinden 

gitmek için gönderilmiş olağan üstü vasıfları taşıdığına inanılan kişilerdir ( Önal 2009:70) 
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 Ögel çalışmasında Çin kaynaklarını referans kullanarak; Hun  Hakanının Çin 

İmparatoruna yazdığı bir mektupta Hunlular için “Tanrının mağrur çocukları” ibaresini 

kullandığını belirtmiştir (Ögel, 1982: 41)  

 

3. Bayındır Han’ın Tarihsel Kimliği  

Tarihî kaynaklarda adı efsanevî bir biçimde geçen Bayındır Han’ın, oğulları olduğu 

zikredilmektedir. Bayındır Han, Oğuz’un oğlu Gün Han’ın oğludur. (Gökyay 

1973,CXLVIII).Gürol Pehlivan da çalışmasında Bayındır Han’ın Kara Budak adlı bir oğlunun 

olduğunu belirtir (Pehlivan, 2014:218) Hanlar hanı Bayındır Han” şeklindeki ifade ve 

Bayındır Han isminin geçtiği kısımlar, Bayındır Han’ın Oğuz boylarının tamamının liderliğini 

üstlendiğini göstermektedir. Bayındır Han’ın sahip olduğu iktidara bir başka örnek ise sefere 

çıkma izni vermesidir. Bayındır Han’ın sahip olduğu iktidar gücüyle ilgili dikkat çeken bir 

başka husus da divanı(kurultayı) toplaması ve kendisine bağlı vezirinin olmasıdır.  Bayundur 

boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre 

Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden üçüncüsü; "Bayundur"lardır. Bu 

boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan 

geldikleri kabul edilir. Akkoyunlu hanedanı Bayındır boyundan çıkmıştır.   

 

4. Bayındır’ın Sıfatları:  

Dirse Han boyunda Bayındır Han’ın ismi 17 kez geçer. Üçünde Hanlar Hanı Han 

Bayındır olarak 13 tanesinde ise; Bayındır Han bir kez de Kam Gan oğlu olarak yer alır. 

Salur Kazanın Evinin Yağmalandığı boyda, Bayındır Han’ın ismi üç kez geçer. 

Üçünde de Bayındır Han olarak bahsedilir. Bunların hiçbirisinde olayda aktif olarak yer 

almaz.  

Bamsı Beyrek boyunda Bayındır Hanın adı 15 kez geçmekte, birer kez “Kam Gan 

oğlu, Hanlar Hanı ve Sultanım” diye hitap edilmektedir. 12 defa da Bayındır Han olarak yer 

alır.  

Kazan Beyin oğlu Uruz’un Tutsak olduğu boyda, Bayındır Han ismi iki defa geçer,  

birisinde Han, diğerinde ise; Bayındır Han olarak zikredilir. 

Kazılık Oğlu Yiğenek boyunda Bayındır Han sekiz defa geçmektedir. Birer kez  “Kam 

Gan Oğlu” yedi defa da “Bayındır Han” olarak geçer. Hikâyede ona seslenirken “Devletlü 

Han”diyerek Bayındır Han kastedilmiştir.  

Basatı’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü boyda Bayındır Hanın adı dört defa geçer dördünde de 

“Han” olarak onun unvanı sayılır.   

Beğil Oğlu Emren boyunda bir kez “Kam Gan Oğlu ” bir kez  “Padişah”  ve 16 kez de 

“Han” olarak toplam 18 defa Bayındır Han’ın ismi zikredilmektedir.  

Uşun Koca Oğlu Segrek boyunda iki defa “Bayındır Han” olarak zikredilir.  

Salur Kazan Tutsak Olup Oğlu Uruz Çıkardığı boyda bir kez bahsedilir.  

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı,  İç Oğuzun Dış Oğuza Asi Olup Beyrek’i Öldürdüğü 

Boy ve  Duha Koca Oğlu Deli Dumrul boylarında ise, Bayındır Han’ın ismi geçmez. Bazı 

araştırıcılar bu hikâyeleri Dede Korkut geleneği dışında değerlendirmenin doğru olacağını 

bile iddia etmişlerdir. Barthold ve Jirmunski Kan Turalı ve Deli Dumrul hikâyelerinde 

“Hanlar hanı Bayındır Han”ın ve Salur Kazan’ın adlarının geçmediğini belirterek bu 

hikâyelerin daha geç bir zamanda teşekkül ettiklerini ve sonradan “Oğuzlar zamanında” irca 

edildiklerini ifade etmişlerdir (Gökyay 1973: LXXX). 
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 Kam 

Gan 

Oğlu 

Hanlar 

Hanı  

Han Sultan Padişah Devletlü 

Han 

Toplam 

Dirse Han Oğlu Boğaç Han  1 3 13    17 

Salur Kazanın Evinin 

Yağmalandığı  

  3    3 

Kam Pürenin Oğlu Bamsı 

Beyrek   

1 1 12 1   15 

Kazan Beyin Oğlu Uruz’un 

Tutsak Olduğu 

  2    2 

Kazılık Oğlu Yiğenek  1  7   1 9 

Basat’ın Tepegözü 

Öldürdüğü  

  4    4 

Beğil Oğlu Emrenin  1  14  1  16 

Uşun Koca Oğlu Segrek    2    2 

Salur Kazan Tutsak Olup 

Oğlu Uruz Çıkardığı  

  1    1 

 

5.  Dede Korkut Kitabında Tanrı’nın Özelliklerinin Bayındır Han’a Yansıması  

 

1.Tek Muktedir Güç Olarak Han:  

Türk inanış sistemi birlik ya da teklik üzerine kurulmuştur. Türklerde Tanrı’nın esas 

isimlerinden “Mönke, Münhe” olması ebedi ve ezeli anlamına gelen morfemdir.(Bayat, 

2007:232)   Bir ve eşiz olan Gök Tanrı; yaratan, koruyan, mükâfatlandıran, cezalandıran, 

bilen her şeye gücü yeten sıfatlarıyla her şeyin üzerindedir. Bir şeyin sıfatlarının çokluğu o 

şeyin gerçekliğini kuvvetlendirir. (Arıcan,2004:112) Türk inanış sisteminde tanrısallık ifade 

eden bütün nesne ve davranışlar “Gök Tanrı”ya yöneliktir. (Ergun 2004:346) Bu sebepten, 

tanrısal kaynaklı olan Türk yöneticisinin görevi de kutsaldır. Yönetimde her zaman tek 

merkez ve şahsiyet yer alır, birden fazla başlılığı kabul etmez. Türk kültüründe yönetimde 

hiçbir zaman iki tane han olmaz. Dede Korkut Kitabında dört kez “Kam Gan Oğlu” dört kez” 

Hanlar Hanı” 58 kez de “Han” unvanları Bayındır Han’ın büyüklüğünü göstermek amacıyla 

kullanılmıştır.  

Beyrek 16 yıl eseri kaldıktan sonra Banı Çiçek’in kardeşi Deli Karçar Bayındır Hanın 

divanın gelir ve kardeşinin sorununun çözülmesini ister.  

“Bir gün kızun kardaşı Delü Karçar Bayındır Hanun divanına geldi, dizin çökdi 

aydur: Devletlü Hanun ömrü uzun olsun. Beyrek diri olsa on altı yıldan berü gelür idi, bir 

yiğit olsa dirisi haberin getürse çırgap çuha altun akça virür idüm, ölüsi haberin getürene kız 

kardaşum virür idim didi”(Ergin 2008:131) 

Bunu duyan Yalancu oğlu Yaltacuk Bayındır Han’ın karşısına çıkar ve Beyrek’ten bir 

haber getireceğini söyler burada Bayındır Han’a seslenirken “Sultanım” diye seslenir. 

Beyereğin önceden ona verdiği gömleği Bayındır Han’ın önüne getirir. Bayındır Han sorar ve 

Yaltacuk yalan söyler bunun üzerine Bayındır gömleği Banı Çiçek’e gönderir, herkes 

Beyreğin öldüğünü sanır ve ağlaşır Bayındır herkesin ağlamasına kızar bunun gerçek olup 

olmadığını ancak nişanlısının anlayabileceğini söyler.  
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“Bayındır Han aydur: Mere bu ne kömlektür? Beyreği Kara Dervendde öldürmişler, 

uşda nişanı sultanum didi. Kömleği göriçek bigler öğür öğür ağlaşdılar, zarlıklara girdiler. 

Bayındır Han aydur: Mere niye ağlarsız biz bunu tanımazuz, adaklusuna aparun görsün ol 

yahşı bilür”(Ergin 2008:132) 

Beyreğin durumunu merak eden bezirgânlar Beyreğin esir düştüğü kaleye gelirler, 

bunları gören Beyrek bütün herkesi sorarken bit tek Bayındır Han’ı sormaz, bu da onun ilahi 

bir özelliğinin olduğunu gösterir 

Kazan Beyin oğlu Uruz tutsak düşünce, Han kızı buyu uzun Burla Hatun eşine oğlunu 

kurtarmak için babası(Bayındır) yardım isteyebileceğini söylemektedir. 

“Azgun dinlü kafirlere bir oğul tutdurdun ise digil mana, Han babamun yanına men 

varayın, ağır leşker bol hazine alayın…”(Ergin 2008:165) 

Oğuz’a büyük bir sorun oluşturan Tepegözü durdurmak için Basat, Tepegöz’ün 

karşına çıkar ve kendini tanıtırken Hanlarının büyük sancak tutan Bayındır Han olduğunu 

belirtir. Bu ifadelerden şunu anlıyoruz ki Bayındır Han Oğuz ülkesinin başbuğudur. Basat 

şanlı bayrak yücelten hanımız Bayındır Han, vuruş günü önde giden alpımız Salur oğlu Kazan 

ifadelerinden hareketle Bayındır Han’ın orduyu idare ettiği anlamını da çıkartabiliriz.  

“Kaba alem götürem hanumuz Bayındır Han”(Ergin, 2008:214) 

 

2. Sığınılan ve Zorda Kalanlara Yardım Eden Han:  

Tanrı, sığınılan ve zorda kalanlara yardım eden,  yücelerin yücesi varlıktır. Tanrının 

nizamını yeryüzüne hâkim kılmakla yükümlü olan Han da halkına her zaman yardımcı olması 

gerekir. Devlet yani Han, töreyi düzenlemek, milleti diri tutmak, açları doyurmak,  az millleti 

çok kılmak, fakir halkı bay kılmak zorundadır.   

Bamsı Beyrek’in beşik kertmesi Banu Çiçek’i istemeye Dede Korkut’un gitmesi 

kararlaştırıldığında Dede Korkut Banı Çicek’in Deli abisi Karçar’ın deliliğin bildiği için onun 

gazabından kurtulmak için Bayındır Han’ın sürüsünden kendisini iki at verilmesini ister. 

Bayındır Han’ın sürüsünden iki at getirirler.  

“Delü Karçar kız kardaşını dileyeni öldürür, bari Bayındır Hanun tavlasından iki 

şahbaz yügrük at getürün,  bir kiçi başlu kiçer aygırı bir toklu başlu toru aygırı nagah kaçma 

kovma olur ise birisine binem, birisine yedem didi”( Ergin 2008:125) 

Beğil oğluyla konuşur düşmanın geldiğini ve yardım çağırmasını söyler şöyle der: “Ağ 

alınlu Bayındır Han’ın divana dönin vargıl, ağız dilden Bayındır’a selam virgil, bigler Biği 

Kazan bana yetişin” (Ergin, 2008:220) Oğlu babasının dediklerin kabul etmez ve şöyle der: “ 

Ağ alunlu Bayındırun divanına varmağım yok” der. (Ergin, 2008:221) 

Beğil oğlu Emren Tanrı’nın yardımıyla düşmanı yendikten sonra Beğil oğluna yaylak 

verir. Ağ alunlu Bayındır Han’a beşte bir hisse verilir. Beğil oğlu Emren’i aldı Bayındır 

Han’ın divanın vardı. Padişah(Han) Kazan oğlu Uruz’un sağ yanında yer gösterdi.  

“Ağ alunlu Bayındır Hana pencik çıkardı. Oğlın aldı, Bayındır Hanun divanına vardı. 

El öpdi. Padişah, Kazan oğlu Uruzun sağ yanına ana yir gösterdi. Cübbe cuğa çırgap 

geyürdi” (Ergin, 2008:224) 

Yigenek babasının esir olduğunu öğrendikten sonra Bayındır Han’dan asker ister ve 

han 24 sancak beyini Yigenek’e yoldaş eyler. 24 Oğuz erenleri Yigenek’e yoldaşlığa koşar.  

“Bayındır Han buyurdı, yigirmi dört sancak bigi gelsün didi. Bayındır Han yigirmi 

dört bahadır sancak bigini Yigenege yoldaşlığa bile koşdı”(Ergin, 2008:201) 
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Bay Büre de Bayındır Han’ın sohbetine katılır. Bayındır Han’ın karşısına Kara Göne 

oğlu Kara budak sağ yanına ise Kazan oğlu Uruz oturmuştur. Bu durumu gören Kam Püre 

hayıflanır ve ağlar. Bu durumu gören Bayındır Han’ın güveyisi Salur Kazan Kam Pürenin 

karşısına oturur ve niçin ağladığını sorar. Kam Püre kendisinin de bir erkek evladını olmasını 

ve Bayındır Han’ın divanın yer almasını arzu ettiğini söyler. Buradan anlıyoruz ki Bayındır 

Han’ın divanında olmak, ona hizmet etmek oldukça önemlidir. 

“Kalın Oğuz arkası Bayındır Hanun güyegüsi Salur Kazan kaba dinün üzerine 

çökdi…Menüm dahı oğlum olsa Han Bayındırun karşusın alsa tursa kulluk eylese, men dahı 

baksam sevisem kıvansam güvensem didi”(Ergin, 2008:116) 

Bamsı Beyrek Banı Çiçek’e kendisini tanıttıktan sonra yanına karındaşlarını da alarak 

esir düştüğü kaleye saldırır, Bayburd Hisarında Şökli Melik’i yendikten sonra Bayındır Han’a 

ganimet getirir. 

 “Kuşun ala kanınını, kumaşın arusunı, kızun gökçegini, tokuzlama çırgap çuha hanlar 

hanı Bayındıra pencik çıkardılar “(Ergin, 2008:152-153)  

Yigenek babasını düşman elinden kurtardıktan sonra Bayındır Han’a beşte bir pay 

ganimet verirler. Elde edilen ganimetten Bayındır Han’a pay ayrılması, egemenliği tutmak 

için ayrılan bir pay olarak düşünülebilir.  

 

3.Büyüklüğün ve Zenginliğin Göstergesi Olan Han:  

Tanrı her zaman yücelerin yücesi olan her şeye gücü yeten varlıktır. O, “El- Kebir”dir. 

Tanrının yeryüzündeki temsilcisi olan Han’ında aynı sıfatlara haiz olması gerekir.  

Boylar, Bayındır Han’ın hareketiyle başlar, onun görkemli otağı kurulur ve Hanlar 

Hanı Han Bayındır yılda bir kez Oğuz beylerini bir araya getirip toy düzenler. Bu toylar 

mekân ve servet unsurları bakımından tam bir gösteriş toylarıdır. 

Bayındır Han’ın toyları için kalıp ifadeler dikkati çeker. Buna göre önce han “yerinden 

örü turar”, “ala çadır diker”, “İç Oğuz Taş Oğuz bigleri yığnak olur” ve müteakiben “yeme 

içme” gelir. Bayındır Han’ın mekân ve servet unsurları bakımından tam bir gösteri yaptığı 

söylenebilir. Bu toylarda Bayındır Han’ın muhteşem otağı, sayvanı, yerlere döşettiği ipek 

halıları standart bir üslûpla tasvir edilir (Duymaz 2005: 54). Yerle göğü birleştiren otağ 

Göktürk kağanlarının evreni içine alan kağanlık anlayışıyla benzerlik arz eder. (Ögel, 

1982:91) 

Benzer ifadeler diğer üç boyda da geçmektedir, bunlar; Kam Pürenüñ Oğlı Bamsı 

Beyrek Boyı; Kazılık Koca Oğlı Yigenek Boyı ve Begil Oğlı Emrenüñ Boyı. 

“Kam Gan oğlı Han Bayındır yirinden turmış idi. Şami günlüği yir yüzüne dikdürmüş 

idi. Ala sayvan gök yüzine aşanmış idi. Biñ yirde ipek halıçası döşenmiş idi. Hanlar hanı Han 

Bayındır yılda bir kerre toy idüp Oğuz biglerin konaklar idi”( Ergin, 2008:77) 

Kazılık esir düştüğü vakit, bir oğlu vardı, bu yiğit babasını öldü bilmekteydi. Bir gün 

Kara Göne oğlu Budak ile söz sataşırken Kara Budak, söz sataşmadan önce babasının esir 

olduğunu ve onu kurtarması gerektiğini belirtir. Böylece Yiğenek çok üzülür ve Bayındır 

Han’ın karşısına çıkar ve onu şu şekilde tasvir eder:  

"“Alan sabah sapa yirde dikilende ağ ban ivlü 

Atlas ile yapılanda gök sayvanlu 

Tavla tavla çekilende şahbaz atlu 

Çağıruban dad virende bol çavuşlu 

Yaykanduğında yağ tökilen bol mimetlü  
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Kalmış yiğit arhası 

Beze miskin umudı 

Türkistanun direği 

Tülü kuşun yavrusu 

Amıt suyunun aslanı 

Karaçuğun kaplanı 

Devletlü han meded(Ergin 2008:200-201)” 

Bu tasvir boylardaki en kapsamlı Bayındır Han tasviridir. 

4. Korkulan ve Cezalandırma Özelliği Olan Han:  

Kutsalı temsil eden Han, Tanrı gibi kötülükleri cezalandırabilir. Dirse Han’ın 40 yiğidi 

Boğaç Han’ın tahta çıkmasından haset eylerler, babasını oğluyla düşman eylerler ve bu 

durumu Bayındır Han’a duyurmakla tehdit ederler. Bayındır Han seni çağırır ve sana büyük 

kötülük yapar diye korkuttular. Bayındır Han’ın  ismi söylendiği zaman korkulur, tedirgin 

olunur.   

“Dirse Hanun oğlu böyle bid’at eylemiş diyeler, seni çağırdalar, Bayındır Hanun 

katında sana kazab ola, böyle oğul nene gerek, öldürsene didiler”(Ergin 2008:84) 

Diğer 20 yiğidi de Dirse Han’ın yanına gelirler ve onu korkuturlar bu durumdan 

Bayındır Han’ın haberinin olacağı tehdidini savururlar.  

5. Mükâfatlandırma Özelliği Olan Han:  

Tanrının yapılan her davranışı karşılıksız bırakmayacağı inanılır, iyilik yapanlar 

mükâfatlandırılır, kötülük yapanlar cezalandırılır. Tanrı tarafından kut verildiğine inanılan 

Hanların da böyle özellikleri vardır.   

Dirse Han boyunda,  Bayındır Han karşımıza çıkar ve Boğaç Han’a beylik verir.  

“Dirse Han burada oğlançuğı sağ idüğin bildi. Hanlar hanı Han Bayındır, oğlana 

biglik virdi, taht virdi”(Ergin 2008:94) 

 

6. İrade Kabiliyetine Sahip Olan Han:  

Tanrı, dilediğini yapar, o tanzim edicidir. Tanrısal özelliğe sahip olan Hanların 

kararları sorgulanmaz, kabul edilir. Han, kural koyucudur, töre sahibidir. Dünya bir saat gibi 

sürekli ve düzenli işlemeye devam eder. Kağanın görevi milletini, bayındır kılmaktır. 

Metafizik âlemdeki mutlak varlık, gerçek âlemde Bayındır Han kişiliğine yansıtılmıştır. 

Bayındır Han halkın gözünden uzak yaşamakta ve hayat sürmektedir. O yalnızca manevi 

hususları idare etmektedir. Onun yanında işini gören bir elçisi(başbuğ) yer alır. 

(Gökay,1973:CXLVII) Bayındır Han, savaşlara katılmaz, yetkisini Salur Kazan’a bırakmıştır. 

Hikâyelerde olaylara karışmayan Bayındır Han o yüzden oğuzların Hanlar Hanıdır. Salur 

Kazan’ın kimliği ayrıntılı şekilde verilirken Bayındır Han’ın tanımı daha sınırlıdır. Toylarda 

da bunu görebiliriz; Han sembolik olarak törenin gereğini yerine getirmek için toy 

düzenlerken Salur Kazan, aktif bir biçimde savaşlara, avlara katılmakta ve akınları bizzat 

yönetir. Yaratıcı gibi, Han da görünmez fakat manevi varlığı her zaman hissedilir.  

Çocuksuzluk sorununu işlendiği Dirse Han boyunda, Bayındır Han’ın adı yedi defa 

geçer.(Dirse Han, Bayındır Hanın sohbetine gelir, Bayındır Han’ın yiğitleri Dirse Han’ı 

karşılarlar, Bayındır Han’ın buyruğudur derler, Dirse, Bayındır Han’ın davranışını sorgular, 
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yiğitler tekrar, Bayındır Hanın buyruğudur derler, eşine Bayındır Han’ın uygulamasından 

bahseder) 

“Dirse Han kalkubanı yirinden örü turup kırk yiğidin boyuna alıp Bayındır Han’ın 

sohbetine gelür idi. Bayındır  Hanun yiğitleri Dirse Han’ı karşıladılar getürüp kara otağa 

kondurdular, Kara kiçe altına döşediler. Kara koyun yahnısından önine getürdiler. Bayındır 

Handan buyruk böyledür hanum didiler Dirse Han aydur: Bayındır Han benüm ne eksikliğüm 

gördi” (Ergin 2008:78). 

Aruz’un çobanı periyle cima sonrası Tepegöz doğar bu sırada Bayındır Han beğleriyle 

seyrandadırlar. Aruz oğlu Basat ile Tepegözü birlikte büyütmek için Han’dan(Bayındır) izin 

ister Bayındır Han’da ruhsat verir.  

 “Bayındır Han bigler ile seyrana binmişler di. Bu bınarun üzerine geldiler. Gördiler 

bir ibret nesne yatur, başu götü belürsüz. Aruz aldı bu oğlanı eteğine sardı. Aydur: Hanum 

bunu mana virin oğlum Basat ile besleyin didi. Bayındır Han senün olsun didi.”(Ergin 

2008:208) 

 

7. Tanrının Vekili Olarak Han:  

Tanrı, sevilenlerin en sevgilisidir. İnsan onunla olmayı, onunla zaman geçirmeyi, ona 

kul köle olmayı ister. Tanrının gölgesi olan Han’la olmak onun ordusunda yer almak, onun 

huzurunda hünerini göstermek oldukça önemlidir.  

Oğuz’un merkezi olan Bayındır Han’ın divanına ulaşabilmek için onun huzurunda bir 

başarı sergilemek önem arz etmektedir. Hanlar Han’ı Bayındırın divanına varabilmek için 

“Akındılı-görklü su” şeklinde ifade edilen hızlı akan sudan geçilmesi, “Arkulı yatan Ala 

Tağ”ın aşılması gerekir (Duymaz 1998:385). Alplık gösteren delikanlılar, babalarından beylik 

aldıkları gibi Hanlar Hanı Bayındır Han divanında da mevki sahibi olmaktadırlar.  

 Bayındır Hanın divanında mevki sahibi olmak için hüner göstermek gerekir, o 

topluma yön vermekte toplumu hareketlendirmektedir,  onun huzuruna varmak için sadece 

hüner yetmez ayrıca erdemli de olmak gerekir.  

Bay Büre de Bayındır Han’ın sohbetine katılır. Bayındır Han’ın karşısına Kara Göne 

oğlu Kara budak sağ yanına ise Kazan oğlu Uruz oturmuştur. Bu durumu gören Kam Püre 

hayıflanır ve ağlar. Bu durumu gören Bayındır Han’ın güveyisi Salur Kazan Kam Pürenin 

karşısına oturur ve niçin ağladığını sorar. Kam Püre kendisinin de bir erkek evladını olmasını 

ve Bayındır Han’ın divanın yer almasını arzu ettiğini söyler. Buradan anlıyoruz ki Bayındır 

Han’ın divanında olmak, ona hizmet etmek oldukça önemlidir. 

“Kalın Oğuz arkası Bayındır Hanun güyegüsi Salur Kazan kaba dinün üzerine 

çökdi…Menüm dahı oğlum olsa Han Bayındırun karşusın alsa tursa kulluk eylese, men dahı 

baksam sevisem kıvansam güvensem didi”(Ergin, 2008:116) 

Dirse Han’ın oğlunun Bayındır Han’ın güçlü boğasını yenmesi üzerine Dede Korkut 

oğlanın babasına oğluna at vermesini, koyun vermesini ister ve son olarak da şunu söyler: 

“Bayındır Hanun ağ meydanında bu oğlan cenk itmişdür, bir buğa öldürmüş, senün oğlunun 

adı Boğaç olsun” (Ergin 2008:83) 

Bamsı Beyrek Banı Çiçek’e kendisini tanıttıktan sonra yanına karındaşlarını da alarak 

esir düştüğü kaleye saldırır, Bayburd Hisarında Şökli Melik’i yendikten sonra Bayındır Han’a 

ganimet getirir. 

 “Kuşun ala kanınını, kumaşın arusunı, kızun gökçegini, tokuzlama çırgap çuha hanlar 

hanı Bayındıra pencik çıkardılar” (Ergin 2008:152-153)  



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

423 

Yigenek babasını düşman elinden kurtardıktan sonra Bayındır Han’a beşte bir pay 

ganimet verirler. Elde edilen ganimetten Bayındır Han’a pay ayrılması, egemenliği tutmak 

için ayrılan bir pay olarak düşünülebilir.  

“Kuşun ala kanınını, kumaşın arusunı, kızun gökçegini, tokuzlama çırgap çuha 

Bayındır Hana  pencik çıkardılar” (Ergin 2008:206) 

 

8. Birleştirici ve Bütünleştirici Özelliği Olan Han:  

Tanrı’nın en önemli özelliklerinden birisi de onun insanları bir araya getirmesidir. 

Tanrıyı temsil eden varlık da tıpkı onun gibi kuşatıcı olmalıdır.  

İç oğuz ve Dış oğuz beyleri sohbete katıldıkları zaman Bayındır Han’ın veziri Kazılık 

Koca’dan bahsedilir. Kazılık koca Bayındır Handan akın diler ve Bayındır Han akın izni verir. 

Buradan da şunu anlıyoruz ki Oğuzların geçimini yaptıkları ganimet oluşturuyordu. Akının 

amacı da bu ganimeti elde etmekti. Handan izin almadan akın gerçekleşmiyordu. Çünkü her 

şeyden sorumlu olan Han’dı. Akın izni toylarda alınan karar sonrasında gerçekleşebiliyordu.  

“Kam Gan oğlı Han Bayındır yirinden turmış idi. Kara yirün üstüne ağ ban ivin 

dikmiş idi. Ala sayvan gök yüzine aşanmış idi. Biñ yirde ipek halıçası döşenmiş 

idi. İç Oğuz Taş Oğuz bigleri Hanun sohbete dirilmiş idi. Yime içme oldu Kazılık 

Koca dirler idi ir kişi var idi. Bayındır Hanun veziri idi. Şarabun itisini başına 

çıkdı. Kaba dizin üzerine çökdi, Bayındır Handan akın diledi. Bayındır Han 

destur virdi. Nereye diler isen var didi(Ergin 2008:199) 

Egrek kardeşi Segrek’i kurtarmaya gittiği zaman kardeşine söyle seslenir: Hanlarının 

büyük sancak tutan Bayındır Han olduğunu, savaş günü önde giden at tepen alpımız Salur 

Kazan “ der. 

“Kaba alem götüren hanumuz Bayındır Han, kırış güni öndin deper alpumuz Salur 

Kazan” (Ergin 2008:232 

9. Adaletin Sembolü Olarak Han:  

Tanrı âdildir, adaletli olmayı ister, haksızlığa müsaade etmez. Tanrı’nın gölgesi kabul 

edilen Padişahların(Han)bu özellikleri taşıması gerekir. Türk kültüründe İslam dini öncesinde 

de Türkler her zaman âdil sıfatlarıyla ün kazanmışlardır.  

Beğil Oğlu Emren boyunda, Kam Gan oğlu Han Bayındır’ın yerinden kalkmasıyla 

otağını dikmesiyle hikâye başlar. Gürcistan’dan gelen haraç beklenildiği gibi değildir. Bir 

kılıç, bir at ve bir çomaktır. Bayındır Han bu duruma üzülür ve neden üzüldüğü sorulduğu 

zaman her yıl binlerce akçe haraç gelirken bu yıl bunların gelmesine üzülür. Ayrıca altın 

akçeleri pay etmek kolaydır bu sefer gelenleri pay etmek oldukça güçtür.  

“Kam Gan oğlı Han Bayındır yirinden turmış idi. Kara yirün üstüne ağ ban ivin 

dikmiş idi. Ala sayvan gök yüzine aşanmış idi. Biñ yirde ipek halıçası döşenmiş idi. İç Oğuz 

Taş Oğuz bigleri yığnak olmış  idi. Tokuz tümen Gürcistanun haracı geldi. Bir at, bir kılıç, bir 

çomak getürdiler. Bayındır Han katı saht oldı” (Ergin, 2008:216) 

Bu ganimeti nasıl pay edilmesi gerektiğini Dede Korkut’a sorar, Bayındır Han’da  bir 

yiğide verilmesini ister. Bayındır Han kime verilmesi gerektiğini sorar, sağına soluna bakar 

kimse razı olmaz en son Beğil bunları kabul eder. Dede Korkut hediyeleri Beğil’e verir. Beğil 

Gürcistan ağzına otağını kurdu orada ülkeyi savunur. Yılda bir kez Bayındır’ın divanına gelir. 

Bu durum oğuz Alplerinin Bayındır Han’a olan itaatini ve sadakatini gösterir.  



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

424 

“Dede Korkut aydur: Hanum bunun üçini dahı bir yigide virelüm didi, Oğuz iline 

karavul olsun didi. Han Bayındır kime virelüm didi, sğına soluna bakdı, kimse razı olmadı. 

Bigil razı oldu”(Ergin 2008:216) 

Beğil Oğlu Emren boyunda, Bayındır Han tez gelsin diye haber yolladı. Begil, 

Bayındır Han’ın elini öptü. Han, Beğili konakladı ona; at, kaftan, harçlık verdi. Üç gün 

ağırlardı, ava çıktılar Beğil Han’a hünerini gösterdi. Salur Kazan Beğil’in başarısını anlattı, 

Bayındır, hüner atın mı erin mi deyince Beğil Bayındır Han’ın hediyelerini geri verdi, küstü 

divanını terk etti. Eşiyle karşılaştı ve eşi ona “Ağ alunlu Bayındır Han’ın divanı vardın “ ne 

oldu der? Beğil eşine cevap verir. Ağ alunlu Bayındır Han çapar vardım, hanımızın nazarı 

bizden dönmüş gördüm, Oğuz’a asi oldum der. Hatunu: “Yiğidim big yiğidim, padişahlar 

Tanrının gölgesidir, padişa asi olanın işi rast gelmez”der. Buradan şunu anlıyoruz ki Bayındır 

Han’ın diğer bir sıfatı da “Padişah”tır. İç Oğuza Taş Oğuz’un Asi Olup Beyrek’i öldürdüğü 

boyda ölen Beyrek’in Padişahlar Padişah’ı ulaştığından bahsedilir( Ergin 2008:249)  

Ağ alınlu Bayıdırun divanına çapar vardum 

Ala gözlü bigler ile yidüm içdüm 

Kavumlu kavmı y ile görklü gördüm 

Hanumuzun nazarı bizden dönmiş gördüm 

İli güni göçerek tokuz tümen Gürcistana gidelüm 

Oğuza asi oldum bellü bilün  

Didi. Hatun aydur: Yigidüm big yigidüm, padişahlar Tanrınun kölgesidür, 

padişahına asi olanun işi rast gelmez (Ergin 2008:218) 

 

Sonuç  

Dede Korkut Kitabında, Oğuzların beylerbeyi olarak geçen Bayındır Han savaşlara ve 

akınlara katılmaz, bu misyonu kızını verdiği Salur Kazana vermiştir. Dede Korkut’u dahi zor 

durumdan o kurtarabilir, taht verir,  o gösterişin sembolüdür, onun altın evi ve bin yerde ipek 

halısı serilidir, herkes onun ordusunda yer almak ister,  ondan korkulmakta, kulağına bir 

şeyler gitmesinden çekinilmektedir. Bizim kanaatimize göre, Tek Tanrı inancına inanan 

Türkler Tek Tanrıya ait vasıfları Hakan’da toplamışlardır. Bu özellikler metafizik âlemdeki 

kendi hayatlarının iz düşümü, simetrisi hayalindeki Tanrı anlayışının yansımasıdır. Osmanlı 

Devletinde tek gücün sahibi padişaha “Zillullah-i fil alem” (Allah’ın yeryüzündeki gölgesi) 

sıfatının verilmesi bu inancın yansımasıdır diyebiliriz.  
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YARA DEĞĠL SEVGĠ YARAT: ASĠT SALDIRILARI* 

 

Çiğdem BĠLGE**              Ümran OSKAY*** 

Öz 

Bu makalenin yazılmasının amacı asit saldırısına uğrayan kadınların yaşadıkları zorlukları vurgulamak 
ve gün geçtikçe artan bu saldırılar ilgili farkındalık yaratmaktır.  

Kuzey Asya’da özellikle kadınlara yönelik uygulanan ve gittikçe artan asit saldırıları,  aile içi şiddet ve 
cinsiyete dayalı şiddette kullanılan bir araçtır. Sadistik bir eylem olarak uygulanan bu saldırılar, genellikle 
erkekler tarafından kadınlara yönelik şiddet eylemi olarak gerçekleştirilmektedir. Asit saldırılarının artmasının 
nedenleri arasında cinsiyet eşitsizliği ve ayrımı, sevgi veya aşkın karşılıksız olması, cinsel kıskançlık, ekonomik 
ya da arazi anlaşmazlıkları, nefret ve intikam, asidin kolay bulunabilir ve ucuz olması, asit satışının 
denetlenmemesi ve faillerin genellikle cezasız kalması yer almaktadır. Asit şiddetinde kullanılan en yaygın asit 
tipleri sülfürik asit, nitrik asit ve hidroklorik asittir. Bu asit çeşitleri fırlatma, dökme ya da sprey şeklinde 
uygulanmakta ve doğrudan deri ile temasları sonucu doku harabiyeti meydana getirmektedir. Saldırı sonrası asit 
buharının solunum sıkıntısına yol açtığı,  tedavi edilmeyen vakalarda ölümle sonuçlanan enfeksiyonlar meydana 
gelebildiği de bildirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Asit Saldırısı, Şiddet, Kadın, Kezzap, Sülfürik Asit. 

MAKE LOVE NOT SCAR: ACID ATTACK 

Abstract 

The purpose of writing this article to highlight the problems faced by women who suffered from acid 
attacks and these attacks are increasing day by day to raise awareness about them. 

Acid attacks which is increasing and especially apply to women, is a tool used in domestic violence and 
gender-based violence. These attacks as an act of sadistic applied, which is generally carry out as acts of 
violence against women by men. Gender inequality and discrimination, unrequited love or not love, jealousy, 
sexual, economic or land disputes, hatred and revenge, may be cheap and easy acid, not supervised sale of acid 
and  the perpetrators often go unpunished are among the reasons for the increase of the acid attack. Sulfuric acid, 
nitric acid and hydrochloric acid are the most common type of acid used in the acid violence. These types of acid 
are apply by throwing, pouring or spraying and the results of direct contact with the skin constitute tissue 
damage. After the attacks acid fumes cause respiratory distress, fatal infections have also been reported in 
patients who are not treated may occur.  

Keywords: Acid Attacks, Violence, Woman, Vitriol, Sulfuric Acid. 
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GĠRĠġ 

Şiddet insan yaşamının her alanında görülebilen ve dünyada giderek artan önemli bir 
toplum sağlığı sorunudur. Şiddet yaygın olarak erkek tarafından kadına ya da çocuğa karşı 
uygulanır (Güler ve diğerleri, 2005:51-6). Asit saldırıları kuzey Asya ülkelerinde kadına 
yönelik şiddet açısından gittikçe büyüyen bir problem haline gelmektedir. Özellikle son 
yıllarda Bangladeş, Pakistan, Hindistan ve Kamboçya’da görülen kadınlara yönelik asit 
saldırıları aile içi şiddet ve cinsiyete dayalı şiddetin yeni silahı olarak kullanılmaktadır. 
Sadistik bir eylem olan bu saldırılar, asidi fırlatma, dökme ya da sprey şeklinde uygulanır. 
Genellikle kadının yüzüne doğru yapılan bir eylemdir ve kadını öldürmek, zarar vermek ya da 
kurbanın vücudunda kalıcı iz bırakmak için yapılır. Akü asidi veya kezzap yağı diye bilinen 
sülfürik asit genellikle tercih edilen asit çeşididir (Dubey, 2015:82-96).  

Hindistan’daki bir çalışmada asit saldırılarının genellikle erkekler tarafından 
gerçekleştirildiği bildirilmiştir (Ahmad, 2012:110-20). Amerika, Almanya, Fransa gibi 
gelişmiş ülkelerde de asit saldırıları bildirilmesine rağmen daha çok kuzey Asya ülkelerinde 
kadına yönelik bir şiddet eylemi olarak görülmektedir (Dubey, 2015:82-96). 1985 ile 2010 
yılları arasında Kamboçya’da kayıtlı hayatta kalan asit saldırısı vaka sayısı 271’dir (CASC-
2010). Pakistan’da 2002 yılında 280 kadın asit saldırısında hayatını kaybederken 750 kadın 
saldırının izi ve travmasıyla hayatta kalmıştır 
(http://www.irinnews.org/report/34245/pakistan-acid-burnvictims-smile-again, 25.10.2016). 
Bangladeş’te ise 2003 yılından sonraki dört yıl içerisinde 864 kadın asit saldırısına uğramıştır 
(http://www. acidsurvivors.org/Statistics, 25.10.2016). Ayrıca bu ülkede 1999-2010 yılları 
arasındaki kayıtlı 2500 asit saldırısı vakasının %80’i kadına yönelik yapılmıştır ve kadınların 
%70’i 18 yaşın altındadır (Ahmad, 2012:110-20; http://www.acidsurvivors. 
org/AR_2009.pdf, 26.10.2016). Hindistan’da ise bu tür saldırılara karşı herhangi kayıtlı bir 
veri olmamasına rağmen Hindistan gazetelerinin araştırması sonucunda 2002-2010 yılları 
arasında 153 bildirilmiş vaka bulunmuştur (Dubey, 2015:82-96). Fakat bu vakaların 
hiçbirinde suçlu tutuklanmadığı gibi, sanığa mahkeme tarafından hoşgörü ile davranılarak 
kurban kadın korkusuyla baş başa bırakılmıştır. Bu durum kurbanın korkusu ya da sosyal 
stigmatadan dolayı kayıtlı olmayan birçok asit saldırısı mağduru olduğunu düşündürmektedir 
(Ahmad, 2012:110-20). 

Asit Saldırılarının Nedenleri 

Cinsiyet eşitsizliği ve ayrımı, asidin kolay bulunabilir ve ucuz olması, asit satışının 
denetlenmemesi, faillerin cezasız kalması asit saldırılarının yaygın olmasının nedenleri 
arasındadır. Asit saldırıları aynı zamanda sevgi veya aşkın karşılıksız olması, cinsel 
kıskançlık, ekonomik ya da arazi anlaşmazlıkları, nefret ve intikam gibi nedenlerle de 
yapılmaktadır (Ahmad, 2012:110-20; http://www.licadho-
cambodia.org/reports/files/41acid%20report%20English.pdf, 25.10.2016). Özellikle Hindistan 
ve Bangladeş’te bir erkeğin evlilik teklifini reddetmek asit saldırısına maruz kalmada önemli 
bahanelerden biri olup asıl amacı kendisinin olmayan kadını başkasına yar etmemek için onun 
güzelliğini elinden almak istemeleridir (Ahmad, 2012:110-20, CSAAAW, 2007).  

 

 

http://www.irinnews.org/report/34245/pakistan-acid-burnvictims-smile-again
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/41acid%20report%20English.pdf
http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/41acid%20report%20English.pdf


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

428 

Asit Saldırılarının Sonuçları 

Asit şiddetinde kullanılan en yaygın asit tipleri sülfürik asit, nitrik asit ve hidroklorik 
asittir. Sülfürik asit, akü asidi ve güçlü temizleyici olarak satılmaktadır (Janewelsh, 2009:1-
102). Bu kimyasal maddelerin doğrudan deri ile teması sonucu kurbanın teni, dokusu ve hatta 
kemikleri bile zarar görebilir (Dubey, 2015:82-96). Cildin asitle teması sonucunda asidin az 
şiddetli etkileri kızarıklık, kalıcı saç kaybı ve yanmadır. Asidin uzun dönem kalıcı etkileri ise 
skar yarası, çirkinleşme, hayati vücut organlarının harabiyeti, solunum hastalıkları ve bazen 
de ölümdür (Zakar ve diğerleri, 2011:372-84). Temas bölgesi ilk başta ağartılmış olarak 
görünürken daha sonra kahverengi bir renk almaktadır. Geniş yanıklar ölümcül olabilir. Eğer 
asit hızlı bir şekilde su ile temizlenmezse, kurbanın derisini ve etini eritir, hatta kemikleri bile 
etkileyebilir. Eğer asit yüze fırlatılırsa, kurbanın gözlerini, kaşlarını, kulağını, dudağını, 
burnunu ve ağzını yakar. Göz ile teması sonucu görme kayıpları meydana gelir. Saldırı 
sonucu birçok kurbanın tek ya da iki gözünü kaybettiği bildirilmiştir. Asit saldırısı sonrası ilk 
beş (5) dakikalık süreç yüzeysel yanık oluştururken, otuz (30) dakikada derin yanıklar 
oluşmaktadır. Saldırı sonrası asit buharı akciğerlerde solunum sıkıntısı da yapabilir. Tedavi 
edilmeyen vakalarda ölümle sonuçlanan enfeksiyonlar da meydana gelebilir (Dubey, 2015:82-
96, Evan ve diğerleri, 2008:340-5). 

 Asit saldırılarının fiziksel zararlarının yanında depresyon, korku, insomnia, kabus 
görme, baş ağrısı, dış dünyaya yüzünü göstermekten utanma, zayıflık, yorgunluk, 
odaklanmada zorluk, kendini değersiz hissetme, özsaygısını yitirme gibi olumsuz psikolojik 
etkileri de vardır. Asit saldırıları sonucunda kadınlar çok sayıda cerrahi ve plastik operasyon 
geçirmek zorunda da kalmaktadır. Bu kadınların ruhlarına ve bedenlerine açılan yaralar 
yüzünden beden imajının bozulmasıyla birlikte asla eskisi gibi gülümsemeyi 
başaramayacakları açıkça ortadadır (Ahmad, 2012:110-20). 

Asit Saldırılarının Yasal Yönü 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1923 yılında kadına yönelik şiddetin ortadan 
kaldırılmasına yönelik bir beyanname yayınlamış ve asit saldırılarının yoğun olduğu birçok 
ülke de beyannameyi onaylamıştır. Bu beyannamenin amacı ülkelerin kadına yönelik şiddeti 
kanunlarla önlemeleridir. Bu saldırıların en sık yaşandığı bilinen Hindistan’da saldırıların 
%80’i kadınlara yönelik yapılmaktadır. Bu bulgunun ışığında saldırıların cinsiyet 
eşitsizliği/ayrımı ile ilgili olduğu söylenebilir. Hindistan hukuk komisyonu asit saldırılarının 
evliliği reddetme, kıskançlık gibi nedenlerle genellikle genç kadınlara yönelik uygulandığını, 
bunun yanında kadını susturmak ve kontrol etmek amacıyla silah olarak kullanıldığını 
belirtmiştir (Mittal ve diğerleri, 2014:61-4).  Hindistan’da ceza için bu saldırıların yasal bir 
dayanağı bulunmamaktadır. Fakat son zamanlarda tüm dünyadaki kamuoyu bakısıyla acı 
verme, isteyerek acı verme, cezalandırmak amacıyla isteyerek acı verme ve tehlikeli silahla 
cezalandırmak amacıyla isteyerek acı verme” olarak 4 bölümde cezalandırma işlemi 
yapılmaktadır. Cezalandırmalar, para cezasının yanında, 3 yıl ile ömür boyu hapis cezası 
arasında değişmektedir.  Ayrıca Hindistan hukuk komisyonu tarafından eskiden günümüze 
kadar marketlerde ucuz ve kolay satılan asidin satışı üzerinde denetim mekanizması kurulması 
planlanmaktadır (Mennon ve diğerleri, 2013:1-9). Fakat bu hükümler asit saldırıları ile başa 
çıkmak için yetersiz kalmıştır (Verma, 2012:197-207). 
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 Bangladeş’te ise asit vakası sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ülkede asit şiddetine 
karşın özel yasalar çıkmasına rağmen asit şiddeti gösteren kişiler en fazla 10 yıla kadar hapis 
cezası almışlardır. 2002 yılında Bangladeş hükümeti asit suç kontrol hareketi ve asit kontrol 
hareketi olmak üzere iki adet kapsamlı yasayı yürürlüğe koymuştur. Bu yasalar asit 
saldırılarına karşı cezaları arttırarak, saldırı durumları için özel mahkeme prosedürlerini 
geliştirmiştir. Bu cezalar ise para cezasının yanında 3 yıl ile ömür boyu hapis cezası arasında 
değişmektedir (http://www. acidsurvivors.org/Statistics, 25.10.2016). 

 Kayıtlara göre Pakistan’da ise asit saldırıları her an görülebilmekte ve her yıl 
artmaktadır. 2012 yılındaki kayıtlara bakıldığında 2010 yılında yapılmış olan asit saldırılarına 
oranla 65 vaka daha fazla olduğu görülmektedir. Buna karşın Pakistan hükümeti tarafından, 
2011 yılında, bu tür saldırılara karşı oluşturulan yeni cezalar en az 14 yıl, en fazla para cezası 
ile birlikte ömür boyu hapis cezası olarak değiştirilmiştir (Verma, 2012:197-207).    

 Kamboçya’nın istatistiklerine bakıldığında ise, asit saldırısı kurbanlarının yardım 
derneğine göre, asit saldırılarının tedavisini aramayan ya da şikâyetçi olmayan kurbanların 
çok olduğu belirtilerek bu istatistiklerin gerçeği temsil etmediği ifade edilmiştir. Kamboçya 
hükümeti tarafından bu çirkin saldırılara karşı yeni kanunlar 4 Kasım 2011 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Buna göre eğer saldırı kurbanın ölümü ile sonuçlanırsa fail ömür boyu 
hapis cezasına çarptırılır (CASC, 2010).  

 Ülkelerin bu cezalandırma sistemlerine bakıldığında hepsinin bu saldırılar hakkında 
gerekli değişikler yaptığını söylenebilir. Etkili bir hukuk için, devlet tüm organları ile etkin ve 
verimli çalışmalıdır. Buna karşın kurbanların şikâyetleri ve acıları devam edecektir (Verma, 
2012:197-207). 

Bu nedenle caydırıcı cezaların yanı sıra cinsiyet eşitsizliğini ve kadına yönelik şiddeti 
ortadan kaldırmaya yönelik politikaların oluşturulması da önem kazanmaktadır. 

SONUÇ  

Asit saldırıları genellikle erkekler tarafından kadınları baskılamak ve kontrol etmek 
amacıyla uygulanan, kurbanların gelecek yaşamlarını çalan, kurbanlara fiziksel ve mental 
hasar bırakan şiddet eylemleridir. Bu saldırılar için gerekli hukuk reformlarının yapılması 
olumlu bir işarettir. Fakat bu cezalandırmalar, asit saldırılarının her geçen gün arttığı 
düşünülürse, yeterli değildir. Bunun için polis ve yargının kadına yönelik şiddet konusunda 
daha çok duyarlı olması ve bunu uygulamada görünür kılması gereklidir. Asit saldırılarını 
önlemek için ahlaki yenilenme, kültürel değerlerin yeniden hayat bulması, bütüncül eğitimin 
güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması yararlı olabilir. Bunun yanında 
medya aracılığıyla bu suça karşı kamu reklamları yapılabilir. En çok asit saldırılarının 
yaşandığı ülkelerde devlet tarafından uygulamaya konulan ağır diye düşünülen cezalara 
rağmen, kadınlara yönelik asit saldırıları artarak devam etmektedir. Acaba gerçekten sadece 
hapis cezası yeterli midir? Acaba kadın erkek eşitliği sağlanmadan şiddet yok edilebilir mi? 

KAYNAKLAR 

Ahmad, N. (2012). Weak Laws against Acid Attacks on Women: an Indian Perspective. 
Medico-Legal Journal, 80(3), 110-20. 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

430 

Cambodian Acid Survivors Charity (CASC-2010). April–june, quarterly report 4.  

CSAAAw (Campaign and Struggle against Acid Attacks on Women) (2007). Burnt Not 
Defeated (1st edition). Bangalore: a report by CSAAw. 

Dubey, N.P. (2015). Acid Violence Cases and Its Forensic Aspect. The Indian Police Journal, 
63(3), 82-96. 

Evan, W.M., Kirsten, A.T., Valerie, J.R. (2008). Sulfuric Acid Injury. Am J Forensic Med 
Pathol, 29, 340–5. 

Güler, N., Tel, H., Tuncay, F.Ö. (2005). Kadının Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakışı. C. Ü. 
Tıp Fakültesi Dergisi, 27(2), 51 – 6. 

Janewelsh. (2009). It was Like Burning In Hell: A Comparative Exploration Of Acid Attack 
Violence. Thesis, The Center for Global Initiatives at the University of North 
Carolina-Chapel Hill, 1-102.  

Mennon, P., Vashishtha, S. (2013). Vitriolage&India - The Modern Weapon of Revenge. 
International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2(10), 1-9. 

Mittal, P., Dhattarwal, S.K. (2014). Vitriolage: The Curse of Human Origin. Medical Science, 
6(21), 61-4. 

Verma, H. (2012). Acid Violence against Women and its Socio-Legal Implications: The 
Indian Perspective. Civil and Military Law Journal, 48(3), 197-207. 

Zakar, R., Zakar, M.Z. and Kramer, A. (2011). Spousal Violence against Women in the 
Context of Marital In equality: Perspectives of Pakistani Religious Leaders. 
International Journal of Conflict and Violence, 5(2), 372-84. 

Ġnternet Kaynakları 

Acid Survivors Foundation (ASF). Statistics, http://www. acidsurvivors.org/Statistics (erişim 
tarihi: 25.10.16) 

Acid Survivors Foundation, Bangladesh, annual report 2009:15, http://www.acidsurvivors. 
org/AR_2009.pdf (erişim tarihi: 26.10.16).LICADHO (2003). 

”Living in the Shadows: Acid Attacks in Cambodia.” Phnom Penh, Cambodia: Project 
Against Torture, a report by Cambodian League for the Promotion & Defense of Human 
Rights (LICADHO), 2003:1-19. http://www.licadho-
cambodia.org/reports/files/41acid%20report%20English.pdf (erişim tarihi: 25.10.16) 

http://www.irinnews.org/report/34245/pakistan-acid-burnvictims-smile-again (erişim tarihi: 
25.10.16) 

 

 

http://www.irinnews.org/report/34245/pakistan-acid-burnvictims-smile-again


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

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

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

431 

YAPAY SĠNĠR AĞLARIYLA KONTROL ġEMALARINDA ÖRÜNTÜ TANIMA* 

 
ġebnem KOLTAN YILMAZ**1   M. Mustafa YÜCEL***2 

Öz 

Kontrol şemaları, süreç değişkenlerinin analizi için kullanılan istatistik araçlardır. Süreç kontrol altında olduğu 
sürece şema üzerinde normal dağılıma uygun bir şekil; özel nedenlerin etkisiyle kontrol dışına çıktığında ise 
farklı şekiller meydana gelmektedir. Doğal ve doğal olmayan örüntüleri tanıma, kontrol altındaki süreç 
koşullarını sürdürmek ve değişkenliğe sebep olan potansiyel nedenleri belirlemek için İstatistiki Süreç Kontrolü 
(İSK) içerisinde önemli bir görevdir. Örüntü tanıma için, örnekler yardımıyla öğrenen Yapay Sinir Ağları (YSA) 
kullanılmasıyla bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı otomatik sistemlerin süreç hakkında bilgi üretmesi 
sağlanabilmektedir. Bu çalışmada amaç, YSA kullanılarak yapılan Kontrol Şemalarında Örüntü Tanıma (KŞÖT) 
çalışmalarını incelemek, bu çalışmada kullanılan modelleri ve üstünlüklerini ortaya koymaktır. Diğer 
çalışmalarından farklı olarak bu araştırmada, YSA modellerine göre sınıflandırma yapılmış ve modellerin 
topolojileri çıkartılmıştır. Bununla birlikte farklı YSA modellerinin hem kendi aralarında hem de alternatif 
yöntemlere göre karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Çalışmaların ve uygulamaların saptanmasını, incelenmesini 
ve yorumlanmasını amaçlayan bu araştırma için veriler nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 
yoluyla toplanmış ve ulaşılan çalışmaların içerik analizleri yapılmıştır. Sonuçlar, farklı tipteki YSA modellerinin 
örüntü tanımada başarıyla kullanıldığını, en çok kullanılan modelin Çok Katmanlı Algılayıcılar (ÇKA), ÇKA 
modeli için en çok kullanılan öğrenme algoritmasının Geri Yayılım olduğunu göstermektedir. Karşılaştırmalı 
çalışmalarda, YSA kendi aralarında kıyaslandığında ÇKA’dan daha üstün modellerin olduğu; alternatif 
yöntemlerle kıyaslandığında ise YSA daha üstün performans göstermesine karşın daha yüksek tanıma oranı 
gösteren yöntemlerin de olduğu belirlenmiştir. YSA topolojileri incelendiğinde; girdi, çıktı ve katman sayılarının 
model önemli olmaksızın farklılık gösterdiği; ayrıca, YSA eğitim parametreleri grubunun ve yapılandırmasının 
farklı yöntemler aracılığıyla geliştirilebileceği de yine bu çalışmaların sonuçlarında görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler İstatistiki Süreç Kontrolü, Kontrol Şemalarında Örüntü Tanıma, Yapay Sinir Ağları, Çok 
Katmanlı Algılayıcılar, Doğrusal Vektör Kuantizasyon 

CONTROL CHARTS PATTERN RECOGNITION WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
 

Abstract 

Control Charts is a statistical tool used for analysis of process variability. As long as the process is under control 
there are shapes suitable for normal distribution on the control charts but when the process out of control as a 
result of special causes the different shapes are formed. Recognition of natural and unnatural patterns is an 
important task in Statistical Process Control (SPC) to maintain controlled process conditions and to determine 
variability which are originate from potential causes. Automated systems which are transferred to knowledge and 
experience can be produced knowledge about process with using Artificial Neural Networks (ANN) who learn 
the help of examples. The goal in this study is to review the Control Charts Pattern Recognition (CCPR) studies 
having use of ANN and to demonstrate the model used in and their superiority. Unlike other studies, in this 
research, classification was made according to YSA models and topologies of the models were determined. 
However, different ANN models have been compared among the others and alternative methods. For this 
research, which aims at the identification, examination and interpretation of studies and applications, datas are 
collected through document review. And then, content analyzes of the studies were conducted. The results show 
that different types of ANNs are successfully used in pattern recognition, the most widely used model is Multi 
Layered Perceptrons (MLP) and the most widely used learning algorithm for the MLP is Back Propagation. In 
                                                           
*Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında tamamlanan “Doğrusal 
Vektör Kuantizasyon Modeli Kullanılarak Yapay Sinir Ağlarıyla Kontrol Şemalarında Örüntü Tanıma: Hazır 
Beton Üreten Bir İşletmede Uygulama” adlı doktora tezinden üretilmiştir. 
**Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, sebnem.yilmaz@inonu.edu.tr 
***Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, mustafa.yucel@inonu.edu.tr 
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comparative studies; there are superior ANN models than MLP when they compared among themselves. 
Although ANNs performed better, it is determined that there are also methods with a higher recognition rate 
when they compared with alternative methods. When ANN topologies are examined; the numbers of input, 
output and layer are different whatever the model is. It is also seen in the results of these studies that the group of 
ANNs’ training parameters can be developed through different methods. 

Keywords: Statistical Process Control, Control Charts Pattern Recognition, Artificial Neural Networks, Multi 
Layered Perceptrons, Linear Vector Quantization. 

1. GiriĢ 

Bir üretim sürecinin temel amacı, çeşitliliklere uygun ürün üretmektir ve bir süreç ne 
kadar iyi bir şekilde tasarlanmış olursa olsun doğal olarak bir değişkenliğe sahiptir. Üretim 
sürecindeki değişkenliği meydana getiren hatalı ürünlerin oluşma nedenleri, hatanın oluşup 
oluşmayacağının tahmin edilebilmesi, hata oluşumunu etkileyen üretim süreci 
parametrelerinin belirlenmesi veri analiziyle kolaylaşmaktadır (Öztürk ve diğerleri, 2012:1). 
Bu durum da ürünün bir kalite karakteristiğinin belirlenmesi ve üretim hattındaki süreçlerin 
bu karakteristik kapsamında izlenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu amaçla, kalite 
karakteristiği sürekli ölçülerek, ölçülen değerler kontrol şemaları üzerine yerleştirilmekte, 
yorumlanmakta ve süreç hakkında kararlar verilmektedir (Öztemel, 2012:126). 

Kontrol şemaları, kolay kullanımı ve diğer şemalara göre sapmaları daha hızlı bulması 
nedeniyle İstatistiki Süreç Kontrolü (İSK)’da çok geniş bir uygulama alanı bulmuş; süreç 
ortalamasını ve değişiklikleri görüntülemek için güçlü bir araç olmuştur (Yi, 2001:5; Cheng, 
1995:51). Kontrol şemaları, H0: Süreç kontrol altındadır ve H1: Süreç kontrol altında değildir 
hipotezlerini test etmektedir. Kontrol sınırları içerisine düşen bir nokta, H0 hipotezini kabul 
etmek; kontrol sınırları dışına düşen bir nokta H0 hipotezini reddetmek anlamına gelmektedir. 
Bu durumda, süreç denetlenirken karşı karşıya kalınan iki tip hata ortaya çıkmaktadır. I. tip 
hata, süreç gerçekte kontrol altında iken kontrol dışı olduğuna karar vermek; II. tip hata ise 
süreç gerçekte kontrol dışında iken kontrol altında olduğuna karar vermektir. I. tip hata 
yapıldığında katlanılacak sonuçlar; gerçekte süreçte özel bir nedene bağlı bir değişim 
olmadığı halde süreci durdurup özel neden aramak ya da gerekli olmadığı halde süreçte 
birtakım düzeltmeler yapmaktır. II. tip hata yapıldığında katlanılacak sonuçlar ise gerçekte 
özel bir nedenden kontrol dışında olan sürecin hatalı üretiminin devam ettirilmesi ile ortaya 
çıkan hatalı ürünün maliyetlerin artmasına yol açmasıdır. Bu iki tip hatanın zararı, kontrol 
şeması yöntemi ile en aza indirilebilmektedir (Yılmaz ve Yücel, 2015:3). 

Kontrol şemalarıyla sürece ilişkin yorumların yapılması; grafiğe ait parametrelerle, 
önceden belirlenmiş bazı kurallara göre olmakla birlikte kontrol şemaları üzerinde oluşan 
şekillerin yorumlanması ile de gerçekleştirilmektedir. Bu şekiller, sürecin normal olması 
durumunda normal dağılıma uygun görünmekteyken süreç kontrol dışına çıktığında sürecin 
ortalama değeri ve dağılımı değişmekte, farklı şekiller oluşabilmektedir. Kontrol şemalarında 
gözlenen doğal örüntüler kadar doğal olmayan örüntüleri tanıma da süreç iyileştirme için 
değerli bilgiler sağlamaktadır (Bargash ve Santarisi, 2004:636; Cheng ve Cheng, 2009:311-
312; Öztemel, 2012:126).  

Literatürde en çok karşılaşılan kontrol şeması örüntüleri; normal, tekrarlayan çevrim, 
aşağı eğilim, yukarı eğilim, aşağı ani kayma, yukarı ani kayma gibi altı farklı örüntü tipinden 
biriyle gösterilmektedir (Cheng ve Cheng, 2009:312; Gauri, 2010:1062; Kiran ve diğerleri, 
2010:194; Lopez ve diğerleri,2012:5; Noskievicova, 2013:2; Olgun, 2011:2; Öztemel, 
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2012:128; Sağıroğlu ve diğerleri, 2000:141; Wu, 2010:3465). Şekil 1 kontrol şemalarında 
gözlenen normal ve normal olmayan örüntüleri göstermektedir. 

 

 
 

ġekil 1: Kontrol Şeması Örüntüleri 
 

Normal örüntü, üretim hattında her şeyin normal olduğunu, üretimdeki değişikliğin 
sadece kontrol altında tutulamayan faktörlerden kaynaklandığını göstermektedir. Eğilimler, 
aşağı ya da yukarı yönde olabilen sürekli hareketlerdir ve kalite karakteristiğindeki ortalama 
değer zaman içerisinde artmakta ya da azalmaktadır. Ani kayma olarak adlandırılan örüntüler 
ise süreç ortalamasındaki ani ya da beklenmedik bir değişim olarak tanımlanmaktadır; artma 
ya da azalma olarak ortaya çıkabilmektedir. Tekrarlayan Çevrim, çevresel koşullardaki 
sistematik değişimlerden kaynaklanan, kalite karakteristiğinde zaman içerisinde birbirini 
tekrar eden periyodik şekillerin oluşması durumudur (Cheng ve Cheng, 2009:311-312; 
Öztemel, 2012: 128; Olgun, 2011:25). 

Günümüz üretim sistemleri, klasik kontrol semalarıyla açıklanamayacak kadar 
karmaşıklaşmıştır. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, karmaşık ve büyük ölçekli 
problemleri karar verme yöntemleri kullanılarak çözmeyi mümkün kılmıştır (Mitra, 2008:7). 
Bu nedenle süreç verilerinin çevrim içi saklandığı ve analiz edildiği günümüzün otomasyona 
dayalı üretim ortamında kalite kontrol için otomatik örüntü tanıma geliştirme ihtiyacı gerekli 
olmaktadır. Yapay Zeka (YZ) teknikleri ile oluşturulan sistemler sayesinde bu işlemler daha 
kısa sürede gerçekleşmektedir (Kaya ve diğerleri, 2005:93). 

Yapay Sinir Ağları (YSA) (Artificial Neural Networks (ANN)), değişkenler arasında 
karmaşık, karşılıklı etkileşimin bulunduğu durumlarda ya da tek bir çözüm kümesinin 
bulunmadığı durumlarda başarılı sonuçlar üreten bir YZ tekniğidir (Benli, 2005:34). Yapısı ve 
fonksiyonları, insan beynine ait biyolojik sinir sisteminin yapısına ve bilişsel süreçlerine 
dayanmaktadır. İnsan beyninin hesaplama yöntemlerini taklit etme ve biyolojik sinir 
sistemlerini anlama ile ilgilenen bilim adamları tarafından geliştirilmiş modeller sınıfıdır 
(Shachmurove, 2002:8). Beynin tüm fonksiyonları bilinmediği için belirli oranlarda benzetim 
yapılarak karar verme algoritmaları geliştirilmiştir. Böylece; insan beyninin özelliklerinden 
olan öğrenme yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri, herhangi 
bir yardım almadan otomatik olarak yapmak amacıyla modellenen bilgisayar sistemleri ortaya 
çıkmıştır (Yılmaz, 2014:35). Bilgisayar sistemleri önce bir örnek almakta ve bu örnekten bazı 
bilgileri öğrenmekte, daha sonra ikinci örneğe bakarak biraz daha bilgi edinmekte, 
öğrenilecek olay ile ilgili bütün örnekler defalarca gözden geçirilerek tekrarlaması sonucunda 
ise olayla ilgili genellemeler yapmaktadır (Nabiyev, 2010:537; Öztemel, 2012:21-22,31). 
YSA’nın eğitilmesi olarak tanımlanan bu süreç, belirli kurallar çerçevesinde olmaktadır ki bu 
kurallara öğrenme kuralları adı verilmektedir. YSA eğitimi için birçok öğrenme kuralı 
kullanılmaktadır ve bu öğrenme kuralları kullanılan YSA’nın amacı ve ağın topolojisi ile 
doğrudan ilişkilidir (Bayır, 2006:30).  

            Normal                   Yukarı Eğilim            Aşağı Eğilim          Yukarı Ani Kayma     Aşağı Ani Kayma        Tekrarlayan Çevrim 
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Kontrol şemalarında oluşan doğal ve doğal olmayan örüntüleri tanımak, kontrol 
altındaki süreç koşullarını sürdürmek ve değişkenliğe sebep olan potansiyel nedenleri 
belirlemek amacıyla YSA kullanılması; bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı otomatik sistemlerin 
süreç hakkında bilgi üretmesini sağlayabilmektedir. Örüntü tanımada/sınıflandırmada YSA 
kullanılmasının nedeni, YSA’nın karmaşık ve gürültülü örüntü verileriyle çalışabilmesi, 
sonucun iyi kalitede bir dağılıma ulaşmasıdır. Ayrıca YSA ile oluşturulan modeller 
uygulamaya geçirildiğinde kalite kontrol problemlerinin çözümünde etkin olarak 
kullanılabilmektedir. 

Genel olarak YSA ile tahmin, sınıflandırma, veri ilişkilendirme, veri kavramlaştırma ve 
veri filtreleme fonksiyonlarını gerçekleştirmek mümkündür. Bir problemin çözümü için 
uygulanacak olan YSA modeli öncelikle problemin türüne bağlıdır. Ancak amaçlarına göre en 
yaygın kullanılan YSA modelleri bulunmaktadır. Bu yaygın kullanılan modeller Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

 
Tablo 1. Kullanım Amaçlarına Göre Yapay Sinir Ağı Modelleri 

Kullanım Amacı Ağlar 

Tahmin  Çok Katmanlı Algılayıcılar (ÇKA) (Multi Layered Perceptrons) 

Sınıflandırma 
 Doğrusal Vektör Kuantizasyon (DVK) (Learning Vector Quantization (LVQ)) 
 Sayaçlı Yayılım (Counter-Propagation) 
 Olasılık Sinir Ağı (OSA) (Probabilistic Neural Network (PNN)) 

Veri ĠliĢkilendirme 

 Hopfield Ağı(Hopfield) 
 Boltzman Makinesi (Boltzman Machine) 
 Hamming Ağı(Hamming Network) 
 Çift Yönlü Çağrışımlı Bellek (Bidirectional Associative Memory (BAM)) 
 Uzaysal - Mekansal Geçici Örüntü Tanıma (Spatio-Temporal Pattern Recognition) 

Veri KavramlaĢtırma  Adaptif Rezonans Teorisi (ART) (Adaptive Rezonance Theory (ART)) 
 Kendisini Düzenleyen Harita Ağı (KDHA) (Self Organizing Map (SOM)) 

Veri Filtreleme  Devridaim YSA(Recirculation) 
Kaynak: Yılmaz, 2014:56 

Bu çalışmanın amacı, YSA ile oluşturulan Kontrol Şemalarında Örüntü Tanıma (KŞÖT) 
modelleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaları incelemek ve hem kalite kontrol alanında 
hem de YSA konusunda çalışan araştırmacılara rehberlik etmektir. Bu amaç doğrultusunda 
literatür taraması sonucunda ulaşılan çalışmalar analiz edilmiş; bu çalışmalardaki modellerin 
kontrol şemalarına yönelik ne tür amaçları gerçekleştirmek üzere tasarlandıkları, çalışmalarda 
kullanılan YSA modelleri, bu modellerin mimari özellikleri ve diğer yöntemlere göre 
karşılaştırmalı performansları ortaya konmuştur. 

2. Yöntem 

Kontrol şemalarında oluşan normal ve normal olmayan örüntülerin tanınmasında YSA 
kullanılması konusunda yapılan çalışmaların ve uygulamaların saptanmasını, derinlemesine 
incelenmesini ve yorumlanmasını amaçlayan bu araştırma için veriler, nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır.  

Doküman incelemesi, konu hakkında bilgilerin yer aldığı yazılı materyallerin analizini 
ifade etmektedir (Şahin ve Kışla, 2013:82). Bu yöntem, bir araştırma problemi hakkında 
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belirli zaman dilimi içerisinde ya da değişik aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir 
zaman dilimine dayalı analizini olanaklı kılmaktadır (Karadağ, 2014:4) 

Bu çalışmada, YSA ile yapılan KŞÖT uygulamaları incelenmiş; kontrol şemalarının 
kullanım amacı olan kaymaları bulma, süreçteki değişkenlikleri tespit etme, hata 
sınıflandırma problemleri için YSA kullanımı ile birlikte bu çalışmalarda kullanılan YSA 
modelleri, YSA girdileri olarak kullanılan veriler ve çıktılarının özellikleri incelenmiştir. 
Diğer literatür çalışmalarından farklı olarak bu araştırmada, kullanılan YSA modellerine göre 
sınıflandırma yapılmış ve bu modellerin topolojileri belirlenmiştir. Bununla birlikte farklı 
YSA modellerinin KŞÖT için performans üstünlüğü ya da alternatif yöntemlere göre üstün 
olup olmadığı bilgilerine yer verilmiştir.  

Bu amaçla, YSA ile yapılmış KŞÖT çalışmalarına ULAKBİM veri tabanı, üniversite 
kütüphanelerinin elektronik veri tabanları, YÖK tez tarama veri tabanı, Google Scholar veri 
tabanı gibi pek çok veri tabanı kullanılarak ulaşılmış, bu dokümanlar incelenip analiz 
edilmiştir. Tarama yapılırken “örüntü tanıma” “kontrol şemalarında örüntü tanıma” ve “yapay 
sinir ağları” anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak kullanılmıştır. Ulaşılan 
kaynaklardan YSA ile yapılmış KŞÖT çalışmaları seçilmiştir. Bu özelliklere sahip 1993-2015 
yılları arasında 32 çalışmaya ulaşılmıştır. Bunlardan 2’si yurtdışı 2’si de yurtiçinde olmak 
üzere toplam 4 tez çalışmasından; 28’i ise yurtdışında çeşitli dergilerde yayımlanmış 
makalelerden oluşmaktadır. 

Araştırmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılarak ulaşılan çalışmaların içerik 
analizleri yapılmıştır. Nitel çalışmalarda dokümanların incelenmesinde kullanılan içerik 
analizi, metin içeriklerinin ortak yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla, önemli olan anlamların 
yapılandırılmasına ve sınıflandırılmasına yönelik bir yorum biçimidir (Karadağ, 2014:5). 

Kontrol şemalarının İSK içerisindeki önemi, YSA’nın örüntü tanımadaki üstünlüğü, 
YSA’nın yapısal bilinmezlikleri bu konudaki araştırmaları artırmış ve güncelliğini 
korumuştur. Bu nedenle, kontrol şemalarında örüntü tanımada YSA kullanılmasına ilişkin 
daha önce yapılmış pek çok literatür araştırması (Rajagopalan ve Rajagopalan (1996), 
Zorriassatine ve Tannock (1998), Kaya ve diğerleri (2005); Masood ve Hassan (2010), 
Psarakis (2011); Hachico ve Gorbel (2012); Orçanlı ve diğerleri (2015)) bulunmaktadır. Bu 
çalışmalarda araştırmacılara ve uygulayıcılara yol gösterecek derinlemesine pek çok analiz 
yapılmıştır.  

Rajagopalan ve Rajagopalan (1996), çalışmalarında YSA’nın üretimdeki uygulamalarını 
görüntü ve örüntü tanıma, yönetsel karar verme, imalat hücre tasarım aracı, durum izleme, 
gerçek zamanlı robot planlama ve İSK olarak sınıflandırmış; YSA yöntem ve yapısını 
açıklamıştır. Zorriassatine ve Tannock (1998), alandaki ilk ve en önemli literatür 
araştırmalarından birisidir. Çalışmalarında; kontrol şemaları ve YSA’nın önemini ortaya 
koymuşlar, 1989-1997 yılları arasında yapılmış kontrol şeması uygulamalarını geleneksel, 
algoritmik bilgisayar uygulamaları ve YSA çalışmaları olarak incelemişlerdir. YSA’nın 
İSK’da kullanım amaçlarını, kullanılan modelleri, modellerin mimari yapılarını ve sonuçlarını 
sunmuşlardır. Kaya ve diğerleri (2005), çalışmalarında YSA’nın genel olarak kalite kontrol 
problemlerindeki uygulamalarını araştırmışlar ve kalite kontrolün, Kontrol Şemaları, Süreç 
Kontrolü, Deney Tasarımı, Çevrim içi Kalite Kontrol, Kabul Örneklemesi gibi alanlarında 
YSA uygulamalarının olduğunu belirlemişlerdir. Bu alanları alt alanlara ayırarak, kontrol 
şemaları çalışmalarını kontrol şemalarını oluşturma, izleme, üzerinde oluşan şekillere yönelik 
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örüntü/desen tanıma, yorumlama, sınıflama ve tahmin etme gibi başlıklarla gruplamışlardır. 
Bu gruplardaki çalışmalar ve diğer alt alanlarla birlikte kullanılan YSA ağ modelleri ve 
modellerin özet bilgilerine yer vermişlerdir. Masood ve Hassan (2010), çalışmalarında YSA 
temelli KŞÖT gelişmelerini performans ve yetenek açısından değerlendirmişlerdir. Konuların, 
1980’lerin sonundan 1990 başlarına kadar YSA ile KŞÖT yapılabilirliği; 1990’ların sonuna 
doğru çevrim içi kalite kontrol, denetimsiz YSA; 2000’li yıllarla birlikte ise çok değişkenli 
süreç görüntüleme ve tanı konularına doğru bir gelişim gösterdiğini ortaya koymuşlardır. 
Çalışmada bu gelişim; üretilmiş verilerle yapılan tasarım, eğitim, test, geçerlik 
uygulamalarından gerçek verilerle eğitilmiş KŞÖT ile örüntü sınıflandırma uygulamalarına 
yönelik olarak özetlenmiştir. Psarakis (2011) çalışmasında; süreçte ortalama ve varyans 
saptanması, örüntü tanıma, süreç verilerindeki kaymaları tanıma, çok değişkenli İSK şemaları 
konularındaki YSA uygulamalarının mimarileri ile performanslarını incelemiştir. Bu 
uygulamaları geleneksel şemaları uygulamalarıyla karşılaştırmıştır. YSA’nın süreçteki 
değişkenlikleri tespit etme ve tanımada daha doğru ve hızlı sonuçlar verdiğini, bununla 
birlikte bu uygulamaları en iyi hale getirmek için çalışmaların devam etmesi gerektiğini 
ortaya koymuştur. Hachicha ve Gorbel (2012), 1991-2010 yılları arasında yapılmış olan 
çalışmaları süreç ortalaması ya da kaymaların tahmini, değişim noktaları belirleme, doğal 
olmayan örüntü tespitleri olarak sınıflandırmışlardır. Bu amaçla; veri modelinin varsayımları, 
kontrol şemalarında ne çalışıldığı, tek zamanlı ve eş zamanlı kontrol şeması türleri, verinin 
girdi türleri, KŞÖT algılaması için kullanılan yaklaşımlar, veri türleri ve performans kriterleri 
göz önünde bulundurularak çalışmalar özetlenmiştir. Sınıflandırma kriterleri Hachicha ve 
Gorbel (2012)’e paralel olarak yapılan bir başka literatür araştırmasında, Orçanlı ve diğerleri 
(2015), çok değişkenli kontrol şemalarındaki örüntü tanıma çalışmalarını sunmuşlardır.  

 

3. Literatür Ġncelemesi 

Kontrol şeması örüntüleri geleneksel olarak elle analiz edilmekte ve yorumlanmaktadır. 
1980’lerin sonuna doğru, pek çok araştırmacı kontrol şemalarının analizi ve yorumu için 
Uzman Sistemler’in kullanımını önermiştir. Daha sonraları, bilgi sistemlerinde yaşanan hızlı 
ve akıllı teknolojilere dayalı gelişmeler araştırmacıları cesaretlendirmiş ve YSA kullanımına 
ilişkin çalışmalara yöneltmiştir (Hassan ve diğerleri, 2003:1588). Bu çalışmada, YSA ile 
yapılan KŞÖT çalışmaları incelenmiş, özetlenmiştir. Çalışmalara ilişkin girdi, çıktı, kullanılan 
YSA modelleri ve topolojileri Tablo 2’de; modellerin kendi aralarında ve diğer alternatif 
yöntemlerle karşılaştırmaları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Pham ve Öztemel (1993), çalışmalarında 6 temel örüntü şeklini tanımayı amaçlayan 
YSA modelleri oluşturmuşlardır. Girdi olarak bir üretim sürecinden alınan 60 gözlem değerini 
kullanmışlardır. Bu modeller için Geri Yayılım ÇKA tipi YSA ve DVK tipi YSA modellerini 
tek tek ve birlikte kullanmışlardır. DVK ve ÇKA tipi YSA birlikte kullanıldığında (%99.1), 
sadece ÇKA (%95.2) ve sadece DVK (%97.7) ağlarına göre daha yüksek doğruluk oranı ile 
tanıma gerçekleştirdiğini ortaya koymuşlardır.  

Stützle (1995), çalışmasında geleneksel kalite kontrol şemalarını YSA modeliyle 
karşılaştırmıştır. Bu amaçla, benzetimle oluşturulmuş her biri 6 gözlem değerinden oluşan 
girdiler kullanarak, kontrol şemalarındaki Tip I ve Tip II hataların sayısını tespit etmek üzere 
Geri Yayılım ÇKA tipi bir YSA modeli oluşturmuştur. Bu modeli geleneksel kontrol 
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şemalarının sonuçlarıyla karşılaştırdığında; hataları yanlış sınıflandırma sayısının (606 örnek 
üzerinden) YSA modeli için 39, klasik kontrol şemaları için 80 olduğunu ve YSA’nın daha 
başarılı olduğunu ortaya koymuştur.  

Cheng (1997), çalışmasında Geri Yayılım ÇKA ve Modüler YSA olmak üzere iki farklı 
YSA modeliyle KŞÖT oluşturmuştur. 16 gözlem değerinden oluşan girdi kullanarak 5 farklı 
örüntü şeklini tanımayı amaçladığı YSA modellerinin performanslarını karşılaştırmıştır. 
Modüler YSA modelinin (%93.1) ÇKA modeline göre (%83.2) daha yüksek doğruluk 
oranında örüntü tanıma sağladığını ortaya koymuştur. Bu modelin diğer yaklaşımlardan daha 
çok hesaplama gerektirmesine karşın daha kolay, sürece cevap vermesinin daha hızlı 
olduğunu ve süreç ortalamasındaki kaymaları bulmada da başarılı sonuçlar verdiğini 
belirtmiştir. 

Pham ve Wani (1997), çalışmalarında kontrol şeması örüntüleri için gözlem değerleri 
dışında farklı girdiler kullanarak yeni bir yaklaşım önermişlerdir. Bu girdiler; hat geçişindeki 
sayılar, döngü üyeliği, eğim, alan gibi kontrol şemalarındaki örüntülere ait 9 şekil 
özelliğinden oluşmaktadır. Kontrol şemalarında gözlenen 6 farklı örüntü tipini tanımak üzere 
Geri Yayılım ÇKA tipi YSA, Karar Ağaçları, İndüksiyon yöntemlerini karşılaştırmışlardır. 
Sonuçlar, önermiş oldukları veri yaklaşımının diğer yaklaşımlara göre (literatürdeki değerlerle 
karşılaştırma) daha iyi sonuçlar verdiğini; yöntemler karşılaştırıldığında ÇKA’nın (%99.0) 
sezgisel (98.4) ve indüksiyon (94.0) yöntemlerine göre daha yüksek tanıma sağladığını ortaya 
koymaktadır. 

Anagün (1998), çalışmasında Geri Yayılım ÇKA tipi YSA kullanarak 9 farklı örüntü 
şeklini tanıyan iki farklı model oluşturmuştur. Modellerden birincisinde 60 gözlem 
değerinden oluşan verileri kullanırken ikincisinde veri noktaları ön işlemden geçirilerek ağa 
sunulmuştur. Bu süreçte 60 veri noktası, kullanılan sınırların aralığı eşit boyutlu sınıf 
aralıklarına bölünerek bir histogram formuna dönüştürülmüştür. Böylece birinci modelde veri 
noktası olarak kullanılan girdiler, ikinci modelde veri yollarının büyüklüğü olarak işlem 
görmüştür. Sonuçlar, ikinci yöntemdeki veri yaklaşımıyla oluşturulan YSA modelinin 
(%93.4) verilerin düz gösterimi olarak sunulduğu birinci YSA modeline (%82.2) göre daha 
yüksek tanıma oranı gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

 
Tablo 2. YSA ile Yapılan KŞÖT Çalışmaları 

ÇalıĢma Girdi Çıktı Model Topoloji 

Pham ve Öztemel (1993) 60 gözlem değeri 6 örüntü 
ÇKA 

DVK 
60x35x6;  60x36x6 

Stützle (1995) 6 gözlem değeri Tip I/II hata ÇKA 6x2x2 

Cheng (1997) 16 gözlem değeri 5 örüntü  
ÇKA 

Modüler YSA 
16x12x5;  16x4x3x5 

Pham ve Wani (1997) 9 şekil özelliği 6 örüntü  ÇKA 9x13x6 

Anagün (1998) 
60 gözlem değeri 

60 özellikli veri 
9 örüntü 2 farklı ÇKA 60x15x9;   60x15x9 

Guh ve Tannock (1999) 56 gözlem değeri 4 örüntü  2 aşamalı 
ÇKA 56x35x4;   56x35x1 
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Sağıroğlu ve diğerleri (2000) 60 gözlem değeri 6 örüntü  3 farklı ÇKA 60x40x6; 60x40x6; 60x20x6 

Perry ve diğerleri (2001) 64 gözlem değeri 5 örüntü  2 farklı ÇKA 64x2x4;   64x2x5 

Hassan ve diğerleri (2003) 
20 gözlem değeri 

6 istatistik özellik 
6 örüntü  2 farklı ÇKA 

20x6x6 

6x6x6 

Bargash ve Santarisi (2004) 6 şekil özelliği Tip I/II hata ÇKA 6x15x2 

Guh (2004) 24 gözlem değeri 7 örüntü  ÇKA 24x2x7 

Pujapanda ve Acharya (2007) 4 gözlem değeri 3 örüntü  ÇKA 4x4x3 

Gauri ve Chakraborty (2008) 6 şekil özelliği 8 örüntü  
ÇKA 

 
6x15x8 

Niaki ve Abbasi (2008) 
2 öznitelik 

3 öznitelik 

3 örüntü 

4 örüntü 
ÇKA 

2x20x3 

3x30x4 

Cheng ve Cheng (2009) 
32 gözlem değeri 

40 özellikli veri 
7 örüntü 3 farklı 

KDHA 
32x7x7;   32x64x7 

40x64x7 

Gauri (2010)  
32 gözlem değeri 

7 şekil özelliği 
8 örüntü 

ÇKA 

2 farklı DVK 

7x12x8;   7x128x8 

32x72x8 

Guh (2010) 
60 gözlem değeri 

30 özellikli veri 
3 örüntü 2 aşamalı 

DVK 
60x28x3 

30x30x3 

Kiran ve diğerleri (2010) 32 gözlem değeri 7 örüntü 2 farklı ÇKA 32x16x7;   32x17x7 

Shaban ve Shalaby (2010) 40 gözlem değeri 4 örüntü ÇKA 40x30x4 

Shaban ve diğerleri (2010) 40 gözlem değeri 3 örüntü ÇKA 40x30x3 

Wu (2010) 32 gözlem değeri 14 örüntü OSA 32x5x3x14 

Addeh vd (2011) 3 özellikli veri 6 örüntü ÇKA 3x23x6 

Awadalla vd (2011) 20 gözlem değeri 6 örüntü Spiking YSA 20x6x6;  20x6x6 

Hassan (2011) 6 istatistik özellik 6 örüntü ÇKA 6x10x6 

Olgun (2011) 
60 gözlem değeri 

6 istatistik özellik 
6 örüntü 2 farklı ÇKA 

60x20x6 

6x20x6 

Kim ve diğerleri (2012) 64 gözlem değeri 5 örüntü KDHA-ÇKA 64x25x6x6 

Laosiritaworn ve Bunjongjit (2013) 6, 9 ve 12 gözlem 
değeri 4 örüntü 9 farklı ÇKA 

6x17x4;   6x20x4;    6x20x18 

9x13x4;   9x20x4;    9x19x4 

12x18x4; 12x18x4; 12x14x4 

Nimbale ve Ghute (2013) 50 gözlem değeri 1 özellik ÇKA 50x16x1 

Ranaee ve Ebrahimzadeh (2013) 
10 gözlem değeri 

12 özellikli veri 
6 örüntü 11 farklı ÇKA 

10x15x6;  10x15x6    

12x20x6;  12x25x6;  12x15x6   
12x25x6;  12x15x6;  12x25x6 

12x20x6;  12x15x6;  12x25x6 

Muluneh (2014) 30 gözlem değeri 7 örüntü ÇKA 30x35x7 
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Yılmaz (2014) 
35 gözlem değeri 

6 özellikli veri 
6 örüntü  2 farklı DVK 

35x20x6 

6x21x6 

El Farishi vd (2015) 8gözlem değeri 3 örüntü 3 farklı ÇKA 8x13x3;   8x13x3;   8x13x3 

Guh ve Tannock (1999), çalışmalarında normal olmayan örüntüleri tanımak ve 
örüntülerin içerdiği anahtar parametreleri tanımlayabilmek için Geri Yayılım YSA temelli bir 
ardışık örüntü yaklaşımı önermişlerdir. Bu yaklaşım kullanılarak hem tek hem de aynı anda 
meydana gelen örüntüler tanımlanmıştır. İlk aşamada 56 gözlem değeri kullanarak anormal 
desenleri tanıyan genel bir sistem oluşturulmuş; ikinci aşamada ise bu sistemden elde edilen, 
gruplanmış desenlerin detaylı özelliklerini (kayma büyüklüğü, kayma eğilimi, döngü 
genişliği) belirlemek üzere özel amaçlı bir sistem tasarlamışlardır. Sonuçlar, önerilen modelin 
(%96.38) hem örüntüleri hem de örüntü parametrelerini eş zamanlı olarak tanımada başarılı 
olduğunu göstermektedir.  

Sağıroğlu ve diğerleri (2000), çalışmalarında 60 gözlem değeri kullanarak 6 farklı 
örüntü şeklini tanımayı amaçlayan ÇKA tipi YSA modelleri geliştirmişlerdir. Verileri; Esnek 
Yayılım, Geri Yayılım ve Genişletilmiş Delta-Bar-Delta algoritmaları kullanarak 
oluşturdukları 3 farklı YSA modeli ile eğitmişlerdir. Geri Yayılım algoritmasının (%97.73) 
kesin sonuçlar verdiği ve diğer algoritmalardan (Esnek Yayılım: %93.18 ve Genişletilmiş 
Delta-Bar-Delta: %96.21) daha iyi ve daha hızlı sonuçlar sağladığı görülmüştür.  

Perry ve diğerleri (2001), çalışmalarında Geri Yayılım ÇKA tipi YSA kullanarak iki 
farklı model oluşturmuşlardır. 64 gözlem değerini girdi olarak kullandıkları modellerden 
birincisinde 4 ikincisinde 5 farklı örüntü şeklini tanımayı amaçlamışlardır. Sonuçlar, ikinci 
modelin (%99.81) birinciye göre (%99.51) çok az farkla daha yüksek sınıflandırma oranına 
sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte birinci modelin sistemde meydana gelen 
değişikliklerin erken göstergesi olarak, ikinci modelin ise örüntü desenlerini görüntülemede 
kullanılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca her iki sistemin birlikte kullanılmasıyla Tip I ve Tip II 
hatalarının azaltacağı da vurgulanmaktadır.  

Hassan ve diğerleri (2003), çalışmalarında 6 farklı örüntü şekli tanımayı amaçlayan 
model iki farklı yaklaşımla eğitilmiştir. Geri Yayılım ÇKA tipi YSA kullanılan modellerde, 
birinci yaklaşım için 20 gözlem değeri girdi olarak kullanılırken ikinci yaklaşımda kontrol 
şeması grafiğinden elde edilen ortalama, çarpıklık, basıklık gibi 6 adet istatistik özellik girdi 
olarak kullanılmıştır. Sonuçlar, istatistik özellik çıkarılarak eğitilmiş YSA temelli örüntü 
tanıma modelinin (%96.8) ham verilerle eğitilmiş modele göre (%92.5) daha yüksek tanıma 
sağladığını göstermektedir. 

Bargash ve Santarisi (2004), çalışmalarında 8 farklı örüntü şekli için kullandıkları Geri 
Yayılım ÇKA tipi YSA modelinde, eğitim parametrelerinin YSA üzerindeki etkilerini 
araştırmışlardır. Bu amaçla, her örüntü tipi için üretilen minimum kayma, kayma miktarı, 
örnek büyüklüğü,  kayma yüzdesi, ağ büyüklüğü ve veri boyutu olmak üzere 6 faktör ile Tip 
I/Tip II hatalarının tespiti yapılmıştır. Sonuçlar, minimum kayma, kayma miktarı, kayma 
yüzdesi ve örnek büyüklüğü parametrelerinin Tip I/Tip II hataları üzerinde etkili olduğunu; 
buna karşın ağ büyüklüğü ve veri boyutunun önemli bir faktör olarak değil YSA’nın zaman 
ve maliyeti azaltıcı etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Guh (2004), çalışmasında çevrim içi kalite kontrol örüntü tanıma problemini çözmek 
için Geri Yayılım YSA eğitim parametreleri grubu ve yapılandırmasını geliştirmek amacıyla 
YZ tekniklerinden biri olan Genetik Algoritma (GA)’yı kullanmıştır. 7 farklı örüntü şeklini 
tanımak üzere bir çevrim içi sistemden aktarılan pencere boyutundaki gözlem değerleri girdi 
olarak kullanılmıştır. Girdi sayısı ve katman sayısı GA ile belirlenmiştir. Çalışmanın sonucu, 
GA’nın YSA mimarisi ve topolojisini otomatik olarak tanımada etkili olduğunu 
göstermektedir. Böylece YSA’nın bir dezavantajı olan deneme yanılmayla yapılan zaman 
alıcı ve çevrim içi sistemlerde etkinliği düşürücü bu sorunun iyileştirilebildiği ortaya 
çıkmıştır.  

Pujapanda ve Acharya (2007), çalışmalarında 3 farklı örüntü şeklini tanımak üzere Geri 
Yayılım ÇKA tipi bir YSA modeli tanımlamışlardır. Ortalama ve standart sapmadaki kayma 
ile kayma olmama tespitine dönük bu örüntüleri tanımak üzere 4 gözlem değerini girdi olarak 
kullanmışlardır. Ağ, üretilmiş verilerle eğitildikten ve test edildikten sonra gerçek değerlerle 
de sınanmıştır. Sonuçlar, ağın çok yüksek doğruluk oranı (%99,9) ile tanıma 
gerçekleştirdiğini; modelin ortalama veya varyansa göre küçük/büyük kaymaları tespit 
edebildiğini göstermektedir. 

Gauri ve Chakraborty (2008), çalışmalarında 8 farklı örüntü şeklini tanımak üzere 
kontrol şemasından elde edilen hata kareleri ortalaması çizgisine ait kayma, toplam kayma, 
örüntü alanı, varyans oranı ile noktalardan geçen düz çizgiye ait kayma ortalaması, kayma 
oranı olmak üzere 6 adet özellikli veri grubunu girdi olarak kullanmışlardır. Bu veriler için bir 
karar ağacı ve Geri Yayılım ÇKA tipi bir YSA modeli geliştirmişlerdir. İki modelin 
sonuçlarını karşılaştırarak YSA modelinin (%96.28) karar ağaçlarına göre (%95.78) örüntü 
tanımada daha başarılı olduğunu ve standart sapmanın hata tahminine daha az duyarlı 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte karar ağaçları yönteminin ilgili şekil 
özellikleriyle tanımlanan özel örüntü tiplerini açık bir biçimde anlamayı sağlayan 
görselleştirme avantajını vurgulamaktalardır. 

Niaki ve Abbasi (2008), çalışmalarında çok değişkenli süreç kalitesini göstermek için 
kontrol şemalarındaki ortalama-sapmaları saptama ve sınıflandırmak için YSA’dan 
faydalanmışlardır. Bu amaçla, Geri Yayılım ÇKA tipi iki farklı YSA modeli oluşturmuşlardır.  
Birinci modelde uygunsuzluk oranı ve kusur türü sayısı olmak üzere 2 girdi ve ortalamadan 
sapmaya göre belirlenen 3 örüntü şekli olmak üzere 3 çıktı değeri kullanılmıştır. İkinci 
modelde ise farklı kusur türleri üzerinde sayım yapmak üzere 3 kusur türü girdi olarak 
kullanılmış, çıkış katmanındaki hangi özniteliğin bozulmaya neden olduğunu belirlemek için 
4 örüntü şekli çıktı olarak kullanılmıştır. Sonuçlar, her iki modelin de (%99.3) kontrol dışı 
koşulda oluşan sapmaların mevcut yöntemlerden daha iyi saptandığını, aynı zamanda 
sapmaların niteliğinin tespit edilmesinde de YSA’nın daha yetenekli olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Cheng ve Cheng (2009), çalışmalarında kontrol şeması örüntü analizi için KDHA tipi 
bir YSA modeli önermişlerdir. Önerdikleri model basit bir KDHA modeli ve kümelere 
ayrılmış bir yapıya sahip olan KDHA modelinin karşılaştırması olarak ortaya çıkmaktadır. 
Girdi vektörünün bileşenleri olarak ham veriler ve Wavelet Analizi ile elde edilen özellikli 
veriler kullanılarak 7 farklı örüntü şeklini tanımayı amaçlamışlardır. Sonuçlar, önerilen 
KDHA modelinin (%85.6) basit KDHA’ya göre (%80.95) daha yüksek doğruluk gösterdiğini; 
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ham verilere kıyasla özellikli veriler kullanıldığında ise önerilen YSA modelinin 
performansının attığını (%87.88) ortaya koymuşlardır.  

Gauri (2010), çalışmasında 8 farklı örüntü şeklini tanımak üzere DVK ve Geri Yayılım 
ÇKA tipi YSA modelleri oluşturmuştur. ÇKA için 32 gözlem değeri girdi olarak kullanılırken 
DVK ağı buna ek olarak kontrol şeması alt ve orta çizgilerine ait kayma oranı, toplam kayma, 
alan değeri gibi 7 şekil özelliğin de girdi olarak kullanılmasıyla iki farklı modelde 
kullanmıştır. Bu modeller karşılaştırıldığında, özellik temelli DVK ağı (%95.28) ham veriyle 
oluşturulmuş DVK ağına göre (%93.77) daha yüksek doğru tanıma performansı gösterirken 
daha uzun sürede öğrenme gerçekleştirmiştir. DVK ve ÇKA ağlarını karşılaştırdığında DVK 
ağının öğrenme süresinin çok daha kısa olduğunu; performansları arasında önemli bir fark 
bulunmadığını ancak ÇKA (%96.11)’nın DVK’ya göre daha yüksek doğruluk oranı 
gösterdiğini ortaya koymuştur.  

Guh (2010), çalışmasında kontrol şeması örüntülerinde varyans ve ortalamanın ikisini 
de eş zamanlı tanıyan YSA temelli aşamalı bir model oluşturmuştur. Geri Yayılım ÇKA tipi 
YSA kullanılan ilk aşamada 60 gözlem değeri kullanılarak süreçte normal olan ve normal 
olmayan (ortalama ve varyans anormalliği) olmak üzere üç kategoride sınıflama yapılmıştır. 
İkinci aşamada ise 24 gözlem değeri ve verilerden hesaplanan 6 istatistik özellikten oluşan 30 
özellikli veri girdi olarak kullanılarak daha önce sınıflandırılmış olan 3 farklı örüntü şeklini 
tanımak üzere DVK temelli bir YSA modeli oluşturulmuştur. Sonuçlar, önerilen YSA 
modelinin (%98.3) geleneksel X-R (%65.4) ve CUSUM (%89.2) şemalarına göre daha 
yüksek örüntü tanıma gerçekleştirdiğini; aynı zamanda ortalama ve varyans sapmalarının da 
saptanmasında mevcut yaklaşımlardan daha iyi bir performans gösterdiğini ortaya 
koymaktadır.  

Kiran ve diğerleri (2010), çalışmalarında 7 farklı örüntü şeklini tanımak üzere YSA 
temelli örüntü tanıyıcı oluşturmuşlardır. ÇKA tipi model için 32 gözlem değeri girdi olarak 
kullanılmış, Gradyan Azalma (traindx) ve Esnek Geri Yayılım (trainrp) algoritmaları olmak 
üzere iki farklı farklı eğitim algoritmasının performansları değerlendirilmiştir. Algoritmalar, 
eğitimin erken durdurulması/durdurulmaması için de incelenmiş; her iki durumda da Gradyan 
Azalma’nın (%94.25 ve %93.20) Esnek Geri Yayılım’a (%92.22 ve %92.10) göre daha 
yüksek doğrulukta tanıma gerçekleştirdiği ortaya konmuştur. 

Shaban ve Shalaby (2010), çalışmalarında 4 farklı örüntü şeklini tanımak üzere iki 
aşamalı Geri Yayılım ÇKA tipi bir YSA modeli önermişlerdir. 40 gözlem değerini girdi 
olarak kullandıkları modelin birinci aşamasında normal ve yukarı kayma/eğilim örüntülerini 
tanımaya yönelik sistemle diğer tüm kalıpları bilinmeyen olarak değerlendirmişlerdir. İkinci 
aşamada girdi veri işaretlerini tersine çevirerek aşağı kayma/eğilim örüntü şekillerini de 
tanımayı amaçlamışlardır. Böylece, bilinmeyen kalıpları bilinene dönüştürmüşlerdir. Sonuçlar 
önerilen model çok yüksek tanıma oranına (%99.8) sahip olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle çalışmada, modelin otomatik üretim ortamları için uygun olduğu, süreçteki 
değişkenlikleri tespit etmede bir yalın araç olarak uygulanabileceği vurgulanmaktadır.  

Shaban ve diğerleri (2010), çalışmalarında 3 farklı örüntü şeklini tanımak üzere Geri 
Yayılım ÇKA tipi YSA modeli ile KŞÖT oluşturmuşlardır. Girdi olarak 40 gözlem değerini 
kullandıkları modelin performansı, örüntü tiplerinin doğru tanınması ve bu sonuçların önceki 
araştırma çalışmalarıyla karşılaştırılması ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar, ağın tanıma 
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başarının yüksek olduğunu (%99.55) ve önceki rapor edilen sonuçlardan daha üstün olmasa 
da karşılaştırılabilir olduğunu göstermektedir. 

Wu (2010), çalışmasında toplu üretimde verimliliği ve etkililiği arttıran güçlü bir üretim 
stratejisi olan hücresel üretime yönelik bir KŞÖT uygulaması yapmıştır. Bu amaçla, 14 farklı 
örüntü şeklini tanımak üzere Olasılık Sinir Ağı (OSA) tipinde bir YSA modeli oluşturmuştur. 
32 gözlem değerinden oluşan girdi verilerini 5 farklı Wavelet fonksiyonu kullanarak 3 
seviyeye ayrıştırmış ve bunlar için doğru tanıma oranlarını belirlemiştir. Önerdiği model ile 
yüksek tanıma oranı (%98.5), basit yapı, hızlı uyum, yüksek düşük tip I/ II hatası gibi 
sonuçlara ulaşmış ve bu modelin hücresel üretimde kullanılabilir olduğunu ortaya koymuştur.  

Addeh vd (2011), çalışmalarında, KŞÖT için farklı özelliklerle eğittiği Geri Yayılım 
ÇKA tipi 3 YSA modelini birleştirdiği bir hibrit model önermiştir. Girdi olarak ortalama, 
örüntü-orta çizgi arasındaki alan ve sinyal genişliği olmak üzere istatistik ve şekil 
özelliklerinden oluşan 3 özellik tanımlanmıştır. Bu özellikleri tek tek ve birlikte girdi olarak 
kullanarak ikişerli gruplara ayırdığı toplam 6 farklı örüntü şeklini tanımak üzere tasarlamış ve 
ağları eğitmiştir. Modelleri birleştirerek oluşturduğu hibrit YSA modelinin doğru tanıma 
oranını belirlemiştir. Sonuçlar, önerilen hibrit modelin (%99.21) girdilerin tek tek 
tanımlandığı ağlara (sırasıyla %97.15, %99.16 ve %99.06) göre daha yüksek tanıma oranına 
sahip olduğunu görülmektedir. 

Awadalla vd (2011) çalışmalarında KŞÖT için kullanılabilecek yeni nesil Spiking YSA 
(SYSA) modeli önermişlerdir. Temel mimari yapısı diğer sinir ağları gibi olan bu ağlarda 
zaman, bilgi sunumu ve işlenmesi için önemli bir özellik olarak değerlendirilmektedir. 
Katmanlar arasında gecikme ve ağırlık ile ilişkili sinaptik terminal bulunmaktadır. Bu 
çalışmada 6 farklı örüntü şeklini tanımak üzere 20 gözlem değeri kullanılmıştır. Geri Yayılım 
ÇKA tipi bir YSA modeli; tek bağlantılı ve çok bağlantılı terminallere sahip olan iki farklı 
SYSA modeli geliştirilmiştir. SYSA için ağırlık, gecikme, zaman ve sinir eşik güncellemeleri 
yapılarak performansları ölçülmüştür. Doğru tanıma oranları karşılaştırıldığında, çok 
bağlantılı SYSA (%98.61) modelinin, tek bağlantılı SYSA (%94.06) modeline ve basit ÇKA 
(%86.769) modeline göre daha başarılı olduğu ortaya çıkmaktadır. Sonuçlar, önerilen 
modeldeki ağırlık, gecikme, zaman ve sinir eşik gibi iyileştirmelerin ek öğrenme kuralları 
sağladığını ve performansta önemli bir artış sağladığını göstermektedir. 

Hassan (2011), çalışmasında 6 farklı örüntü şeklini tanımak üzere iki alternatif şema 
sunmaktadır. İlk modelde doğrudan sürekli tanımaya dayanan bir sistem, ikincisinde ise 
yalnızca gerektiğinde tanıma temelli bir sistem oluşturulmuştur. ÇKA tipi YSA kullanılan 
modellerde farklı bir eğitim algoritması, Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno (BFGS) Quasi-
Newton ile ağ eğitilmiştir. Modellerde, ortalama, standart sapma, CUSUM istatistiği, 
otokorelasyon ve kareler ortalaması olmak üzere 6 istatistik özellik girdi olarak kullanılmıştır. 
Ağın performansı, doğru tanıma yüzdesi, ortalama çalışma süreleri temel alınarak 
değerlendirilmiştir. Birinci modelin tanıma oranı (%78.8) ikinci modelin tanıma oranı (%71) 
daha yüksek olmasına karşın, ortalama çalışma süreleri karşılaştırıldığında ikinci modelin 
(212.0) birinci modele (89.3) kıyasla önemli ölçüde daha iyi olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle, sonuçlar, çevrimiçi tanımanın ancak gerektiğinde yapılması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

Olgun (2011), çalışmasında 6 farklı örüntü şeklini tanımak üzere Geri Yayılım YSA ve 
Bayes Sınıflandırıcı ile örüntü tanıma sistemleri oluşturmuştur. ÇKA tipi YSA kullandığı 2 
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farklı modelden birincisinde 60 gözlem değeri, ikincisinde ise çarpıklık, basıklık, standart 
sapma gibi 6 istatistik özellik girdi olarak kullanılmıştır. ÇKA modelleri için doğru tanıma 
oranlarını karşılaştırarak özellikli verilerle oluşturulan modelin (%97.85) ham verilerle 
oluşturulan modele göre (%96.70) daha yüksek performans gösterdiği belirlenmiştir. Bayes 
Sınıflandırıcı ile oluşturulan sistem için doğruluk oranları özellikli veri (%99.2) ve ham veri 
(%91.56) hesaplanarak her iki yöntem ile oluşturulan örüntü tanıyıcılarının sınıflandırma 
performansları karşılaştırılmış, Bayes Sınıflandırı’cının daha iyi sonuç verdiği ortaya 
konmuştur. 

Kim ve diğerleri (2012), çalışmalarında, 5 farklı örüntü şeklini tanımak üzere Wavelet 
dönüşümlü KDHA-ÇKA tipi bir YSA modeli önermişlerdir. Girdi olarak 64 gözlem değerinin 
kullanıldığı çalışmada, kontrol şemalarından detaylı ve anlamlı bilgi üretmek için Wavelet 
dalgacık analizi ile zaman-şekil ve zaman-frekans katsayıları üretilmiştir. Daha sonra çift 
yönlü KDHA ağı kullanılarak KDAH giriş haritasından uzaklığa dayalı özellikler 
çıkarılmıştır. En son olarak da Geri Yayılım ÇKA ile örüntüler sınıflandırılmıştır. Önerilen 
yöntemin doğruluğu (%98.08) literatürdeki farklı çalışmalarla karşılaştırılarak performansın 
daha iyi olduğu ortaya konmuştur. Yöntemin çok değişkenli kontrol şemaları için 
genişletilmesi gerekliliği önerilmiştir. 

Laosiritaworn ve Bunjongjit (2013), çalışmalarında YSA ile oluşturduğu KŞÖT 
modelini gerçek üretim sürecine göre tasarlamış ve test etmişlerdir. Geri Yayılım ÇKA tipi 
model ile 3 ürün için 4 farklı örüntü şeklini tanımak üzere oluşturdukları model için 6,9 ve 12 
gözlem değerini girdi olarak kullanmışlardır. Çalışmada KÖT için sınıflandırma yapma üzere 
K-En Yakın Komşu ve Karar Ağaçları yöntemlerini de YSA modeli ile karşılaştırarak en iyi 
tanıma performansını gösteren model tespit edilmiştir. Sonuçlar, K-En Yakın Komşu 
tekniğinin (%97.62) YSA modeli (%88.72) ve Karar Ağaçları (%86.59) yöntemlerine göre 
daha iyi tanıma oranı gösterdiğini ortaya koymaktadır. Girdi sayıları karşılaştırıldığında en iyi 
sonucu her üç ürün için de 12 gözlem değerinden (ortalama olarak; 12 için: %97.62, 9 için: 
%97.13 ve 6 için: %96.93) elde ettikleri görülmektedir. 

Nimbale ve Ghute (2013), çalışmalarında kusur/kusursuzluk oranını görüntülemek için 
Geri Yayılım ÇKA tipi bir YSA modeli geliştirilmişler ve klasik kontrol şeması ile (p-şeması) 
karşılaştırmışlardır. Girdi olarak 50 gözlem değeri kullanılmış ve farklı kayma noktalarına 
göre sürecin kontrol atında olup olmadığı incelenmiştir. Geleneksel kontrol şeması ve YSA 
modelinin performansı, ortalama çalışma süresi aracılığıyla değerlendirilmiştir. Sonuçlar, 
YSA modeli için örüntü tanıma oranının (%97) yüksek olduğunu, bununla birlikte ortalama 
çalışma süresi performansının da p-şemalarından daha iyi olduğunu göstermektedir. Ancak 
YSA modelinin küçük kaymaları izlemede daha etkili olduğu, büyük değişim için en uygun 
yöntemin olmadığı ortaya konmuştur. 

Ranaee ve Ebrahimzadeh (2013), çalışmalarında YSA temelli en iyi KŞÖT 
uygulamasını önermek üzere farklı eğitim algoritmaları ve veri yaklaşımları kullanmışlardır. 
Bu amaçla, ÇKA tipi modeller oluşturmuşlardır. 10 gözlem değeri ve 12 özellikli veri 
(kayma, ortalama kayma, kayma farkı, örüntü ve hat çizgileri arası alanlar, geçiş sayılarından 
oluşan şekil özellikleri ile standart sapma, çarpıklık, basıklık, otokorelasyondan oluşan 
istatistik özellikler) girdi olarak kullanılarak 6 farklı örüntü şeklini tanıyan modeller 
oluşturmuşlardır. Bu modeller için her biri ÇKA tipi YSA’na ait olan 9 farklı eğitim 
algoritması kullanmışlar ve en iyi eğitim algoritması olarak Levenberg–Marquardt (LM) 
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(%99.13) belirlemişlerdir. Sonuçlar, diğer algoritmalar için performans sırasına göre; 
Ölçeklendirilmiş Eşlenik Gradyan (%99.08), Powell/Beale Başlatmalı Eşlenik Gradyan 
(%99.01), Esnek Yayılım (%98.74), Fletcher-Powell Eşlenik Gradyan (%98.93), Polak-
Ribie´re Eşlenik Gradyan (%98.83), Tek Adımlı Quasi-Newton (%98.75), Değişken Öğrenme 
Oranı (%98.33), BFGS Quasi-Newton (%98.36) olarak ortaya konmuştur. Çalışmada ayrıca, 
LM ile eğitilen ham veri ve özellikli veri yaklaşımlarının karşılaştırmaları da saptanmıştır. 
Sonuçlar, özellikli veri (%99.66) yaklaşımının ham veri (%94.8) yaklaşımına göre daha 
yüksek performansa sahip olduğunu göstermektedir.  

Muluneh (2014), çalışmasında Geri Yayılım ÇKA kullanarak 7 farklı örüntü şeklini 
tanımak üzere çok değişkenli kontrol şemalarına ilişkin bir örüntü tanıma sistemi 
oluşturmuştur. Girdi olarak 30 gözlemin T2 değerleri ağa alınmıştır. Oluşturulan modelin 
tanıma performansı (%94.9) ölçüldükten sonra üretim işletmesine ait gerçek değerlerle veri 
dönüşümü yapılarak YSA modeli kullanılmıştır. Sonuçlar sistemin üretim sürecinden alınan 
verileri başarılı bir şekilde normal olan örüntü tanımı altında sınıflandırabildiğini ve modelin 
kullanılabilir olduğunu göstermektedir.  

Yılmaz (2014), çalışmasında 6 farklı örüntü şeklini tanımak üzere DVK temelli YSA 
modeli kullanarak KŞÖT sistemi oluşturmuş ve görsel programını hazırlayarak uygulamaya 
dönük hale getirmiştir. Bu sistem için 2 farklı DVK ağı kullanmış ve en iyi sonucu veren ağ 
kodlanarak uygulama haline dönüştürmüştür. Ham verilerin kullanıldığı birinci modelde 35 
gözlem değeri, ikinci modelde ise kontrol şemalarına ilişkin sınırlar, standart sapma, ortalama 
gibi 6 özellik girdi olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, ham veri ile oluşturulan modelin (%98) 
özellikli verilerle oluşturulan modele (%96) göre daha yüksek doğru tanıma oranına sahip 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmada, bir üretim işletmesine ait gerçek değer 
kullanılarak model kullanılmış ve işletme verilerinin normal olan ve olmayan örüntüler 
şeklinde başarılı bir şekilde sınıflandırılabildiği ortaya konmuştur. Bu nedenle, önerilen 
modelin görsel program aracılığıyla endüstri uygulamalarında uygulaması da 
kolaylaşmaktadır.  

El Farishi vd (2015), çalışmalarında 3 farklı örüntüyü tanımak üzere farklı sayıdaki 
gözlem değerlerinden oluşan girdilerle YSA modelleri oluşturmuşlardır. ÇKA tipi bu YSA 
modelleri için Geri Yayılım, Gradient Descent (Gradyan Azalma)ve Levenberg –Marquardt 
olmak üzere üç farklı eğitim algoritması kullanmışlar ve çeşitli mimari biçimler test 
edilmiştir. Sonuçlar, 8 örnek büyüklüğü ve 13 gizli katmandan oluşan bir ağ 
yapılandırmasının her eğitim algoritması için en iyi performansı sağladığını göstermektedir. 
Bununla birlikte Levenberg-Marquardt algoritmasının mükemmel tanıma oranına (%99.9) 
sahip olduğu ortaya konmuş ve araştırmacılara önerilmiştir.  
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Tablo 3. YSA ile Yapılan KŞÖT Çalışmalarında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırmaları 

ÇalıĢma YSA Modeli KarĢılaĢtırma En Yüksek Doğruluk 

Pham ve Öztemel (1993) 

ÇKA, 

DVK, 

DVK+ÇKA 

Geri Yayılım ÇKA, 

DVK, 

DVK+ Geri Yayılım ÇKA 

DVK+ÇKA 

Stützle (1995), 

Guh (2010) 

Nimbale ve Ghute (2013) 

ÇKA 

DVK 

ÇKA 

Geleneksel Kontrol Şemaları, 

YSA Kontrol Şemaları 

Geri Yayılım ÇKA 

DVK 

Geri Yayılım ÇKA 

Cheng (1997) 
ÇKA 

Modüler YSA 

Geri Yayılım ÇKA, 

Modüler YSA 
Modüler YSA 

Pham ve Wani (1997) ÇKA 

Geri Yayılım ÇKA, 

Karar Ağacı 

İndüksiyon Tekniği 

ÇKA 

Sağıroğlu ve diğerleri (2000) ÇKA 

Esnek Yayılım ÇKA, 

Geri Yayılım ÇKA, 

Genişletilmiş Delta-Bar-Delta ÇKA 

Geri Yayılım ÇKA 

Gauri ve Chakraborty (2008) ÇKA 
Geri Yayılım ÇKA 

Karar Ağacı 
ÇKA 

Cheng ve Cheng (2009) KDHA 
Basit KDHA, 

Kümelemeli KDHA 
Kümelemeli KDHA 

Gauri (2010) 
ÇKA, 

DVK 

Geri Yayılım ÇKA, 

DVK 
Geri Yayılım ÇKA 

Kiran ve diğerleri (2010) ÇKA 
Esnek Yayılım ÇKA, 

Gradyan Azalma ÇKA 
Gradyan Azalma ÇKA 

Awadalla vd (2011) ÇKA 
Geri Yayılım ÇKA, 

Spiking YSA 
Spiking YSA 

Olgun (2011) ÇKA 
Geri Yayılım ÇKA, 

Bayes Sınıflandırıcı 
Bayes Sınıflandırıcı 

Laosiritaworn ve Bunjongjit (2013) ÇKA 

Geri Yayılım ÇKA, 

K-En Yakın Komşu, 

Karar Ağaçları 

K-En Yakın Komşu 

Ranaee ve Ebrahimzadeh (2013) ÇKA 

Esnek Yayılım ÇKA, 

Ölçeklendirilmiş Gradyan ÇKA, 

Polak-Ribie´re Gradyan ÇKA, 

Powell/Beale Gradyan ÇKA, 

Fletcher-Powell Gradyan ÇKA, 

BFGS Quasi-Newton ÇKA, 

Tek Adımlı Quasi-Newton ÇKA, 
Levenberg–Marquardt ÇKA 

Levenberg–Marquardt ÇKA 
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Değişken Öğrenme Oranı ÇKA 

El Farishi vd (2015) ÇKA 

Geri Yayılım ÇKA, 

Gradyan Azalma ÇKA, 

Levenberg–Marquardt ÇKA 

Levenberg–Marquardt ÇKA 

Tablo 3 incelendiğinde, literatür incelemesi yapılan çalışmalar içerisinde farklı 
yöntemler uygulanarak bunların YSA modellerinin performansları ile olan karşılaştırmaları; 
farklı öğrenme algoritmaları ile eğitilen YSA modelleri ve farklı tipteki YSA modellerinin 
kendi aralarındaki karşılaştırmaları görülmektedir. 

4. Bulgular ve Sonuç 

Günümüz koşullarında, artan rekabet ve teknolojik gelişmelerle birlikte kalite işletmeler 
için en önemli anahtar güç halini almıştır. Kalite kontrol şemaları, süreçteki hataları önceden 
tespit etmek ve gerekli düzeltici önlemleri almak üzere İSK içerisinde önemli bir görev olarak 
yer almaktadır. Kontrol şemaları, parametre ortalamalarındaki herhangi bir kaymayı bulmak 
için kullanılmaktadır. Ancak geleneksel yolla bu analizleri yapmak günümüz koşullarında 
yeterli olmamaktadır. YSA ile oluşturulan akıllı sistemler, kontrol şemaları üzerinde oluşan 
normal ya da normal olmayan örüntüleri analiz etmede oldukça önem arz etmektedir. 
Bilgisayarlar aracılığıyla, örnekler kullanılarak girdiler ve çıktılar arasında ilişkiler kurup 
sınıflandırabilme yeteneği nedeniyle YSA ile kontrol şemalarında örüntü tanıma çalışması 
yapabilmektedir. Özellikle gözlemlenen süreç verilerinin herhangi bir istatistik dağılıma 
ihtiyaç duymaması ve gürültülü (normal olmayan) verilerin işlenebilmesi nedeniyle YSA 
başarılı sonuçlar vermektedir. 

YSA ile yapılan kontrol şemalarında örüntü tanıma çalışmalarının 1980’lerin sonunda 
başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu konudaki araştırma ve uygulamaların artan bir 
eğilim gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada, 1990’ların sonuna kadar tespit edilen 
çalışmaların sayısı 6 iken 2000-2009 yıllarında bu sayı 9 ve 2010-2015 yıllarında 17’dir. 
Sonuçlar, üretim sürecinin kontrol altında olup olmadığına karar vermek amacıyla KŞÖT 
uygulamalarında YSA’nın başarıyla uygulanabildiği ve İSK’ya alternatif bir yöntem olarak 
kullanılabileceği görülmektedir.  

Çalışmalar, kontrol şemalarının İSK’da kullanım amaçlarına göre incelendiğinde; YSA 
ile oluşturulan modellerin, TipI/TipII hatalarını tanıma, süreç ortalaması ve süreçteki 
değişikliklerin çeşitliliğini saptama; kontrol dışı, ortalama sapmalar, varyans sapmalarını 
tanımlama ve sapmaların niteliğini tespit etme konularında yüksek doğruluk oranlarıyla 
başarılı sonuçlar verdiği ortaya konmuştur. Modellerin başarı performansları 
değerlendirilirken yüzdelik tanıma oranı ölçücünün kullanıldığı; ancak son yıllardaki 
çalışmalarda bu orana kontrol şemaları ortalama çalışma sürelerinin de dahil edilmesi 
gerekliliği belirtilmektedir. 

Kullanılan YSA modellerine göre çalışmalar incelendiğinde; Çok Katmanlı 
Algılayıcılar (ÇKA), Doğrusal Vektör Kuantizasyon (DVK), Olasılık Sinir Ağı (OSA), 
Kendini Düzenleyen Harita Ağı (KDHA), Modüler YSA ve bunların birlikte ya da aşamalı 
kullanıldığı bileşik, hibrit YSA modelleri tespit edilmiştir. Bu modellerin içerisinde en çok 
kullanılan modelin ÇKA, ÇKA modeli için en çok kullanılan öğrenme algoritmasının ise Geri 
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Yayılım olduğu görülmektedir. ÇKA modellerinin kendi içerisinde farklı algoritmalarla 
eğitilip karşılaştırmalı sunulduğu çalışmalarda ise Levenberg–Marquardt ÇKA ve Geri 
Yayılım ÇKA’nın diğer algoritmalarla eğitilmiş ÇKA modellerine göre daha yüksek doğruluk 
oranı gösterdiği belirlenmiştir.  

Karşılaştırmalı modellerin kullanıldığı uygulamalar, alternatif yöntemlerle ve YSA 
uygulamalarıyla karşılaştırmalar olmak üzere iki farklı gruptan oluşmaktadır. Bu çalışmalarda 
YSA’nın geleneksel kontrol şemalarına göre daha başarılı olduğu ortaya konurken Bayes 
Sınıflandırıcı ile yapılan sınıflandırmanın YSA modeli’ne göre daha yüksek doğruluk oranı 
gösterdiği sonucu elde edilmiştir. YSA modelleri kendi aralarında karşılaştırıldığında DVK ve 
Modüler YSA modellerinin ÇKA’ya göre; DVK Modeli’nin ÇKA ile birlikte kullanıldığı 
bileşik YSA modeli’nin ise DVK’ya göre daha üstün olduğu ortaya çıkmıştır. Modellerin 
kullanım amaçları göz önünde bulundurulduğunda, ÇKA’nın literatürde tahmin amaçlı 
kullanımı yaygın olarak belirtilmekteyken KŞÖT çalışmalarının sonuçları, bu modelin 
sınıflandırma problemlerinde de başarıyla uygulandığını göstermektedir. 

Çalışmalarda kullanılan YSA modellerinin topolojileri incelendiğinde; uygulanan model 
hangi tipte olursa olsun girdi, çıktı ve katman sayıları farklılık göstermektedir. Girdi ve çıktı 
sayıları kullanılan verinin türüne göre benzerlik göstermekteyse de gizli katman sayısı 
tamamen farklıdır. Bu durum, en iyi sonucu veren YSA modeline ulaşmak üzere tasarım 
sürecinde farklı alternatiflerin denemesi gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Girdiler, YSA’da 
eğitilen verilere göre incelendiğinde; çalışmalarda, kontrol şemalarına ilişkin gözlem değerleri 
(ham veri) yanı sıra bu şemalardan elde edilen istatistik değerlerle de (özellikli veriler) KŞÖT 
oluşturulduğu ve istatistik özellikli verilerle oluşturulan modellerin ham verilere göre daha 
başarılı sonuçlar ürettiği gözlenmiştir. Ayrıca, örüntülerdeki minimum kayma, kayma miktarı, 
örnek büyüklüğü, kayma yüzdesi gibi parametrelerin YSA üzerinde etkisi olduğu ve bir başka 
YZ tekniği olan GA kullanılarak eğitim parametreleri grubunun ve yapılandırmasının 
geliştirilebileceği de yine bu çalışmaların sonuçlarında görülmektedir. 

Geleceğe dönük çalışmalarda; aynı YSA modelleri yerine farklı ya da bileşik YSA 
modelleri kullanabileceği, diğer YZ teknikleri ile geliştirilebileceği ve iyileştirilebileceği, 
oluşturulan modellerin üretim sektöründe kullanıcıya dönük uygulamaları için işbirliği 
çabaları önemli görülmektedir. 
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ZAMĠR N'SĠ ÜZERĠNE DEĞERLENDĠRMELER 
 

ġahap BULAK*   Ġsmail ULUTAġ** 

Öz 

Zamir n’si bugüne kadar dilciler tarafından birçok ulusal ve uluslararası bilimsel çalıĢmada ele alınarak çeĢitli 
yönleriyle incelenmiĢ, hakkında farklı görüĢler ileri sürülmüĢtür. Fakat özellikle ortaya çıkıĢı, kökeni, sesbirim 
mi biçimbirim mi olduğu, iĢlevleri olmak üzere koruyucu ünsüz olup olmadığı, Çağatay Türkçesi ile Özbek 
Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesindeki kullanımı gibi hususlara genel kabul gören bir çözüm getirilememiĢtir.  
Bu makalede zamir n’si ile ilgili yapılan çalıĢmalar özetlendikten sonra bu sesin kullanım alanları, ortaya çıkıĢı 
ve kökeni, sergilemiĢ olduğu çeĢitli iĢlevleri ve bu iĢlevlerin geliĢim safhaları ele alınmıĢtır. Doldurma bir ses 
olarak ortaya çıkan /n/ sesinin zamanla iĢlev kazanıp anlam farklılığı oluĢturarak sesbirimden biçimbirime geçme 
yani zamir n'sine dönüĢme süreci ve bu süreç sonunda kazandığı iĢlevler incelenmiĢtir. Ayrıca zamir n'sinin 
koruyucu ünsüz olup olmadığı tartıĢılmıĢ ve Tarihî Çağatay Türkçesi ile bunun devamı olan Özbek Türkçesi ve 
Yeni Uygur Türkçesinde kullanılmadığı yönündeki iddialar metinlerden alınan örneklerle çürütülmüĢtür. Daha 
sonra bu sesin söz konusu dillerdeki durumu ve diğer Türk dillerine göre sınırlı kullanımı üzerinde durulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, zamir n'si, geniĢletilmiĢ kök, sesbirim, biçimbirim 

   

REVIEWS ON PRONOMĠNAL /N/  

 

Abstract  

The topic of pronominal n has been studied by several linguists in many national and international scientific 
symposiums using different linguistic approaches with regard to its origin, functions and usages in different 
Turkic dialects such as Chaghatai, Uzbek and New Uighur. However a clear answer to those questions has not 
been found yet, at least an answer accepted by the majority of  Turkologs.  

In this article, having summarized the previous studies on the pronominal n, we have taken the issues of its 
origin, different usages, functions and appearing stages of  is functions. The sound n, at the beginning must have 
been a supporting-functionless sound but then it gained some funtions and moved from being a phoneme to a 
morpheme. We also discussed whether it is a protective consonant and whether has been used in historical 
Chaghatai Turkish texts and in modern dialects of Uzbek and Uighur. Despite the common belief in Turkology 
that the pronominal n has not been used in Chaghatai, Uzbek and Uighur, we are of the opinion that the 
pronominal n has been used in aforementiond languages.  

Key words: Turkish, pronominal n, extended root, phoneme, morpheme   

 

1.GiriĢ 
Türkçe dilbilgisinin çözülmesi gereken birçok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların 

çözümünde sadece Türkiye Türkçesi kaynakları yeterli olmamaktadır. Türkçenin tarihî ve 
çağdaĢ dönemlerinin iyi incelenmesi var olan sorunların çözümüne elbette katkı sağlayacaktır. 
Ancak bütün sorunların çözümüne yeterli gelmeyebilir. Bunun için Altayca dönemi ve Altay 
dil ailesine mensup diller baĢta olmak üzere Türkçeyle coğrafi ve tarihî komĢuluk iliĢkileri 
bulunan dillerin de Türkçe ile ilgili yapılan araĢtırmalarda dikkate alınması söz konusu 
sorunların çözümüne kayda değer bir katkı sağlayabilir. Hatta sadece Altay dil ailesi değil 
baĢka dil ailelerini de içine alan Avrasyatik gibi büyük dil ailelerine mensup dil verilerinin 
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kullanılması da Türkçenin sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilir. Bu sebeple Türkçe ile 
ilgili araĢtırmalarda bakıĢ açısının geniĢ tutulması çok önemlidir.  

Türkçenin ses bilgisi, sözcük bilgisi, anlam bilgisi ve cümle bilgisi alanında olduğu 
gibi Ģekil bilgisi alanında da çözülmesi gereken birtakım sorunları bulunmaktadır. ġekil 
bilgisi ile ilgili sorunlardan biri de zamir n’si ile ilgili sorundur. Aslında bu sorun Ģekil bilgisi 
ile ilgili olduğu kadar ses bilgisi ile de ilgilidir.  

 Zamir n'si bugüne kadar birçok yayına doğrudan veya dolaylı olarak konu olmuĢtur. 
Fakat özellikle kökeni ve iĢlevleri hakkında bir görüĢ birliği sağlanamamıĢtır. Altay dilleri 
üzerinde pek çok çalıĢması bulunan Talat Tekin zamir n’sinin kökeninin Ana Altayca 
dönemine dayandığını düĢünmektedir. Tekin, “Üçüncü KiĢi Ġyelik Eki Üzerine” baĢlıklı 
makalesinde Altayca üçüncü kiĢi zamiri *in morfeminin sonundaki /n/ sesinin yalın hâlli 
kullanımlarda düĢtüğünü belirtir. DüĢen bu ses, yalın hâl dıĢı çekimlerde tekrar ortaya 
çıkmaktadır. Tekin, bu /n/ sesinin bu sebeple kaynaĢtırma sesi olmayacağını düĢünmektedir. 
Kökeni Ana Altayca üçüncü kiĢi *in zamirine dayanan bu /n/ sesinin üçüncü kiĢi iyelik 
eklerinde asli olduğunu, üçüncü kiĢi iyelik ekinin “-(s)I(n)” biçiminde kurulması gerektiğini 
söylemektedir (1980:10-17). Muharrem Ergin zamir n’sinin kullanıldığı yerleri zikrettikten 
sonra bu /n/ sesinin aslında pronominal n yani zamir n’sinin zamir çekimlerinde de görülen 
türeme /n/ sesi olduğunu, fakat Türkçenin bilinen devirlerinden bugüne kadar hep yardımcı 
ses karakteri taĢıdığını belirtir (1983:145-146).  Han-Woo Choi "Ana Altayca Ġyelik Zamiri 
*n" adlı makalesinde zamir n'sini iyelik zamiri olarak değerlendirerek kökeninin Ana Altayca 
dönemine dayandığını savunmaktadır (1991:191-196). Cahit BaĢdaĢ’ın "Türkçede Üçüncü 
ġahıs Ġyelik Eki ve Zamir N'si" adlı makalesinde Türkçede kullanılan üçüncü teklik Ģahıs 
iyelik ekinin Ģekli, kökeni, iĢlevleri karĢılaĢtırmalı olarak ele alınmıĢtır. Hâl eki alan veya 
almayan iyelikli isimlerle zamir çekiminde ortaya çıkan /n/ ünsüzünün görevi ve kökeni; 
iyelik-belirtme, iyelik yükleme ve iyelik eki-zamir iliĢkisi çerçevesinde incelenmiĢtir 
(2014:147-161). Hakan Özdemir, "III. Teklik KiĢi Ġyelik Eki +(s)I* ve Zamir n'si Üzerine Bir 
Değerlendirme Denemesi" adlı makalesinde üçüncü teklik kiĢi iyelik eki ile ilgili farklı 
görüĢler değerlendirerek eski bir teori olan türeme teorisini ele almıĢtır. Ġyelik ekiyle ilgili öne 
sürdüğü görüĢleri Çağatay dil konuĢurlarının atalarının oynadığı rol üzerine bina ederek 
belirtme durum eki üzerinde durmuĢtur (2014:137-145). Gürer Gülsevin "Eski Anadolu 
(Türkiye) Türkçesinde 3. KiĢi Ġyelik Ekinin Özel KullanılıĢı" adlı makalesinde Eski Anadolu 
Türkçesinde üçüncü kiĢi iyelik ekinin özel kullanılıĢını anlatırken zamir n'sinin durumunu da 
ele alarak bu sesi üçüncü kiĢi iyelik eki bünyesinde değerlendirmiĢtir (1990:187-190). Ahmet 
Bican Ercilasun, "Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ses" adlı makalesinde Türkiye 
Türkçesindeki yardımcı sesleri ele alarak incelemiĢ ve /n/ sesinin yardımcı ses olmadığı, bu 
sebeple bu sesin zamir n'si olarak ele alınması gerektiği sonucuna varmıĢtır (2000:219-225). 
Cengiz Alyılmaz, "Zamir n'si Eski Bir Ġyelik Ekinin Kalıntısı Olabilir mi?" adlı çalıĢmasında 
dilcilerin zamir n'si ile ilgili görüĢlerini verdikten sonra bu sesin özel bir türeme ünsüzü, 
yardımcı ünsüz, üçüncü Ģahıs iyelik ekinin bir parçası sayıldığını, bazen de sesteĢ morfemlerle 
karıĢtırıldığını söyler. Türkçenin tarihî ve çağdaĢ dönemlerindeki çeĢitli lehçe, Ģive ve ağız 
kullanımlarının bu ünsüzün basit bir türeme ya da yardımcı ünsüz olmadığını açıkça 
gösterdiğini savunur (2011:515-527). Zamir n’sinin kökeni konusunu araĢtırırken Altay 
dillerinden Avrasyatik dillerine kadar geniĢ bir alandaki verileri değerlendiren Joseph H. 
Greenberg "Genetic Linguistics, Essays on Theory and Method" adlı kitabının “Altay Dil 
Ailesi Var mıdır?” baĢlıklı bölümünde zamir n'sinin sadece Ural Altay dillerinde değil, Hint 
Avrupa dillerinde de görülen bir ses olduğunu örneklerle açıklayarak kökeninin Avrasyatik 
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döneme dayandığını belirtir (2005:325-330). Fakat burada Türkçede zamir n'sinin sadece 
oblik (öznelik hâli dıĢındaki hâller) hâllerde kullanıldığını söylemesi eksik bir bilgidir. Çünkü 
zamir n'si 1. ve 2. teklik kiĢi zamirlerinde öznelik hâlinde kullanılırken iyelik 3. kiĢi ekleri, 
aitlik eki, dönüĢlülük ve iĢaret zamirleriyle kullanımında oblik hâllerde kullanılır.  

 Bu makalede zamir n’si ile ilgili yapılan çalıĢmalar özetlendikten sonra bu sesin 
kullanım alanları, ortaya çıkıĢı ve kökeni, sergilemiĢ olduğu çeĢitli iĢlevleri ve iĢlevlerin 
geliĢim safhaları ele alınacaktır. Zamir n’sinin tarihî ve çağdaĢ Türkçede kullanımı mevcut 
olsa da bu sesin tarihî Türk yazı dillerinden Çağatay Türkçesi ve bunun devamı olan çağdaĢ 
Türk dillerinden Yeni Uygur ve Özbek Türkçelerinde kullanılıp kullanılmadığı üzerinde 
durulacaktır. Böylece zamir n’si ile ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunulmaya 
çalıĢılacaktır.     

2.Zamir n’si ve Kullanım Alanları 
Zeynep Korkmaz, Zamir n’sini teklik ve çokluk 3. Ģahıs zamirlerinin çekimi ile, teklik 

3. Ģahıs iyelik ekli kelimelerin hâl ekleriyle kullanılıĢı sırasında araya giren n ünsüzü Ģeklinde 
tanımlar (Korkmaz, 2010:250). Bu tanımdan yola çıkarak zamir n’sinin kullanım alanları Ģu 
Ģekilde sıralanabilir: 

1. Teklik 3. kiĢi zamiri ve iĢaret zamirleri ile çokluk ve hâl ekleri; dönüĢlülük zamiri 
ile hâl ekleri arasına girer: o-n-a, o-n-da, o-n-lar, bu-n-a, şu-n-u, şu-n-lar, kendi-n-i gibi.  

2. Ġyelik 3. teklik ve çokluk  kiĢi ekleri ile hâl ekleri arasına girer: kitabı-n-a, evi-n-de, 
ovaları-n-dan, kitapları-n-a gibi. 

3. “-ki” aitlik eki ile hâl ekleri arasına girer: sizi-n-kini, arabadaki-n-den, Ali’ninki-n-
de gibi. 

4. Teklik 1. ve 2. kiĢi zamirlerinin öznelik hallerinde kalıplaĢarak varlığını 
sürdürmektedir: ben<*i(n), sen< *si(n) 

Görüldüğü üzere zamir n’si Türkçede dört ayrı yerde kullanılmaktadır. Bu 
kullanımlardan ilk üçü konusunda bütün dilciler hemfikirdir. Fakat dördüncü kullanımı 
konusunda bir görüĢ birliği bulunmamaktadır. Bu kullanım 1. ve 2. teklik kiĢi zamirlerinin 
teorik bir ihyasına dayanmaktadır. Aslında bu geliĢimi destekleyen pek çok dil verisi 
mevcuttur. 

3.Ortaya ÇıkıĢı ve Kökeni 
Zamir n’si ile ilgili aydınlatılması gereken hususların baĢında kökeni ve iĢlevleri 

gelmektedir. GiriĢ bölümünde özetlendiği üzere zamir n’si, bugüne kadar dilciler tarafından 
birçok ulusal ve uluslararası bilimsel çalıĢmada çeĢitli yönleriyle ele alınarak incelenmiĢ, 
kökeni ve iĢlevleri hakkında farklı görüĢler ileri sürülmüĢtür. Bu çalıĢmalara bakıldığında 
zamir n’sinin kökeninin genellikle Ana Altayca dönemine dayandırıldığı görülmektedir. Ali 
Ulvi Elöve, Deny tarafından yazılan “Türk Dili Grameri” adlı eserin çevirisinde, ek olarak 
zamir n’si olarak adlandırılan /n/ sesinin belirli durumlarda eğreti olarak belirdiğini ve bu 
sesin ol zamirindeki l>n değiĢmesiyle ortaya çıktığını söylemektedir (Deny, 1941:§294). Talat 
Tekin, Altayca *in zamirinin sonundaki /n/ sesinin zamir n’sine kaynaklık ettiğini 
düĢünmektedir. Tekin, Türkçedeki iki ünlü arasındaki çatıĢmayı kaldırmak için kullanılan tek 
ünsüzün /y/ ünsüzü olduğunu, dolayısıyla zamir n’sinin kaynaĢtırma veya koruma ünsüzü 
olmadığını belirtmiĢtir (Tekin, 1980:10-17). Choi de zamir n’sinin kökeninin Ana Altayca 
dönemine dayandırmakla beraber bu sesin iyelik 3. teklik kiĢi zamiri *i’nin arkasından gelen 
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bir iyelik zamiri olduğunu kabul eder. Choi de Tekin gibi Ana Altayca 3. teklik kiĢi zamiri *in 
biçimini tasarlasa da Tekin’den farklı olarak bu biçimin 3. kiĢi zamiri *i ve iyelik zamiri *n 
biçimdeki iki farklı morfemden oluĢtuğunu düĢünmektedir (Choi, 1991:196). Bu konudaki 
diğer çalıĢmalarda zamir n’sinin kökenine değinilmemiĢ, farklı bir görüĢ ileri sürülmemiĢ 
veya Tekin’in görüĢü esas alınmıĢtır.  

Söz konusu bilimsel çalıĢmalarda zamir n'sinin kökeni genellikle Ana Altayca 
dönemine dayandırılsa da bu /n/ sesi Hint-Avrupa dillerinde de görülmektedir. Hint-Avrupa 
dil verileri dikkate alındığında bunun kökeninin Ural-Altay dil birliği döneminden daha 
önceki dönem olan Avrasyatik geniĢ dil ailesi dönemine kadar uzandığı söylenebilir. 
Greenberg men ve min Ģekillerinin Ural dillerinde ve Hint-Avrupa dillerinde Altay 
dillerindekinden daha yaygın olduğunu ifade eder. Baltık, Slav, Hint-Ġran dilleri temelinde 1. 
kiĢinin genitif Ģekli için *mene biçimini ihya eder (Greenbereg, 2005:326). Hint-Avrupa 
dilleri, Ural dilleri ve Altaycadaki kullanımlarına bakıldığında zamir n’sinin kökeninin 
Avrasyatik döneme kadar uzandığı ileri sürülebilir. 

Bu doldurma ses Ana Altaycadaki tüm teklik kiĢi zamirlerinin sonunda görülmektedir.  
Böylece bu teklik zamirleri geniĢletilmiĢ kök hüviyetine bürünmüĢtür. GeniĢletilmiĢ kökler, 
arkasına getirilen ses veya eklerle yeni bir Ģekil alan köklerdir. Buna rağmen asıl kök ile 
geniĢletilmiĢ kök arasında bir iĢlev veya anlam farkı olmaz. Fark olsa da ilk bakıĢta dikkat 
çekmeyecek kadar küçüktür. Kök ile geniĢletilmiĢ kök arasında morfolojik iĢletime girme 
bakımından bir fark mevcuttur. Kelime türetilirken yeni kelimeye geniĢletilmiĢ kök değil asıl 
kök tabanlık yapar. Bu durum geniĢletilmiĢ kökün ekle değil, sesle geniĢletildiği izlenimi 
vermektedir. Dolayısıyla burada semantik bir durum değil fonetik bir durum söz konusudur. 
BaĢlangıçta morfolojik bir iĢlevi olmayan ve doldurma bir ses olan /n/ sesi zamanla 
geniĢletilmiĢ kök yapan bir morfem hüviyeti kazanmıĢtır. Ana Türkçedeki teklik kiĢi 
zamirlerinde bu durum somut bir Ģekilde görülmektedir.  

Kök GeniĢletilmiĢ Kök Yeni Gövdeye Tabanlık 

bi bi-n bi-z 

si si-n si-z 

i i-n (a-n/o-l) a-lar 

Bu durum Ural-Altay dillerinin çoğunda görülür. Örneğin Estonca’da teklik zamirleri 
geniĢletilmiĢ Ģekilleriyle beraber kullanılır.  

 

 Kök GeniĢletilmiĢ Kök Yeni Gövdeye Tabanlık 

ma mina meie 

sa sina teie 

ta tema nemad 

Cümlede özellikle geniĢletilmiĢ Ģekiller tercih edilir. Ancak yeni kelime türetirken asıl 
kökler kullanılır (Demirci, 2010:126). Ayrıca Macarca 1. teklik kiĢi zamiri “é” Ģeklinde olup 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

456 

cümle içinde geniĢletilmiĢ “én” Ģekliyle kullanılmaktadır: én tud-ok “ben biliyorum”, én 
beszél “ben konuĢuyorum” (Demirci, 2010:123-124). 

Bu durum Moğolcada kiĢi zamirlerinin dıĢındaki kelimelerde de çokça görülür. 
Türkçeyle karĢılaĢtırıldığında her iki dildeki kökteĢ kelimelerden Türkçe olanlarının asıl kök; 
Moğolca olanlarının ise geniĢletilmiĢ kök hüviyetinde olduğu izlenimi vermektedir.  

Türkçe (Asıl Kök) Moğolca (GeniĢletilmiĢ Kök) 

toz toğusun 

al  ulaan 

su usun 

güç küçün 

Bu tarz geniĢletilmiĢ köklerin Ural-Altay dil birliği döneminde oluĢtuğu kuvvetle 
muhtemeldir. Bugün zamir n'si olarak değerlendirilen sesin de geniĢletilmiĢ kökle ilgili 
olduğu Moğolca ile Türkçe arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda açıkça görülmektedir.  

4.Ses Birimden Biçim Birime GeçiĢi ve Kazandığı ĠĢlevler 
Doldurma bir ses olarak ortaya çıkan /n/ sesinin Türkçede zamanla değiĢik iĢlevler 

kazandığı görülmektedir. Leyla Karahan “Türkçede Bazı Ek ve Edatlarda “-n” Morfemi Ġle 
Ortaya Çıkan VaryantlaĢma” baĢlıklı makalesinde Türkçede bazı seslerin kelimeleri ve ekleri 
geniĢletmekte kullanıldığını belirtmektedir. Daha ziyade pekiĢtirme iĢlevli olan 
geniĢletmelerde en çok /n/ sesinin kullanıldığını ve bu kullanımların çeĢitli ek kategorileri ve 
edatlarla yapıldığını ortaya koymuĢtur.  

Karahan bu makalesinde /n/ sesi yapılan geniĢletmelerde bazıların herhangi bir iĢlev 
farkına yol açmadığını söylemektedir. Örneğin -(I)p zarf fiil eki, Türkçenin çeĢitli tarihî 
dönem ve lehçelerinde -(I)BAn, -(I)BAnI, -(I)BAnIn, -(I)BAnIŋ Ģekillerinde kullanılmıĢtır. 
Ekin tarihî Türk dillerinde kullanılan bu geniĢletilmiĢ Ģekilleri, Türkiye Türkçesi baĢta olmak 
üzere çağdaĢ Türk dilleri ağızlarında da kullanılmaktadır. Ekin kısa ve geniĢletilmiĢ 
Ģekillerinde herhangi bir iĢlev ve anlam farklılığı yoktur. Alıbanı kâfir illerine yönelelüm diyü 
Dirse Hanı tutdılar (Ergin, 1989:90).Can u dil milkini hış görmeyibenin hışmile, Etdiler talan 
u viran gözlerünle kaşlarun (Gülsevin, 1997:133) Türkiye Türkçesi ağızlarında -DIkCA zarf 
fiil eki, –DıkCAn Ģeklinde geniĢletilmesine rağmen ekin kısa ve uzun kullanımları arasında 
herhangi bir iĢlev ve anlam farkı oluĢmamıĢtır. İçinden çakı çıkmış hemi de kestikcen 
üreyomuş (Karahan, 2011:360). Yine -IncA eki zarf fiil eki geniĢleyerek –IncAnA Ģeklini 
almıĢ fakat aralarında bir anlam ve iĢlev farkı oluĢmamıĢtır. Tepside filcananı çizili galdı art 
devesi ardalasını vuruncan (Karahan, 2011:351). Zarf fiil ekleri dıĢında özellikle 1. ve 3. kiĢi 
emir eklerinin Türkçenin tarihî metinlerde /n/ sesi ile geniĢletilmiĢ Ģekilleri görülmektedir. Bu 
kün munda minçe kimi kılayı (Arat, 1947:389). Negü ol munıng ma’nisi ay manga (Arat 
1947:90); Bayusu budun hem itilsü ilim (Arat, 1947:506), Ulugluk yimesün ol elgi uzun (Arat 
1947:580) [Karahan, 2012:219-236]. Bu örneklerde eklerin kısa biçimi ile uzun biçimi 
arasında bir iĢlev farkı olmamasına rağmen anlam dikkate alındığında uzun Ģekillerde bir 
pekiĢtirme niyetinin olduğu söylenebilir.  

Bazı örneklerde ise söz konusu doldurma seslerin oluĢturduğu bu küçük pekiĢtirme farkı, 
zamanla daha ileri giderek iĢlevde dolayısıyla anlamda dikkat çekici bir farklılığa yol açtığı 
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görülür. Nurettin Demir’in Konya ağızlarından yaptığı derlemelerde geçen 1. çokluk kiĢi emir 
ekinin kısa Ģekli –(y)AlIm eki, genel çokluğu ifade ederken, uzun Ģekli –(y)AlImIn eki, ikili 
çokluğu karĢılamaktadır. Ama bu ayrımın net sınırları yoktur. Şindik yalan gunuşmayalım. Biz 
dünyaya neye geldik, yėyelimiŋ, içelimiŋ, gezelimiŋ, deye geldik (Demir, 2000:668). Aynı 
Ģekilde Karahan, Demir’den nakil ile Meshet Türkleri ağzında 1. çokluk kiĢi istek ekinin kısa 
Ģekli –(y)Ak ile uzun Ģekli (y)Ak(In) arasında iĢlev dolayısıyla anlam farkı oluĢtuğunu, –n’li 
geniĢlemenin istek anlamında değil çokluk anlamında bir değiĢiklik yaptığını Ģu derleme 
örneğiyle açıklar: İki kişi ki olur, birbirne gėdah diyallar, çoh ki olur hayde gedagın diyallar 
(Karahan, 2012:227). Eski Türkçenin Köktürk metinlerinde –DA eki hem bulunma hem de 
çıkma iĢleviyle kullanılmıĢtır. Daha sonraki dönemlerde bu ekin ekin /n/ sesi ile geniĢletilmiĢ 
biçimi olan –DAn eki, sadece Ģekil değiĢtirmekle kalmamıĢ, aynı zamanda iĢlev de 
değiĢtirerek çıkma eki iĢleviyle kullanılmaya baĢlanmıĢ olmalıdır.  

Türkçenin tarihî metinleri ve çağdaĢ kullanımlarında bazı kelime ve eklerde pekiĢtirme 
amaçlı çeĢitli seslerle yapılmıĢ geniĢlemeler görülür. Bu geniĢlemelerde en çok kullanılan ses, 
/n/ sesidir. Söz konusu geniĢlemeler zamanla iĢlev dolayısıyla anlam farklılığı oluĢturduğunda 
bu geniĢlemeyi oluĢturan sesler sesbirimden biçimbirime geçmiĢtir. Bu Ģekilde oluĢan –n 
biçim birimi birtakım iĢlevler kazanmıĢtır: 

1. PekiĢtirme iĢlevi: güzelcene, diyorumkine, giderkene gibi. 
2. Koruyucu ünsüz iĢlevi: evi-n-i, kitabı-n-a, bu-n-a, şurası-n-ı gibi.  
3. GeniĢletilmiĢ kök türetme iĢlevi: bi-n, si-n, *i-n gibi.1  

    
5. Koruyucu Ünsüz Olarak Değerlendirilebilir mi? 
Dilciler arasında söz konusu /n/ sesinin zamir n’si mi yoksa koruyucu ünsüz mü 

olduğu konusunda süregelen bir görüĢ ayrılığı mevcuttur. Kullanıldığı yerlerden dolayı zamir 
n’sine koruyucu ünsüz veya yardımcı ünsüz dense de bu tam olarak gerçeği 
yansıtmamaktadır. Çünkü Türkçenin ses yapısı aynı kelime içinde iki ünlünün yan yana 
gelmesine engel olduğu için bu durumlarda araya bir koruyucu ünsüz getirilerek iki ünlünün 
yan yana gelmesi bertaraf edilir. Türkçede bu koruyucu ünsüz ihtiyacı ünlülere en yakın olan 
ve yarı ünlü olarak bilinen akıcı /y/ ünsüzüyle giderilir. Ancak zamir n’sinin kullanıldığı pek 
çok örnekte bir ünlü çatıĢması söz konusu olmadığı için koruyucu ünsüze ihtiyaç olmadığı 
görülmektedir: Türkiye Türkçesi: sizinkinde/sizinkide, kafasından/kafasıda, bunda/buda, 
şundan/şudan gibi. Hatta bu tür kullanımlar Tarihî Çağatay Türkçesi ile ÇağdaĢ Özbek ve 
Yeni Uygur Türkçelerinde de mevcuttur. Çağatay Türkçesi: aġaların katıda “ağalarının 
yanında” (Eckmann, 2011:69), alarnıŋ katli fikride bolmış “onları öldürme düĢüncesinde 
olmuĢ” (Eckmann, 2011:71).  Özbek Türkçesi: iĢlӓ rige “iĢlerine”, üyidӓ  “evinde” (Buran-
Alkaya, 2009:162); Yeni Uygur Türkçesi: oġlumıznın hakide “oğlumuzun hakkında”, işidin 
“iĢinden” (Eker, 2003:518). 

Kökeni, ortaya çıkıĢ sebepleri ve kullanım alanları dikkate alındığında, zamir n’sinin 
doldurma bir ses olarak ortaya çıkıĢı, sınırlı kullanım yerleri, koruyucu ünsüz özelliğini 
sonradan ikincil olarak kazanması, bu sesin koruyucu ünsüz olarak değerlendirilmesine engel 
teĢkil etmektedir. Türkçede kullanılan tek koruyucu ünsüz /y/ sesidir (Ercilasun 2000:221). 
Ancak koruyucu ünsüzlerde bulunması gereken yüksek sonarantlık derecesine sahip olması ve 
                                                           
1 Bu örneklerde geniĢletici özelliği olan /n/ sesinin kökteki dar ünlüleri geniĢletmesine kaynaklık ettiği 
söylenebilir: bi>bin>ben, si>sin>sen *i>*in>an, ol, o 
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akıcı olması /n/ sesinin koruyucu ünsüz olarak kullanılmasına imkân tanımaktadır. Bu sebeple 
Türkçenin koruyucu ünsüzü olmamasına rağmen  /n/ sesinin uygun ortamlarda koruyucu 
ünsüz iĢleviyle kullanılmasının önünde bir engel yoktur. 

6.Tarihî ve ÇağdaĢ Türk Dillerinde Kullanımı 
Zamir n’si ile ilgili çalıĢmalarda genellikle zamir n’sinin Tarihî Çağatay Türkçesi ile 

bunun devamı olan Özbek Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesinde kullanılmadığı ifade 
edilmektedir. Ancak bu ifadeler tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır.  

Çağatay Türkçesinde 1. ve 2. teklik kiĢi zamiri mevcutken 3. teklik kiĢi zamiri yoktur. 3. 
teklik kiĢi zamiri yerine iĢaret zamiri “ol” kullanılmaktadır. KiĢi zamiri yerine kullanılan 
iĢaret zamiri “ol” ve teklik iĢaret zamirleri ile yönelme, bulunma, ayrılma ve eĢitlik hâl ekleri 
arasına zamir n’sinin girdiği görülür: muŋa, aŋa/aŋġa, munda, anda, mundın andın, munça, 
ança gibi. Ancak teklik 3. kiĢi zamiri ve teklik iĢaret zamirleri ile çokluk eki arasında bir ünlü 
çatıĢması olmadığı için zamir n’si kullanılmaz (Eckmann, 2009:91; Eckmann, 2011:93-94). 

Çağatay Türkçesinin devamı olan Özbek Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesinde de 3. 
teklik kiĢi zamiri ve teklik iĢaret zamirleri ile yönelme, bulunma, ayrılma ve eĢitlik hâl ekleri 
arasına zamir n’si girer. Özbek Türkçesi: ungӓ , bundӓ , undӓ n; Yeni Uygur Türkçesi: 
anda/unda, anda/undin, ançe/unçe gibi. Ancak Çağatay Türkçesinde olduğu gibi teklik 3. kiĢi 
zamiri ve teklik iĢaret zamirleri ile çokluk eki arasında bir ünlü çatıĢması olmadığı için zamir 
n’si kullanılmaz (Buran-Alkaya, 2009:183; Öztürk, 2010:63). 

 Zamir n’si ile ilgili yapılan bazı çalıĢmalarda Tarihî Çağatay Türkçesi, ÇağdaĢ Özbek ve 
Yeni Uygur Türkçelerinde zamir n’sinin kullanılmadığı yönündeki ifadeler metne 
dayanmayan eksik bilgiden kaynaklanmaktadır. Aksine Tarihî Çağatay Türkçesi, ÇağdaĢ 
Özbek ve Yeni Uygur Türkçelerinde zamir n’si, 3. teklik kiĢi zamiri ve teklik iĢaret zamirleri 
ile yönelme, bulunma, ayrılma ve eĢitlik hâl ekleri arasında kullanılmaktadır. 

Çağatay Türkçesi ve bunun devamı olan Özbek Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesinde 
bütün hâl ekleri ünsüzle baĢlamaktadır. Dolayısıyla ünlü ile biten 3. kiĢi iyelik eki ve aitlik 
ekinden sonra hâl eki geldiğinde ünlü çatıĢması yaĢanmaz. Bu sebeple 3. kiĢi iyelik eki ve 
aitlik eki ile hâl ekleri arasında zamir n’si kullanılmamıĢtır. Zamir n’sinin kullanımı, bir iĢlev 
kazandığı takdirde kalıcı olmaktadır. Söz konusu durumlarda koruyucu ünsüze ihtiyaç 
duyulmadığı için iĢlevsizleĢen zamir n’si kullanılmamıĢtır.   

7. Sonuç  
Türkçede zamir n’si olarak bilinen /n/ sesi; teklik 3. kiĢi zamiri ve iĢaret zamirleri ile 

çokluk ve hâl ekleri; dönüĢlülük zamiri, iyelik 3. kiĢi ekleri ve “-ki” aitlik eki ile hâl ekleri 
arasında kullanılır. Ayrıca bu ses, teklik 1. ve 2. kiĢi zamirlerinin öznelik hallerinde 
kalıplaĢarak varlığını sürdürmektedir. Bu kullanım 1. ve 2. teklik kiĢi zamirlerinin teorik 
ihyasına dayanmaktadır. Bu geliĢimi destekleyen dil verileri mevcuttur. 

Zamir n’si, bugüne kadar dilciler tarafından birçok ulusal ve uluslararası bilimsel 
çalıĢmada çeĢitli yönleriyle ele alınarak incelenmiĢ, kökeni ve iĢlevleri hakkında farklı 
görüĢler ileri sürülmüĢtür. Bu çalıĢmalara bakıldığında zamir n’sinin kökeninin genellikle Ana 
Altayca dönemine dayandırıldığı görülmektedir. Bu bilimsel çalıĢmalarda zamir n'sinin 
kökeni genellikle Ana Altayca dönemine dayandırılsa da bu /n/ sesi Hint-Avrupa dillerinde de 
görülmektedir. Hint-Avrupa dilleri, Ural dilleri ve Altaycadaki kullanımları dikkate 
alındığında bunun kökeninin Ural-Altay dil birliği döneminden daha önceki dönem olan 
Avrasyatik geniĢ dil ailesi dönemine kadar uzandığı söylenebilir.  
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Doldurma bir ses olarak ortaya çıkan /n/ sesinin Türkçede zamanla değiĢik iĢlevler 
kazandığı görülmektedir. BaĢlangıçta hiçbir iĢlev ve anlam farkı oluĢturmayan bu doldurma 
/n/ sesinin önce küçük pekiĢtirme farkı oluĢturduğu, zamanla daha ileri giderek iĢlevde 
dolayısıyla anlamda dikkat çekici bir farklılığa yol açtığı görülür. Söz konusu geniĢlemeler 
zamanla iĢlev dolayısıyla anlam farklılığı oluĢturduğunda bu geniĢlemeleri oluĢturan /n/ sesi, 
sesbirimden biçimbirime geçmiĢtir. Bu Ģekilde oluĢan –n biçim birimi; pekiĢtirme, koruyucu 
ünsüz ve geniĢletilmiĢ kök türetme iĢlevleri kazanmıĢtır.  

Zamir n’sinin doldurma bir ses olarak ortaya çıkıĢı, sınırlı kullanım yerleri, koruyucu 
ünsüz özelliğini sonradan kazanması, bu sesin koruyucu ünsüz olarak değerlendirilmesine 
engel teĢkil etmektedir. Ancak koruyucu ünsüzlerde bulunması gereken yüksek sonarantlık 
derecesine sahip olması, /n/ sesinin koruyucu ünsüz olarak kullanılmasına imkân 
tanımaktadır. Türkçenin koruyucu ünsüzü /y/ sesi olmasına rağmen  /n/ sesi de uygun 
ortamlarda koruyucu ünsüz iĢleviyle kullanılmıĢtır. 

Zamir n’si ile ilgili çalıĢmalarda genellikle zamir n’sinin Tarihî Çağatay Türkçesi ile 
bunun devamı olan Özbek Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesinde kullanılmadığı ifade 
edilmektedir. Ancak bu ifadeler tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu Türk 
dillerinde 3. teklik kiĢi zamiri ve teklik iĢaret zamirleri ile yönelme, bulunma, ayrılma ve 
eĢitlik hâl ekleri arasında zamir n’si kullanılır. Ancak teklik 3. kiĢi zamiri ve teklik iĢaret 
zamirleri ile çokluk eki arasında bir ünlü çatıĢması olmadığı için zamir n’si kullanılmaz. Bu 
dillerde bütün hâl ekleri ünsüzle baĢladığı için ünlü ile biten 3. kiĢi iyelik eki ve aitlik ekinden 
sonra hâl eki geldiğinde ünlü çatıĢması yaĢanmaz. Söz konusu durumlarda koruyucu ünsüze 
ihtiyaç duyulmadığı için iĢlevsizleĢen zamir n’si kullanılmamıĢtır. 
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ÇOCUK EDEBİYATI BAĞLAMINDA KUSEYİN ESENKOCOYEV’İN “ŞARDA 
UÇKANDA” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR DİL VE ÜSLUP İNCELEMESİ* 

 

Arda KARADAVUT1  Gül Banu DUMAN2 

 

Özet 

Büyüme çağındaki çocuğun anlama ve kavrama seviyesini dikkate alan, çocuğun duygu, düşünce ve hayal 
dünyasına hitap eden edebiyata çocuk edebiyatı adı verilir. Terim olarak çocuk edebiyatı XX. yüzyılın başlarında 
batıda ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren hızla gelişim gösteren çocuk edebiyatı ayrı bir yazın türü haline 
gelmiştir. 

Kuseyin Esenkocoyev, modern Kırgız edebiyatının başlangıç yılları kabul edilen 1920-1940 yılları arasında 
çocuklara yönelik yazdığı hikâyelerle adını Kırgız edebiyat tarihine geçirmiş bir yazardır. Esenkocoyev, 
özellikle fantastik hikâyenin Kırgız edebiyatındaki öncüsü olmuş, Batı‟daki çocuk edebiyatı ürünleriyle Kırgız 
halk hikâyeciliğini harmanlamıştır.  

Bu çalışmada çocuk edebiyatı bağlamında Kuseyin Esenkocoyev‟in Şarda Uçkanda “Balon Uçururken” adlı 
hikâyesi üzerine bir dil ve üslup incelemesi yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Kuseyin Esenkocoyev, üslup incelemesi. 

A LANGUAGE AND WORDING ANALYSIS ON KUSEYIN ESENKOCOYEV’S STORY NAMED AS 
“SARDA UÇKANDA” WITHIN THE CONTEXT OF CHILDREN’S LITERATURE 

Abstract 

The literature considering the understanding and comprehension level of the adolescence children, and 
appealling to the emotion, opinion and the dream world of the children is named as children‟s literature. As a 
concept, the children‟s literature emerged in the beginning of XXth century in the West. From this date on, the 
fast developing children‟s literature has become a sort of seperate literature. 

Kuseyin Esenkocoyev is a writer who put his stamp on Kırgız literature history by his stories oriented on 
children in 1920-1940 accepted as the beginning of the modern Kırgız literature. Esenkocoyev became precursor 
of especially fantastic story in Kırgız literature and he blended the children literature products of the West with 
Kırgız folktales. 

In this study, a language and wording analysis will be examined on Kuseyin Esenkocoyev‟s story named as 
Şarda Uçkanda “While Flying Balloon” within the context of children‟s literature. 

Keywords: Children‟s literature, Kuseyin Esenkocoyev, wording analysis 
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1. Giriş  
Çocuk edebiyatı, gelişim çağındaki çocukların duygu, düşünce, kelime dünyasını 

geliştiren, onlara evrensel ve toplumsal değer yargılarını öğreten, ayrıca çocuklara millî şuur 
kazandıran önemli yazın türlerinden biridir. Ekim Devrimi‟nden sonra egemenliği altındaki 
Türk topluluklarını yeni düzene alıştırmak isteyen Sovyet yönetimi, edebiyata ve 
edebiyatçılara büyük yatırımlar yapmıştır. Devletten aldıkları teşvikle o dönemin yazarları 
birçok edebi türde kalem oynatmaya başlamış ve çocuk edebiyatı da bu türlerin başını 
çekmiştir. “Yeni Sovyet tipi insanın şekillendirilmesi görevini üstlenen yazar ve şairler, yeni 
düzenin asıl hedef kitlesi olması sebebiyle ilk günden başlayarak çocuklara yönelik eserler de 
kaleme almışlardır.” (Duman, 2015: 176). 

Kuseyin Esenkocoyev, Kırgız çocuk edebiyatının ilk temsilcilerindendir. Yazar yirmi dört 
yıllık kısa yaşamında dört hikâye kaleme almış, bunun yanı sıra Rus ve Batı Edebiyatından 
birçok çeviriyi Kırgız edebiyatına kazandırmıştır. J. Swift‟in “Gulliver Alptarda” (Gulliver 
Devler Ülkesinde), A.S. Puşkin‟in “Padışa Saltan, Anın Dañktuu cana Kayrattuu Baatır Uulu 
Gvidon Saltanoviç cana Sonun Kanışa Akkuu Tuuraluu Comok ”(Padişah Saltan, Onun 
Otoriteli ve Sabırlı Bahadır Oğlu Gvidon Saltaroviç ve Güzel Kraliçe Kuğu Hakkında Masal) 
adlı eserler Esenkocoyev‟in Kırgız edebiyatına kazandırdığı eserlerden bazılarıdır. 

Kuseyin Esenkocoyev aynı zamanda iyi bir Sovyet milliyetçisidir. Yazar 24 yaşındayken 
“Yazar olamayabilirim ama vatandaş olmak zorundayım.” diyerek İkinci Dünya Savaşı‟nda 
Rus ordularına katılmış ve Moskova önlerinde şehit düşmüştür. Yazar Kırgız çocuklarının da 
iyi birer Sovyet milliyetçisi olmaları için hikâyelerinde onlara bazen açık açık telkinlerde 
bulunmuş, bazen de birinci tekil kişi üzerinden Sovyet vatandaşı olmanın ayrıcalıklarından 
bahsetmiştir. 

Mеn silеrgе tехnikаnın güldöp-ösüp kеlе cаtkаnın cаnа bаşımdаn ötköndördön аytıp 
bеrgеni оlturаm. Оşоnduktаn оkuyanı çın diliñеr mеnеn bаykооñuzdаrdı cаnа bоlоçоk 
tехnikаnın ösüşünö аr bir cаştаr аktivdüü kаtışuulаrı kеrеktigin kütöm. Sizlere teknolojinin 
gelişimini ve başımdan geçenleri anlatmak istiyorum. Bu yüzden olayı içtenlikle 
gözlemlemenizi ve gelecekte teknolojinin büyümesine her bir gencimizin aktif katılımlarını 
bekliyorum. 45/3 

Kаpitаlisttik ölkölördün аstrоnоmik cаnа şаr uçuruuçulаrınа: mеn SSSRdin аkılmаn, 
bilimpоz, еmgеk uulunаnmın dеgеndеy bоlup içimdеn kubаnıp kоyup bаrа cаtаm. Kapitalist 
ülkelerin astronotlarına ve pilotlarına: “Ben SSCB‟nin akıllı, bilgili, ulu emekçisiyim” der 
gibi içimden bir kıvanç duyuyordum 19/164. 

Esenkocoyev‟in ilk hikâye kitabı, Sayakatçı Bala “Gezgin Çocuk” adlı eseridir. 
Birbirinden bağımsız altı hikâyeden meydana gelen bu eserde yazar fantastik türün Kırgız 
edebiyatındaki ilk örneklerini vermiştir. Bu çalışmada Sayakatçı Bala‟nın içindeki altı 
hikâyeden biri olan Şarda Uçkanda “Balon Uçururken” adlı hikâye dil ve üslup bakımından 
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çocuk edebiyatı bağlamında incelenecektir. Makaledeki örnek cümleler tezdeki aynı sayfa ve 
satır numaralarıyla verilmiştir.  

2. Hikâyenin Dil Özellikleri 
Hikâyenin dili oldukça sadedir. Eseri oluşturan 843 kelimeden yalnızca 6 tanesi Rusça 3 

tanesi de Arapçadır. Bu da tüm hikâye içinde %1 gibi bir orana denk gelmektedir. Yazar 
olayları birinci tekil kişi ağzından anlatmaktadır. Hikâyedeki cümleler kurallı ve kısadır. 
Güneş (2000: 337), “Çocuklara yönelik metinlerdeki cümlelerin kısa, net ve basit olması, tam 
ve tek anlam ifade etmesi belleğe kolay yerleştirilmesini sağlamakta ve okunabilirliği 
artırmaktadır.” der. Hikâyedeki cümlelerin çoğu basit cümle veya basit cümlelerden meydana 
gelmiş sıralı cümlelerdir.  

Mеn bir çоñ kаzаngа suu kuyup, аnın ооzun bеkеm kаpkаktаp, kаpkаktı tеşip, bir uzun 
tеmir tütük оrnоttum dа, tütüktün оrtо çеninеn bir çоñ mеşkе оt cаgıp, tütüktü оşоl оt 
оrtоsunаn аlıp öttüm. Büyük bir kazana su koyup, kazanın kapağını kapatıp, kapağı delip 
uzun demir bir boru yerleştirdim ve borunun ortasına büyük bir ateş yakıp boruyu ateşte 
beklettim. 18/140 

Yukarıdaki cümle hikâyedeki en uzun cümledir. Yazar cümleleri çocukların anlama 
düzeyine uygun bir şekilde yazmıştır. “Dile dayalı anlatımın temel yapılarını sözcük ve 
cümleler oluşturur. Anlatımda kullanılan cümlelerin uzunluğu, sözcüklerin türü, uzunlukları, 
günlük hayatta kullanım sıklıkları, mecaz veya gerçek anlamda olmaları çocukların okuduğu 
metni anlama düzeyini etkiler.” (Ecevit vd, 2014:113) 

Esenkocoyev, bazen aynı paragrafta farklı zamanlar kullanarak cümleler arasındaki anlam 
bütünlüğünün bozulmasına yol açmıştır: 

Şаr ulаmdаn-ulаm cоgоrulаp bаrа cаtаt. Mеn üyümdün tеrеzеsinеn cеrdi kаrаp bаrа 
cаtаm. Еnеm mеni kаrаp, kоlun bulgаlаyt. Birоk, ünün ukpаdım. Balon yavaş yavaş 
yükseliyor. Ben evimin penceresinden yere bakıyorum. Annem beni görüp el sallıyor ama 
sesini duymadım 19/151.  

Yazar yukarıdaki üç cümlede şimdiki zaman kullanırken dördüncü cümleden birden 
görülen geçmiş zamana geçmiş, dolayısıyla da ifade bozukluğuna neden olmuştur. Bu durum, 
Kuseyin Esenkocoyev‟in çağdaş Kırgız edebiyatının ilk yazarları arasında olmasından 
kaynaklanmaktadır. 1920-1940 yılları çağdaş Kırgız edebiyatının oluşum yıllarıdır ve sözlü 
edebiyattan yazılı edebiyata geçiş evresidir. Batılı anlamda ilk ürünlerle karşılaşan bu dönem 
yazar ve şairleri, hem teknik olarak hem de dil ve üslup olarak eserlerinde zaman zaman 
acemilikleriyle dikkat çeker. 

Yazar hikâyede soru cümlelerine de yer vermiştir. Özbay (1994: 208), “Edebî dilde soru 
cümleleri karşı taraftan cevap almak üzere yöneltilmez” der. Bu hikâyede de Esenkocoyev bir 
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iki cümlede kendi kendine sorular sorarak anlatımına güç katar ve hikâyeyi daha çarpıcı hâle 
getirir. 

Men emne üçün kulap çerge tüşpöym? Ben niçin yere düşmüyorum? 19/175 

Kantip uçam? Nasıl uçacağım? 20/189  

Yukarıdaki bu örnekler, hikâye kahramanının kendi iç hesaplaşmaları, kendi kendine 
yürüttüğü akıl sorgularıdır. Özbay‟ın da belirttiği gibi bu sorular karşı taraftan cevap almak 
maksadıyla sorulmamıştır. 

3. Hikâyenin Üslup Özellikleri 
Sadece bir hikâyeyi ele alarak üslup çalışması yapmak bütünüyle yazarın üslubunu ortaya 

çıkarmasa da söz konusu yazarın üslubu hakkında önemli veriler sağlar. Leksikoloji 
sanatçının üslubunun ortaya çıkarılmasında önemli rol oynar. Özbay, “Üslubu tayin eden 
mühim vasıtalardan biri de „leksikoloji‟dir. Şairin duygu, düşünce ve ruh dünyası, tercih 
edilen kelimelerle yakından ilgilidir.” (1994:178) der.   Bu çalışmada da kelime sıklık 
dereceleri, kelime cinsleri, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları ve özel isimler üzerinden 
Esenkocoyev‟in üslubu hakkında birtakım çıkarımlar yapılacaktır. 

3.1. Kelimelerin Sıklık Dereceleri 
“Kelime bilimde sıklık, bir dilin kelimelerinin öteki kelimelere oranla daha çok ya da daha 

seyrek kullanılması anlamına gelir.” (Aksan, 2003: 20). Arıcan, kelimeleri şöyle tarif eder: 
“Kelimeler; sanatçıları ele veren, onların kodlarını çözen, sanat güçlerini bizlere gösteren 
sihirli yapılardır. Bir bakıma kelimeler, kendi sırlarımızı bilerek ya da bilmeyerek ortaya 
döken simgelerdir.” (2007: 13). Kelimelerin sıklık derecelerinin bilinmesi üslup bilime 
önemli malzeme sağlamaktadır. Esenkocoyev‟in hikâyesinde toplam 843 kelime vardır. 
Hikâyedeki farklı kelime sayısı ise 535‟tir. Toplam kelime sayısını oluşturan farklı 
kelimelerin ortalama yoğunluğu yaklaşık 1.57‟dir. Üslup bilimde bir metnin kelime 
yoğunluğundaki azlık, o metnin yazarının kelime dünyasının genişliğini göstermesi 
bakımından önemli bir veridir.  

İsim Sıfat Fiil 
Şar 24 Bir 32 Kel- 10 
Men 17 Bul 6 Kara- 8 
Cer 10 Eki 5 Kal- 5 
Al 9 Oşol 4 Bol- 5 
Öz 6 Başka Ber- 5 
Toplam: 372 Toplam: 78 Toplam: 262 

 

Tablodan da görüldüğü üzere Esenkocoyev eserinde en çok “bir” kelimesini kullanmıştır 
(32 kez). Bu kelime konuşma dilinde de çok kullanıldığı için yazarın üslubunun çocukların 
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anlayabileceği tarzda olduğu söylenebilir. “Bir” kelimesi hikâyede sadece altı yerde sayı sıfatı 
olarak yer almış 28 kez ise belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır.  

Bir mааldа tünörgön bir şооlаsız kаpkаrаñgı cеrgе tuş kеldim. Bir ara ışıksız kapkaranlık 
bir yere rastladım 19/153. 

Hikâyede “bir” kelimesinden sonra en çok kullanılan kelime “şar” balondur (24 kez). 
“Şar” (balon) kelimesinin en çok tekrar edilen isim olması, hikâyenin konusundan 
kaynaklanmaktadır; çünkü hikâyede balonla seyahat eden bir çocuğun macerası anlatılma, 
“balon” hikâyenin ana konusunu oluşturmaktadır.   Yazar adeta hikâyeyi okuyan çocukları o 
balona bindirmek istemekte ve onları fantastik bir maceraya çıkarmayı düşlemektedir. “Şar” 
bugün için fantastik bir öğe olmasa da XX. yüzyılın başları için oldukça enteresan bir hava 
aracıdır.  

Eserde en sık rastlanılan üçüncü kelime ise “men” (ben) kelimesidir (17 kez). Yazar 
hikâyede olayları birinci tekil kişi ağzından anlatmaktadır. Hikâyenin birinci tekil kişi 
ağzından anlatılıyor olması “ben” kelimesinin sık kullanılmasına yol açmıştır. 
Esenkocoyev‟in “men”leri temsilidir. Aslında yazar hikâyeyi okuyan her çocuğun kendisini 
hikâyedeki “men”in yerine koymasını istemektedir.  

Kelime Cinsleri 

Özbay (1994: 186), üslup bilimde ele alınıp kullanılan "cins kategorileri" ile "gramatikal 
cins kategorileri" arasında fark olduğunu ifade eder. Üslubu belirleyen kelime cinsleri isimler, 
sıfatlar ve fiillerdir. Zamirler de isimlerin içerisinde değerlendirilmektedir. Fiillerin içinde 
isim-fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiiller de bulunmaktadır.  

Esenkocoyev‟in 843 kelimelik “Şarda Uçkanda” adlı hikâyesindeki isimleri, sıfatları ve 
fiilleri gruplandırdığımızda ortaya şu sonuç çıkmaktadır: 

İsim Sıfat Fiil 
372 78 262 
%44 %9.3 %32 

 

Bu tabloda ortaya çıkan oranların ikili mukayesesi ise şöyledir: 

Sıfat ve isimlerin toplamı: 450 

Sıfatların isimlere oranı: % 17.5 

İsimlerin sıfatlara oranı: % 72.5 

Sıfat ve fiil unsurlarının toplamı: 340 
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Sıfatların fiil unsurlarına oranı: % 23 

Fiil unsurlarının sıfatlara oranı: % 77 

Fiil unsurlarıyla isimlerin toplamı: 634 

Fiil unsurlarının isimlere oranı: % 41.5 

İsimlerin fiil unsurlarına oranı: % 58.5 

Tablodaki kelime cinslerinin dışında hikâyede 131 kez diğer unsurlara (Edat, bağlaç, 
ünlem) rastlanmıştır. Görüldüğü üzere yazar hikâyede en az sıfatları kullanmıştır. Genellikle 
isimleri kullanan yazar bu isimlerin vasıflarını göstermek yerine daha çok bunların 
durumlarını belirtmeyi tercih etmiştir. Bu da kelime kadrosunda işaret sıfatlarının ve sıfat-
fiillerin artmasına yol açmıştır. Ecevit (2014:109), çocukların anlatıda tasvir ve iç dünyayı 
anlamaya yönelik ifadeler yerine, hareket bildirenleri tercih ettiğini, bundan dolayı çocuk 
kitaplarında harekete dayalı anlatım biçimlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eder. Bu 
açıklama Esenkocoyev‟in bilinçli olarak fiil unsurlarını sıfat unsurlarından daha fazla 
kullandığını göstermektedir.  

3.2. İsim Tamlamaları 
Özbay (1994:196), yazarın iki veya ikiden fazla nesne arasında mevcut olan iyelik 

ilişkisini nasıl yorumladığını göstermesi bakımından isim tamlamalarının üslup bilimde önem 
teşkil ettiğini söyler. Hikâyedeki 27 belirtili isim tamlamasından 17 tanesinin unsurları tek 
kelime olan belirtili isim tamlaması olması yazarın cümlelerinin kısa olduğunun ve çocukların 
anlama düzeyine uygun yazdığının bir göstergesidir. 

Emi anın içine kanday uçuuçu ceñil gazdı tolturuu kerek.  Şimdi onun içine hangi uçucu 
hafif gazı doldurmak gerek 18/133 

Tütüktün uçun eki ayrım kıldım. Borunun ucunu ikiye böldüm. 18/142 

Hikâyede belirtisiz isim tamlamaları yalnızca 5 yerde tespit edilmiştir. Baskakov (2011: 
58), belirtisiz ad tamlamalarının daha çok terminolojik kavramları karşılamaya uygun 
olduğunu dile getirir. 

Kurskiy Аnоmаliya mаgniti bıçаktı tаrtıp cаtkаn еkеn. Kurskiy Anomaliya madeni bıçağı 
tutup çekiyormuş. 17/206 

3.3. Sıfat Tamlamaları 
Sıfat tamlamaları üslup çalışmalarında önemli veriler sunar. Özbay (1994:194), “Sıfat 

tamlamaları, şairle eşya, varlık, hadise ve kavramların, durum, vasıf ve hareketleri arasındaki 
idrak şeklini veya bunlarla ilgili imaj ve tasavvurları göstermesi bakımından Stilistiğin önemli 
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malzemelerinden biridir.” der. Esenkocoyev‟in hikâyesinde hareket ve durum bildiren 
sıfatların çokluğu dikkat çekmektedir.  

Bayağı cer formasın algan çerge Önceki şeklini alan yere 20/182 

Tunuk, akpagan, koyuulangan suular Donuk, akmayan, kararmış sular 20/183 

Hareket bildiren sıfatların çokluğu yazarın, çocuklara yönelik metinlerde olması gereken 
akıcılığı sağlaması bakımından önemlidir. 

Yazar, belirtme sıfatlarını niteleme sıfatlarına göre daha çok kullanmıştır. İşaret sıfatlarına 
eserde sık sık rastlanmaktadır. 

Bul cеr аbаnın kаysı bölügü еkеni mаgа bеlgisiz. Bu yer havanın hangi katmanı o da 
belirsiz. 19/154 

Аl üydü vоdоrоdgо tоlgоn şаrdın аldınа kеlip tаñdım. O evi hidrojenle dolan balonun 
önüne gelip taktım. 18/148 

Esenkocoyev niteleme sıfatlarını diğer sıfatlara göre daha az kullanmış ve hikâyede 
ayrıntılı tasvirlere yer vermemiştir.  

Bir şoolasız kapkarañgı çerge tuş keldim. Işıksız, kapkaranlık bir yere denk geldim. 
19/153 

3.4. Özel İsimler 
Hikâyede 4 yerde özel isim geçmektedir. Bunlardan biri şahıs adı (Lеоnаrdо dа-Vinçi), 

ikisi ülke adı (İtaliya, SSSR), diğeri ise maden bölgesi adıdır (Kurskiy Аnоmаliya).  

Birinçi cоlu İtаliyanın оkumuştuusu Lеоnаrdо dа-Vinçinin аbаgа uçuu dеgеn mаksаt 
kоyup cаnа аl аbаgа uçuugа bir tоp аrаkеt kılıp, şаr kötörültkönün ukkаndаn kiyin, mеn dа 
аndаn аrtıp tüşköndön şаr cаsооgо kiriştim. İlk olarak İtalyan bilim adamı Leonardo Da 
Vinci‟nin uçabilmek için pek çok kez deneyip sonunda uçağı kaldırabilmesini okuduktan 
sonra ben de ondan eksik kalmayıp balon yapmaya başladım. 18/130 

Kаpitаlisttik ölkölördün аstrоnоmik cаnа şаr uçuruuçulаrınа: mеn SSSRdin аkılmаn, 
bilimpоz, еmgеk uulunаnmın dеgеndеy bоlup içimdеn kubаnıp kоyup bаrа cаtаm Kapitalist 
ülkelerin astronotlarına ve pilotlarına: “Ben SSCB‟nin akıllı, bilgili, ulu emekçisiyim” der 
gibi içimden bir kıvanç duyuyordum 19/164. 

Esenkocoyev kullandığı özel isimlerle Kırgız çocuklarına adeta iyi birer SSCB vatandaşı 
olmanın yollarını söyler. Sovyet vatandaşı olmanın övünülecek bir duygu olduğunu aksettirir. 
Ayrıca hikâyedeki macerayı daha ilk satırlarda bir temele oturturken yine bir milli mesaj 
verir. Yazar adeta İtalyan Leonardo Da Vinci uçar da Sovyet çocuğu uçamaz mı demek ister.  
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Munun sеbеbi, Kurskiy Аnоmаliya mаgniti bıçаktı tаrtıp cаtkаn еkеn. Çünkü Kurskiy 
Anomaliya madeni bıçağı tutup çekiyormuş. 20/206. 

Kurskiy Anomaliya, Sovyetler Birliği‟nin Kursk, Belgrıd ve Orlovsk bölgeleri arasında 
bulunan dünyanın en büyük demir madeni havzalarından biridir. Yazar bu ismi hikâyede 
öylesine kullanmamaktadır. Burada da çocuklara bizim demir madenlerimiz o kadar büyük ki 
gökyüzündeki bir bıçağı bile yeryüzüne çekebilir mesajı vardır. 

4. Sonuç  
Çağdaş Kırgız edebiyatının oluşum yıllarında yaşamış ve 24 senelik ömrüne iki şiir kitabı 

pek çok çeviri eser ve dört hikâye kitabı sığdırmayı başarmış olan Kuseyin Esenkocoyev, asıl 
ününü çocuklar için yazdığı hikâyelerine borçludur. Yazar batı edebiyatındaki bilim-kurgu 
akımını görmüş ve bu türü Kırgız edebiyatına uygulamaya çalışmıştır.  

Hikâye, çocuklara yönelik metinlerde bulunması gereken temel özellikleri içinde 
barındırmaktadır. Yazar, oldukça yalın bir dil, hareketli bir üslup, ayrıntılı tasvirlerden uzak, 
basit, kurallı ve kısa cümlelerden kurulu bir anlatım tarzı benimsemiştir.  

Esenkocoyev‟in hikâyelerinde elbette birtakım teknik aksaklıklar, anlatım bozuklukları vs. 
vardır. Bu durum, yazarın genç yaşına, tecrübesizliğine ve kendinden önce Kırgız 
edebiyatında bu türde örnek teşkil edecek kimsenin olmamasına bağlanmalıdır. 
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MARKS’IN SINIF KURAMINDAKİ EKSİKLİKLERE ERİCH FROMM’UN 
ELEŞTİRİSİ* 

Sevra FIRINCIOĞULLARI** 

Özet 

Bu çalışmanın amacı sosyoloji içinde çok tartışılan Marks‘ın sınıf kuramının tanıtılması ve kuramdaki temel 
eksikliklerin ortaya konmasıdır. Uzun süredir sınıfsal analiz ve buna yaklaşımların sosyolojide hâkim olduğu 
bilinmektedir. Ancak sınıf tartışmaları içinde büyük etki yaratmış olan Marksist sınıf kuramına yönelik 
eleştirilere, kuramın içindeki eksikliğe dair tespitlere çok az rastlanmaktadır. Marks‘ın kuramına dair en etkili 
eleştiri, kuramdaki eksikliği analitik yaklaşımla analiz eden Erich Fromm‘a aittir. İnsana disiplinler arası alandan 
ve tüm potansiyelleri üzerinden bakan Erich Fromm, psikiyatri, antropoloji, sosyoloji ve hukuk alanlarının 
tümünü birleştirerek kendine özgü yeni bir sosyoloji alanı geliştirerek Marks‘ın kuramını incelemiştir. Kuramın 
değerli olduğu konusunda tartışma götürmez bir kanıda olsa da kuramda çok ciddî eksiklerin olduğunu 
belirtmiştir. Kendi çalışmaları içinde Marks‘ın değer teorisi ve sınıf yaklaşımını oldukça geniş ölçüde tartışan ve 
onlara yer veren Fromm, kuramın kendi özüne içkin eksiklikleri ayrıntısıyla ele almıştır. Bu çerçevede çalışma 
Marks‘ın sınıf kuramını tanıtarak Erich Fromm‘un eleştirileri doğrultusunda eksikliklerini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu tartışmalar ışığında çalışmanın modernleşme ve sosyal değişme içinde gittikçe zayıflayan 
sınıf hareketinin nedenlerine ilişkin bir açıklama getireceği düşünülmektedir. Aynı zamanda Marksist kurama 
yönelik eleştirileri ve kuramın günümüz toplumunda açıklayamadığı sosyal değişimleri anlamada yararlı olacağı 
düşünülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Marks, Sınıf, Modernizm, Erich Fromm, Marksist Sınıf Kuramı 

 

ERICH FROMM’S CRITICISMS OF THE DEFICICENCIES IN THE CLASS THEORY OF MARKS 
 
 

Abstract 

The intention of this study is to introduce Marx's class theory, which is much discussed in sociology, and to 
reveal the fundamental deficiencies in theory.  It is known that long-lasting class analysis and approaches are 
dominant in sociology. However, criticisms of Marxist class theory, which has had a profound impact on class 
discussions, are rarely found in the theory. The most influential critique of Marx's theory is that of Erich Fromm, 
who analyzes the lack of theory in an analytical approach. Erich Fromm, who looks at interdisciplinary 
interdisciplinary and all potentials, has examined Marx's theory by developing a new field of sociology unique to 
psychology, anthropology, sociology and law 
Although it is indisputable that the theory is precious, it has stated that there are very serious shortcomings in the 
theory. Fromm discusses Marx's theory of value and class approach in a wide range of his own works, and has 
given them a place, in which he elaborates on the shortcomings of his theory. In this framework, Erich Fromm 
introduces Marx's class theory and aims to reveal his shortcomings in the direction of criticism. It is thought that 
working in the light of these arguments will give an explanation of the reasons for the gradual declining class 
movement in modernization and social change. At the same time it is thought that the criticisms of Marxist 
establishment and the social changes that theory can not explain in today's society are useful. 
 
Keywords: Marx, Class, Modernism, Erich Fromm, Marx Class Theory 

 

                                                           
* Makale içinde Erich Fromm‘a ait görüşlerin yer aldığı tartışmaların bir kısmı ―Erich Fromm ve Analitik 
Sosyoloji‖ adlı çalışmadan revize edilmiştir. 
** Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, sevrafirinci@gmail.com 
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Giriş 

Sosyoloji tartışmaları içinde büyük yer işgale den sınıf konusu ağırlıklı olarak Marksist 
terminolojinin kavramlarıyla ele alınmakta ve bu temelde yorumlanmaktadır. Marks‘ın sınıfa 
ilişkin yaklaşımının değerinin yadsınamayacağı bilinmekle birlikte kuramda bazı eksikliklerin 
olduğu açıktır. Buna dair en önemli eleştiri insana pskiyatri, sosyoloji, antropoloji ve hukuk 
alanlarının üstünden interdisipliner çizgide bakan Erich Fromm‘a aittir.  

Fromm‘un yazılarında ağırlıklı yer işgal eden Marks‘ın kuramındaki bu eksiklikler insana çok 
yönlü ve derinlikle bakan bir sosyal bilimci olması itibariyle önemlidir. Günümüzde 
kapitalizmin geldiği noktada Marks‘ın görüşleri ve özellikle sınıf kuramına dair eksiklik 
Fromm tarafından ele alınmış ve analiz edilmiştir. Bu çalışmada Marks‘ın genel görüşleri ve 
sınıf kuramı tanıtıldıktan sonra Fromm‘un bu yöndeki eleştirileri ortaya konmuş, daha adil ve 
insanca bir bölüşümün imkanını içeren ve sınıf temelli olmayan dair bazı tartışmalara yer 
verilmiştir.  

Sosyoloji açısından sınıf kavramı, aynı çıkarları paylaşan, aynı sosyal konuma sahip 
dolayısıyla aynı yaşam standardına sahip olan ve bu özellikleri ile diğer sınıflardan ayrılan 
grubu tanımlamaktadır.  

Latince classis kökünden türeyen sınıf sözcüğü eski Roma‘da yurttaşları servetlerine göre 
bölen çeşitli kategorileri tanımlayan bir kavram durumundadır. Sınıf sözcüğü Fransızca‘ya 
(classe) 14. yüzyılda, İngilizce‘ye ise (class) 16. Yüzyılda girmiştir. 1656‘da Thomas Blount 
adlı bir dilbilimci tarafından hazırlanan bir İngilizce sözlük, sınıf teriminin ilk kez ―insanların 
çeşitli hiyerarşik derecelere göre dağılımını ya da sıralanmasını‖ gösteren bir kavram olarak 
kullanıldığını belirtmektedir. Daha sonra okullardaki ve eğitim programlarındaki 
düzenlemeleri anlatmak amacıyla daha yaygın bir kullanım alanına kavuşacaktır. 1767 yılında 
İskoç aydınlanmasının öncülerinden Adam Ferguson sözcüğü ilk kez modern toplum içindeki 
bölünmeyi tanımlamak ve aristokrasi ile demokrasi arasındaki farkı göstermek için 
kullanılmıştır. Zamanla toplumsal gruplaşmayı veya insanlar arasındaki hiyerarşiyi, özellikle 
alt tabakaları niteleyen bir kavramsal kategori olarak kullanılmaya başlanmıştır (Öngen, 
1996: 31)  

Sınıf kavramı bu genel çerçeve içinde, belli bir sosyal tarihsel mirasın sahibi olan bireylerin 
bir araya gelişiyle tanımlanabilir. Sınıfı meydana getiren bireylerin ise kültürel, ekonomik 
veya politik yönden ortak herhangi bir paydada buluşması gerekmektedir. Sosyoloji tarihinde, 
özellikle ekonomik sınıf söz konusu olduğunda farklı yaklaşımlar ve teoriler ortaya atılmıştır. 
Ancak bunlardan en önemlileri MaxWeber ve Karl Marks‘a aittir. 

Marx’ın Sınıf Kuramı 

Marks, sınıfı, tarihsel olarak karşıt çıkarların birbirinden tamamen farklı olduğu ve çatıştığı 
gruplar olarak ele almış ve sınıfa ilişkin görüşlerini sosyal değişimin gerçekleşeceği evrimci 
bir çizgi doğrultusunda şekillendirmiştir. Buna göre tarihin akışı çıkarları birbirinden 
tamamen farklı grupların çatışması ile akan bir seyir izlemektedir. ―Antik dönemde kölelerle 
efendiler, feodalizmde serflerle feodal derebeyleri, kapitalizmde burjuva veya kapitalistlerle 
işçiler söz konusu çıkarları karşıt çiftleri meydana getirir (Cevizci, 2005: 1490).  
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Marks‘a göre tarihte, üretim araçları ve özel mülkiyet sahipliğinin ortaya çıkışıyla birlikte 
sınıflar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Marksist terminolojiden bakıldığında sınıflar, mülkiyet 
ilişkileri ve üretim sistemi içerisinde üretim araçlarına sahip olma derecesi ile belirlenir. Bu 
doğrultuda Marks, bir toplumdaki nüfusu da üretim araçları ve mülkiyet ilişkileri bağlamında 
karşıt cephelerde konumlanmış sınıflar olarak ele alır. Ve kurtuluş yolunu sömürülen sınıfın 
mücadelesiyle birlikte bu sömürünün ortadan kalktığı yeni bir oluşum içinde ele alır. 

Ücret, yabancılaşmış emeğin dolaysız bir sonucu ve yabancılaşmış emek de özel mülkiyetin 
dolaysız nedenidir. Bunun sonucu, terimlerden birinin yok olması öbürünün de yok olması 
sonucunu verir. Yabancılaşmış emeğin özel mülkiyet ile bu ilişkisinden, ayrıca toplumun özel 
mülkiyetten vb, kölelikten kurtuluşunun , yalnızca işçilerin kurtuluşunu  içerdiği için, kendini 
işçilerin kurtuluşu siyasal biçimi altında dile getirdiği sonucu da çıkar; insanın tüm köleliği 
işçinin üretim ile ilişkisinde içerildiği ve bütün kölelik ilişkileri bu ilişkinin çeşit ve 
sonuçlarından başka bir şey olmadığı için insanlığın evrensel kurtuluşu, işçilerin kurtuluşu 
içine konmuştur (Marx, 1993, 138). 

Antik dönemden kapitalist döneme kadar tüm toplum yapılarını aynı karşıtlık ile açıklayan 
Marks, kapitalist toplumda da sınıfı üretim araçlarına ve mülkiyete sahip olan sermaye 
sahipleri ile emeklerinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan işçiler olarak ikiye ayırmıştır. 
İşçilerle kapitalistlerin bu konumlanışı tarihsel süreçte hep var olan, üretim sisteminin 
değişimi ile birlikte biçim değiştiren sömürü ilişkisinin oluşumu ile açıklar. Bu sömürü 
ilişkisini kapitalist sistemde artı değer kavramı ile temellendirir.  

Marx‘a göre, kapitalist sistemde işçi işgücünü belli bir ücret karşılığı kapitaliste satar. Ancak 
işçinin aldığı ücret hiçbir zaman aldığı emeğin tam anlamıyla karşılığı değildir. Örneğin, 
günde sekiz saat çalışan bir işçi kendi emeğinin karşılığı olarak dört saatlik ücret alır. Çalışma 
gününden kalan dört saat ise sadece kapitalistin yararına harcanan emektir. Yani, kapitalist 
sistemde işçiye üretimde mallara kattığı değerden daha azı ödenir. Üretim karşılığından fazla 
olan emek artı – emek, yaratılan değer ise artı – değer olarak tanımlanır (Cevizci, 2005: 
154).  

Marks‘ın artı değer üzerinden temellendirdiği bu sömürü ilişkisi kapitalistin daha çok 
zenginleşmesine dolayısıyla işçilerin daha çok sömürülmesine ve yoksullaşmasına yol 
açmaktadır. Marx‘a göre bu durum özellikle 19. yüzyılda kapitalizmin vahşi bir karakter 
kazanmaya başladığı süreçten itibaren daha görünür bir hal almıştır. Bu süreçte kapitalizmde 
gerçekleşen sermaye birikiminin temelinde sömürülen sınıfın el konulan emeği yani artı 
değerin olduğunu vurgulayan Marks, birikimsel zenginliğin de, derin yoksulluğun da temel 
nedenini artı değere el konulması ile açıklar.  

Bir makineyi kullanan kapitalistin onu anlaması gerekmez Ama makinede gerçekleşen 
bilim, işçilere karşı sermaye olarak ortaya çıkar. Ve gerçekte bilimin, doğal güçlerin 
ve emeğin ürünlerinin büyük ölçekte, toplumsal emek üzerine kurulmuş 
uygulanmalarının tümü, yalnızca emeğin sömürüsünün araçları, artı-emeğe ele koyma 
araçları, dolayısıyla emeğe karşı sermayenin sahip olduğu güçler olarak ortaya 
çıkarlar. Doğal olarak sermaye, emeği sömürmek için tüm bu araçları kullanır; ama 
sömürmek için bunları üretime uygulamak zorundadır. Ve bu yüzden de emeğin 
toplumsal üretken güçlerinin gelişmesi ve bu gelişmenin koşulları, sermayenin eylemi 
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olarak belirir; buna karşı bireysel emekçi yalnızca edilgen bir tutum içinde olur, yine 
de bu gelişme ona karşı cereyan eder.  (Marx, 1999: 397, 398) 

Mutlak artı – değer kapitalistler emekçilerin verimliliklerini yükseltmek için iş günü süresini 
arttırdıklarında oluşur… Kapitalistler işgününü uzatmaya ve proleterleri tamamen yoksulluk 
koşullarında tutmaya çalışmışlardır…  

Bu artı – değerin kaynakları analizi Marks‘ın sömürünün daha keskin bir tanımını yapmasını 
sağlamıştır. Onun sözleriyle ―artı – değer oranı, bu yüzden, emek gücünün sermaye veya 
emekçinin kapitalist tarafından sömürü düzeyinin kesin bir ifadesidir‖ aslında artı – değer 
işçiler tarafından yaratılan, ancak kapitalistlerin onlardan gasp ettikleri değerdir (Turner, 
Beegley, Powers, 2010: 169). 

Marks‘a göre bu sömürü ilişkisinin farklı ve uzlaşmayan çıkarları kaçınılmaz olarak bir 
çatışmaya yol açacaktır. Söz konusu çıkarların çatışması ise, sömürülen sınıfın kendi öz 
çıkarlarının farkına vardığı ve bir sınıf bilinci oluşturduğu zaman gerçekleşecektir.  

Proleteryada insan, gerçekte kendi kendini yitirmiş ama aynı zamanda bu yitirmenin 
teorik bilincini de kazanmıştır; üstelik artık ne sakınabileceği ne de allayıp 
pullayabileceği sefalet kendini ona önüne geçilmez bir biçimde zorla kabul ettiren 
sefalet- zorunluluğun pratik dışavurumu- onu böylesine bir insandışılığa karşı 
doğrudan doğruya başkaldırmaya zorlar; bu nedenle proleterya , proleterya kendi 
kendini kurtarabilir ve zorunlu olarak kurtaracaktır da. Nedir ki o kendi öz yaşam 
koşullarını kaldırmadan kendi kendini kurtaramaz. Güncel toplumun, kendi öz 
durumunun özetlediği tüm insandışı yaşam koşullarını ortadan kaldırmadan da kendi 
öz yaşam koşullarını kaldıramaz. Proleteryanın o sert ama güçlendirici emek 
okulundan geçmesi boşuna değildir. Söz konusu olan şu ya da bu proleterin ya da hatta 
tüm proleteryanın bir an için hangi ereği tasarladığını bilmek değildir. Söz konusu 
olan proleteryanın ne olduğunu ve bu varlı uyarınca tarihsel olarak neyi yapmak 
zorunda kalacağını bilmektir. Onun ereği ve tarihsel etkinliği, güncel burjuva 
toplumun tüm örgütlenmesinde olduğu gibi kendi öz durumunda da elle tutulur ve 
bozulmaz bir biçimde çizilmiş bulunmaktadır. İngiliz ve Fransız proleteryasının büyük 
bir bölümünün kendi tarihsel görevinin bilincine daha şimdiden erişmiş bulunduğunu 
ve bu bilinci en yüksek uyanıklık derecesine yükseltmek için durup dinlenmeden 
çalıştığını burada açıklamak gereksiz olacaktır (Marx, 1994: 56, 60) 

Marks‘ın evrimci tarih anlayışı çerçevesinde değişimin temel dinamiği olarak gördüğü 
şey sınıftır.  

Marksist toplum çözümlemelerinin temelini sınıflar oluşturur. Marx‘ın kuramı toplumsal 
gelişmeyi sınıf mücadelelerinin ürünü olarak ele alan bir toplum anlayışına dayanır. Komünist 
Manifesto (1969: 108 – 109) ilkel komünal evreden sonraki toplumların tarihinin sınıflar 
arasındaki mücadelenin ürünü olduğunu en yalın biçimde dile getirir. Sınıf olgusunun Marx‘ın 
kuramının temelinin oluşturmasının nedeni işte bu noktada aranmalıdır. Çünkü Marx‘a göre 
sınıflar yalnızca toplumun anlaşılmasını sağlamakla kalmazlar aynı zamanda onun 
değişmesinin anahtarını elinde tutarlar (Öngen, 1996: 49). 

Sınıf ilişkileri, onun toplumsal değişme anlayışının temel dinamiği olduğu gibi, bu ilişkiler 
temelinde var olan eşitsiz paylaşım ve sömürü insanlık tarihini bir mücadeleler alanı olarak 
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tanımlamasına yol açmıştır. Zira Marks, tüm insanlık tarihini köle efendi diyalektiği 
temelinde ele alır. Dolayısıyla ona göre artı değerin ortaya çıktığı günden beri insanlar 
sömürülen ve sömüren olarak kabaca iki sınıf temelinde karşılıklı mücadele içerisinde 
olmuşlardır. Ve bu mücadelenin kendisi, Marksist yaklaşım cephesinde toplumsal değişmenin 
temel aktörü olarak ele alınır. 

Marx, toplumsal farklılaşmanın ve eşitsizlikçi ilişkilerin kökeninde sınıf ilişkilerinin yer 
aldığını göstermekle toplumbilimcilerle filozofların eskiden beri üzerinde uğraştıkları bir 
konuya açıklık getirmiş bulunmaktadır. Antik çağdan başlayarak günümüze kadar gelen tüm 
toplumlar (köleci, feodal ve kapitalist) sömüren ve sömürülen olmak üzere iki temel sınıftan 
oluşmaktadır; bunlar arasındaki mücadele ise ancak belli bir üretim biçiminden tarihsel olarak 
daha ileri bir üretim biçimine geçmekle sona ermektedir. Burada durmaksızın gelişen üretici 
güçler karşısında bir süre sonra buna ayak uyduramayarak geride kalan üretim ilişkilerinin yol 
açtığı uyuşmazlığın ancak üretim ilişkilerinin üretici güçlerin gelişim düzeyine uygun olarak 
yeniden örgütlenmesiyle, başka bir deyişle yeni bir üretim biçimi sistemine geçmesiyle 
giderileceği varsayılmaktadır (Öngen, 1996: 51). 

Ona göre sınıfı tanımlayan temel faktör, bireylerin ekonomik sistem içerisinde konumlanışıyla 
tanımlanabilir. Dolayısıyla üretim araçlarına sahip ve ayrıcalıklı konumda veya emeği 
sayesinde geçinen ancak üst sınıf tarafından sömürülen sınıf içerisinde oluşuyla açıklanabilir. 

Sınıfı öteki toplumsal gruplardan ayıran bir başka özellik sınıf ilişkilerinin antagonistik bir 
nitelik taşımasıdır. Sınıf ilişkilerinin antagonistik özü üretim araçlarına sahip olanların veya 
denetleyenlerin doğrudan üreticilerin artık ürününe el koyması olgusunun bir sonucudur. İşte 
bu yüzden sınıf mücadelesi hiçbir biçimde sınıf yapısından bağımsız gerçekleşemez.  

Öte yandan söz konusu antagonistik ilişki, üretim süreci ve emek süreci içinde biçimlenir. 
Marksistlerin sömürünün ve sınıf mücadelesinin kaynağı olarak üretim ve emek sürecini 
görmelerinin ve sınıf ilişkilerini bu temelde çözümlemenin nedeni budur. Mülk sahibi ve 
yönetici sınıfların üretim araçları ve doğrudan üreticilerin emeği üzerinde denetim sağlama 
çabaları, sınıf mücadelesinin de temelini oluşturur (Öngen, 1996: 58). 

Marks, bu geçiş sürecinin gerçekleşebilmesinin temelinde sınıfların antagonistik ilişkilerinin 
iyice keskinleşmesi, yani uzlaşmaz çıkarlarının gerilerek çarpışması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu süreci sınıf çatışması kavramında netleştiren Marks‘a göre tarihsel 
süreçte sınıflar sömüren ve sömürülen olarak nitelendirilebilecek şekilde konumlanmışlardır. 
Bunlar arasındaki mücadele sınıf çatışması kavramına karşılık gelmektedir. 

Sınıf çatışması ―Marksist terminolojide, çıkarları birbirine karşıt ya da aykırı sınıflar 
arasındaki örtük ya da belirtik, fiili veya potansiyel mücadele veya savaş durumu. Toplumu 
meydana getiren iki sınıf arasındaki ekonomik çıkar ve siyasi egemenliğe dayalı mücadeleyi 
sınıf çatışması şeklinde tanımlayan Marks‘a göre, sınıf çatışması ya da mücadelesi tarihin itici 
gücünü oluşturur. Örneğin, feodalizmden kapitalizme geçiş, toprak sahibi aristokrasi ile 
yükselen kapitalist burjuva arasındaki çatışmanın sonucu gerçekleşir. Kapitalizmden 
sosyalizme geçiş ise, burjuvazi ile işçi sınıfı arasında giderek yoğunlaşan kutuplaşmanın ve 
işçi sınıfının sömürülmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar (Cevizci, 2005: 1491).  

Sınıf çatışmasını ortaya çıkabilmesi için, için özellikle sömürülen sınıfın kendi çıkarlarının 
farkına varması gerektiğini vurgulayan Marks, bu görüşlerini sınıf bilinci kavramında 
netleştirmektedir. Özellikle kapitalist sistemde proletaryanın, yani üretim araçlarına sahip 
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olmayan ve emeğini satan sınıfın, üretim araçlarına sahip olan ve üretim sürecinde artı değere 
el koyan sınıf karşısındaki konumu fark etmesi sürecini tanımlamaktadır. Bu durum aynı 
zamanda, sömürülen sınıfın kendi konumunu fark ettiği dolayısıyla uzlaşmaz çıkarların 
çarpıştığı ve tarihsel anlamda değişimin gerçekleşeceği bir süreci anlatmaktadır.  

Bugünün işçisi kendinden, yani bireysel olarak alacağı ücretten başka bir şey 
düşünmez. Öteki güçlerle kendi elbirliğinden kaynaklanan büyük, engin gücü hesaba 
katmayan kendisidir. Eleştirel eleştiriye göre tüm kötülük, yalnızca işçilerin 
düşüncesinden gelir. Oysa İngiliz ve Fransız işçileri, kendi elbirliklerinden 
kaynaklanan ―büyük‖, ―engin‖ gücün çok derin ve çok yaygın bilincini göstermeleri 
bir yana birbirlerine işçi olarak dolayımsız gereksinimleri konusunda karşılıklı bilgi 
vermekle yetinmedikleri ama insan olarak gereksinmelerini de öğrendikleri birlikler 
kurmuşlardır. Ama bu yığın işçileri, Manchester ve Lyon atelier‘lerinde çalışan bu 
komünist işçiler, onları patronlarından ve kendi öz pratik alçalmalarından ―arı 
düşünce‖nin kurtaracağına inanma yanılgısına düşmezler. Onlar varlık ile düşünce 
arasındaki ayrımı çok acı bir biçimde duyarlar. Onlar mülkiyetin, sermayenin, paranın, 
ücretli emeğin vb, hiç de kendi imgeleme yetilerinin yalın yaratıları değil ama 
varlıklarının yabancılaşmasının çok pratik, çok somut sonuçları olduklarını, öyleyse 
insanın yalnızca düşüncede, yalnızca bilinçte değil ama yığın varlığında da yaşamda 
da insan durumuna gelmesi için, onların da pratik, somut biçimde kaldırılmaları 
gerektiğini bilirler. Kutsal Aile (Marx, 1994: 78, 80) 

Sınıf bilinci kavramı, Marksist terminolojide sömürülen sınıfın öznel bilinci olarak tanımlanır. 
Bu öznel bilince eriştiğinde emekçi sınıf gerçek çıkarlarının farkına varacak yeni bir dönemin 
başlangıcının temel aktörü olacaktır. Bu yeni dönem Marks‘a göre sosyalizmdir.  

İşçi sınıfı ya da proletaryanın, burjuvazi karşısındaki nesnel sınıfsal durumunun ve 
kapitalizmin sosyalizme dönüşümündeki tarihsel rolünün bilincinde olmasını, yani sınıfın 
öznel boyutunu sınıf bilinci diye tanımlayan Marx‘a göre, söz konusu bilinç, işçi sınıfının özel 
mülkiyetle kolektif üretim güçlerine dayanan kapitalist üretim ilişkileriyle ilgili somut 
deneyiminin bir sonucu olmak durumundadır (Cevizci, 2005: 1491). 

Sosyalizme geçiş sürecinde, kendinde sınıf yani sınıf bilincine erişmenin dolayısıyla sınıf 
çatışmasının oluşmasını engelleyen bazı süreçlerin varlığı söz konusudur. Zira ona göre artı 
değer ile temellenmiş bulunan bu sömürü ilişkisinin devamlılığı bazı meşrulaştırma biçimleri 
ile gerçekleşmektedir. Söz konusu meşrulaştırma politik ve ideolojik araçlarla gerçekleştirilir 
ve sistemin devamlılığı bu meşrulaştırma araçları ile sağlanır.  

İdeoloji, yanlış ya da tahrif edilmiş fikirler, inançlar bütününe; bir toplumda hakim sınıfın 
fikirler dünyasında yarattığı, somut gerçeklikten kopuk olup, toplumdaki egemen sınıfa ezilen 
sınıf üzerindeki iktisadi egemenliğini pekiştirme imkanı veren fikirler toplamına tekabül eder. 
Hakim ideoloji olarak da bilinen bu ideolojinin yaptığı olumsuz etkiyi Marx, ―insanların ve 
insanlar arasındaki ilişkilerin bir cameraobscura’daki (karanlık odadaki) gibi baş aşağı 
görünmesine yol açan olumsuz bir etki diye tanımlamıştır…  

Marx‘a göre, dünyaya ve özellikle de sosyal dünyaya ilişkin bilgi ve kavrayışımız politik 
çıkarlar tarafından belirlenir. Hakim sınıfa tabi olan, ezilen ve sömürülen sınıfların değil de, 
doğrudan doğruya hakim sınıfın çıkarına olan belirli birtakım inançlar, fikirler ve dünyayı 
görmenin belirli yolları vardır. Söz gelimi kralların ilahi yönetme hakkına inanmak, 
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feodalizmde egemen sınıfın yararınadır. Kralın ve aristokrasinin otoritesi gerçekte onlara Tanrı 
tarafından verilmiş bir otoritedir. 

 Aynı şekilde sosyal dünyayı bütünüyle bireyci bir perspektiften ve tümüyle yarışmaya açık bir 
yer olarak görmek, kapitalizmde hâkim sınıf olan burjuvazinin yararınadır (Cevizci, 2005: 
893, 894).  

Marks‘a göre sömürülen sınıfın kendi sınıf çıkarlarının farkına varamaması sistemin işleyişini 
garantilemektedir. Üretim araçlarını ellerinde bulunduran ve emekçilerin artı değerine el 
koyan kapitalist sınıfın çıkarlarının devamını sağlamak için ideolojik yanılsamalar yaratılır. 
Bu yanılsamalar özellikle kapitalist sistemde kitle iletişim araçları ve üst yapı kurumları 
tarafından gerçekleştirilir. Marks‘ın sömürü ilişkilerinin devamını sağlayan araçları ve bu 
süreçte kullanılan mekanizmaları anlayabilmek için onun üst yapı ve alt yapı kavramlarını 
tanımlamak gerekmektedir. 

Marksist anlayışta toplum ―iki temel yapı üzerine kurulu bir bütünlüktür. 

—Mal ve hizmetlerin üretimi ve dağılımıyla ilgili ekonomik alt yapı 

—Devlet, hukuk aile gibi temel toplumsal kurumları içeren toplumsal, siyasal ve ideolojik bir 
üst yapı 

Ekonomik alt yapı toplumun temel kuruluşudur. O, sadece mal ve hizmetlerin üretimini değil, 
aynı zamanda üst yapıyı oluşturan diğer tüm toplumsal kurumları -hatta toplumun yaşam 
biçimini, hükümet şekli ve düşünme tarzını- belirler‖ (Slattery, 2007: 104). 

Alt yapı kavramı bir toplumda egemen olan üretim ilişkilerini ve üretim sistemini 
tanımlamaktadır. Üst yapı ise daha çok toplumda egemen olan düşünce ve söz konusu 
düşünceleri biçimlendiren mekanizmaları tanımlamaktadır. Söz konusu mekanizmalar 
ekonomik yapının yansımasıdırlar ve çoğunlukla ekonomik zeminde var olan eşitsiz 
durumları örtme işlevi görmektedirler. Marks‘ın üst yapı kavramını en genel kapsamda şu 
şekilde tanımlamak mümkündür: ―Toplumun ekonomik yapısını yansıtan, hukuki, siyasal, 
ideolojik ve kültürel sistemlerine verilen ad‖ (Cevizci, 2005: 1682). Üst yapı, Marks‘a göre 
sömüren sınıf ve ekonomik yapı tarafından biçimlendirilen ve sömürü ilişkilerini maskelemek 
için kullanılmaktadır. İdeolojik yanılsama üst yapı kurumları tarafından devlet, kitle iletişim 
araçları, eğitim sistemi yoluyla gerçekleştirilir. 

Marx‘ın bakış açısından insan yaşamının sosyal ve kolektif doğası, kapitalist düzende bu 
şekilde ideoloji yoluyla gizlenirken, proletaryanın kapitalizme karşı koyma ya da direnme 
imkânları en aza indirgenir. Hâkim sınıf fikirlerini çok çeşitli iletişim biçimleri ve eğitim 
üzerindeki kontrolü sayesinde bütün bir topluma yayar. Öyleyse, Marksist bakış açısından 
ideoloji dünyayı, özellikle de sosyal dünyayı görmenin çarpıtılmış, tahrif edilmiş bir yoludur. 
Bununla birlikte, onun kesinlikle yanlış olduğu söylenemez.  

Söz gelimi, Marx‘ın dinin kitlelerin afyonu olduğu görüşü bu düşünceyi açıklıkla ifade eder. 
Dinin, bir düzeyden ele alındığında, bu dünyada maruz kalınan adaletsizlikler için cennete bir 
ödül vaadinde bulunması dolayısıyla, o elbette sömürülen sınıfın sosyal dünyayla ilgili 
kavrayışını bütünüyle çarpıtır… 

 Cennet, kendi içinde – ahret hayatında değil fakat bu dünyada gerçekleştirilmesi gereken- bir 
adalet idesi ihtiva ettiği için, onda son derece önemli bir düşünce ortaya çıkar. İşte ideoloji, bu 
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anlamda gerçek, hatta somut bir probleme getirilen aldatıcı, yanılsamaya dayalı bir çözümdür 
(Cevizci, 2005: 894). 

En genel kapsamda Marksist terminolojide ekonomik determinizm olarak tanımlanan süreç alt 
yapının sürekli üst yapıyı belirlemesi durumudur ki bu çeşitli yanlış veya çarpıtılmış düşünce 
biçimlerinin gerçek çelişkileri görünmez kılmasıyla gerçekleşir. Zira Marks‘a göre: 

Ekonomik altyapı diğer her şeyi belirler, siyasal, toplumsal ve ideolojik faktörler tamamen 
ekonomik faktörlere bağlıdır ve tarihte hiçbir bağımsız nedensel etki yoktur. Tüm toplumsal 
çatışmalar, kurumlar ve davranışlar ilgili ekonomik gelişme evresine göre açıklanabilir… 
Kapitalist üst yapı bu alt yapıya sağlıklı ve disiplinli işçiler üreten aile ve eğitim sistemi 
aracılığıyla hizmet eder ve böylece onu meşrulaştırırken; devlet, hukuk sistemi ve medya da 
kitlelerin hem fiziksel hem de ideolojik kontrolünü sağlar: ideolojik kontrol sayesinde işçi 
sınıfı materyalizmden ve alternatif fikirlerden uzak tutularak―yanlış bilinç‖ içine sokulur 
(Slattery, 2007: 106, 107). 

Marks, yanlış bilinç kavramını sistemin devamlılığını ve üst yapının alt yapı tarafından 
nasıl belirlendiğini açıklamak için kullanır. Ve bu görüşünü ilk dönem yazılarında genişçe yer 
verdiği yabancılaşma kavramı temelinde ekonomik ilişkilerdeki görünümlerini de göstererek 
açıklar. Yabancılaşma, özellikle emek sürecindeki çelişkili çıkar ilişkilerini netleştirmek ve 
emekçi sınıfın sistem tarafından edilgin konuma getirilişini, emeğin de yani insanı insan eden 
tek eylemin, bu eylemi gerçekleştirenler tarafından nasıl görünmez kılındığını anlatmak için 
ortaya attığı bir kavramdır.  

Marksist anlayışta emek, yani doğayı dönüştürme eylemi, insanın insan olarak kendi 
varoluşunu gerçekleştirdiği, kendini ortaya koyduğu bir süreci tanımlar. Bu cepheden 
bakıldığında emek, aynı zamanda insanı doğadan ayıran ve insan eden edim olarak betimlenir. 
Artı değerin ve özel mülkiyetin ortaya çıktığı günden bu yana emek, hâkim ekonomik 
sistemler tarafından en acımasız şekilde sömürülmüştür. Dolayısıyla bu insanlaştırıcı 
niteliğinden sıyrılmıştır. Farklı ekonomik sistemlerde farklı şekillerde görünmez kılınan ve 
sömürülen emek, özellikle kapitalist ekonomik sistemde sömürünün açık şekilde 
gözlemlendiği bir ekonomik ilişkiler ağı içinde çerçevelenmiştir. Elbette ekonomik sistem 
içerisinde yer alan yabancılaşmış emek ve emekçiler için sömürü ilişkileri maskelenmiş ve 
büyük oranda örtülmüştür. 

Marx için, kapitalizm sadece adaletsiz ve yetersiz bir ekonomik üretim sistemi olmayıp, aynı 
zamanda ahlak dışı ve sömürücü, insanın gerçek doğasını yadsıyan, onu kendi ürünlerinin 
emeğinden koparan ve ekonomik ‗vahşi bir orman‘ da diğer insanlarla karşı karşıya getiren bir 
sistemdir. Marx için, insan doğasının özü, onu hayvanlardan ayıran şey, bilinci, hayal gücü ve 
kendi çevresini kontrol kapasitesidir. Bu güç, ifadesini en açık biçimde, insanların işbirliği 
içinde doğayı dönüştürdükleri üretim sürecinde – örneğin ev yapmak için ağaç kesmek, 
ormanları açarak yol yapmak gibi faaliyetlerde- bulur. Ancak, bu kendini ifade ve toplumsal 
işbirliği biçimi sırlandırıldığı ve engellendiği takdirde yabancılaşma ortaya çıkacaktır 
(Slattery, 2007: 125). 

Emeğin sınırlandırılması sömürü ilişkilerinin ve sistemin devamlılığı için 
gerçekleştirilir. Bu nedenle emekçiler en başta emeklerine, yaptıkları işe, birbirlerine ve 
kendilerine karşı yabancılaşırlar. Yabancılaşma Marksist yaklaşımın sisteme yönelik en 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

485 

keskin eleştirisi ve artı değer eleştirisinden sonra sömürü ilişkilerini, sınıflar arasındaki 
farklılığı ortaya çıkaran en önemli kavramdır. 

İnsanlar toplumsal dünyayı kendi etkinlikleriyle yaratsalar bile; kapitalist dünya insanların 
yabancılaşma ve ezilmişliği yaşadıkları bir dünya, ilişkilerin kişisel olarak yaşandığı bir 
dünyadır. ―Ekonomi politik bir insan olarak proleterle değil, aksine bir koşum atı olarak, 
ihtiyaçları kesinlikle bedensel ihtiyaçlarıyla sınırlı bir hayvan olarak ilgilenir‖ (Marx, 1963).  
Marx‘a göre, proletarya aslında kapitalist toplumda en yabancılaşmış sınıf olsa da, aslında 
kapitalistler de kar arayışlarında yabancılaşmış bir dünya içinde yaşarlar.  

Zengin ve refah içindekiler arasında bile iş ve ilişkiler insani olmaktan uzaktır ve iş insan 
yaratıcılığının bir ifadesi olmaktan ziyade, insani potansiyelin yadsınmasıdır ve gerçek bir 
insan toplumu kurmanın önünde bir engeldir. İnsan ve işi kapitalist toplumlarda işbölümü ve 
mülkiyet ayrışması gibi temel nedenlerle birbirinden kopuktur. Kapitalist toplum tanım gereği 
yabancılaşmış bir emeğe dayanırken, kapitalistler işçileri sömürmeye, ürettikleri artı – değeri 
kar ve sermaye olarak ellerinden almaya çalışırlar. İşçiler kendi emeklerinin ürünlerine 
yabancılaşmışlardır (Slattery, 2007: 127). 

Marks‘a göre proleterya, yani emeğini ücret karşılığı sermayedara satan emekçi sınıfın üretim 
sürecinde emeğine yabancılaşması ile birlikte yaşamının tümüne egemen bir yabancılık hâkim 
olmaya başlar ki; bu da sistemi yeniden üretmesinin temel nedenidir. Yani proletaryayı üretim 
sürecinde emeğine yabancılaştıran üretim sürecinin ve biçiminin kendisi, sistemin 
devamlılığını sağlar. Marks‘a göre, hem sömürüyü gerçekleştirip hem de emekçileri, içinde 
bulundukları koşullara yabancılaştıran kapitalizm kendi devamlılığını bu ilişkilerle 
garantilemiş olur. Marks‘a göre bu sistem içerisinde işçi konumunu değerlendirecek bilince 
ve bilinçlenmeye sahip olamamaktadır. Çünkü işçi kendi ürettiği ürüne yabancılaşmış ve 
Marks‘ın deyimiyle üretim yaptığı fabrikada ―çarkın bir dişlisi‖ haline gelmektedir.  

İşçinin kendi ürünleri üzerindeki kontrolünü yitirmesi. İşçi bir şey ürettiğinde, ister masa ister 
sandalye, o şey artık kendine değil işverene aittir. Modern fabrikalarda ayrıntılı bir işbölümü 
yüzünden, işçinin artık üretim süreciyle bir bağlantısı olmadığını hissetmesi. O sadece ―çarkın 
bir dişlisi‖dir, onu güdüleyen işin sağladığı iç doyum değil, hafta sonunda alacağı ücretin 
verdiği iç doyumdur. İşçiler arasındaki ilişkilerin iş arkadaşları ilişkisinden çok rakipler 
arasındaki bir ilişkiye dönüşmesi, onların, iş, prim ve terfi için yarışan kişiler haline gelmeleri. 
İşverenle işçi arasındaki ilişkiler eşitler arasında bir ilişki değil, aksine işverenlerin 
çalışanlarından sağladıkları kazançları azamiye çıkarmaya çalıştıkları efendi / könle ilişkisidir. 
Bireyin kendi insani doğasını tanıyamaz hale gelmesi – yani kendini artık sadece iş aracılığıyla 
ifade etmesi. Böylece o işini kendisinin bir parçası olarak hissetmez, ne de gerçek 
yeteneklerini sergiler. İş artık övünme ve başarı kaynağıdır (Slattery, 2007: 126).  

Bu yaklaşımıyla Marks, insanın özüne ilişkin değerlerinden de uzaklaştığının altını 
çizmektedir. Zira yabancılaşma sadece üretim ilişkilerinde kalmaz insanın yaşam algısına ve 
insani ilişkilerine de yansımaya başlar ki; bu durum ona göre insanı niteliklerinden 
uzaklaştıran bir süreci ortaya çıkarmaktadır. 

İşçi ne kadar zenginlik üretir, üretimi erk ve hacim bakımından ne kadar artarsa, o kadar 
yoksul duruma gelir. Ne kadar çok meta üretirse, o kadar ucuz bir meta olur. İnsanların 
dünyasının değersizleşmesi, nesnelerin dünyasının değer kazanması ile orantılı olarak artar.  
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Bu olgu sadece şunu dile getirir: Emeğin ürettiği nesne, onun ürünü, yabancı bir varlık olarak, 
üreticiden bağımsız bir erk olarak, ona karşı koyar. Emek ürünü, bir nesne içinde saptanmış, 
bir nesne içinde somutlaşmış emektir, emeğin nesnelleşmesidir. Emeğin edimleşmesi, onun 
nesnelleştirilmesidir. İktisat aşamasında emeğin edimleşmesi, işçi için kendi gerçekliğinin 
yitirilmesi olarak, nesnelleşme nesnenin yitirilmesi ya da nesneye kölelik olarak, sahiplenme 
yabancılaşma, yoksunlaşma olarak görülür.  

Emeğin gerçekleşmesi kendini gerçekliğin öylesine bir yitirilmesi olarak gösterir kiişçi sadece 
yaşamak için en gerekli nesnelerinden değil ama çalışma nesnelerinden de yoksun 
bırakılmıştır… Nesnenin kendini öylesine bir yabancılaşma olarak gösterir ki işçi ne kadar çok 
nesne üretirse o kadar az sahiplenebilir ve kendi ürünü olan sermayenin egemenliği altına o 
kadar girer (Marx, 2005: 140). 

Ona göre insan kapitalizmin yabancılaşmış üretim ilişkileri içinde hem insani 
potansiyelini ortaya koyamamakta hem de özgürleşememektedir. Zira üretim ilişkilerinin 
yabancılaştırıcı etkisini yaratan kapitalizm ortadan kalmadıkça özgürlük de olamayacaktır. 

Yoksulluğu yeniden üreten bu yabancılaşmış ilişkiler Marks‘ın anlayışında maddi 
temelde oluşacak diyalektik çarpışma ile çözülecektir. Bu çarpışma, üretim ilişkilerindeki 
çelişkilerin gerildiği bir noktada kaçınılmaz olarak dönüşümü ve yeni bir düzeni ortaya 
çıkaracaktır. Ki; bu düzen ona göre insani yaşam koşullarının yeniden tesis edildiği, yeni bir 
iktisadi ve bölüşüm temelinde gerçekleşecektir. Bu düzen kapitalizmin çarpık ilişkilerinin 
bağrında gelişen komünist düzendir. Komünizm, paylaşımı, insanca üretimi ve insanın 
yaratıcılığını ortaya çıkaracak olan bu düzen proletarya ile burjuvanın karşı karşıya gelmesi 
ve çarpışması oluşacak olan düzeni tanımlamaktadır. Ve bu düzende kapitalizmin yarattığı 
özel mülkiyete dayalı sınıf temelli toplum yerine, özel mülkiyetin olmadığı sınıfsız ve eşit bir 
toplum ortaya çıkacaktır. Bu tolumda üretimin kendisi yani emek, insanı insan kılan niteliğini 
yeniden kazanacaktır. 

Bu örgütlenme, emeğin ve ürünün yabancılaşmasının kaldırılması aracılığıyla, her üreticiye 
kendi üretiminin simgelediği maddi ve kültürel değerlerin eşdeğerini verecek ve böylece her 
insana insanal bir yaşam biçimi sağlayacaktır. 

Tüketim de ussal bir biçimde örgütlenecektir. Sahiplenme gerçekte bencil bir eldecilik 
ereğiyle maddi malların bir tekele alınması yönünde olmayacak ama insanın genel 
zenginleşmesi ereğini taşıyacaktır… Üretim ve tüketimin bu ussal örgütlenmesi aracılığıyla 
insanlar özgürce, dopdolu ve uyumlu bir biçimde örgütlenebileceklerdir. Gerçekte birey ve 
bireylerin üzerinde bir örgüt olmaktan çıktığı için onların kişiliğinin tam bir açılıp serpilme 
alanı olacak olan toplum arasında bir özdeşlik kurulacaktır. Ortaklaşa mülkiyet, seninki ve 
benimki arasındaki ayrımla birlikte bireyler arasındaki karşıtlığı da yok edeceğinden, sömürü 
ve bencil zevk isteğinden kurtulan insan, kendi kurtulmuş emeğinin ürünü durumuna gelecek 
ve doğa ile, kendisi ile, öteki insanlar ile uyum içinde yaşayacaktır (Marx, 2005: 289). 

Marks’ın Kuramındaki Eksiklikler ve Sınıfsal Analizlerin Sonu 

Marks‘ın kuramı ne kadar gerçeğe dokunursa dokunsun belli noktalarda kördür. Erich 
Fromm‘a göre Marks insan kişiliği kavramına önem vermemiştir aynı şekilde insanın 
tutkularına da kuramında yer vermemiştir. Fromm, Marks‘ın belirttiği şekilde insanın sadece 
toplumsal koşulların biçim verdiği bir varlık olmadığını insanın aynı zamanda içinde 
bulunduğu koşulları şekillendiren potansiyel güçleri içinde taşıdığını belirtmektedir. 
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Dolayısıyla insan karmaşık tutkuları ve karakter özellikleri ile bütüncül şekilde bakılması 
gereken bir varlıktır ve bu özellikleri ile içinde bulunduğu koşulları değiştirebilecek 
potansiyele sahiptir. Fromm, Marks ve Engels‘in ekonomik belirlenim temelinde yaptığı 
tarihsel toplumsal değişim kuramının eksikliğini belirtirken kültür üreten bir varlık olan 
insanın içinde bulunduğu koşulları değiştirebilen yönüne eğilir. Fromm‘a göre Engels ve 
Marks kuramlarındaki bu eksikliği gideremese de mektuplaşmalarına bakıldığında bunun 
eksikliğinin farkına varmışlardır.  

―Marx insan tutkularının karmaşıklığına gereken önemi vermemiştir. İnsan yaradılışında 
tarihsel gelişmeyi biçimlendiren ekonomik koşullarla sürekli bir alışveriş içinde bulunan 
gereksinimler ve yasalar bulunduğunu yeterince görememiştir. Yeterli ruhbilimsel sezgi ve 
anlayıştan yoksun olduğundan Marx‘ın insan kişiliği kavramı yetersiz kalmıştır. Bir yandan 
toplumsal ve ekonomik düzen tarafından biçimlendirilirken aslında insanın bir yandan da onu 
biçimlendirdiğini Marx fark etmemiştir. İnsanın yaradılışından ve varoluş koşullarından 
kaynaklanan insan gelişmesinde en önemli itici gücü oluşturan tutku ve yönsemeleri yeterince 
görememiştir. Ne var ki bu yetersizlikler tek yönlülüğün getirdiği sınırlılıklardır. Bunlara her 
türden üretici bilimsel görüşte rastlıyoruz. Marx‘la Engels kendileri de bu sınırlılığın 
farkındaydılar. Bu durumun farkında olduğunu Engels herkesçe bilinen bir mektubunda dile 
getirmiştir. Bu mektupta buluşlarının çok yeni olmasından dolayı tarihi yalnızca ekonomik 
koşulların belirlemediği kültürel etkenlerin de toplumun ekonomik temelini etkilediği 
gerçeğine Marx‘la kendisinin yeterli dikkatle eğilmediklerini belirtmiştir‖ (Fromm, 1996: 244, 
245).   

Fromm‘a göre Marks‘ın kuramının değerini asla azaltmasa da işçi sınıfı üzerine olan görüşleri 
de eksiktir. Zira Marks işçi sınıfının sömürüsü konusunda son derece haklı tespit ve 
çözümlemeler yapsa da kuramında bu sınıfa insanlığın kurtuluşu temelinde yüklediği rol 
gereksiz bir yüceltmedir. Marks işçi sınıfına romantik bir yüceltme ile yaklaşır ancak bunu 
gerçekliğin imkânı ya da bu sınıfın insani yönelimlerine göre değerlendirerek yapmaz. Bu 
onun kendi teorisindeki bir plandır. 

―Marx gittikçe daha çok anamalcılığın salt ekonomik çözümlemesiyle ilgilenmeye başladı. 
Temel varsayımlarının ve ön-tahminlerinin ancak kısmen doğru ve büyük ölçüde yanılgı 
içinde olması Marx‘ın ekonomik kuramının önemine gölge düşürmez bu yanılgı işçi sınıfının 
durumunu (görece olarak) ister istemez kötüleşeceği yolundaki varsayımı konusunda 
doğrudur. Marx işçi sınıfını romantik biçimde yüceltmekle de yanılmıştır. Bu yüceltme işçi 
sınıfının insanca gerçeklerinin gizlenmesiyle varılan bir yargı olmaktan çok salt bir kuramsal 
planın sonucunda ortaya çıkmıştır. Ama eksiklikleri ne olursa olsun Marx‘ın ekonomik kuramı 
ve anamalcı ekonomik yapıyı derinliğine çözümlemesi bilimsel bir görüş açısından 
bakıldığında tüm öteki toplumcu kuramları kesinlikle aşan bir ilerleme sayılmalıdır‖ (Fromm, 
1996: 245). 

Erich Fromm‘a göre Marks‘ın kuramının amacı insanın insanca yaşama koşullarının 
sağlanması için gerekli alt yapının kurulması, herhangi bir engelleme ile karşılaşmayacak olan 
insansal potansiyelinin hayata geçmesidir. Onun yaptığı tüm mekanik ve sınıfsal çözümleme 
bu amaca ulaşmak içindir. Kapital ve sermaye eleştirisi yaşama geçemeyen ölü emeğin ve çok 
değer yüklediği insansal potansiyelin durumunu anlatmak içindir. Çünkü onun amacı kendini 
gerçekleştirmesi gereken insanın bu süreçte insani potansiyelini hayata geçirmesidir. Aşırı 
zenginlik ve aşırı yoksulluk üreten bu sistemin değişmesini istemesinin temelinde bu 
gerçeklik yatar. Sermayenin birikimi ve uzlaşmaz çelişkiler temelinde çözümleme yaptığı 
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kuramda tek amaç insanın kurtuluşunu hazırlamaktır. Ancak kuramında bu amaçtan çok 
ekonomik çözümlemeyi ele alması kuramının zayıflığını da beraberinde getirmiştir. Zira 
insanın potansiyelinden ve özgürlüğünden çok ekonomik çözümlemeye yönelme insana 
ilişkin belli gerçekleri görmesini de engellemiştir.  

Fromm‘a göre Marks, ekonomik kaygılara yönelik çözümlemesi ağırlık kazandıkça insanın 
özgürlük istemi kadar yıkıcılık potansiyeline sahip olabilen bir varlık olduğunu göremedi. 
Marks aydınlanmanın tüm hümanizmini kuramında ele alıp insanı bu temelden hareketle 
tanımlasa da bu tanımlama eksik kalmıştır. Zira salt ekonomik engellemeler ortadan 
kalktığında insanın mutlaka kendini gerçekleştirmeye ve iyi olana yöneleceğine dair ön görü 
aşırı bir iyimserliktir.  

―… Kuramın güçlü yanı onun aynı zamanda zayıf yanını da oluşturuyordu. Marx ekonomik 
çözümlemesine insanın yabancılaşma koşullarını bulabilmek amacıyla başlamıştı. Bir yandan 
bunun oldukça kısa bir inceleme gerektireceğine inanırken bilimsel çalışmasının daha büyük 
bir kesimini hemen hemen bütünüyle ekonomik çözümlemeye ayırdı. İlk amacını insanın 
özgürlüğüne kavuşturulmasını hiçbir zaman gözden yitirmese de gerek anamalcılığın eleştirisi 
gerekse insancıl anlamda toplumcu amaç gittikçe daha çok ekonomik kaygıların altında 
gözlerden silindi. Marx insanda onun özgürlükten korkmasına yol açan onda güç tutkusu ve 
yıkıcılık isteği yaratan akıldışı güçleri göremedi. Tam tersine Marx‘ın insan görüşünün 
ardında insanın doğuştan iyi olduğu varsayımı yatıyordu. İnsanı sakat eden ekonomik zincirler 
koparılır koparılmaz insanın iyiliği olduğu gibi ortaya çıkacaktı. ―Komünist Manifesto‘nun 
sonundaki o ünlü tümce işçilerin ―zincirlerinden başka yitirecekleri bir şeyleri olmadığı‖ 
içinde çok büyük bir ruhbilimsel yanlış taşır. İşçiler zincirleriyle birlikte zincire vurulmuşken 
doğan akıldışı gereksinme ve doyum isteklerini de yitirmek zorunda kalırlar. Bu açıdan 
bakıldığında Marx ve Engels on sekizinci yüzyılın o saf iyimserliğinden kendilerini hiç 
kurtaramamışlardır‖ (Fromm, 1996: 246). 

Erich Fromm Marks‘ın kuramında insan tutkularının karmaşıklığı kadar ahlaki değerlere ve 
insanın bu yönden kendini aşmasına yer vermediğini bu nedenle kuramının ciddi eksiklikler 
barındırdığını belirtmiştir. Ekonomik engellemeler ortadan kalkar kalkmaz insanın tüm iyi 
yönlerinin ortaya çıkacağı görüşü aşırı bir iyimserlik olduğu kadar insanın ahlaki anlamda 
değişimden geçmesi gerektiği gerçeğini de göz ardı eder. Ekonomik alt yapı eşit şekilde 
düzenlense de hatta siyasal anlamda ekonomiye paralel yapılanma da buna göre en sağlam 
şekilde inşa edilse bile eğer bunun içini dolduran insan faktörü yeterli ahlaki olgunluğa 
erişmemişse ortaya çıkacak tablo eskisinden daha iyi olmayacaktır. Dolayısıyla kuramda 
insan tutkularına yer vermeyen, aşırı iyimserlik kadar ahlaki yükselişe ve insanın ahlaksal 
tamamlanmasının toplumsal eşitlik ve adaletin imkânındaki etkisine yer verilmemiştir. Eğer 
daha eşit ve adil bir toplumsal yapılanma hedefleniyorsa yeni ve daha yüksek bir ahlaksal 
yönelime ihtiyaç vardır. Sadece ekonomik düzenleme yeterli olsaydı Sovyet tipi bir sosyalist 
deneme başarısızlığa uğramazdı. Marks ve Engels bunu fark edememiş etmişse de 
kuramlarında yeterince ortaya koyamamışlardır. 

―İnsanın tutkularının karmaşıklığını yeterince değerlendirememek Marx‘ın düşüncesinde çok 
tehlikeli bir yanlışa yol açmıştır. Her şeyden önce Marx insandaki ahlaksal etkene gereken 
önemi vermemiştir. Ekonomik değişiklikler başarıldığında insandaki iyi yanın kendisini 
hemen belli edeceğini varsaydığı için Marx kendi içlerinde ahlaksal değişimden geçmeyen 
insanların daha iyi bir yaşam yaratamayacaklarını görememiştir. Marx yepyeni bir ahlaksal 
yönelişin gerekli olduğuna dikkat etmemiş hiç değilse bunu açıkça belirtmemiştir. Oysa bu 
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olmadan tüm siyasal ve ekonomik değişiklikler boşuna yapılmış olacaktır… İkinci yanlış 
Marx‘ın toplumculuğun gerçekleşmesine tanıdığı olanaklardaki büyük ve garip yargı 
yanlışlığıdır.  Yeni ışığı görmeden önce Batı dünyasını saracak karanlığı önceden gören 
Prudhon ve Bakunin (daha sonra Demir Ökçe‘de JackLondon) gibi yazarların tersine Marx ve 
Engels ―iyi toplumun‖ hemen ortaya çıkıvereceğine inanıyorlardı. Komünist ya da faşist 
yetkecilik biçiminde yeni bir barbarlık ve daha önce eşi görülmemiş yıkıcılıkta savaşlar 
yaşama olasılığının belli belirsiz farkındaydılar. Marx ve Engels‘in düşüncesindeki kuramsal 
ve siyasal yanılgılar gerçekçi olmayan bu yanlış değerlendirmeden doğmuştur. Lenin‘le 
başlayan toplumculuğun yıkılmasının nedeni de budur‖ (Fromm, 1996: 246, 247). 

Erich Fromm‘a göre Marks‘ın kuramında eksik olan bir diğer faktör üretim araçlarının 
toplumsallaştırılması konusuna aşırı değer yüklenmesidir. Kapitalist üretim biçimini 
toplumsallaştırmak Marks için ütopyasının gerçekleşmesi için yeterli bir koşuldur. Fromm‘a 
göre Marks, insana on sekizinci yüzyılın hümanizmi içinden aşırı bir iyimserlikle 
yaklaşmaktadır. Aynı zamanda insana aydınlanmanın aşırı akılcığı ile yönelen Marks için 
ekonomik düzenleme yeterlidir. Ancak insandaki tutkuları ve akıl dışı yönsemeleri göremeyen 
bu yaklaşım Fromm‘a göre eksiktir. İnsan bu alt yapı kurulduğunda beklenildiği gibi tüm iyi 
yönleri ile ortaya çıkması beklenen bir varlık değildir. İnsan tutkuları, yıkıcı eğilimleri olan ve 
kuramda öngörülenin aksine akıl dışı şekilde davranabilen bir varlıktır.  

―Üçüncü yanlışsa Marx‘ın üretim araçlarının toplumsallaştırılması amacının anamalcı 
toplumun toplumcu işbirlikçi bir topluma dönüştürülmesi için yalnızca gerekli değil yeterli 
koşul olduğu yolundaki görüşüdür. Bu yanılgının temelinde de gene Marx‘ın insana aşırı 
yalınlaştırılmış aşırı iyimser ve aşırı akılcılığa kapılmış bir gözle bakması yatar… Çevresel 
etkenlerde hemen meydana gelecek değişiklikler konusunda değişiklikler konusunda da Marx 
on sekizinci yüzyıl ansiklopedicileri ölçüsünde iyimserdi. Ekonomik değişikliklere bağlı 
olarak bir günde dönüştürülüvermesi olanaksız akıl dışı ve yıkıcı tutkuların önemini yeterince 
kavrayamıyordu‖ (Fromm, 1996: 247). 

Erich Fromm‘a göre insandaki yıkıcılığın ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu en 
derinden fark eden kişi Freud‘dur. Freud‘a göre insandaki yıkıcılık güdüsü ortadan 
kaldırılamaz ve oldukça büyük bir güce sahiptir. Ancak Marks toplumcu düşünü 
gerçekleştirebilmeye odaklanmış ve insandaki bu potansiyeli görememiştir. Erich Fromm‘a 
göre Marks‘ın fark edemediği bir diğer nokta ve kuramındaki temel eksikliklerden biri de 
toplumsal organizasyon içinde insan ilişkilerine yeterince derinlikle bakamama noktasındadır. 
Marks ekonomik düzenlemeye aşırı odaklandığından işçinin işyerindeki ilişkileri ile içinde 
bulunduğu ortamın kendisi için anlamını görememiştir.  

―Birinci dünya savaşı deneyiminden sonra Freud bu yıkıcılığın ne denli güçlü olduğunu anladı 
ve yıkıcılık güdüsünün Eros ölçüsünde güçlü ve ortadan kaldırılamaz olduğunu kabul ederek 
tüm dizgesini büyük ölçüde değiştirdi. Marx bu türden bir biçimlenmeye hiçbir zaman 
ulaşamamış ve toplumculuk amacını hemen gerçekleştirebilmek için üretim araçlarının 
toplumsallaştırılması gerektiği yolundaki yalın çözümünü hiçbir değişikliğe uğratmamıştır… 
Bu yanlışın öbür kaynağı da Marx‘ın siyasal ve ekonomik düzenlemelerine aşırı önem vermesi 
olmuştur. Marx işyerinin ―halk‖ın – ―devlet‖in hükümet bürokrasisinin ya da hisse 
sahiplerinin parayla çalıştırıldığı işçinin kişiliği açısından hemen hemen hiçbir önem 
taşımadığını garip bir gerçek dışılık içinde görmezlikten gelinmiştir. Kendi kuramsal 
düşüncesine taban tabana zıt bir tutum içinde gerçekten önemli olan şeylerin asıl ve gerçekçi 
çalışma koşulları işçinin işiyle işçi arkadaşlarıyla ve kuruluşu yönetenlerle ilişkisi olduğunu 
görememiştir‖  (Fromm, 1996: 247). 
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Erich Fromm‘a göre Marks, ünlü antropologlar Morgan ve Bachofen‘ın kuramlarından 
etkilenmiş ve yaşamının sonuna doğru kendi kuramında bazı değişikliklere yönelmiştir. 
Marks, kendi evrimsel, tarihsel değişim modelinde var olan aşamaları (ilkel komünal- avcı 
toplayıcı feodal- kapitalist- komünist) bu kuramlara bakarak tekrar ele almıştır. Buna göre 
insanın toplumcu aşamaya geçişi mutlaka kapitalist evreden geçtikten sonra gerçekleşecektir 
yönündeki evrimsel görüş bu kuramlarla birlikte eleştiriye açık hale gelmiştir. Zira Marks 
insanlığın daha önceki dönemlerinde de toplumcu ekonomik örgütlenme biçimlerinin var 
olduğunu Morgan ve Bachofen‘ın kuramlarına bakarak görmüştür. Aynı zamanda tarihsel 
maddecilik kuramlarında ekonomiye aşırı ağırlık verdiklerini ve düşüncelerin toplumsal ve 
tarihsel anlamda insan dünyasını değiştirme gücünü yeterince vurgulamadıklarını özellikle 
Engels fark etmiş ve belirtmiştir. Ancak bu iki eksikliği de fark etmelerine rağmen Marks da 
Engels de kuramlarında bu yönde bir değişiklik yapmamışlardır.  

―Yaşamının daha sonraki yıllarında Marx kuramında belli bazı değişiklikler yapmaya hazır 
gibidir. Bunların en önemlisi Bachofen ve Morgan‘ın çalışmalarının etkisi altında kalarak 
yaptığı değişikliklerdir. Böylece Marx toprak üzerinde işbirliği ve özel mülkiyeti paylaşma 
temeline dayanan ilkel tarım toplumunun gizilgüç olarak toplumsal örgütlenme biçimini içinde 
taşıdığına inanmaya başladı. Bu toplumsal örgütlenme biçimi anamalcı üretim evresinden 
geçmeksizin doğrudan doğruya daha yüksek toplumsallaşma biçimlerine gidebilirdi… Engels 
tarihsel maddecilik kuramlarında fikirlerin gücüne yeterli dikkatle eğilmediklerini kabul 
etmiştir ama geliştirdikleri dizgede gerekli olan köklü düzeltmelerin yapılması işini Marx ve 
Engels gerçekleştirememişlerdir‖ (Fromm, 1996: 248). 

Erich Fromm‘a göre Stalinciliği görmüş ve dünya savaşlarına tanık olmuş kişiler olarak 
Marksizmin eksiklerini bu günden görmek bizler için çok daha kolaydır. Ancak bu durumların 
yaşanmış olması kuramı değersiz kılmaz sadece eksik yönlerini görüp daha bütünlüklü 
bakabilmemiz açısından bir fırsat olarak ele alınmalıdır. Marks‘ın kuramında en büyük eksik 
insanın ahlaki yönden tamamlanışını ele almamış olmasıdır. Aynı zamanda insanı ve insan 
dünyasını sadece ekonomik yoksunluklar temelinde ele alarak analiz etmesidir. İnsan her 
yönüyle ele alınarak değerlendirilmesi gereken karmaşık ve çok yönlü bir varlıktır. 
Dolayısıyla insan dünyasına da tek yönden bakılamaz ve tek yönlü açıklamalara bağlı çözüm 
önerileri sunulamaz. Fromm‘a göre insan dünyasında tek yönlü çözümler ya da toplumsal 
yapıda tek taraflı gelişimin hedeflenmesi her zaman aşırılıkları beraberinde getirmiş ve 
sağlıklı bir insan tipi ve sağlıklı toplum ortaya çıkmamıştır. Salt ekonomik düzenlemeye bağlı 
yaklaşımın yüceltilmesi Stalinizmi sadece ruhsal ve tinsel gelişimi hedefleyen yaklaşım 
Katolik Kilise‘sini ortaya çıkarmıştır.  

―Yirminci yüzyılın ortasında bizler için Marx‘ın yanılgısını görmek çok kolaydır. Bu 
yanılgının Rusya‘da trajik bir biçimde nasıl örneklendiğine tanık olduk. Stalincilik toplumcu 
ekonominin ekonomik açıdan başarıyla işleyebileceğini kanıtlarken öte yandan kendi başına 
hiç de bir eşitlik ve işbirliği ruhu yaratmaya yetmediğini kanıtlamıştır üretim araçlarının 
―halkın‖ eline geçmesinin insanların sınai askeri ve siyasal bir bürokrasi tarafından 
sömürülmesini gözlerden saklayan ideolojik bir örtü olabileceğini göstermiştir. Toplumculuk 
özellikle Marksizm toplumsal ve ekonomik değişikliğin zorunlu olduğunu vurgulamış oysa 
insanların içinde yapılması gereken değişiklikleri ihmal etmiştir. Bu değişiklikler yapılmadan 
ekonomik değişim hiçbir zaman ―iyi toplum‖u yaratamaz. Son iki bin yıldaki bu büyük 
düzeltimlerin her biri yaşamın bir kesimini öbürlerini dışarıda bırakarak vurgulamıştır. 
Bunların getirdiği düzletme ve yenileme önerileri köktencidir – ne var ki sonuçlar neredeyse 
bütünüyle başarısızdır. İncil‘in öğrettikleri Katolik Kilise‘sinin kurulmasına yol açmıştır. On 
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sekizinci yüzyıl akılcılarının öğretileri Robespierre ve Napolyon‘u getirmiştir. Marx‘ın 
öğretileri de Stalin‘i‖ (Fromm, 1996: 248, 252, 253). 

 

SONUÇ 

Günümüzde sosyal bilimler içinde ağırlıklı olan sınıf tartışmalarının Marks‘ın kuramına 
dayanan kökleri sosyal gerçekliği bütünüyle görememe riski ile karşı karşıyadır. Marks‘ın 
kuramında yer alan, sınıfsal analizlerde sıkça yinelenen ve gelmesi beklenen sınıf hareketinin 
ortaya çıkmaması bu riskin en açık örneğini teşkil etmektedir. Sınıf, günümüzde halen bir 
gerçeklik olarak varlığını sürdürse de sosyal bilim tartışmaları içindeki sınıfsal analizlerde 
sıkça vurgulanan ideolojik sınıfsal refleks ile ilgili ciddi bir eksiklik olduğu söylenebilir. 
Klasik sınıf tartışmaları içinde vurgulanan sınıfsal harekete bağlı daha adil bir bölüşümü 
gerçek kılacak çatışma ve buna benzer vurguların en büyük eksiği Marks‘ın kuramındaki 
eksiklik ile ilgilidir.  

Marksist teori içinde kendisine çok fazla anlam yüklenen işçi sınıfı beklenen değişimi 
(sosyalizm) ortaya çıkarak siyasi bir figür olmaktan uzaktır. Bunun temellerine inildiğinde 
çok farklı nedenler sıralanabilir. Örneğin klasik yaklaşımlar içinde kapitalizmin sınıf bilincini 
parçalayan stratejileri sosyoloji tartışmaları içinde çok sık karşılaşılabileceklerden biridir. 
Oysa modern insana sınıf konumları üstünden ve biraz daha derinlikle bakıldığında sorunun 
sınıfsal konumların üzerinde ahlaki bir krizle ilgili olduğunu görmek mümkündür. 
Yabancılaşma sadece tek bir sınıf içinde değil tüm sınıfsal konumlar içinde karşılaşılan bir 
durumdur ve modern çağın karakterini biçimlendiren en önemli dinamiklerden biri olarak 
tanımlanabilir.  

Bu çerçevede gerçek ve adil bir dönüşümün imkanından söz edebilmek için insanın modern 
çağda içinde bulunduğu yabancılaşmış karakterinin değişmesi gerekmektedir. İnsan yaşamını 
insanca kurmak zorunda olan tek varlıktır ve vicdanına göre yaşamayı seçerek varoluşunu 
tamamlaması gerekmektedir. Bu nedenle herhangi bir sınıf ve toplumsal konumdan bağımsız 
olarak kendini kurmalı ve yaşamında sevgiyi, insanca bölüşümü amaç edinmelidir. Bu amaç 
eylemlerinde somut bir şekilde ortaya çıktığında daha adil ve insanca bir düzenin imkanı 
gerçekleşebilecektir. Söz konusu insanca tutum insanın sınıfsal konumundan bağımsız olarak 
insan olmasından ve etik kaygılarından doğan varoluşsal çelişkisi nedeniyle gerçekleşebilecek 
bir potansiyel olarak her bireyde ortaya çıkmayı beklemektedir. Bu nedenle daha adil ve eşit 
bir bölüşüme dair tartışmaların sınıf çatışmaları noktasından bireysel sorumluluk, etik, 
insanca tutum ve vicdani itkiye bağlı eylemler temeline taşınması gerektiği söylenebilir. 

 İnsanı kendinde amaç edinecek bir anlayışın üretim tüketim ve yaşam döngüsünde yaratacağı 
büyük değişimin önemi vurgulanmalıdır. Tüm bu tartışmalar ışığında bilinen ideolojik refleks 
temelli beklentileri içeren sınıf tartışmaların yetersiz kaldığı ve büyük oranda sonuna gelindiği 
söylenebilir.  Bu çerçevede insanın birey olarak kendini kurarak insanca bir sorumlulukla 
yaşamasının gerekliliği üzerinde durulmalı ve etik sorumlulukla inşa edilecek yeni bir yaşam 
anlayışının üzerinde vurgulanmalıdır. Erich Fromm‘un deyimiyle Marx‘ın bir adım ötesine 
gidilmeli ve sadece sömürülen sınıf içinden gelecek bir refleks üzerinden değil, sınıflar üstü 
temelde insanı amaç edinmiş bir tavrın yaratacağı dönüşüm üzerinde durulmalıdır. Zira insan 
içinde bulunduğu sınıfsal konumdan bağımsız olarak insanca olanı seçebilen bir türdür ve tüm 
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ideolojilerin üstünde vicdani itkisiyle hareket ederek daha adil bir düzeni inşa edebilir. 
İdeolojik kökleri farklı olsa da insana temkinli bir saygı ile yaklaşan her politik geleneğin 
kendi ülkesindeki eğitim kurumlarında amaç insan olmalı ve insana saygıyı içermelidir. 
Adaleti mümkün kılacak olan tüm eylem ve ilişkilerde vicdanın, insan onurunun ve ona 
saygının temel alınmasıdır. 
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POLĠSLĠK MESLEĞĠNDE HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN ÖNEMĠ VE POLĠSLERĠN 
VATANDAġA BAKIġI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ 

 

Mustafa ÇALIġKAN* 1                Yunus MENCĠK** 

 

Öz 

Polis-Halk ilişkileri, polis ile halk arasındaki iletişimin kalitesini, aksaklıklarını ve nasıl olması gerektiğini ifade 
eden geniş bir kavramdır. Polisin halkla olan ilişkileri, polisliğin geçirmiş olduğu deneyim ve değişik zaman 
dilimleriyle yakından ilgilidir.  
Demokratikleşme ile birlikte halkla ilişkiler kamuoyunun daha fazla ilgisini çekmeye başlamıştır. Polislik, halkla 
çok fazla ilgili olmayı gerektirir. Bu çalışmayla polisin halkla olan iletişim frekansı ve halkla ilişkilerindeki 
problemler ölçülmeye çalışılmıştır. Polis halk ilişkileri teorik olarak genel bir çerçevede açıklanmıştır. Çalışma, 
anket uygulama tekniğiyle polislerin halka bakışı, toplum ve medyanın polislere bakış açılarını polis gözüyle 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistiksel programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme sonucunda suçla mücadele eden polislerin halkla ilişkiler eğitimine mevcut durumdan daha fazla 
önem vermesi gerektiği kanaatine varılmıştır.   
Anahtar Sözcükler: Halkla İlişkiler, Polis Hizmetleri, Polis-Halk İlişkileri. 

 

THE RESEARCH ON IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN POLICE PROFESSION AND 
POLICE PERSPECTIVE ON CITIZENS: THE CASE OF ISTANBUL 

 

Abstract 

Police-Public relations is a broad concept that explores the quality, defect and nature of police-public relations. 
Police-Public relations relate to experiences and several parts of the time in policing. 
Public opinion have been far more attention to public relations including with democratization. Policing requires 
more engagement with public. This study focuses on frequency of police-public communication and the 
problems in police-public relations. Police-Public relations are explained in theoretical way. A method of 
conducting survey is used to explore police attitudes toward public, public and media attitudes toward police. 
The obtained data were evaluated using SPSS statistical program. As a result of the evaluation, it was concluded 
that police officers who are fighting crime should pay more attention to public education than current situation.  
Keywords: Public Relations, Servicing in Policing, Police-Public Relations. 
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 GĠRĠġ 

 Demokratik olsun ya da olmasın bütün topluluklar düzeni sağlamak için polis 
teşkilatlarından faydalanırlar. Fakat modern polislik anlayışının topluma yerleşmesi 
vatandaşın da destek ve yardımının alınmasına bağlıdır. Zira yüzyılımızın en önemli 
özelliklerinden birisi, hızlı bir toplumsal değişimin ve sosyal hareketliliğin yaşanıyor 
olmasıdır. Bu değişim ile birlikte polisten beklenti ve düşünceler de değişmektedir. 
 Günümüzde gerçek anlamda polislik, suçluları yakalamada gösterilen başarıdan ziyade 
halkla ilişkilerin niteliği ve suçu önlemede halktan alınan yardım ve desteğin oranı ile 
ölçülmektedir. Halkın desteği ile görev yapan polis dünyanın neresinde olursa olsun başarı 
göstermekte ve buna bağlı olarak toplumlar barış ve huzur toplumu haline gelebilmektedir. 
Halkın desteğinden uzak, baskı ve şiddete dayalı olarak görev yapılan anti-demokratik 
ülkelerde suçu önlemede ve toplumun huzurunu sağlamada polis başarısız olmakta ve suç 
olaylarında artış görülmektedir. Polis, hizmetinin niteliğinden dolayı sürekli olarak halkla 
temas halinde olması, bir sorumluluk ve güven mesleği olan polisliğin toplumda saygınlık 
kazanması polisin halka güven vermesine bağlıdır. Bu bağlamda halkla ilişkiler dendiğinde, 
birden çok ilişkiye yönelik ve sürekli olarak birden çok kişi ve kurumu ilgilendiren örgütsel 
yönetimler ve çevresiyle olan ilişkileri aklımıza gelmektedir. Bu nedenle yönetimin ayrılmaz 
bir parçası ve adeta bir sanat kabul edilen halkla ilişkiler devamlı bir süreçtir. Yönetim olgusu 
içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlar bu süreçte halkın (kamunun) anlayış ve desteğini 
sürekli temin etme çabasını göstermelidir (Karaman ve diğ., 2004:115). 
 Halkla ilişkilerin doğru analizi için, öncelikle yönetim olgusunu gerektiren bir kurum 
ve kuruluşta insan ilişkileri anlayışına ihtiyaç vardır. Farklı bir açıdan halkla ilişkilerin 
devamı için örgütlerin oryantasyon, yenilenme, yeni değer ve yöntemlere dayalı insan 
kaynaklarının dikkate alınması doğru analizlerle ve yeniden yönetimin kurumsallaştırılması 
gerekir. Yönetimde başarının ölçüsü ve başlıca amaç kurum içi demokrasinin erdemine 
ulaşarak görev, hizmet ve etkinliklere ait bu kavramların muhataplarınca da onaylanabilmesi; 
sürekli ve olumlu bir imajın hedeflenmesidir (Tuncay, 2002:716‘dan akt. Karaman ve diğ., 
2004:116). 
 Bundan dolayıdır ki halkla ilişkileri öncelikle polis yetkililerinin daha çok 
önemsemesi, birlikte çalıştığı personeline sahip çıkarak onlara sevgiyle yaklaşması, disiplin 
kaygılarına kapılmadan hizmette verimliliği ve başarıyı planlaması ve en çok ön yargılardan 
uzaklaşması gerekmektedir. Hazırlanan plan ve programlarla öncelikle yöneticiler başta 
olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına örgütsel-bürokratik önderlik yeteneklerinin 
kazandırılması halkla ilişkiler dinamikleri açısından oldukça yararlı olabilecektir. Ayrıca bunu 
alt, orta ve üst basamak yönetme ayrımı yapmaksızın yetiştirme programlar düzenleyip 
uygulamak gerekmektedir. Çünkü örgütsel etkinliğin sağlanmasında örgütün hiyerarşisinde 
bulunan her basamaktaki yönetmenin örgütsel önderlik niteliklerine kavuşturulmasına 
gereklilik vardır (Başaran, 1992: 97). Bu bağlamda polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi polis 
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teşkilatı tarafından başlatılması ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi polis tarafından öncülük 
edilmesiyle mümkündür. 
 Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ―Toplum Destekli Polislik‖ birimi 
sayesinde bu hizmet ele alınmaktadır. Bir nevi polis halk ilişkilerinde Toplum Destekli 
Polislik emniyet teşkilatının halka yakınlaşan, halkla iletişim ağını oluşturan en önemli 
birimlerinden biri olduğu söylenebilir. 
 Polise karşı sevgi ve hoşgörünün kazandırılması için polisliğin korku kurumu 
olmaktan çıkarılarak bir güven kurumu haline getirilmesi, zihinlerdeki yanlış imajların 
silinmesi gerekmektedir. Böylece güven kurumu haline gelen polislik mesleğine karşı 
saygınlık artacağı gibi halkın desteği ile suçu önlemedeki başarısında da yükselmeler 
görüleceği muhtemeldir (Arslan ve Kazu, 2001:1). 
 Söz konusu bu çalışmayla da polis-halk ilişkisi üzerine literatür taraması yapılarak 
daha önceki polis-halk ilişkileri üzerine yapılan araştırmalar incelenip objektif perspektiften 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda teorik araştırma neticesinde araştırmaya katkı 
sağlamak açısından polisin halk tarafından kendilerine nasıl bakıldığını ve halkla 
ilişkilerindeki iletişim becerilerini ölçmek amacıyla emniyet teşkilatı mensubu polislere anket 
uygulanmıştır. Ayrıca polisin halkla ilişkilerindeki oluşabilecek aksaklıklara karşı çözüm 
önerilerinde bulunulmaktadır. 
 

 HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN TANIMI VE KAPSAMI 

 Halkla ilişkiler olgusuna bakıldığında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 
ortaya çıktığı görülmektedir. Halkla ilişkilerin terimini de ilk olarak Thomas Jefferson 
tarafından 1807'de kullanmıştır. Daha sonra bu kavram 1882 de Yale Üniversitesinde "Halkla 
İlişkiler ve ―Hukukçuların Yükümlülükleri" adlı bir konferansta geçmektedir. Bu alanın en 
önemli isimlerinden biri olan ilk halkla ilişkiler adamı olarak kabul edilen ve halkla ilişkileri 
kendisine meslek edinerek kavramı mesleki alana taşıyan kişi ise Ivy Lee'dir. O dönemde 
"gizlilik" ilkesinin çok yaygın olmasına rağmen Lee, şüphe ve güvensizliğe neden olduğunu 
ileri sürerek "gizlilik" anlayışını yıkmıştır. Ayrıca yayınladığı "Principles of Decleration" adlı 
kitabında halkla ilişkilere örnekler vermiş ve halkla ilişkilerin ilkelerini belirlemiştir (Biber 
2003, akt. Akdağ ve Erdem,2009:8). 
 20. yüzyıl ile birlikte çok daha önemli hale gelen halkla ilişkilerin düzenli bir çaba 
olarak ortaya çıkmasını, birbirini tamamlayan teknolojik ve toplumsal değişiklikler olumlu 
yönde desteklemiştir. Bu değişiklikleri başlıca dört noktada toplamak mümkündür (Acar, 
1994; 3): 1. İdeolojik devlet faaliyetinin önem kazanması, 2. Yönetsel etkinliği artırma 
zorunluluğu, 3. Yönetimin karmaşıklaşmasının olumsuz sonuçlarını giderme gereği, 4. 
Örgütlerle toplum arasında karşılıklı güvene dayalı ilişkiler geliştirme zorunluluğu. Bütün bu 
gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan halkla ilişkilerle ilgili bir tanım vermek 
gerektiğinde neredeyse uygulayıcı sayısı kadar tanıma sahip olduğu görülmektedir.  
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  Son dönemde çok popüler olan halkla ilişkiler kavramı genel olarak bakıldığında 
herhangi bir yönetimin başarılı olabilmesi için halkın veya müşterilerin katılımının 
sağlanması gerekliliğinin fark edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Hem kamu alanında hem de özel 
sektörde kullanılmaya başlanmıştır (Çaylı, 2004: 324). 
 Halkla ilişkiler bugün hem ulusal hem de uluslararası alanda çok hızlı gelişen bir konu 
haline gelmiştir. Özellikle iş hayatının her yönüne yayılmış ve yerleşmiş durumdadır. Bu 
kavramın yönetimde anahtar bir fonksiyon şeklinde gelişmesi dünyanın artık temel güç olarak 
kabul ettiği ―kamuoyu‖ kavramına atfedilen değerden kaynaklanmaktadır. Bugün halkın 
düşündüğü her şey anında sofistike bir düşünceye ve muazzam bir iletişim sistemi ile şimdiye 
kadar görülmemiş bir hızla aksiyona dönüşebilmektedir (Riggs, 1982; ıx ). Bu nedenle bugün 
halkın kendisi, fikirleri ve beğenisi yönetim için oldukça önem kazanmıştır. 
 Halkla ilişkiler, özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar 
kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek 
tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı 
çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır (Asna, 1993: 80). Halkla ilişkiler, kişi ya da 
kuruluşun diğer kişi ya da kuruluşlarla bir çıkar sağlamak amacıyla ilişkiler kurmak veya var 
olan ilişkilerini geliştirmek için gerçekleştirdiği faaliyetlerin tümü olarak da tanımlanabilir  
(Budak; Budak, 1998: 8).  
 Günümüzde halkla ilişkiler kamu ve özel sektör açısından kayıtsız kalınamayacak ve 
üzerinde durulması gereken önemli konuların başında gelmektedir. Halkla ilişkilere gerekli 
önemi vermeyen her türlü organizasyon veya kuruluşların amaçlarına ulaşmaları ve başarılı 
olma ihtimalleri oldukça düşüktür. Halkla İlişkiler bir örgütün hem sigortası, hem vitrini, hem 
de vizyonu konumundadır. Bu nedenle günümüz örgütlerinin geleceği halkla ilişkilerle 
yakından bağlantılıdır (Öztürk, 2002: 229). Geleceğe dair sağlam adımlar atılması varlığının 
uzun yıllar sürmesi için tüzel kişilerin halkla ilişkilere önem vermesi gerekmektedir.   
  Kurumlar devleti temsil ettiği gibi çalışanlar da kurumu temsil etmektedir. Bu nedenle 
halkla ilişkilerin sadece bu alanda çalışanlar tarafından değil, bütün çalışanlar tarafından 
benimsenmesi gerekmektedir. Ayrıca kurumun yöneticileri tarafından da destek verilmesi 
gerekmektedir. Çünkü halkla ilişkiler uygulanması için mali desteğe ihtiyaç vardır. 
Yöneticiler tarafından bu ihtiyaçların karşılanması fikir olarak desteklenmenin yanında maddi 
desteğinde karşılanması anlamına gelmektedir (Ünver, 2008: 33). 
 Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği‘ne göre halkla ilişkilerin tanımı ise ―özel ya da 
kamu kurum veya kuruluşunun, ilişkide bulunduğu kimselerin anlayış, sempati ve desteğini 
elde etmek için gerçekleştirdiği faaliyetler bütünü‖ dür (Budak, 1998:7). 
 Geniş anlamda ise; ―bir örgütün toplumla bütünleşmesi amacıyla girişilen eylemlerin 
tümü‖ (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1995:8) olarak tanımlanabilecek halkla ilişkiler, yönetim 
açısından; ―halkı etkileyen söz, eylem ya da olay‖, kurum açısından, ―bir kuruluşu çalışanlara, 
müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saygı görme sanatı‖, iletişim açısından; 
―düşüncelerin istenen sonuçları yaratması amacı ile çeşitli gruplara ustaca aktarılması ve 
becerikli bir haberleşme oluşumunun gerçekleştirilmesi‖ dir (Tortop, 1997:4).  
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 Halkla ĠliĢkiler Ġki Yönlü ĠliĢkidir: Halkla ilişkiler sürekli olan ve sabırla çalışma 
isteyen bir faaliyettir. Bir günde ya da birkaç günde saygı, sevgi, nüfuz kazanılmaz. Güven 
ilişkisi dostluk kurma zaman ister. Dostluk karşılıklı tanışma, yardımlaşma ve uzun süren bir 
arkadaşlık sonunda kazanılır. Sağlam bir halkla ilişki, sağlam bir dostluğa benzetilebilir. 
Sağlam dostluğun kazanılması nasıl zamana bağlı ise, iyi bir halkla ilişkilerin kurulabilmesi 
de zamana ve sabırla çalışmaya bağlıdır (Ulukuş, 2004: 33). Bu bağlamda karşılıklı ilgi, 
güven ve destek sağlama: Halkla İlişkiler kuran taraf için ortaya çıkan yarar diğer bir deyişle 
ümit edilen fayda karşı kitlenin güveni, desteği, anlayışını ilgisinin denenmesi kazanılmasıdır 
(Tortop, 1982:6). Polis halk ilişkilerinin sağlıklı işlemesi için hem polisin halka karşı hem de 
halkın polise karşı samimi olması gerekmektedir. 
 Çok sayıda farklı halkla ilişkilerin tanımlamaları bulunmakla birlikte halkla ilişkilerin 
ana hedefi ve var oluş nedeni halkı bir başka deyişle kamuoyunu herhangi bir şekilde 
etkilemek, ele alınan konuda onun desteğini güvenini kazanabilmektir. Halkı etkileyebilmek 
için kişilerin davranışlarını ve halkın inançlarını ölçerek uygulamaları gerekeceği 
(Tortop,1982:5) söylenebilir 
 Halkla ĠliĢkilerin Amacı: Yapılan tanımlardan yola çıkarak halkla ilişkilerin 
amaçlarını şu şekilde özetlenebilir (Tortop, 1982:5; Asna 1993:80):  
• Halkla ilişkiler, halkı aydınlatmak ve onlara çalışmaları benimsetmek.  
•  Halkla yönetime karşı olumlu davranışlar yaratmak. 
•  Halkla ilişkilerde karşılıklı fayda görmek.  
•  Halkın yönetimle olan ilişkilerini kolaylaştırmak. 
• Halkla ilişkiler, halkın neyi sevdiğini öğrenip onu daha çok yapmak, neden hoşlanmadığını 
bilip onu yapmamaktır. 
• Halkla ilişkiler, belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı 
iletişim çabasıdır.   
• Halkla ilişkiler, bir kuruluşu bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma sanatıdır.   
•  Kararların geçerliliğini arttırmak için halktan bilgi almak.  
• Kanun ve nizamlara uyulmasını sağlamak için bunlar hakkında halka aydınlatıcı bilgi 
vermek.  
• Halkla işbirliği sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve daha kolay görülmesini sağlamak.  
• Halkın dilek, istek, tavsiye, telkin ve şikâyetlerinden yapılan çalışmalarda hazırlanan yasa, 
tüzük ve diğer başarılardan yararlanmak ve aksaklıkları gidermek için çalışmalarda bunları 
değerlendirmek.  
 Genel olarak halkla ilişkilerin amacı, kamu yararına cevap vermeye çalışmak ve 
herkesin kişiliğine hürmet ederek sosyal sorumluluk duygusu oluşturmaktır. Belirtilen tüm bu 
amaçların hedefi halkın desteğini ve güveninin kazanmaktır. Bu desteği ve güveni 
kazanmanın yolu ise halkla ilişkiler yöntemi yani halkı ikna etmekten geçer. Halkın desteği 
alınan kurum ise güçlü ve istikrarla hedefine ulaşmada daha başarılı olacağı söylenebilir. 
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EMNĠYET TEġKĠLATININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

 Polislik mesleğinde halkla ilişkilerin önemimin daha iyi anlaşılması için emniyet 
teşkilatının görevleri ve sorumluluklarının bilinmesi gerekmektedir. Bu anlamda devletin 
koruyucu gücü olan polislik mesleği; kamu düzenini koruma, kollama, suç ve suçluları bulma 
ve bu amaçla devlet organlarına yardım etmeyi hedefleyen ve kolluk kuvvetleri tarafından 
yerine getirilen hizmetlerdir (Yılmaz, 1988:7). 
 Türkiye‘de; ilk polis organizasyonunun kuruluşu Amerika‘da olduğu gibi 1845 yılında 
varlık göstermeye başlamıştır (Kavgacı, 1997: 17). 
 Ülkemizde polisin görev ve yetkilerinin yasal dayanağını teşkil eden; 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanunu‘nun 1.Madde‘sine göre polisin görevi ―asayişi amme, şahıs, 
tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korumak,  halkın ırz, can ve malını muhafaza ve 
ammenin istirahatini temin etmek, yardım isteyenlerle, yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve 
acizlere muavenet etmek” ( Resmi Gazete 14.07.1934- 2751) olarak tanımlanmaktadır. 
 Bu maddeden de anlaşıldığı gibi polisin sorumluluğu; en geniş anlamda toplumun 
genelinden en dar kesimine kadar tüm alana yayılmış durumdadır. Polisin bir başka 
sorumluluğu, halkı suç olaylarına ve tehlikelere karşı uyarmak ve yol göstermektir. Bir başka 
deyişle, polislik aynı zamanda toplumsal kurallara uyulması konusunda halkı eğitmek, 
önderlik etmek ve yol göstermektir  (Fındıklı, 2000:101).  
 Nitekim 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Madde 2-A, polisi  “kanunlara, 
tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin 
işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak” (Resmi Gazete, 
14.07.1934–2751) görevi ile yükümlü sayarken aynı zamanda polisin bu önleyicilik rolünü de 
tanımlamaktadır. Ancak suçun sebeplerine inmeden sadece işlenen suçları önlemeye çalışmak 
kolay olan yöntemdir ve sonuç vermesi de her zaman olası değildir. Çünkü suç; sosyal bir 
olgudur (Bahar, 1997:2). Suçların temel nedenleri ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
problemler sadece bir kısmıdır. Suçların kontrol ve önlenmesinde başarı sağlayabilmek için 
sadece polisiye yöntemler kullanmak yeterli değil bunun yanında sosyal çözümler 
gerekmektedir.   
 Polis, kamu düzeninin sürdürülmesini sağlayan suçu önleyip, suçluları yakalayan 
halkın can ve malını koruyan, yardıma muhtaç çocuklara ve kendini koruyamayacaklara 
yardım eden, kanunların kendine verilen diğer görevleri de yapan resmi bir güçtür. Toplumsal 
yapıdaki ilerleyişin devam etmesi ve beklenti düzeylerinin giderek artmaya başlaması, 
toplumla yakın bir ilişki içerisinde bulunan ve güvenliğin sağlanmasından birinci derecede 
sorumlu olan polisin rolünün de önemli ölçüde değişmesine neden olmaktadır. Özellikle 
toplumla ilişkilerin ve iletişimin düzenlenmesinde polisin sahip olduğu nitelikler ön plana 
çıkmaktadır.  
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Emniyet TeĢkilatında Halkla ĠliĢkiler  

 Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere halkla ilişkiler devamlılık içeren bir 
süreçtir. Günümüzde dünya giderek küçülmektedir. Bilgi ve iletişimde çağında olduğumuz bu 
dönemde dünyanın neresinde olunursa olunsun meydana gelen bir olay anında bütün dünya 
insanlarının bilgisine sunulmaktadır. Aynı şekilde ülkemizde işlenen bir suç olayının faili çok 
kısa zaman dilimi içerisinde dünyanın bir başka ülkesine kaçabilmesi de mümkün hale 
gelmiştir. Gelişmeler sadece bilgi ve iletişim ile sınırlı olmadığı gibi teknik, teknolojik ve 
sosyal yapıdaki hızlı değişimler de gelişmiştir. Bu gelişimler neticesinde suç olguları da farklı 
boyutlar kazanarak bu gelişmelere bağlı olarak çeşitli suç türleri ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum polisin kendini bilgi, teknik, taktik olarak ve teknolojiyi çok iyi derecede kullanmayı 
zorunlu kılmıştır. Bütün bu çalışmalarda; polisin suç oluşmasını önlemesi veya oluşmuş suçun 
faillerini en kısa sürede bulup kanun önünde çıkarmasında halkla desteğini unutursa suçla 
mücadele çok yavaş adımlarla ilerler. Eğer polis halk ilişkilerindeki diyalog olması gerektiği 
gibi değil hatta halk polise küstürülürse, bütün insanların arkasına bir polis eşlik etse bile suç 
önlemede başarı zordur (Ertekin, 1986:6). Bu bağlamda halkla ilişkiler alanındaki başarı, 
teşkilat bünyesinde çalışan tüm polislerin bu konuda nitelikli ve yeterlilik açısından bilgiyle 
donatılmış olmalarına bağlıdır.   
 Devletin temel görevlerinden biri olarak kabul edilen güvenlik hizmetleri toplumsal 
yaşamın vazgeçilmezidir. Buna bağlı olarak polis halk işbirliğinin geliştirilmesi, halkta güven, 
huzur ortamının sağlanabilmesi için gerekli olan unsurların başında gelmektedir. Polis halk 
ilişkilerinin gelişmesinde hem halka hem de polise önemli görevler düşmektedir. Polis içinden 
çıktığı halka hizmet için görev yapmalıdır. Nitekim polis yaptığı işte başarılı olabilmesi için 
halkla ilişkilerini maksimum etkileşim düzeyde tutmalıdır (Şahan, 2007:15). 
 Emniyet Genel Müdürlüğü‘nde halkla ilişkiler üzerine çalışmalar yapmak üzere polis 
teşkilatının genel merkezi ve en üst düzey birimi olan Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 
ilk olarak 1975 yılında ‗Tanıtma ve Protokol Dairesi‘ kurulmuştur. Dairenin kuruluş amacı; 
‗Emniyet Teşkilatının hızla artan ihtiyacını karşılamak, polisin çalışmalarına dinamizm 
kazandırmak, vatandaş-polis ilişkilerini iyileştirmek için yapılması öngörülen çalışmaları 
yürütmektir. Bu birim, 1988 yılında ‗Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü,  1997 yılında 
ise Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü olarak kurulmuştur. Son olarak 
Bakanlık Makamının 23.06.2008 Tarihli Onayı ile Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönetmeliğinde yapılan isim değişikliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü adı ile 
faaliyetine devam etmektedir (http://www.bilgiedinme.egm.gov.tr, 05/11/2016). 
 Polislik mesleği, diğer mesleklere göre daha fazla halkla ilişkileri gerektirdiği 
söylenebilir. Çünkü mesleğin gereği olarak polisler sürekli halkla iç içedirler. Bundan dolayı 
polislik halkın içinde halkla yapılan bir görevdir (Fındıklı, 1995: 273).  
 Polisin halkla ilişkilerinden gelişmesi, sağlıklı iletişim kurulması, polisin halka 
davranışlarındaki pozitif ve negatif değişimlerde yönetici konumundaki yetkililerdir. İyi ve 
başarılı bir halkla ilişkilerin gerçekleştirilebilmesi öncelikle kurum içi örgütsel amaçların 

http://www.bilgiedinme.egm.gov.tr/
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gerçekleştirilebilmesine; yani elverişli bir iletişim ve etkileşim dokusunun oluşturulmasına, 
yöneticilerin insan ilişkilerin deki yeterliklerine, özgüvenlerine,  özverilerine ve başarılarına 
bağlıdır. Ast-üst ilişkileri, çalışanların etkileşimi yönünden çok önemlidir. Yöneticilerin 
yeterliliğinin ölçütlerini Başaran (1992:113) şu şekilde ele almaktadır: Astları verimli 
çalışmaya güdülemek ve denetlemek, astlar arasında oluşabilecek çatışmaları izlemek ve 
ortadan kaldırmak, astların örgüte uyumunu sağlamak ve takım çalışmasını 
gerçekleştirebilmek, astların yönetime katılabilmelerini temin etmek ve yenilikleri astlara 
aktarabilmek, astların işlerinden haz duymalarını ve doyumlarını sağlamak, astlara gelişme ve 
yetişme olanağı vermek, astların sorunlarını dinlemek ve onlara çözümler bulmaya çalışmak 
ve onlara her konuda danışmalık yapabilmek önemli görevlerinden biridir  
 Polislerin görevlerinde işlerine daha çok bağlanması, göreve güdülenmesi çalışma 
performansı açısından sorun olabilmektedir. Çalışanların işine ve kurumuna  bağlılığını 
sağlamak adına teşvik ve ödül yöntemi  en önemlisi ise iyi ve başarılı bir halkla ilişkiler 
modelinin de anahtar sayılabilir (Aldemir ve diğ., 2001:359). Bu bağlamda çalışma şartlarının 
uzun olması ve hiyerarşik yapının katı olması da polislerin motivasyon yönünde 
tatminsizliğine neden olabilmektedir. Polislerin bu şartlar altında çalışması halkla ilişkilerinde 
otokratik olmalarına ve halktan uzak durmalarına neden olabilmektedir. Bu sayılan nedenlerin 
yanında birçok neden dayana sorunların çözümünde yeni yöntem ve teknikler geliştirilmelidir. 
Polisin iş doyumu sağlanması performansını artırmasına ve vatandaşa daha çok yaklaşması 
halkı kendine çekmesi anlamına gelmektedir (Fer-Peker, 2001:623). Bu bağlamda polis 
teşkilatının olumlu imaj kazanabilmesi; insan kaynakları yönetiminin yeniden 
değerlendirilmesi ve değişimi gerekli kılmaktadır. Halkla ilişkilerin temelinde değişim 
yönetimi modeli iyi bir yönetici- lider ile mümkündür (Drucker, 1999: 60–62).  
 Polis teşkilatı için halkla ilişkilerin öneminin anlaşılmaya başlandığı bu yıllardan 
itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü, halkla ilişkiler alanında çeşitli kurs, seminer, hizmet içi 
eğitim kursları düzenlemeye başlamış; böylece okullarda verilen eğitimlerle yetinilmeyerek 
sadece gelecek teşkilat yapısı değil mevcut teşkilat algı, bakış ve bilincini de eğitici-geliştirici 
adaptasyon süreci işletilmiştir. Bahse konu eğitimler günümüzde daha da bilinçli ve planlı bir 
şekilde konusunun uzmanları tarafından verilmeye devam etmektedir. Günümüzde, teşkilatın 
kendi içerisinden yetişmiş olan meslek mensuplarının alanda eğitici konumunda görev alacak 
pozisyonlara ve uzmanlıklara sahip olmaları, polis halkla ilişkilerinin teşkilat içerisindeki 
gelişimini özetlemektedir. ‗Halkla ilişkilerin ne olduğu‘ ile başlayan eğitimler, polis halkla 
ilişkilerinde zaman içerisinde önemi daha da anlaşılan ‗medya‘ ve ‗imaj‘ konulu eğitim ve 
çalışmaları da içine almak suretiyle günümüzün gereği olan bir bilinçle devam etmektedir 
(Hızlı,2010:16). 
 Polis-halk ilişkilerinde en önemli unsur ―insana verilen değer‖dir. Polis, yaptığı her 
işlemde karısındaki kişinin insan olduğunu unutmadan hareket etmelidir. ―insan unsuru, 
halkla ilişkilerin temelini oluşturur. Halkla ilişkiler zaten insanlar arasındaki etkileşimden 
ibarettir. Halka mesajı vermekten öte, verilen mesaja karşı halkın etkisini ölçmektir.‖ (Seçim, 
1998: 76). 
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Emniyet TeĢkilatında Halkla ĠliĢkilerin Önemi  

 Sosyal bilimciler ve kamuoyu uzmanları çoğu çalışmalarında yüz yüze iletişimin 
pedagoji ve ikna alanındaki etkinliğinin diğer araçların etkinliğinden çok daha fazla olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Bu tür iletişime atfedilen özel üstünlükler doğrudan doğruya kişilerarası 
ilişki ile ilgili gerçeklere dayanmakta bu nedenle iletişim sürecinin oluştuğu durum ne kadar 
bireyselleşirse etkinlikte o derece artmaktadır (Orrıck, 1967: 54). Bu açıdan polis teşkilatı 
gizli kalması gereken bilgiler dışındaki bilgilerle kendini halka tanıtmak durumundadır. 
Çünkü halk kurumların kendisi için nasıl bir çalışma yaptığını sürekli olarak öğrenmek ve 
bilmek ister. Eğer teşkilat halkın bu öğrenme ihtiyacını karşılamaz ve amaçları, politikaları ve 
çalışmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgisiz bırakırsa örgütün yapmadığını halkın kendisi 
yapar ve genellikle gerçeği yansıtmayan söylenti, dedikodu gibi biçimsel olmayan iletişim 
araçlarından sağladığı kulaktan dolma bilgilerle örgütü özdeşleştirir (Karatepe, 1992: 50). 
 Yapılan araştırmalar halkın iyi bir polis imajı oluşturulması gerektiği konusundaki 
isteklerini ortaya koymuş ve ―halka yakın polis‖ kavramı halkın bu isteklerine cevap 
verebilecek bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre; polis sosyal bir görevli, arabulucu 
ve halkın teminatı olup halkla birlikte görev yapmalı ve şu özelliklere sahip olmalıdır 
(Korkmaz, 1994: 59):  
—Etkili ve objektif davranan, görevini iyi bilen ve uygulayan kişi olmalıdır.  
—Üzerindeki üniforma ve otoritenin olumsuz etkilerinden sıyrılmış, halktan uzaklaşma 
duygularını aşmış olmalıdır. 
 —Görevinde karşılaştığı değişik karakter ve özellikteki insanlara karşı eşit, dengeli ve 
kontrollü bir davranış içerisinde bulunmalıdır.  
 Polisin suç önlemde üzerine düşen görevlerden toplumun en küçük çekirdeği olan 
ailenin korunması, aile içindeki risk altında olan çocuk ve kadınların korunmaları ile ilgili 
olarak sivil toplum kuruluşları ve resmi kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmesidir (EGM, 
2006:19‘dan akt. Ünver, 2008: 53). Konferanslar veya sempozyumlar düzenleyerek ailelerle 
görüşerek aile içi bireylerin görevleri ve ailenin toplumsal değerleri hakkında eğitici ve 
bilgilendirici çalışmalar yapılmalıdır. 
 Bir başka suç önleyici hizmet için iletişime geçilmesi gereken yer okullardır. Polisin 
okullarda alacağı güvenlik tedbirlerinde başarısı öğrencilerin polise bakış açısıyla doğru 
orantılıdır. Bu nedenle okullarda yapılacak eğitim çalışmaları ve bilgilendirme amaçlı 
toplantılar düzenli olarak yapılmalıdır (EGM, 2006: 20-21‘den akt. Ünver, 2008: 54). 
Öğrencilerin okula geliş - gidiş saatlerinde güvenliğin sağlanması, öğretmenler, öğrenciler ve 
velilerin gözünde olumlu imaj yarattığı söylenebilir. Bu önleyici tedbirler ise okul 
idarecilerini ve velileri polise yardımcı olma hususunda etkili olacağı söylenebilir.  
 Günümüzde Polis-Halk ilişkileri ve polisin imajı sürekli gündemde kalan ve 
iyileştirilmesi için devamlı çaba gerektiren olgulardır. Halkla sürekli etkileşim ve iletişim 
içerisinde olan polis için bu olgular artık en önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Çağdaş 
yönetim ve çağdaş polislik, yakalanan suçlu ile değil suç ve suçluların azaltılması ile suçu 
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önlemede halkın katılımının sağlanmasından geçmektedir. Halkın, polisin işlerini 
kolaylaştırıcı bir katılımın sağlanması, halkla sağlıklı iletişim kurmaya yönelik olarak halkın 
beklentilerinin tespiti ve onların karşılanması ile ancak mümkün olabilmektedir. 
 Günümüz demokrasi anlayışında devletin üstün oluşunun yöneten-yönetici 
ilişkilerinde yeterli olmadığı gerçeği halkı kazanma çabalarını da beraberinde getirmiştir. 
Yani yönetim bir yandan yönetilenin istediğini kendi istekleriyle bütünleştirip eş yönlü 
yapmaya çalışırken diğer yandan kendine ters düşen istekleri azaltacak tedbirleri alma ihtiyacı 
hissetmektedir (Kazancı, 1973: 75). Bunu yapmanın en etkili ve kolay yolu ise; tanımlar 
incelendiğinde temel olarak aşağıdaki unsurları içerdiği anlaşılan halkla ilişkileri 
kullanmaktır. Halkla ilişkiler tanımlarının hemen hemen tamamının ortak ana unsurları olarak 
şunlar ortaya çıkmaktadır:  
1. Hedef kitlenin sempatisini, inanç ve desteğini kazanmak,  
2. Hedef kitleyi olumlu inanç ve eylemlere yöneltmek,  
3. Halkla ilişkiler yapanın kendi tutumlarına yön verirken hedef kitlenin tepkilerini dikkate 
alması,  
4. Taraflar arasında ilişki kurma, geliştirme ve sürdürme,  
5. Karşılıklı yarara bağlı ilişkilerin saptanması ve bu doğrultuda politikalar geliştirme ve 
uygulama faaliyetleri öne çıkmaktadır (Hızlı, 2010: 17). 
 Halkla ilişkiler, örgüt/kurum çalışmalarının halka duyurulmasını safhasını da içerir. 
Polisin hizmetlerinin ve çalışmalarının halka duyurulması; Polisin toplumdaki varlığının 
kesintisiz ve mutlak surette hissettirilmesi sağlanarak halkın polise olan güveni, polisle olan 
ilişki ve işbirliğinin artması; aynı zamanda suç işlemeye meyilli insanların cesaretinin 
kırılması nedeniyle toplumda suç ve suçlu oranının düşmesi anlamına gelmektedir. Tüm bu 
anlatılanlardan yola çıkıldığında; bilgilendirme temelinde planlı bir iletişim-etkileşim ve ilişki 
süreci ile emniyet teşkilatında halkla ilişkilerin, ilişki kurma ve geliştirme, tutum oluşturma, 
tanıma-tanıtma, sempati kazanma, ikna, yönlendirme fonksiyonları sayesinde toplumsal bir 
kontrol aracı olarak ortaya çıktığı söylenebilir (Hızlı,2010:18). 
 Polisin, suç önleme ve suçla mücadelede halkın desteğini alması, başarı oranını büyük 
oranda artırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre halktan gelen ihbar, çağrı ve taleplerin 
değerlendirilmesi sonucu polislik hizmetlerindeki başarının büyük ölçüde artış gösterdiği 
ortaya çıkmaktadır. Bu ihbarlar, suç işlendikten sonra dahi olsa suçun çözümlenmesi için 
fayda sağlamakta ve zaman, emek ve enerji kayıplarını ortadan kaldırmaktadır. Suç öncesi 
alınan ihbarlarda ise suçun önlenmesi ile hem suç sonucu oluşacak zararların hem de 
toplumda oluşabilecek suçtan mağdur olma korkusunun önüne geçilmiş olmaktadır. Böylece 
güvenlik birimlerine ve bu birimlerin uygulamalarına duyulan güven artmakta, toplumda 
algılanan asayiş ve emniyet duygusu; genel bir dirlik hali, huzur ortamı ve güvenlik açısından 
risk algılamasının olmadığı bir ortamın oluşumunu temin etmektedir. Güvenlik açısından risk 
taşıyan ortamlar polisin otoritesini kötüye kullanmasına neden olacağından, bu durum halkın 
polise tepki göstermesini ve dolayısıyla polis-halk ilişkileri olumsuz etkileneceği belirtilebilir 
(Geleri, Aslan ve Kaygusuz, 2001: 602. akt. Hızlı, 2010: 60). 
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 Toplumun ortak sorunlarından birisi olan suç, sosyal bir olgudur. Çözümü de 
toplumsal birliktelikle sağlanmaktadır. Suç önlemek, gelişmiş ülkelerde yalnızca polisin 
üstlenmesi gereken bir görev değildir. Polis örgütünün en saygın kurumlardan biri sayıldığı 
İngiltere‘ de polislik, korku ve güç kullanımı ile değil güvene dayalı olarak toplumsal 
katılımla gerçekleşmektedir. İngiltere‘de yapılan bir araştırmaya göre polisin kendisinin 
yakaladığı suçlular toplam suçluların ancak % 17‘sini oluştururken, kalan % 83‘ü ise 
toplumun güvenlik hizmetlerine aktif katılımı yoluyla yakalanmıştır (Sevindik,1997). Başka 
bir araştırmanın sonucuna göre ise, işlenen suçların % 90‘ı toplum desteği ve polisle halkın 
kurduğu iyi ilişkiler sayesinde aydınlanmakta güvenlik birimleri kendi çabalarıyla olayların 
yalnızca % 5‘ini aydınlatabilmektedir (Öztürk, 2000: 275).  
 Bu istatistikî bilgiler toplumun polislik faaliyetlerine katılımının ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda polisin suçu önleme konusunda en büyük silahı, 
halkın destek ve güvenini kazanmasıdır. Polis halka, suçun bir toplum sorunu olduğunu ve 
suçun ancak halkın katılımıyla önlenebileceğini anlatmak durumundadır. Halka bunu 
anlatabilmek için halkla ilişkilerinde bütün araçlar kullanılmalıdır. Polislik bir güven ve 
sorumluluk mesleğidir. Polisin toplumda saygınlık kazanabilmesi için halka güven 
verebilmesi gerekmektedir. Polis güvenilen, dürüst, çalışkan, işinde başarılı ve hakkında en 
küçük bir olumsuz söylentiye yer bırakmayan bir görevli olmalıdır. İngiliz polisinde olduğu 
gibi polislik bir ―korku‖ kurumu olmaktan çıkarılıp, bir ―güven‖ kurumu haline getirilmelidir. 
Böylece suç önlenmesi kolaylaşacağı gibi, polisin saygınlık ve başarı oranı da buna paralel 
olarak artacaktır (Kuloğlu, 2004: 52). Demokratik toplumlarda polis, halk ile birlikte halkın 
yararı için vardır. Güvenlik hizmeti, sosyal ve insani bir hizmettir. Bu hizmetin amacı da aracı 
da insandır. Polis toplumda sosyal düzeni, güvenlik içinde sürdürebilmek ve halkın işini ve 
günlük yaşamını normal bir şekilde devam ettirebilmesi için çaba gösterirken bu görevleri 
toplumun barışını sağlayarak toplumsal uzlaşma ortamı oluşturarak, halkın desteğini yanına 
alarak yapabilecektir. Böylece polis-halk kaynaşması ve dolayısıyla devlet-millet 
bütünleşmesi gerçekleşmiş olacaktır. Polisin halka karşı saygılı olduğu, halkla 
bütünleşebildiği, halkın da polise sahip çıktığı toplum, modern bir toplum özelliğinde 
(Fındıklı, 1994:278–282) olduğuna vurgu yapılabilir. 
 Etkili bir güvenlik hizmetinin öncelikli hedefi suçun önlenmesi, eğer suç işlenmiş ise, 
suçluların yakalanması ve suçun aydınlatılmasıdır. Polisin başarısının göstergesi halkın 
huzurunun sağlanması, can ve malının korunmasıdır. Ancak bu amaçların 
gerçekleştirilebilmesi büyük ölçüde halkın yardım, destek ve işbirliğine bağlıdır (Sayıl, 1989: 
37).  
 Demokratik ülkelerde suç probleminin çözümünde toplumun desteğini almak 
toplumun sistematik bir biçimde güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak zorunludur. Bu 
amaçla geliştirilen güvenlik ilkelerinin başında  ―saydamlık‖ , ―denetlenebilirlik‖, ―polisin 
eğitimi‖, ―siyasal iradenin desteği‖ , ―sivil katılım‖ ve ―yasal prosedürün verimli ve iyi bir 
koordinasyon içerisinde olması‖  ilkeleri gelmektedir.  Her şehrin hatta her ilçenin ve 
mahallenin kendine özgü sorunları olduğu için sorunları yaşayan halkın da çözüm önerileri 
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olabilecektir. Türk Polis Teşkilatı‘nın yeni bir polislik felsefesine duyduğu gereksinim açıktır. 
Çok şeyi ifade eden ve dilimizden düşürmediğimiz ―Halkla İlişkiler‖ kavramını konuşmak 
yerine halkla nasıl ilişki kurulacağını düzenleyen somut yasalarla da imkân sağlanıp teşvik 
edilen, halkın da polis hizmetlerine katılımını sağlayan organları oluşturulmalıdır. Toplum 
desteğinin nasıl sağlanacağı konusu açık değildir ve bir model sorunu yaşanmaktadır. Bu 
model özellikle İngiliz polisinin uygulamada başarılı olduğu TDP (Toplum Destekli Polislik) 
modeli olabilir (Apan,2004: 13). 
 Polisin halkın ulaşabileceği yerde olmasının suçu önleyici ve suç işlemeye eğilimli 
kişileri caydırıcı etkileri vardır. Bunu yapmanın en iyi yolu da polis merkezlerinin sayısının 
artırılmasıdır. Genel bir merkezden dağılan polisler yerine, insanların yaşadıkları ortam ile iç 
içe kurulmuş olan polis merkezlerinin suçu önleme fonksiyonunu daha iyi yerine getireceği 
kuşkusuzdur. Polis merkezlerinin varlığı ile polis-halk teması daha kolay gerçekleştirilmekte 
ve polisin suçu önleme görevi daha etkin bir şekilde sağlanabileceği (Peyrefitte,1977: 206) 
düşünülebilir. 
 Halkla ilişkiler alanındaki başarı teşkilat bünyesinde çalışan tüm polis mensuplarının 
bu konuda nitelik ve yeterlik açısından iyi yetişmiş ve eğitimli olmalarına ayrıca zihinsel 
yeteneklerinin ve uyum düzeylerinin de arttırılmasına bağlıdır. Bu nedenle mesleki bilgi ve 
becerilerini halkla ilişkilerle ilgili nitelik ve liderlik yetenekleri ile birleştirebilen kurum 
çalışanları; günümüzün ve geleceğimizin dinamik ve üretken aynı zamanda sorunların 
üstesinden gelebilen çağdaş değerleri temsil edebilen yönetici polisi olabilecektir (Karaman 
ve diğ., 2004:119).          
 Yukarıda belirttiğimiz gibi halkla ilişkiler tek yönlü bir olgu değildir. Hem polis hem 
de halk çözüme katkı sağlamalıdır. Bu durumda polis halkın tepkisine istek, şikayet ve diğer 
taleplerine önem vermek ve bunları iyi değerlendirmek durumundadır (Karaman ve diğ., 
2004:119). Bu bağlamda halk için çalışan polis vatandaşlara verdiği değer karşılıksız 
kalmayacak ve halkta değerli olduklarını anladıklarında olumlu geri bildirimde bulanacaktır 
(Tortop,1968:161‘den akt. Durmaz, 2000:253). 
      Polisin halkla ilişkilerinde dikkat etmesi gereken bir başka nokta ise şeffaf olmasıdır. 
Polisin halkla bütünleşmesi kapalı kutu olma özelliğinden çıkıp daha şeffaf bir teşkilat haline 
gelmelidir. Çünkü polis şeffaf olduğu için halkı kendine daha çok çekecektir (Fındıklı, 
1994:451). Polisin halkla ilişiklerinde halkı kendi tarafına çekmesi suç işleme potansiyeli olan 
insanlar içinde caydırıcı etki yaratacağı önemli özelliklerdendir.  
     Polis halk ilişkilerinin önemi siyasiler açısından da önemlidir. Siyasal rejimlerin 
devamlılığın sağlanması iç güvenliğin sağlıklı işlemesiyle olmaktadır. Polislerin görev ve 
sorumluluklarını belirleyen kanun ve yönetmeliklerin işleyişlerinin denetlemesi, sosyal 
kontrolün sağlanması polis ile halk arasındaki sağlam köprü kurulmasıyla gerçekleşmektedir. 
Bu şekilde toplumsal düzenin sağlanmasında kanunların uygulatıcısı polisler ile kanunların 
gereklerini yerine getiren halk arasındaki uyum polis halk ilişkileri ile mümkündür. Bu 
uyumun sağlıklı yürümesi siyasiler açısından son derece önemlidir (Tuncay,1996: 32). 
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 Görüldüğü gibi polis halk ilişkileri her açıdan önem teşkil etmektedir. Bir başka 
önemli olan nokta ülke ekonomisi içindir. Özellikle toplumsal açıdan zararlı ve ekonomik 
yönden ülkeyi zarara uğratacak suçların önlenmesinde halkla ilişikler çok büyük öneme 
sahiptir. Örneğin, kaçakçılık, karaborsa mallar, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, çek-senet gibi 
ekonomik suçların önlemesinde ülke ekonomisine katkıda bulunduğundan bu suçların 
önlemesinde halkla ilişkilerin pozitif yönde olması çok büyük öneme sahiptir (Karaman ve 
diğ., 2004:124). 
 Polis halk ilişkilerinin önemli olduğu bir diğer nokta ise ―Avrupa Birliği ve İnsan 
Hakları‖ açısındandır. Bilindiği gibi ülkemiz AB‘ye giriş için vize bekleyen ülkeler arasında 
yer almaktadır. Bu bağlamda AB‘nin ülkemiz açısından uygulanmasının istediği en büyük 
şart insan haklarına verilen değerin daha da artırılması standartlara ulaşma talebidir. 
Günümüzde uluslararası hukukta bağlayıcı özelliğe sahip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM)‘nin etkin denetleme ve yaptırım gücü olan mahkeme özelliği taşımaktadır. Bu 
bağlamda çok sayıda ülke ile güvenlik işbirliği anlaşmaları yapılmış polis merkezleri de dahil 
olmak üzere uluslararası kuruluşlarca denetlenmesine imkan yaratan uluslararası hukuk 
oluşmakta ve polisin tüm çalışmaları uluslararası hukuk siteminde değerlendirilmektedir 
(Yılmaz,2000: 248). Bundan dolayı polisin insan haklarına yani insana karşı daha dikkatli 
davranmasını ülkemizi uluslararası siyasi ve hukuk sistemlerinde puanının artırılması temel 
görevleri arasında sayılmaktadır. Bu bağlamda polislerin görevlerinde insan haklarına daha 
titizlikle davranması işlerine duygusallığı karıştırmadan mantık çerçevesinde yapmasını 
öngörmektedir (Açıkalın, 1999: 14). 
 
 
 Polis-Halk ĠliĢkisinde Toplum Destekli Polisliğin Rolü 

 Polis-halk ilişkileri bağlamında toplum destekli polislikten bahsetmek bu çalışma 
açısından önem arz etmektedir. Suçların önlenmesinde polis ile halk arasında karşılıklı 
güvenin sağlanması ve her iki tarafın ―ortaklık‖ anlayışı içinde kamu düzeninin 
sağlanmasında sorumluluğu paylaşması gerekmektedir. Son zamanlarda sıkça sözü edilen ve 
dilimizde ―Toplum Destekli Polislik‖ kavramı ile açıklanan ―community policing‖ anlayışının 
özünde yer alan felsefe de budur (Karatepe, 2004: 6). Böylece halk meydana gelen suçları 
polise bildirerek suç işleyen ya da suç işlediği düşünülen şüpheliler hakkında bilgi vererek 
polisin en büyük yardımcısı olabilmekte, polis ise yasaların katı bir uygulayıcısı değil 
―üniformalı vatandaş‖ olarak davranmaktadır (Bahar, 2000:144). 
 Toplum destekli polislik felsefesinde kamu düzeninin sağlanmasında bu ortaklık 
anlayışı temelinde tesis edilecek birbirine karşı güven duygusu ile hareket etme esastır. 
Demokratik ülkelerde polisin vatandaş merkezli çalıştığını ve vatandaşların talep ve 
beklentilerini dikkate alarak güvenlik hizmeti sunduğunu görülmektedir (Kuyaksil, 2000:166–
170). 
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 Polis ile halk arasında birliktelik ve güven duygusunun oluşumu ve halkın güvenlik 
politikalarına katılımının sağlanmasına kadar olan sürecin toplum destekli polislik 
felsefesinden ayrı tutulduğu düşünülmemelidir. Aksine bu aşamada özellikle kolluk 
kuvvetlerinin üzerine düşen stratejik görevler söz konusudur. Halkın toplum destekli polislik 
felsefesini tanıması ve kabullenmesinin sağlanması bu görevlerden öncelikli olanlarıdır. 
Temel dayanaklarından biri ―halkın katılımı‖ olan Toplum Destekli Polisliği, Palmer; 
‗problemleri teşhis etmek ve çözümlemek amacıyla toplum ve polis arasındaki etkileşim 
metodu‘ (Palmer, 1997:665–679)  olarak tanımlamıştır. 
 Toplum destekli polislik ayrıca polis rolünün esaslı bir şekilde yeniden ele alınması ve 
polis hizmetlerinin sosyal değişim ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden dizaynı olarak 
adlandırılan bir güvenlik stratejisidir (Wilson ve diğ., 1997:24). Bu bakımdan TDP (Toplum 
Destekli Polislik) felsefesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü‘nün, sadece toplum veya halka 
karşı yaklaşımları değil kendi organizasyonu içindeki kültürel yapılanması, organizasyonun 
ve ona dahil olan bireylerin kendilerine dair algıları gibi boyutlar da söz konusudur. 
 Kısacası Toplum Destekli Polislik anlayışı, polislik hizmetlerinin alt uygulama alanı 
veya metodu değil klasik polislik anlayışının kendisine uyarlanmasını gerektiren bir çatıdır. 
Bu bağlamda TDP, uygulanıp kaldırılacak bir taktikten ziyade; çağın ihtiyaç ve gereklerine 
göre ortaya atılabilecek yeni metotların kriteri olma özelliğine sahiptir.  
 Toplum destekli polisliğin temel amacı ise şu şekilde aktarılabilir:  
1. Vatandaşlarla daha iyi ilişkiler kurmak,  
2. Suçtan mağdur olma korkusunu azaltmak  
3. Suç oranlarını azaltmaktır (Bahar, 1998:121. akt. Hızlı, 2010: 47). 
 TDP anlayışı, Halkla İlişkiler anlayışının halkla işbirliğine dönüştürülmüş şeklidir. 
Başka bir ifade ile yerel nitelikte güvenliğin sağlanmasında polis ve halkın birlikte 
sorumluluk alarak yine birlikte çalışmasıdır(Aydıner,2004: 11–13). Bu değerlendirmeye göre 
TDP anlayışının, halkla ilişkiler anlayışından daha katılımcı bir yaklaşım olduğu söylenebilir 
 Halkla ilişkilerde iki yönlü iletişimin sağlandığı ilk sıralarda TDP gelmektedir. Çünkü 
polis ve halkın bütünleştiği karşılıklı samimi ilişkiler çerçevesinde oluşmaktadır (Alaç, 2005: 
13). 
 TDP felsefesi toplumla birlikte çalışmayı öngörmektedir. TDP‘nin uygulanması 
Alaç‘a göre şu şekilde olmaktadır (Alaç, 2005: 13): 
• Toplumun bakış açısı ile problemleri değerlendirme,  
• Topluma ilgi duyma, 
• Problemlerin çözümü için halka yardımcı olma,  
• Tüm kaynakları kullanma olarak tanımlamaktadır. 
 Polis-Halk ĠliĢkisinde Medyanın Rolü 

 Polis halk ilişkilerinde önemli olan bir diğer etken medyanın rolüdür. Medya, sahip 
olduğu teknolojik imkânlar ve halkla ilişkiler olgusunu etkin şekilde kullanması sayesinde 
günümüzün dev bir gücü olarak kabul edilmektedir. Özellikle de hemen her evde bir kitle 
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iletişim aracının olduğu gerçeği medyanın etki alanını daha da çarpıcı kılmakta ve bu kitle 
iletişim araçlarının kişiler ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili merakı artırmaktadır. 
Günümüzde medyanın en zengin malzeme alanlarından biri olan polislik mesleği ile ilgili 
yayınların fazlalığı göz önüne alındığında medyanın polislik mesleği ve polise olan bakış 
üzerinde etkili olup olmadığı büyük bir merak konusudur (Hızlı, 2010: 64). 
 Halkın sempatisinin kazanılması, öncelikle halkın polisi tanıması, polise güvenmesi, 
polis hakkında olumlu görüşlere sahip olması kısaca; polisin imajının halkın gözünde olumlu 
olmasında medya oldukça etkili bir organdır. Polisin halkın gözünde edineceği imaj hem 
günlük hayatta vatandaşla girdiği iletişim sürecindeki iletişiminin şekline ve niteliğine hem de 
medyanın polisi halka nasıl yansıttığına bağlıdır. Çünkü medya; konuları işleme şekliyle 
insanlara, düşündürmek istediği şeyleri istediği şekillerde sunabilir ve bunu; izleyicilerin fark 
etmeyeceği bir şekilde yapabilir. Dolayısıyla insanlar, izledikleri şeylerin gerçeğin ta kendisi 
olma ya da olmama ihtimalinin farkında olmayabilir ve bu nedenle sorgulama gereği 
duymadan kabullenebilirler (Hızlı; 2010: 85–86). 
 1995 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ―Halkın Polis İmajı ve 
Polis Halk Bütünleşmesinin Dinamikleri Araştırması‖ isimli kamuoyu araştırması da; 
vatandaşın, polisiye haberlerin % 27‘sini televizyondan, % 26‘sını gazetelerden, %16‘sını 
bireysel gözlemlerden, %12‘sini yakın ve bireysel çevreden, % 10‘unu radyodan, % 5‘ini 
polis radyosundan, %3‘ünü ise polis yayınlarından (broşür, gazete) öğrendikleri sonucuna 
ulaşmıştır. Dolayısıyla polisin imajının belirlenmesinde medyanın payının büyük olduğu 
görülmektedir (Hızlı,2010: 86). 
 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

 Polis halk ilişkilerinde polisin vatandaşlarla iletişimlerinde aksaklıkların olduğu bunun 
kaynağının polisten mi kaynaklı yoksa vatandaş tarafından mı kaynaklandığı 
bilinmemektedir. Ayrıca suç önlemede polis tek başına yetersiz kalmakta ve halk desteğine 
ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda bu çalışmayla halk ile polis arasındaki bağlılığı polis 
perspektifinden olayı ele almak olacaktır. Bunun için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü‘nde 
görevli polislerin halk tarafından nasıl değerlendirildiği, polislerin toplumda nasıl bir yere 
sahip olduğunu ölçmek amacıyla on iki soruluk anket çalışmasıyla polislerin bakış açısıyla 
ölçülmeye çalışılmıştır.  

AraĢtırmanın Amacı ve AraĢtırma Soruları: Çalışmanın amacı, Polis-Halk ilişiklerinin 
önemi polis perspektifinden olayları değerlendirmek ve polis algısını ölçmektir. Buna ek 
olarak çalışmayla akademik alana ve topluma fayda sağlayacağı amaçlanmıştır. Ayrıca 
aşağıdaki oluşturulan sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır. 

 Polis-halk ilişkilerinde polislerin halkla ilişkiler eğitimi alma durumları nedir? 
 Polis- halk ilişkilerinde polisin halka bakışı nasıldır? 
 Polisin medya ve halk hakkındaki düşünceleri nedir? 
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 Polislerin toplum tarafından sevildiklerini hissetme dereceleri nedir? 
 Polisin halkla ilişkilerinde kendine güveni ne derecedir? 
 Polis halk ilişkilerinde vatandaşlar tarafından karşılıklı yardımlaşma ne derecedir? 
 Toplum destekli polislik anlayışları hangi yönlüdür? 

 
AraĢtırmanın Önemi: Polisin suç önlemede daha etkin olması için halkın desteğini alması 
gerektiği son dönemlerde olmazsa olmaz denecek kadar bir öneme sahip olmuştur. Ayrıca 
polis teşkilatı halkla bütünleşme konusunda gerek eğitimsel gerek anlayış ve şeffaflaşma 
konusunda halka kendini tanıtma ihtiyacının doğması bu çalışmayı önemli kılmaktadır.  
AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini polisler, örneklemini ise İstanbul 
ilinde çalışan tüm polisler oluşturmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
polis memurları Türkiye‘nin tüm bölgelerinde çalışma olanağına sahip olduğundan ve ayrıca 
çalışma şartları, ek görevler gibi nedenlerden dolayı çok daha geniş kitledeki polisler ile 
iletişim kurmaktadırlar. Bundan dolayı polis teşkilatında homojen düşünce oldukça yüksektir 
denilebilir. Bu bağlamda örneklem kitlenin İstanbul ili olmasının polis teşkilatının genelini 
yansıtacağı düşüncesinin hakim olması ve ulaşma imkânın daha kolay olması nedeniyle 
İstanbul ili tercih edilmiştir.  

AraĢtırmanın Sınırlılıkları: Araştırma İstanbul ili ve sadece Emniyet Genel Müdürlüğü 
mensuplarından polislerle sınırlıdır. Buna ek olarak 107 personel ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca 
araştırma çalışmanın yapıldığı dönem ile sınırlıdır. Ankete verilen cevaplar zamana göre 
değişkenlik gösterebileceğinden bu araştırma çalışmanın yapıldığı zaman dilimiyle 
sınırlandırılabilir.  

AraĢtırmanın Geçerliliği: Anket soruları birbirinden bağımsız cevaplar içerdiğinden ve 
farklı sayıda seçeneklerden oluştuğundan güvenilirlik analizi yapılmamıştır. Fakat anketin 
anlaşılır olup olmadığı ankete katılanlara sorulmuştur. Bunun üzerine katılımcıların 
anlaşılmayacak sorular olmadığını belirtmeleri üzerine sorularda çıkarma ya da değişiklik 
yapılmamıştır. Anket formu doldurulurken katılımcılarla yüz yüze iletişim halinde 
olunduğundan formun dikkatli doldurulması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Veri toplama ve Analizi: Araştırma verilerinin oluşum kısmı anket yöntemiyle sağlanmıştır. 
Ayrıca bu çalışmaya benzer çalışmalar incelenmiştir. Çalışmamızda polislere 12 soru 
yöneltilerek polislerin halkla ilişkilerdeki tutumları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  
 Verilerin toplanmasında katılımcılarla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anketler 
doldurulmuştur. Böylece anket formlarının eksiksiz ve yanlışsız doldurulması sağlanarak tüm 
anketler doldurulmuştur. 
 Veriler SPSS 22 for Windows programı kullanılarak analiz edilmiştir.  
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BULGULAR VE YORUM 

 Araştırmaya katılanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü‘nün farklı birimlerinde 
çalışmaktadır.  Emniyet teşkilatında polislerin geneli branşlaşma usulü çalışmadığı için bir 
polis tüm birimlerde çalışabilmektedir. Bu bağlamda tüm polisler hemen hemen halk ile 
iletişim halinde olduğu söylenebilir.  
 Polislerin halk tarafından nasıl değerlendirildiği polis teşkilatı perspektifinden nasıl 
bakıldığı ölçülmüştür. Bu kapsamda 107 (yüz yedi) polis memuru ile yüz yüze görüşerek 
anket çalışması yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında yer alan personele yöneltilen sorularla 
elde edilen bulgular ve bunların analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir. 
Ankete katılan personelin demografik özellikleri tablo1‘de yer almaktadır. 
 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri. 

Cinsiyet Dağılımı YaĢ Dağılımı 

Cinsiyet Frekans Yüzde Yaş Durumu Frekans Yüzde Kümülatif % 

Erkek 17 15,9 20-25 39 36,4 36,4 
Kadın 90 84,1 26-30 55 51,4 87,9 
Toplam 107 100,0 31-40 8 7,5 95,3 

Medeni Durum 
41 ve üzeri 5 4,7 100,0 
Toplam 107 100,0  

Medeni Hal Frekans Yüzde 

 Evli 57 53,3 
Bekâr 50 46,7 
Toplam 107 100,0 
 Tablo 1‘de gösterildiği gibi katılımcıların cinsiyete göre dağılımı; %15,9 (17 kişi)‘u 
bayan, %84(90 kişi)‘ü erkektir. Emniyet teşkilatı polis alımlarında yıllık erkek personel alımı 
bayanlara oranla çok daha fazla olduğu için erkek polislerin görülme ihtimali çok yüksektir. 
 Yaş dağılımını baktığımızda; % 36,4 (39 kişi)‘ü 20-25 yaş arası, % 51,4(55 kişi)‘ü 26-
30 yaş aralığında, %7,5 (8 kişi)‘i 31-40 yaş aralığı ve % 4,7 (5 kişi)‘si ise 41 yaş ve üzeri 
grubu oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi büyük çoğunluğu genç sayılabilecek polislerden 
oluşmaktadır (%87,9). Bunun nedeni olarak polis okulundan mezun olan polislerin büyük 
çoğunluğunun (% 70 gibi) İstanbul ilinde göreve başlamasıdır. 
 Medeni durumları; %53,3 (57 kişi)‘3 evli, % 46,7 (50 kişi)‘si bekârdır. 
 Katılımcıların öğrenim durumu ve halkla ilişkiler eğitimi alma durumuna dair 
bulguları Tablo 2 ve Tablo 3 sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. 
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Tablo 2: Katılımcıların Öğrenim Durumu. 
 Frekans Yüzde 

Lise 8 7,5 
Ön Lisans 56 52,3 
Lisans  40 37,4 
Lisans Üstü 3 2,8 
Toplam 107 100,0 

 Tablo 2‘de gösterildiği gibi katılımcı personelin; % 7,5 (8 kişi)‘i lise mezunu, % 52,3 
(56 kişi)‘ü ön lisans mezunu, % 37,4 (40 kişi)‘ü lisans mezunu ve % 2,8 (3 kişi)‘, yüksek 
lisans yapmıştır. Lise mezunu polisler 41 yaş ve üzeri polislerdir. Çünkü 2001 yılı öncesi 9 
aylık süre olan polis okulu bu tarihten sonra 2 yıllık meslek yüksekokulu şeklinde eğitim-
öğretim vermeye başlamıştır.  
 
Tablo 3: Katılımcıların Halkla İlişkiler Eğitimi Alma Durumu. 

―Halkla iliĢkiler eğitimi aldınız mı ?” Frekans  Yüzde 
Evet 35 32,7 
Hayır 44 41,1 
Kısmen  28 26,2 
Toplam 107 100,0 

   Tablo 3‘de gösterilen katılımcı personelin % 32,7(35 kişi)‘si halkla ilişkiler eğitim 
aldığını beyan etmiş, % 41,1 (44 kişi)‘i bu eğitimi almadıklarını ve % 26,2 (28 kişi)‘si de 
kısmen aldıklarını belirtmiştir. Evet ve kısmen cevabı verenlerin bir kısmı lisans okullarında 
veya kurs-seminer şeklide halkla ilişkiler eğitimi almışlardır. Hayır cevabını verenler ise 
herhangi bir şekilde halkla ilişkiler eğitim almamışlardır. 
 Polislerin çoğu halkla ilişkilerinde kullandıkları yöntemleri mesleki tecrübelerine göre 
zamanla oluşturdukları anlaşılmaktadır. 
Katılımcı polislerin vatandaşla muhatap olma frekans oranları tablo 4‘de yer almaktadır. 
 

Tablo 4: Katılımcıların Vatandaşla Muhatap Olma Frekansı. 

“VatandaĢla ne sıklıkla muhatap oluyorsunuz?” Frekans Yüzde Kümülatif % 
Sürekli 61 57,0 57,0 
Arada Sırada 45 42,1 99,1 
Hiç  1 0,9 100,0 
Toplam 107 100,0  

 Tablo 4‘de gösterildiği gibi katılımcıların; % 57 (61 kişi)‘si sürekli muhatap 
olduklarını, % 42,1 (45 kişi)‘i ara sıra muhatap oldukları ve % 0,9 (1 kişi)‘u ise hiç muhatap 
olmadıklarını belirtmiştir. Bu kapsamda hemen hemen bütün polisler halkla muhatap 
olmaktadır (%99,1).  
Tablo 5‘te katılımcıların halkla ilişkilerinde kendine güvenme durumu cevapları oranları yer 
almaktadır.  
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Tablo 5: Katılımcı Polisin Halkla İlişkilerde Kendine Güvenme Durumu. 

―Halkla iliĢkilerinizde kendinize güveniyor musunuz?” Frekans Yüzde 
Evet 50 46,7 
Hayır 12 11,2 
Kısmen  45 42,1 
Toplam 107 100,0 

 Tablo 5‘de görüldüğü gibi katılımcıların % 46,7 (50 kişi)‘si evet, % 11,2 (12 kişi)‘si 
hayır ve % 42,1 (45 kişi)‘i kısmen cevabını vermişlerdir.  
 Mesleğe yeni başlayan personel ilk zamanlar iletişim kurmakta nasıl bir yöntem 
izleyeceğini bilmese de zamanla öğrendiği görülmektedir. Polislerin çoğunluğu halkla iletişim 
halinde olması zamanla kendine güven duygusunu artırdığı söylenebilir.  
Tablo 6‘da katılımcı polislere sorulan ―halk tarafından polise yardımcı olunma durumuna‖ 
dair görüş sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 6:  Vatandaşların Polise Yardımcı Olma Durumuna Dair Görüşler. 

“VatandaĢların polise yardımcı olduğunu düĢünüyor musunuz?” Frekans Yüzde 
Evet 13 12,1 
Hayır 36 33,6 
Kısmen  57 53,3 
Fikrim Yok 1 0,9 
Toplam 107 100,0 

 Tablo 6‘da gösterildiği gibi katılımcı polisler halk tarafından kendilerine yardımcı 
olma durumunu; % 12,1 (13 kişi)‘i evet, % 33,6 (36 kişi)‘sı kendilerine yardımcı 
olunmadıklarını, % 53,3 (57 kişi)‘ü kısmen yardımcı olduklarını ve % 0,9 (1 kişi)‘u fikrim 
yok olarak cevap vermişlerdir.  
 Polisin suç önlemede gerek suç öncesi gerek suçtan sonra suçun faillerinin 
yakalanması aşamasında vatandaşlara kısmen yardımcı oldukları yine büyük bir çoğunluğun 
ise polise yardımcı olunmadığını düşünüyorlar (%33,6).  
Tablo 7‘de ise katılımcılara ―polislerin vatandaşlara yardımcı olma durumu‖ hakkında 
görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 7:  Polislerin Vatandaşlara Yardımcı Olma Durumu. 

“Polislerin her durumda yardımcı olduklarını düĢünüyor musunuz?” Frekans Yüzde 
Evet 44 41,1 
Hayır 22 20,6 
Kısmen  39 36,4 
Fikrim Yok 2 1,9 
Toplam 107 100,0 

 Tablo 7‘de yer aldığı gibi görev tanımı belli olmayan polislerin, yardım etme 
konusunda polislerin vatandaşlara her durumda yardımcı olma durumuna personelin; % 41,1 
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(44 kişi)‘i evet, % 20,6 (22 kişi)‘sı hayır, % 36,4 (39 kişi)‘ü kısmen ve % 1,9 (2 kişi)‘u fikrim 
yok cevabını vermiştir. 
 Personellerin yarıya yakını polislerin her şartta ve durumda halka yardımcı olduklarını 
düşünmektedirler. Fakat yardımcı olunmadığını veya kısmen yardımcı olduklarını düşünen 
polislerin sayısı da azımsanmayacak ölçüde çoktur. 
 
Tablo 8:  Polis - Halk İlişkilerinde Medyanın Etki Derecesi. 

“Polis-Halk iliĢiklerinde medyanın polislere bakıĢının ne yönde olduğunu 
düĢünüyorsunuz?” 

Frekans Yüzde 

Olumlu 4 3,7 
Olumsuz  91 85,0 
Kısmen Olumlu 10 9,3 
Fikrim Yok 2 1,9 
Toplam 107 100,0 

 Tablo 8‘de  görüldüğü gibi polisin halkla ilişkisini etkileyen polisi halka tanıtan kurum 
olan medyanın polis-halk ilişkilerinde etkisine katılımcıların; % 3,7 (4 kişi)‘si olumlu, % 85 
(91kişi)‘i olumsuz, % 9,3 (10 kişi)‘ü kısmen olumlu ve % 1,9 (2 kişi)‘u fikrim yok yanıtı 
vermiştir.  
 Personelin büyük çoğunluğu medyadan memnun görünmemektedir (%85).  
Halkla iç içe sosyalleşen toplum destekli polislik halkın yanında olup ziyaretler 
gerçekleştirerek halk ile polis teşkilatı arasındaki bağı kuvvetlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu 
durumun etki derecesine dair görüşler Tablo 9‘da yer almaktadır. 
 

Tablo 9:  Toplum Destekli Polislik Anlayışının Etki Derecesi. 

“Toplum Destekli Polislik anlayıĢının etkili olduğunu düĢünüyor 
musunuz?” 

Frekans Yüzde 

Evet 34 31,8 
Hayır 31 29,0 
Kısmen  36 33,6 
Fikrim Yok 6 5,6 
Toplam 107 100,0 

 Tablo 9‘da görüldüğü gibi toplum destekli polislik anlayışına personellerin; % 31,8 
(34 kişi)‘ü evet, % 29 (31 kişi)‘u hayır, % 33,6 (36 kişi)‘ ü kısmen etkili olduğunu ve % 5,6 (6 
kişi)‘sı ise fikrim yok cevabını vermiştir.  
 Toplum Destekli Polislik,  polisler ile halk arasındaki bağı kuvvetlendirmedeki rolüne 
polislerin neredeyse eşit seviyede olumlu ve olumsuz bakmaktadırlar. Bir kısmı toplum 
destekli polisliğin olması gerektiğini diğer kısmın ise gereksiz bir birim olduğunu 
savunmaktadırlar. Buna karşın araştırmamızın teori kısmında toplum destekli polisliğin dünya 
çapında çok etkili olduğuna vurgu yapılmasına karşın katılımcıların o kadar da önem 
vermediği görülmektedir.  
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Tablo 10:  Polislerin Vatandaşlar Tarafından Sevildiğini Düşünme Durumu. 

“Polislerin vatandaĢlar tarafından sevildiğini düĢünüyor musunuz?” Frekans Yüzde 
Evet 3 2,8 
Hayır 48 44,9 
Kısmen  55 51,4 
Fikrim Yok 1 0,9 
Toplam 107 100,0 

 Tablo 10‘da yer alan; polislerin toplum tarafından sevilme derecesine verilen cevaplar 
ise; %2,8 (3 kişi)‘i evet diyerek polislerin sevildiğini düşünmektedir. % 44,9 (48 kişi)‘u hayır 
ve  % 51,4 (55 kişi)‘ü kısmen cevabını vermiştir.  
 Katılımcıların (polis) neredeyse yarısı halk tarafından sevilmediğini diğer yarısı da 
kısmen sevildiklerini düşünmektedirler. Yukarıda da bahsedildiği gibi polisler, medya 
tarafından da kendileri için olumsuz algılar yaratıldığını düşünmektedirler. Bu çıkan 
sonuçlarda polislerin halk tarafında sevildiğini düşünme oranı oldukça düşük seviyede 
çıkmıştır (%2,8).  
Halkla ilişkide bulunan kurumlarda halkla ilişkiler eğitimi almak hiç şüphesiz iletişimin daha 
sağlıklı olacağı yönündedir. Halkla iletişimin önemi bireysel ve kurumsal olarak karşılıklı 
fayda sağlayacağı da yüksek oranda kabul edilmektedir. Emniyet teşkilatının varoluş amacı 
halka hizmet etmek olduğu için halkla ilişkiler üst seviyededir. Bu bakımdan çalışan 
personellerin halkla ilişkiler eğitimi almaları hem kurumsal, hem personel hem de halk 
açısından fayda sağlayacağı söylenebilir. Tablo 11‘de polislerin vatandaşla muhatap olma 
frekansları ile halkla ilişkiler eğitimi alıp almama durumlarına göre dağılımı sonuçları yer 
almaktadır. 
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Tablo 11: Personelin Vatandaşla Muhatap Olma Sıklığının Halkla İlişkiler Eğitimi Alma 
Durumlarına Göre Dağılımı (Crosstabs). 

  
 Tablo 11‘de polislerin vatandaşla muhatap olma frekansları ile halkla ilişkiler eğitimi 
alıp almama durumları çaprazlandığında; yukarıda da belirtildiği gibi İstanbul polisinin 
%57‘si vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduğudur. Sürekli iletişim halinde bulunanların 
%41‘i halkla ilişkiler eğitimi almıştır. % 32,8‘i eğitim almamış, %26,2‘si ise kısmen eğitim 
aldıkları istatistiki olarak ortaya çıkmaktadır. Arada sıra iletişim halinde olduğunu bildirenler 
ise %42,1‘lik bir dilime sahiptir. Çok sık halkla iletişime geçmeyenlerin ise %22,2‘si halkla 
ilişkiler eğitimi aldığını beyan etmiştir.%51,1 ise eğitim almadıklarını ve %26,7‘si kısmen 
eğitim aldıklarını bildirmişlerdir.  
  
SONUÇ VE ÖNERĠLER 
 Görevin niteliğinden dolayı sürekli olarak halkla ilişki halinde olmayı gerektiren 
polislik mesleği, sorumluluk ve güven düzeyi yüksek olan işler arasında yer almaktadır. Bu 
mesleğin toplumda saygınlık kazanması, polisin halka güven verebilmesine ve onunla işbirliği 
yapabilmesine bağlıdır. Günümüzde gerçek anlamda polislik sadece suçluları yakalamakta 
gösterilen başarıyla değil halkla geliştirilen ilişkilerin niteliğiyle de ölçülmektedir. Suç ve 
suçlularla mücadele eden polisler çağının gerektirdiği bilgi birikimiyle donanımlı olmalıdır. 
Bilgi ve teknik donanım yönünden halktan önde olmalıdır. Polis görev ve yetkilerinde 
tanımladığı gibi kamunun can ve mal emniyetini korumak, yani devletin koruyucu bekçisi 

*    1% vatandaşla muhatap olma yüzdesi 
Halkla iliĢkiler eğitimi aldınız mı? 

**  2% halkla ilişkiler eğitim alma yüzdesi Evet Hayır Kısmen Toplam 

VatandaĢla ne 
sıklıkla muhatap 
oluyorsunuz?                     

Sürekli 

Frekans 25 20 16 61 
1% 41,0% 32,8% 26,2% 100,0% 
2% 71,4% 45,5% 57,1% 57,0% 
Toplam % 23,4% 18,7% 15,0% 57,0% 

Arada sırada 

Frekans 10 23 12 45 
1% 22,2% 51,1% 26,7% 100,0% 
2% 28,6% 52,3% 42,9% 42,1% 
Toplam % 9,3% 21,5% 11,2% 42,1% 

Hiç 

Frekans 0 1 0 1 
1% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
2% 0,0% 2,3% 0,0% 0,9% 
Toplam % 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

Toplam 

Frekans 35 44 28 107 
1% 32,7% 41,1% 26,2% 100,0% 
2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Toplam % 32,7% 41,1% 26,2% 100,0% 
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niteliğindedir. Ancak bu görevleri yaparken içten gelebilecek tehditler ya da oluşumlar 
evresinde tek başına yeterli olamamaktadır.  
 Toplumun kendi rahatlığı, huzur ve güvende olması gibi tüm özgürlük ve korunma 
ihtiyaçlarından dolayı halkın polislere daha çok yardımcı olması gerekmektedir. Aynı şekilde 
polislerde halkını sevmeli ve her durumda yardımcı olmalıdır. Unutulmamalıdır ki suç 
önlemede polis kendi yakınlarının ailesinin birer sivil vatandaş olarak düşünerek empatik 
olarak halka yaklaşmalıdır. Bu bağlamda halkla iletişimlerinde daha dikkatli ve duyarlı 
olmalıdır. Halk ise herkesin kendi vicdanlarının polis gibi çalışmasına dikkat etmelidir. Bu 
kapsamda polis ve halk ilişkilerinde herkes kendi payına düşen sorumluluklarını bilmeli 
karşılıklı empati yapılmalıdır.  
 Polis-halk ilişkilerinde sorumluluklar sadece halk ve polis ile sınırlı kalmamakta halka 
polisi tanıtan, medya, okul, siyaset vb. kurumların polisin halkla olan bağlarını zayıflatıcı imaj 
yaratmaktan ziyade eleştirilmesi gereken yerleri yapıcı perspektiften değerlendirmelidirler. 
Halkla ilişkilerde öncülük polis teşkilatına düşmektedir. Bu kapsamda polis ile halkı 
bütünleştirmek için toplum destekli polislik anlayışı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu sayede 
gerek polisler gerekse halk yaşanan problemleri birlikte anlayış göstererek çözmeye 
çalışmaya teşvik edilmelidir. 
 Halkla sürekli iletişim halinde olan polisler; özellikle hassas binaları koruma 
görevinde bulunanlar, valilik gibi özel kurumların giriş çıkışlarının kontrolünün sağlandığı 
yerlerde çalışanlar, toplum destekli polislik ve önleyici polislik (devriye) hizmetinde 
bulunanlar halkla ilişkiler eğitimi almaları polisin halkla ilişkisinde olumlu etki yaratacağı bir 
gerçektir.  
 Halkı daha iyi anlamak ve hangi çözüm yollarını kullanması gerektiğini bilmek 
eğitimle başarılabilir. Hatta polisler topluma yani insanlara hizmet ettiklerinden birer küçük 
psikolog ve sosyolog vasfına sahip olmalıdır.  
 Sonuçta polis toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Vatandaşların demokratik 
haklarının güvencesi olan polislik mesleği kesintisiz hizmet veren bir kurum olması 
münasebetiyle onu toplum içinde ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir. Buna binaen üzerinde 
çok durulması ve çalışma yapılması gereken bir kurum olduğu söylenebilir. 
 

KAYNAKÇA 
Acar, M. (1994). Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara: 

Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Yayını. 
Açıkalın, A. (1999). İnsan Kaynağının-Yönetimi-Geliştirilmesi, Ankara: Pegem Yayıncılık. 
Akdağ, M. ve Erdem, A.(2009).  Halkla İlişkiler Tarihi Üzerine, Dünden Bugüne Halkla 

İlişkiler, M. Işık ve M. Akdağ (eds.). Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları: 3-48.  
Alaç, A.E. (2005). İnsan Hakları Bağlamında Eğiticilerin Eğitimi Kursu Yayınlanmamış Ders 

Notları, Toplum Destekli Polislik Sunumu Ankara: EGM Eğitim Daire Başkanlığı.  
Aldemir, C., Ataol, A. ve G. Budak (2001). İnsan Kaynaklar Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları.  



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

517 

Apan, A. (2004). Toplum Destekli Polislik, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, 
Sayı 42, s.13.  

Arslan, F. (2000). Polis-Medya İlişkileri, Elazığ: Polis Dergisi, Sayı, 25. ss. 153-154.  
Asna, A. (1993). Public Relations, Temel Bilgiler, İstanbul: Der Yayınları.  
Aydıner, G. (2004). Toplum Destekli Polislik Anlayışı ve Türk Polis Teşkilatında 

Uygulanması, Ankara: Polis Dergisi, Sayı 42, ss. 11-13.  
Bahar, H. İ. (2000). Toplum Destekli Polislik, Halkla İlişkiler Yönetimi Geliştirme ve 

Oryantasyon Eğitimi Bölgesel Seminer Notları, F. Erdoğan (der.), Ankara: EGM 
Basımevi,  43–155. 

Bahar, H. İ. (1997). Demokratik Polislik, Ankara: Maset Matbaacılık.   
Başaran, E. (1992). Yönetimde İnsan İlişkileri, Ankara: Kadıoğlu Matbaası. 
Budak, G. (1998). Halkla İlişkiler (Davranışsal Bir Yaklaşım). 2.Baskı, İzmir: Yayın yok.  
Çaylı, S. (2004).Halkla İlişkiler Açısından Yönetim ve Polis, Sosyal Bilimler Dergisi, 2. 1, 

319–334. 

Drucker, P. F. (1999). Management Challenges for the 21st Century,  United States of 
America: New York: Harper Business.  

Durmaz, M. (2000). Polis ve Halkla İlişkiler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dergisi. Sayı:10, ss. 253-259. 

EGM (2006). Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Hizmetleri 
Standardı, Ankara: EGM. 

Ertekin, Y. (1986). Halkla İlişkiler, Ankara: Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Yayınları. 

Fer, S. ve Peker, S. (2001). Polisin Eğitiminde Değişim Yönetimi, Ankara: 21.Yüzyılda 
Polisin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri (basılmamış bildiri).  

Fındıklı, R. (1994). Polis Hizmetlerinde Verimlilik, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi 2. 
Verimlilik Kongresi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, ss. 278-282 

Fındıklı, R. (1995). Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliği Açısından Polis Halk İlişkilerinin Anlam 
ve Önemi, 1.Polis Halk İşbirliği Sempozyumu, Ankara: EGM Basımevi. 

Fındıklı, R. (2000). Meslek Olgusu ve Polislik Mesleğinin Özellikleri, Türkiye’de Suç ve 
Polislik, İ. Cerrah, E. Semiz (Editörler). Ankara: Güner Matbaacılık, ss.89–113. 

Hızlı, B. (2010). Emniyet Teşkilatında Halkla İlişkiler: Toplum Destekli Polislik Ve Medya-
Polis İlişkileri Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.  

Karaman, R., Tuncay, S. ve Durmaz, M. (2004). Bir Kamu Kurumu Olarak Polis Teşkilatında 
Halkla İlişkilerin Önemi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, Manisa, Cilt 11.Sayı 2. 

Karatepe, S. (1992). Halkla İlişkiler (T.C. Sağlık Bakanlığında Bir Uygulama), 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul. 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

518 

Karatepe, S. (2004). Polis Teşkilatında Halkla İlişkilerin Önemi: Bir Alan Araştırması,  Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.14, S.2. ss. 255–272. Elazığ. 

Kavgacı, H. İ. (1997). Demokratik Polislik Temel Yaklaşımlar, Ankara: Yayın Yok  
Kazancı, M. (1973). Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Anlayış ve Uygulaması, Amme 

İdaresi Dergisi, 6. 3,74–86, Ankara 
Kazu, İ. Y. ve Arslan, F. (2001). Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Polise Bakış Açısı Ve 

Elazığ Emniyet Müdürlüğünün Düzenlemiş Olduğu Kampanyaların Etkileri 
Türkiye‘nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze İç Ve Dış Tehditler), 17–19 
Ekim, Fırat Üniversitesi, Elazığ. 

Korkmaz, G. (1994). Polis ve Halkla İletişim, Ankara: Altıncıoğlu Matbaası.  
Kuloğlu, G. (2004). Polis-Halk İşbirliği, Polis Dergisi, sayı 42, s.52. 
Kuyaksil, A. (2000). 155.Yılda Polis Teşkilatının Tarihçesi, Kolluk Kavramı ve Günümüzde 

Emniyet Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara: Polis Dergisi, Yıl:6, Sayı: 22, 
ss.2-25.  

Orrick, J. B. (1967) Halkla İlişkiler Ders Notları, O. Onaran (Çev.). Ankara: Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayınları No: 1.  

Öztürk, N. (2000). Örgütsel ve Fonksiyonel Açıdan Emniyet Genel Müdürlüğünün Halkla 
İlişkileri, Ankara: Polis Dergisi,  Yıl: 6, Sayı 22, 270-277.  

Öztürk, N. (2002). Polis ve Halkla İlişkiler, H. H. Çevik ve T. Göksu (eds.). Türkiye’de 
Devlet, Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin Yayınları, ss.333–340. 

Palmer, D. (1997). Reforming Police Managemet: The  Introduction of A Police Board in 
Victoria, Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 
Vol.20, pp. 665–679. 

Peyrefitte, A. (1977).  Reponses ǎla Violence, Paris:  La Documentation Française.   
Resmi Gazete (1934). Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Tarih:14/ 7/ 1934, Sayı: 2751 
Riggs, L. (1982). The Health Care Facility’s Public Relations Handbook, Aspen Publication, 

Aspen Systems Corporation, London: Rockville, Maryland. 
Sabuncuoğlu, Z. ve M. Tüz (1995). Örgütsel Psikoloji, Bursa:  Ezgi Kitabevi Yayınları.  
Sayıl, A. (1989). Polis Çalışmalarının Toplumsal Görünümü, İstanbul: Başaran Matbaası. 
Seçim, H. (1998). Halkla İlişkiler, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

Yayınları.  
Sevindik, A. (1997). Çevik Kuvvet Rehberi, İstanbul: Avrasya Araştırma ve İletişim 

Hizmetleri. 
Şahan, S. (2007). Türkiye’deki E-Polis Uygulamalarının Polis-Halk İlişkileri Açısından 

Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

Tortop, N.  (1982), Halkla İlişkiler, Ankara: İlk-San Matbaası. 
Tortop, N.(1997). Halkla İlişkiler, 7. Baskı, Ankara: Yargı Yayınları. 
Tuncay, S.  (1996). Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Ankara: Gündoğan Yayınları. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C7%8D


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

519 

Ulukuş, K. S. (2004). Polis Odaklı Halkla İlişkiler ve Stres Yönetimi, Ankara: Başkent Klişe 
Matbaacılık.  

Ünver, M. (2008). Halkla İlişkiler Bağlamında Polisin Algılanması: Kazan İlçesi Örneği, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri 
Enstitüsü. 

Wilson, O.W. Greene, J.R., Fyfe, J.J., Walsh W. F., Mclaren, R.C. (1997). Police 
Administration, Boston: McGraw-Hill. 

Yılmaz, A. (1988). Kolluk Görevlerinde Genel Kolluk-Özel Kolluk ve İlişkileri, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı. 

Yılmaz, T. (2000). Gerekçeli-Notlu Emniyet Teşkilat Kanunu ile Polis Vazife ve Salahiyetleri 
Kanunu, Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı yay. No:1. 

 
 ĠNTERNET KAYNAKLARI 
http://www.bilgiedinme.egm.gov.tr/kurumsaldosya/kurumsal1.htm#basin Erişim Tarihi: 

05/11/2016. 
 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
 

 
 

520 

ÇEVĠRMENLĠK EDĠNÇLERĠNĠ GELĠġTĠRME BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE 
DĠJĠTAL ÇEVĠRĠ ARAÇLARINI KULLANMALARINA YÖNELĠK BĠR ĠNCELEME: 
BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI ĠNGĠLĠZCE VE ÇEVĠRMENLĠK 

PROGRAMI ÖRNEĞĠ 

Burcu TÜRKMEN*                                  Muhammed Zahit CAN** 

Öz 

Her geçen gün birçok alanda gelişme kaydeden bilim ve teknoloji, yüksek nitelikli ara eleman ihtiyacını da 
beraberinde getirmektedir. Üretim ve hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan bu nitelikli elemanların ise bilgi ve 
becerilerinin yanı sıra teknolojiyi yeterli bir şekilde kullanabilmelerini gerektirmektedir. Teknolojiyi ve bu 
kapsamda dijital araçları kullanabilen ve bunları mesleklerinin bir parçası haline getirebilen nitelikli eleman 
ihtiyacı mesleki eğitimin önemini de arttırmaktadır. Türkiye’de nitelikli ara eleman yetiştiren meslek 
yüksekokullarının Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programlarının 2011 yılından bu yana açılmaya 
başlamasıyla öğrencilerin yoğun bir şekilde tercihi olmuştur. Araştırma kapsamında bu öğrencilerin hangi sosyal 
medya organlarını kullandıkları, bunları kullanma sıklıkları ve sosyal ağlar üzerinde kullanılan çeviri 
uygulamalarını ne amaçla ve nasıl kullandıkları konularının incelenmesiyle öğrencilerin bu kapsamdaki bilinç ve 
edinçlerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek 
Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencilerinin sosyal medya ve dijital çeviri 
araçlarını kullanmalarının ölçülmesine yönelik bir anket çalışması düzenlenmiştir. Anketin neticesinde 
öğrencilerin sosyal medya ve dijital çeviri araçlarını kullanımı konusunda oldukça bilinçli oldukları, ancak 
mesleki eğitim doğrultusunda bu bilincin yönlendirilerek daha da derinlemesine bir farkındalık kazandırılıp 
edinçleri geliştirilerek gelecekteki profesyonel iş yaşamlarına hazır hale getirilmesinin gerekliliği anlaşılmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: mesleki eğitim, çeviri, sosyal medya, bilgisayar destekli çeviri, akademik çeviri eğitimi  

ANALYSIS ON THE USAGE OF SOCIAL MEDIA AND DIGITAL TRANSLATION TOOLS WITHIN 
THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF THE TRANSLATORSHIP COMPETENCES: IN THE 

SAMPLE OF BULENT ECEVIT UNIVERSITY APPLIED ENGLISH AND TRANSLATION 
PROGRAM 

 

Abstract 

Science and technology, which develop in many fields every day, bring about the need of highly qualified 
intermediate staff. The qualified personnel requirements, which are needed in production and service sectors, are 
required to use the technology efficiently besides their knowledge and skills. The needs for the qualified 
personnel, using the technology and the digital tools and bringing them as a part of their occupations, increase 
the importance of vocational education. Since 2011, with the opening of the Applied English and Translation 
Programs of vocational high schools, which educate qualified intermediate personnel, they have become 
intensely choice of the students. In this study, it is aimed to prove the consciousness and the competences of the 
students by analysing the subjects such as which social media organs that the students use, the usage frequency, 
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with which purposes and how they use the translation applications on social networks. In the scope of this study, 
a survey study has been designated for the evaluation of the Applied English and Translation Program in Bulent 
Ecevit University Caycuma Vocational High School’s students’ usage of translation applications via the social 
media. As a result of the survey, it has been understood that the students are quite conscious about using social 
media and digital translation tools, but by directing this consciousness in line with the vocational education, and 
developing the competences by bringing a deep awareness, they are required to be prepared for the future 
professional life.  

Keywords: vocational education, translation, social media, computer aided translation (CAT), academic 
translation training 

 

GĠRĠġ 

Üretim ve hizmet sektöründe yabancı dil bilen, bu dilde (diller) ileri seviyede okuma, yazma ve 
konuşma ve aynı zamanda çeviri yapabilme yetilerine sahip çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü 
gelişmekte olan ve birçok ülke ile diplomasi, ticaret, bilim ve teknoloji, eğitim, turizm ve medya gibi 
birçok alanda çeşitli nedenlerle sürekli iletişim halinde olan bir ülkede yaşamaktayız. Bu nedenle 
ülkemizde ilk, orta ve yükseköğrenim dönemlerinde yabancı dil kullanımı hakkında bilinçlendirme 
çalışmaları yapılmakta ve imkânlar dâhilinde eğitim öğretim kurumları bünyesinde belirtilen nedenler 
doğrultusunda temel yabancı dil eğitimi verilmektedir.  

Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Meslek Yüksek Okulu1 bünyesinde devlet üniversiteleri arasında 
bir ilk olarak kurulan Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı, 1 yıl süreli zorunlu İngilizce 
hazırlık programının başarıyla tamamlanmasının ardından verilen 2 yıllık eğitimden oluşan bir ön 
lisans programıdır. Bu program 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yükseköğretim 
programları ve kontenjanları kılavuzu, Tablo-3. Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim 
ön lisans programları kısmında belirtilen Ardahan Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Bülent Ecevit 
Üniversitesi (Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Devrek Meslek Yüksekokulu), Kastamonu 
Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve Tunceli Üniversitesi olmak üzere 7 
devlet üniversitesinde ve Avrasya Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, İstanbul Arel 
Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kavram Üniversitesi, 
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Şişli Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Yakındoğu Üniversitesi (Lefkoşa-KKTC) olmak üzere 13 vakıf 
üniversitesinde olmak üzere toplam 20 üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2 

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 
Programı web sitesinde verilen bilgilerden hareketle de anlaşılacağı üzere, bu program öğrencilerine 
İngilizce ve Türkçe dil çiftinde farklı birçok alanda yazılı ve sözlü çeviri yapabilme yetkinliğini 
kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin yüksekokuldaki eğitimlerini tamamlarken diğer bir 
yandan da piyasa tecrübesi edinmeleri ve iş hayatını yakından takip edebilmeleri açısından 30 iş günü 
süreli zorunlu staj eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Programdaki öğrenciler eğitimlerini 3 
                                                           
1 http://cmyo.beun.edu.tr 
2 Sayfa 17-172 arasında detaylı bilgilere ulaşılabilir. 
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/TERCIH/OSYSKONTKILAVUZU29072016.pdf 
(10.12.2016) 
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yıl süreli tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılarak İngilizce Mütercim-
Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngilizce 
Öğretmenliği lisans bölümlerine yerleşebilmekte ve eğitim hayatlarını sürdürebilmektedirler. 
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı mezunları başta çeviri büroları, turizm sektörü, haber 
ajansları, gazete büroları, ithalat ve ihracat ile ilgilenen dış ticaret şirketlerinde dil asistanı ya da 
çevirmen pozisyonunda ara eleman olarak istihdam imkânına sahiptirler (Bkz., 
www.cmyo.beun.edu.tr, 10.12.2016).  

Piyasaya nitelikli ara eleman olarak yetiştirilecek bu öğrencilerin internet, sosyal medya ve dijital 
çeviri araçları gibi mesleklerini icra edebilecekleri medyaları ileri düzeyde kullanmaları 
gerekmektedir. İyi derecede yabancı dil/kültür bilgisi ve dijital çeviri araçlarının kullanımı sayesinde, 
öğrenciler iş yaşantılarında işverenin dış dünyaya açılan penceresi olma vasfını elde etmiş 
olacaklardır. Genel olarak internet, sosyal medya ve dijital çeviri araçlarının kullanımı öğrencinin 
kendi ilgisi doğrultusunda bir edinç geliştir(diği)ebileceği bir alan olmakla beraber, öğrencinin öğretim 
süreçlerinde, ders içeriklerinde de bu gibi alanlara yönelik eğitimleri bulunmaktadır. Bu araştırma 
öğrencilerin internet, sosyal medya ve dijital çeviri araçlarının kullanımı konusundaki bilinç ve 
edincini ortaya koymaya yöneliktir. Bulgular ışığında öğrencilerin bilinç ve edinç düzeyleri ortaya 
konulacak ve gerekli görülebilecek öneriler sunulmaya çalışılacaktır.  

 

AMAÇ 

Araştırmanın amacı, ülkemizde giderek popüler hale gelen ve her geçen gün artan sayıda 
kontenjanlarla yüksekokullar bünyesinde bir yenisi açılan Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 
Programı öğrencilerinin sosyal medya ve dijital çeviri araçlarını kullanma konusundaki bilinç ve 
edinçlerinin ölçülmesidir.  Yabancı kişi ya da organizasyonlarla iletişime geçerken dijital çeviri 
araçlarına ihtiyaç duyup duymadıklarını, duydukları takdirde hangi dijital çeviri araçlarını ve 
sözlükleri kullandıklarını ve bunların kullanım yoğunluklarının tespit edilerek -gerek dijital çeviri 
araçları olsun gerekse sosyal medya kullanımı olsun- bunların profesyonel iş yaşamına hazırlık 
safhasında kendilerine yarar sağlayıp sağlamadığının öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bülent Ecevit 
Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine kurulduğu 2011 
yılından bu yana devam eden Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencilerinin internet ve 
sosyal medya kullanımları ve bu bağlamda çevirmenlik mesleğinin vazgeçilemez gerekliliklerinden 
biri olan dijital çeviri araçları konusundaki bilinçleri, çeviri yaparken ya da yabancı kişi ya da 
organizasyonlarla iletişime geçerken dijital çeviri araçlarından ve sosyal medya bağlantılarından 
hangilerini ne şekilde kullandıkları tespit edilerek akademik çeviri eğitimine faydalı sonuçların 
çıkarılması nihai olarak hedeflenmiştir. 

 

 

 

LĠTERATÜR TARAMASI 

http://www.cmyo.beun.edu.tr/
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Aşağıda literatür taraması kapsamında seçilen araştırmalar, özellikle sosyal medya kullanımının dil 
edincine ve yabancı dil edimlerine nasıl bir etkisi olabileceğine dair yeni araştırmalara ışık tutabilecek 
nitelikte olduğu saptanmıştır. Bu çerçevede incelenen araştırmaların yöntemlerinden esinlenmek 
suretiyle buradaki araştırmaya katkı sağlanmıştır. Diğer taraftan bu gibi onlarca araştırmanın 
varlığından bahsedilebilir. Literatür taraması kapsamında bunlara da rastlanmıştır, ancak hali hazırdaki 
araştırmaya en fazla katkı sağlayacağı düşünülen aşağıdaki araştırmaların içeriği ve yöntemi hakkında 
bilgi vermekle yetinilmiştir. 
 
Min Liu, Zena Moore, Leah Graham, & Shinwoong Lee’nin A Look at the Research on Computer-
Based Technology Use in Second Language Learning: Review of Literature from 1990-2000 adlı 
araştırması ise ciddi bir literatür taramasına yer vermiş olup, çalışmada bilgisayar destekli 
programların her ne kadar öğrencilerin öğrenme şevkini artırıyor olsa da onların yeniden pedagojik ve 
tasarım prensipleriyle ele alınarak etkili hale getirilmesini ifade ediyor. Aynı zamanda çalışmada dil 
öğrenimi için teknolojinin gerekliliği, 2. (yabancı) dil öğreniminde teknolojinin (bilgisayar destekli 
programlar) nasıl kullanıldığı ve bilgisayar teknolojilerinin dil yeterliliklerini nasıl geliştirebileceği 
konularının da incelendiği görülmektedir 
(https://pdfs.semanticscholar.org/9d72/fa2cc0f7cb9dfd6d8437fcacc9e80beaff44.pdf, 02.02.17).  
 
Mondahl, Margrethe ve Razmerita, Liana ise Social Media, Collaboration and Social Learning--A 
Case-Study of Foreign Language Learning adlı makalesinden hareketle sosyal medyanın yabacı dil 
eğitiminde oldukça etkili bir öğrenme yöntemi olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu çalışmanın 
inceleme alanının eğitim programlarında (düzenlemelerinde) sosyal medyadan nasıl faydalanıldığı ve 
sosyal platformlarında ortak bilginin nasıl oluşturulduğu ve paylaşıldığı olduğu belirtilmektedir 
(https://eric.ed.gov/?id=EJ1035665, 02.02.17).  
 
Judit Kormos ve Kata Csizér’in Social Media: An Interview Study of Inter-Cultural Contact and Its 
Role in Language Learning in a Foreign Language Environment adlı makalelerinde 40 tane 13 ve 14 
yaşlarındaki öğrenciyle röportaj yöntemiyle gerçekleştirmiş oldukları çalışmanın sonucunda 
öğrencilerin sosyal medya vasıtasıyla kültürler arası temasın iletişimsel becerilerini geliştirdiğini, 
motivasyonlarını artırdığını ve dil kullanımına yönelik korkularını da azalttığı sonucuna varmışlardır 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X07000292, 02.02.17).  

Yeni sayılabilecek başka bir araştırma ise 2015 yılında Rdouan Faizi, Abdellatif El Afia ve Raddouane 
Chihe’nin Social Media: An Optimal Virtual Environment for Learning Foreign Languages adıdandır. 
Bu araştırmada ise öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen anket çalışması neticesinde, öğrencilerin dil 
becerilerinden özellikle dinleme, okuma, konuşma ve yazmalarının geliştiği konusunda bilgi 
paylaşmışlardır. Bu çalışmanın inceleme alanının sosyal medya teknolojilerinin öğrencilerin 
öğrenmeleri üzerindeki olası rolü, dil öğrenen kişiler için olası faydaları ve öğrencilerin yabancı dil 
yetilerini geliştirmek için sosyal medya platformlarını kullanımları olduğu görülmektedir 
(https://www.researchgate.net/profile/Rdouan_Faizi/publication/272998591_Social_Media_An_Optim
al_Virtual_Environment_for_Learning_Foreign_Languages/links/5598ac6e08ae21086d23729d.pdf, 
02.02.17).  

Steven L.Thorne, Rebecca W. Black ve Julie M. Sykes tarafından yapılan Second Language 
Use, Socialization, and Learning in Internet Interest Communities and Online Gaming adlı 
diğer bir çalışmanın ise serbest şekilde seçilen dijital bağlantıların tamamen okul dışı 
kurumsal olmayan alanlar ve 2. yabancı dil bağlamları arasındaki ara boşlukta bulunan 
teknolojinin 2. dil ve yabancı dil ile ilgili kullanımlarını kapsayan bir araştırma olduğu ifade 
edilmektedir 

https://pdfs.semanticscholar.org/9d72/fa2cc0f7cb9dfd6d8437fcacc9e80beaff44.pdf
https://eric.ed.gov/?id=EJ1035665
https://www.researchgate.net/profile/Rdouan_Faizi/publication/272998591_Social_Media_An_Optimal_Virtual_Environment_for_Learning_Foreign_Languages/links/5598ac6e08ae21086d23729d.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rdouan_Faizi/publication/272998591_Social_Media_An_Optimal_Virtual_Environment_for_Learning_Foreign_Languages/links/5598ac6e08ae21086d23729d.pdf
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(http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32978582/MLJ_Late_Proofs.pdf?AWSA
ccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1485902830&Signature=BVd7peKm
y3qNUcq5mvJ7ZV%2FKX4I%3D&response-content 
disposition=inline%3B%20filename%3DTitle_Second_Language_Use_Socialization.pdf, 
02.02.17).  

Buradan hareketle görüldüğü üzere araştırmaların sosyal medya kullanımının dil becerilerini 
geliştirdiği, motivasyonu artırdığı, dil kullanımı konusundaki çekinceleri azalttığı ve kültürler 
arası iletişimi sağladığı yönündeki bulguları Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı 
öğrencilerinin profesyonel iş yaşantılarına geçmeden evvel gerek sosyal medya gerekse dijital 
çeviri aygıtlarını kullanmalarının araştırılması fikrini doğurmuştur. 

 

YÖNTEM 

Bu amaçlar çerçevesinde yürütülen araştırmada yöntem olarak alan araştırması uygulanmış, 
verilerin elde edilmesi için ise anket tekniği kullanılmıştır. Demir ve Kalsın’ın ortak kaleme 
aldığı, “Yabancı Dil Öğrenmede Bilgisayar Oyunları ile İletişimsel Akıcılığın Gelişmesi” adlı 
bildiride, Solmaz, Tekin, Herzem ve Demir’in ortak kaleme aldığı, “İnternet ve Sosyal Medya 
Kullanımı Üzerine Bir Uygulama” adlı bildiride ve Toğay, Akdur, Yetişken ve Bilici’nin 
ortak kaleme aldığı adlı “ ların Kullanımı: Bir MYO 
Deneyimi” bildiride yer alan ve katılımcı öğrenciler üzerinde uygulanan anket soruları, bu 
çalışmada kullanılan anket soruları hazırlanırken yararlanılmıştır. 

Bu çalışma kapsamında düzenlenen anket formu, öğrenci profili ve sosyal medya bilinci 
üzerine araştırma yapıldıktan sonra seçkisiz (rastgele) 20 kişiden oluşan bir kontrol grubunda 
denenip, gerekli düzenlemeler yapılmış ve anket daha sonra 130 kişiye uygulanmıştır. 
Araştırma sonucunda elde edilen veriler Google Formlar anket programı kullanılarak 
bilgisayara ortamına aktarılmış, frekans ve yüzde analizleri yapılarak bunlar üzerinde 
değerlendirmelere gidilmiştir. 

EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Meslek Yüksek Okulu, Yabancı Diller ve 
Kültürler Bölümü bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Uygulamalı İngilizce ve 
Çevirmenlik Programı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2016-2017 eğitim- 
öğretim yılı güz döneminde Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında kayıtlı olan seçkisiz 
(rastgele) yöntemle belirlenen (birinci ve ikinci öğretime devam eden) ikinci sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır. Örneklem dâhilinde araştırmaya katılan öğrenci sayıları Tablo 1’de verilmiştir. Anket 
uygulaması 19-23 Aralık 2016 tarihleri arasında rastgele yöntemle seçilen toplam 130 öğrenciye 
uygulanmıştır. Anket sırasında katılımcılarla yüz yüze görüşülmüş ve anlaşılamayan sorular 
açıklanmıştır. Tablo 1, ankete katılarak görüş bildiren Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Meslek 
Yüksek Okulu, Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı 
öğrencilerinin dağılımı göstermektedir.  

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32978582/MLJ_Late_Proofs.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1485902830&Signature=BVd7peKmy3qNUcq5mvJ7ZV%2FKX4I%3D&response-content%20disposition=inline%3B%20filename%3DTitle_Second_Language_Use_Socialization.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32978582/MLJ_Late_Proofs.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1485902830&Signature=BVd7peKmy3qNUcq5mvJ7ZV%2FKX4I%3D&response-content%20disposition=inline%3B%20filename%3DTitle_Second_Language_Use_Socialization.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32978582/MLJ_Late_Proofs.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1485902830&Signature=BVd7peKmy3qNUcq5mvJ7ZV%2FKX4I%3D&response-content%20disposition=inline%3B%20filename%3DTitle_Second_Language_Use_Socialization.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32978582/MLJ_Late_Proofs.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1485902830&Signature=BVd7peKmy3qNUcq5mvJ7ZV%2FKX4I%3D&response-content%20disposition=inline%3B%20filename%3DTitle_Second_Language_Use_Socialization.pdf
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Tablo 1: Katılımcıların Dağılımı 

 Frekans  Yüzde 

2.Sınıf 1.Öğretim 65 50,0 

2.Sınıf 2. Öğretim 65 50,0 

Toplam 130 100,0 

 

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencilerinin sosyal medya ve dijital çeviri araçları 
üzerinden çeviri uygulamalarını kullanmaları hakkında düzenlenen anket, Bülent Ecevit Üniversitesi 
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencilerine 
uygulanmıştır. Anketi yanıtlayan öğrencilerin %50’si birinci öğretim, %50’si ikinci öğretim 
programına devam eden ikinci sınıf öğrencilerinden olmak üzere toplam 130 kişiden oluşmaktadır.  

VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI  

Araştırmada veriler, yüz yüze görüşmeye dayalı anket tekniği uygulanarak elde edilmiştir. 30 sorudan 
oluşan anket seçkisiz örnekleme yöntemiyle Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Meslek Yüksek 
Okulu, Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı (birinci 
ve ikinci öğretim) ikinci sınıf öğrencilerinden toplam 130 kişiye uygulanmıştır. Anket formundaki 
soruların birinci kısmını yaş, cinsiyet ve önceki öğrenimleri gibi sosyo-demografik sorulardan 
oluşurken,  ikinci kısımdaki sorular kullanılan sosyal medya araçları ve bunların kullanım sıklıkları, ne 
amaçla kullanıldıkları, yurtdışındaki sosyal medya bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanıp 
kullanmadıklarını sorgulayan sorulardan oluşmakta ve üçüncü kısımdaki sorular ise öğrencilerin dijital 
sözlük ve dijital çeviri araçları hakkındaki bilinçleri, kullanım sıklıkları ve yabancı dili geliştirmeye 
yönelik hangi uygulamaları kullandıkları hakkında sorular sorulmuştur. Anket formları katılımcılara 
birebir sorularak uygulanmıştır. Verilen cevaplar anket formuna işlenmiştir. Ankete katılanların daha 
doğru ve çekinmeden yanıt vermeleri açısından anket formlarına isimlerini yazmamaları önerilmiştir.  

BULGULAR VE YORUM  

Bu başlık altında Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve 
Çevirmenlik Programı öğrencileri tarafından verilen cevaplar aşağıdaki tablo ve (dairesel) grafiklerle 
aktarılmıştır. Anketin ilk kısmında öğrencilerin yaş, cinsiyet, yurtdışı deneyimi, ailedeki yabancı dil 
geçmişi, liseden mezun olunan bölüm ve lise türü ve üniversitede alınan İngilizce hazırlık eğitimi gibi 
verilerin cevaplarından oluşmaktadır.  

 

Tablo 2: Katılımcı Öğrencilerin Yaş Dağılımı  
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Ankete katılan, birinci ve ikinci öğretime devam eden, toplam 130 öğrencinin %20’sini erkekler, 
%80’ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Tabloda soldan sağa yaş sütunları 19-20-21-22-23-24-25-26-27-
30-35-42 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların %75’i 20-23 yaş aralığındadır.   

Tablo 3: Ailede Yabancı Dil Bilen Diğer Kişiler  

 

 

  

    

Ankete katılan öğrencilere aldıkları yabancı dil eğitimine ve yabancı dil öğrenme eğilimlerine olumlu 
yönde etkisi olabileceği düşünülerek, ailelerinde kendileri dışında yabancı dil bilen kişi ya da kişilerin 
olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcı öğrencilerin %57,7’si evet cevabı verirken, %42,3’ünden hayır 
cevabı alınmıştır. Bu veriler ışığında ise yabancı dil (çeviri) eğitimi alan öğrencilerin ailelerinde 
yabancı dil bilen diğer kişilerin olmasının yabancı dil öğrenme ve yabancı dil eğitimi alma 
eğilimlerinde etkilerinin olabileceği söylenebilir. Daha sağlıklı netice almak içinse dil eğitimi almayan 
evreni temsil gücü yüksek bir örnekleme aynı sorular yöneltilmelidir. Veriler mukayese edilerek dil 
eğitimi alan öğrencilerin ailelerinde yabancı dil bilenlerin dil eğitimi almayanların ailelerindeki 
yabancı dil bilenler arasındaki oran ortaya çıkartılmalıdır.  

Tablo 4: Daha Önce Yurtdışında Bulunma Durumu  
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Bu soruya ankete katılan 130 öğrencinin %7,7’si evet, %92,3’ü hayır cevabı vermiştir. Ankete katılan 
öğrencilere, yabancı dil yetilerine sahip olmaları konusunda olumlu yönde bir etkisinin var olabileceği 
varsayılarak, daha önce yurtdışında bulunup bulunmadıkları sorulmuştur.  

 

Yukarıda görüleceği üzere ankete katılan öğrencilere ailelerinde yabancı dil bilen kişilerin var olup 
olmadığı ve katılımcıların daha önce yurtdışında bulunma durumları sorulmuştur. Soruların amacı ise 
bu etmenlerin sosyal medya ve dijital çeviri araçlarının öğrenciler tarafından kullanılmasına yönelik 
motivasyonlarına ve bilinçlenmelerine olumlu yönde etki edebileceği görüşüdür. Çünkü ailesinde 
yabancı dil bilen ve aynı zamanda yurtdışında bulunan öğrencilerin sosyal medya gibi araçlar 
vasıtasıyla dış dünya ile daha kolay iletişime geçebileceği varsayılabilir. Sonuç olarak ailede yabancı 
dil bilenlerin oranının yarıdan fazlaya tekabül etmesi aşağıda da görüleceği üzere sosyal medya 
aracılığı ile dış dünya ile iletişime geçme oranları arasında bir benzerliğin olduğunu ortaya koyarken, 
yurtdışında bulunma durumunun ise düşüklüğü sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumlarla da izah 
edilebilir. Ancak bu oranın yüksek olması durumunda sosyal medya mecrasından yurtdışı iletişim 
ihtimallerini artırabileceği ve bu sayede dış dünyaya yönelik iletişim becerilerinin pekişebileceği 
varsayımına ulaşılabilir. Daha somut bir değerlendirme ise başka bir araştırmanın nesnesi olabilir. 

 

 

Tablo 5: Mezun Olunan Lise Türü  
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Öğrenciler farklı birçok lise türünden mezun olduktan sonra, 2011 yılından bugüne aktif bir şekilde 
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) web sitesinde3 belirtilen YGS-3 puan türü ile öğrenci 
kabul eden ve her geçen gün devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde kontenjan sayısını arttırmakta 
olan Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programlarını, ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Sistemi) Kılavuzundan_ faydalanarak tercih edebilmektedirler. Ankete katılan ve mezun oldukları lise 
türü sorusunu cevaplayan öğrencilerin %52,3’ü Genel Lise, %20,8’i Mesleki ve Teknik Lise, %9,2’si 
Açık öğretim Lisesi, %8,5’i Anadolu Lisesi, %7,7’si İmam Hatip Lisesi ve %1,5’i Sosyal Bilimler 
Lisesi mezunu oldukları görülmektedir.  

 

Tablo 6: Mezun Olunan Bölüm 

 

  

 

 

Bir önceki soru ile bağlantılı olarak, ankete katılan öğrencilere lisede eğitimlerini hangi bölümde 
tamamladıkları sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar doğrultusunda, bu programa kabul edilen 
öğrencilerin yabancı dil yetilerine hâkimiyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ankete katılan 
öğrencilerin %46,2’si Türkçe-Matematik, %27,7’si Türkçe-Sosyal Bilgiler, %14,6’sı Matematik-Fen 
ve %11,5’i Yabancı Dil bölümü mezunu oldukları görülmektedir.  

                                                           
3 http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/KILAVUZ_04012017.pdf (15.01.2017) 
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Buradan hareketle denilebilir ki, araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının genel liseden 
mezun olmaları (Anadolu Lisesi ya da Kolej mezunu olmamaları) ve kayda değer (hatta en az) bir 
oranda dil bölümünden mezun olmamaları, onları yabancı dil öğrenme ve bu becerilerle de sosyal 
medya kanalından dış dünyayla iletişim kurma performansları konusunda olumsuz yönde 
etkilememiştir. Göz önünde bulundurulması gereken konu ise bu öğrencilerin 1 sene yabancı dil 
hazırlık okumuş olmaları ve lisedeki eğitimlerinden getirdikleri yabancı dile yönelik dezavantajlı 
durumu telafi etmiş olabilecekleri konusudur.  

Tablo 7: İngilizce Hazırlık Eğitimi  

 

 

    

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programları 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık ile beraber toplam 3 
yıl süreli eğitim vermektedir. ÖSYM’nin yayınladığı tercih kılavuzlarına göre, her tür lise ve 
bölümden mezun olan öğrencilerin tercih edebildikleri bu bölümlerde eğitim almadan önce, 
tamamlamaları gereken zorunlu hazırlık eğitimi sayesinde öğrencilerin yabancı dil edincine sahip 
olabildikleri görülmektedir. Ankete katılan öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi alıp almadıkları 
sorulmuş ve bu soruya katılımcıların %96,2’si evet, %3,8’i hayır cevabı vermiştir. Hayır cevabı veren 
kişilerin oluşturduğu grup üniversite bünyesinde akademik yıl başlangıcında yapılan muafiyet sınavına 
katılan ve bu sınavda başarılı olan öğrencilerden oluşmaktadır. Önceki eğitimlerinden hazırlık eğitimi 
aldıklarına dair belge göstererek muafiyet kazanan öğrenciler bulunuyor. 

 

1) Katılımcıların ne ailelerindeki yabancı dil bilen kişiler (%57), ne lise eğitimleri süresince 
aldıkları yabancı dil dersleri, ne de öğrencilerin yurtdışında bulunma durumları (%7,7) 
onlara Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına doğrudan başlayabilecek düzeyde 
yeterli yabancı dil edinci kazandırmamıştır. 

2) Buradan hareketle tüm öğrencilerin hazırlık sınıfının sonunda hemen hemen aynı seviyede 
yabancı dil bilgisine sahip oldukları düşünülebilir. Öğrencilerin sosyal medya vasıtasıyla dış 
dünyaya erişme, iletişim kurma gibi işlemleri %50’nin üzerinde oranlarda (bkz. 12, 13, 14, 
15 ve 16 numaralı tablo açıklamaları) gerçekleştiriyor olmasında yabancı dil bilgisinin 
cesaret verici bir etkiye sahip olduğu düşünülebilir.  O halde programın hazırlık sınıfının 
dahi sosyal medya araçları üzerinden dış dünya ile irtibat kurma konusunda öğrencilere 
belirli düzeyde edinç sağladığı söylenebilir. 

3) Katılımcı öğrencilerin dile dair özel bir eğitim almadıkları mezun oldukları lise ve 
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bölümlerden anlaşılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin hazırlık eğitimi alıp almadıkları 
sorulmuş ve katılımcı öğrencilerin sadece %3,8’inin hazırlık eğitiminden muaf oldukları 
belirlenmiştir. Katılımcı öğrencilerin yabancı dil ağırlıklı eğitim veren özel okul, kolej ya da 
liselerden gelmedikleri ve/veya dil bölümünden daha az düzeyde gelmeleri bu 
değerlendirmeye ışık tutmaktadır. 

4) Diğer taraftan öğrencilerin yabancı dil derslerini (İngilizce) 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda 
haftalık 2’şer saat aldıkları İmam Hatip Liseleri ve Meslek Liseleri4gibi belirli bir uzmanlık 
alanına dönük bir okuldan değil de, daha çok Genel Liseden geliyor olmaları onların bir 
nebze de olsa da yabancı dil konusunda daha fazla eğitim almış olabilme durumlarını ortaya 
koymaktadır.  

 

Anketin ikinci kısımdaki sorular öğrenciler tarafından kullanılan sosyal medya araçları ve bunların 
kullanım sıklıkları, yurtdışındaki sosyal medya bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanıp 
kullanmadıklarını sorgulayan sorulardan oluşmaktadır.  

Tablo 8: Öğrenciler Tarafından Aktif Olarak Kullanılan Sosyal Medya Araçları  

 

 

Ankete katılan öğrencilerin sosyal medya ağları hakkındaki bilinçlerini ve kullanım oranları 
gözlemleyebilmek için, çoktan seçmeli bir şekilde öğrencilere sunulan Facebook, Twitter, Skype, 
Youtube, Dailymotion, Linkedin, Pinterest gibi sosyal medya araçlarından aktif olarak kullandıklarını 
seçmeleri istenmiştir. Belirtilen sosyal medya araçlarının kullanım amaçları ve şekilleri farklılık 
gösterdiği için öğrencilerin birden fazla seçenek işaretlemeleri istenmiştir. Bu soruya verilen cevaplar 
doğrultusunda, ankete katılan 130 öğrencinin %96,6’sı (125 kişi) Youtube, %80,6’sı (104 kişi) 
Facebook, %34,9’u (45 kişi) Skype, %33,3’ü (43 kişi) Twitter, %15,5’i (20 kişi) Dailymotion, %10,9’u 
(14 kişi), Pinterest, %6,2’si (8 kişi) Linkedin kullandığı görülmektedir.  

Tablo 9: Sosyal Medya Araçlarının Kullanım Amaçları  

 

                                                           
4 Bu bağlantıdan tüm ortaokul ve liselerin haftalık ders çizelgelerine erişilmektedir: https://ttkb.meb.gov.tr 
(16.01.2017) 
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Ankete katılan 130 öğrenciye sosyal medya araçlarını hangi amaç ya da amaçlarla kullandıkları 
sorulmuştur. Bu soruya birden fazla cevap verebilmeleri açısından sunulan seçenekler ve cevapları 
aşağıda olduğu gibidir:  

 
 Bilgiye erişim sağlamak %96,2 (125 kişi) 
 Boş zamanları değerlendirmek- eğlence %85,4 (111 kişi) 
 Fikir alışverişi yapmak %80,8 (105 kişi) 
 Haberleri takip etmek %78,5 (102 kişi) 

 

Cevaplardan hareketle öğrencilerin öncelikli olarak eğlence amaçlı sosyal medya araçlarını 
kullandıkları anlaşılmaktadır. Bilgiye erişim sağlama seçeneği oldukça geniş bir içeriğe sahip olduğu 
için en çok tercih edilen seçenek olduğu düşünülebilir. Ancak daha somut cevap olarak boş 
zamanlarını değerlendirme – eğlence seçeneği göze çarpmaktadır. Sonrasında fikir alışverişi ve 
haberleri takip etme sırasıyla gelmektedir. Hemen her seçenek ise sosyal medya kullanımını 
kapsamakta olup öğrencinin dil becerilerine farklı (çok) yönlü etki edebilmektedir. Diğer taraftan 
çoktan seçmeli bir sistem kullanılmasından ötürü, diğer seçeneklerin hemen hepsinin %70’in üzerinde 
tercih ediliyor olması sosyal medya araçlarının oldukça kapsamlı amaçlara hizmet eden bir fonksiyona 
sahip oldukları söylenebilir. Örneğin en az tercih olmasına rağmen %70’lik bir oranla haberleri takip 
etme tercihinde bulunulması, sosyal medyanın profesyonel çevirmen olma amacına hizmet ettiğini 
göstermektedir. Anket bulgularına göre dünyadaki sosyal, siyasal ve ekonomik olayları takip etmenin 
azımsanmayacak kadar yüksek seviyede olmasının yetişmekte olan çevirmen adayları açısından 
geleceğe yönelik umut vaat ettiği söylenebilir. 

Tablo 10: Sosyal Medya Araçlarının Kullanım Sıklığı  
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Ankete katılan öğrencilere sosyal medya araçlarını ne sıklıkta kullandıkları sorulmuştur. Bu soruya 
çoktan seçmeli şekilde yanıt vermeleri istenmiştir. Öğrencilerin yanıtları incelendiğinde 130 katılımcı 
içinde, %93,1’i oluşturan 121 kişinin her gün, %6,2’sini oluşturan 8 kişinin haftada 3-4 gün ve %0,8’i 
oluşturan 1 kişinin ise ayda 1-2 gün sosyal medya araçlarını kullandığı görülmektedir.  

Tablo 11: Sosyal Ağlarda Harcanan Zaman  

 

 

   

Ankete katılan öğrencilere gün içerisinde sosyal ağlarda toplam ne kadar vakit geçirdikleri sorulmuş 
ve çoktan seçmeli seçenekleri seçerek yanıt vermeleri istenmiştir. Sosyal ağlarda, 130 katılımcının 
%23,1’ini oluşturan 30 kişinin 5 saat ve üzeri, %32,3’ü oluşturan 42 kişinin 3-5 saat arası, %39,2’yi 
oluşturan 51 kişinin 1-3 saat ve son olarak %5,4’ü oluşturan 7 kişinin ise 1 saatten az zaman harcadığı 
görülmektedir.  

Tablo 10 ve 11’de belirtilen cevaplar incelendiğinde, sosyal medya araçlarının gönüllü bir biçimde, 
toplam %94,6’lık bir oranı oluşturacak şekilde günde 1-5 saat arası, büyük bir çoğunluk tarafından her 
gün kullanıldığını göstermekte olup, bu araçların Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının 
bir müfredatı haline getirilmesinin yararlı olabileceğini göstermektedir. Çünkü herhangi bir yaptırım 
olmadan öğrencilerin kendi rızasıyla bu kadar zaman harcadıkları bir mecrada mümkün olduğu kadar 
fayda devşirebilmek çeviri didaktiğinin kapsamında didaktize edilmesinin gereği düşünülmelidir. Bu 
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konuda literatürde bakıldığındaysa bilgisayar destekli çeviri eğitimi çalışmalarının daha ziyade çeviri 
eğitiminin ağırlık merkezini oluşturduğunu ancak sosyal medya aracılığıyla çeviri eğitiminin 
görünürde derinlemesine ilişkilendirilmediği, bu sahanın henüz bakir kaldığı söylenebilir. Uygulamalı 
İngilizce ve Çeviri Programı öğrencileri açısından ise durum sevindirici görünmektedir; çünkü sosyal 
medya kapsamında mayalanmayı bekleyen, büyük bir ilgi potansiyeline sahip kitle ile karşı karşıya 
bulunulmaktadır. 

Tablo 12: Yabancı Dilde Sosyal Medyadan Kurum, Kuruluş, Kişi Takibi 

 

 

 

Ankete katılan kişilere yabancı dilde sosyal medyada herhangi bir kurum, kuruluş ya da kişileri takip 
edip etmedikleri sorulmuştur. 130 katılımcının %87,7’sini oluşturan 114 kişi evet, %12,3’ünü 
oluşturan 16 kişi hayır yanıtını vermiştir. 

 

 

 

Tablo 13: Sosyal Medya İçeriklerine Yabancı Dilde Yorum Yapma 
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Ankete katılan öğrencilere sosyal medya içeriklerine yabancı dilde yorum yapıp yapmadıkları 
sorulmuştur. Bu sayede öğrencilerin öğrendikleri ya da bildikleri yabancı dil aracılığı ile iletişim 
kurma durumları ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların %50’si bu soruya evet yanıtı verirken 
diğer %50’si hayır yanıtı vermiştir.  

 

Tablo 14: Sosyal Ağlar Aracılığı İle Yabancı Uyruklu Arkadaşlarınızla Yazılı Ve/Veya 
Görsel-İşitsel İletişim 
 

  
 
Ankete katılan öğrencilere sosyal ağlar aracılığı ile yabancı uyruklu arkadaşlarınızla yazılı 
ve/veya görsel işitsel iletişim kurup kurmadıkları sorulmuştur. Bu soruya verilecek yanıtlarla 
bir önceki soru ile paralel doğrultuda ilişki kurularak, katılımcıların öğrendikleri ya da 
bildikleri yabancı dil aracılığı ile iletişim kurma durumları ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. 
Soruya öğrencilerin %57,7’sini oluşturan 75 kişi evet yanıtı verirken, %42,3’ünü oluşturan 55 
kişi hayır yanıtı vermiştir.  
 
12, 13 ve 14. soruların cevaplarından anlaşıldığı üzere, öğrencilerin sosyal medya vasıtasıyla 
dış dünya ile iletişime geçtiği anlaşılmaktadır. 12. soruda takip etmeye bakıldığında %87,7 
gibi yüksek bir oranın olduğu görülürken, 13 ve 14. sorulardaki daha aktif denilebilecek bir 
iletişim biçiminin sorulması üzerine bu oranın %50 seviyelerine gerilediği görülmüştür. 
Ancak her iki halde de öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirme imkânı elde ettiği 
söylenebilir.  Yarısından biraz fazlasının ise daha aktif bir biçimde sosyal medyada faal olup 
yabacı dillerine katkı elde ettikleri düşünülebilir.  
 
Tablo 15: Sosyal Medya Ağlarını Herhangi Bir Yabancı Ülkede Yaşanan Güncel Olaylar 
(Sanat, Spor, Siyaset, Eğitim vb.) Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İçin Kullanma 
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Ankete katılan öğrencilere Sosyal medya ağlarını herhangi bir yabancı ülkede yaşanan güncel 
olaylar (sanat, spor, siyaset, eğitim vb.) hakkında bilgi sahibi olmak için kullanıp 
kullanmadıkları sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların %80,8’ini oluşturan 105 kişi evet 
yanıtını verirken, %19,2’sini oluşturan 25 kişi hayır yanıtı vermiştir.  
 
Bu sorunun cevabı öğrencilerin yurtdışı dünya ile iletişimlerinin büyük oranda sosyal medya 
araçları ile gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu da ileride yurtdışı ile ilintili konularda 
çalışmayı amaçlayan öğrencilerin profesyonel iş yaşamlarına yönelik gelişimleri konusunda 
derslerin dışında hali hazırda etkin bir kanalının olduğunu göstermektedir. 9. soruya göz 
atıldığında 15. sorunun yanıtlarıyla örtüştüğü/doğruladığı görülmektedir. Yukarıda da ifade 
edildiği üzere eğitim müfredatının da bu kanalı daha etkin bir şekilde kullanması doğru 
sonuçlar ortaya koyabileceği söylenebilir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 16: İnternet Üzerinden Uluslararası Alışveriş Yapma Durumu  
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Ankete katılan öğrencilere internet üzerinden uluslararası web sitelerinden alışveriş yapıp 
yapmadıkları sorulmuştur. Bu soruya verilecek yanıtlar doğrultusunda, katılımcıların öğrendikleri ya 
da bildikleri yabancı dil aracılığı ile iletişim kurma ve aktif bir şekilde bu dili (dilleri) kullanarak 
günlük hayatlarını kolaylaştırma ve ilerideki profesyonel iş yaşantılarına dönük de pratik bilgiler elde 
etme durumlarıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Katılımcı öğrencilerin %39,2’si (51kişi) bu soruyu 
evet olarak yanıtlarken, %60,8’i (79 kişi) hayır olarak yanıtlamıştır.  

İnternet üzerinden uluslararası alışveriş yapma durumları hakkında sorulan yukarıda belirtilen soru ile 
bağlantılı bir şekilde, katılımcılardan kullandıkları uluslararası alışveriş sitelerinin isimlerini 
belirtmeleri istenmiştir. Bu soruya evet olarak yanıt veren 51 kişi, en çok tercih ettikleri ve 
kullandıkları uluslararası web sitelerinin “aliexpress.com5, alibaba.com6, amazon.com7, ebay8” 
olduğunu belirtmişlerdir.  

Katılımcı öğrencilerin bu tür web sitelerinden alışveriş yapabiliyor olmaları, aldıkları dil (çeviri) 
eğitimi aracılığıyla, web sitelerinin kendilerine özgü formlarında yer alan, kişisel bilgiler, üyelikler, 
alışveriş terimleri, ürün kategorileri ile ilişkili terim ve kelimeleri anlayarak işlemlerini 
gerçekleştirebildiklerini ve dış dünya ile alışveriş yoluyla iletişime geçebildiklerini göstermektedir. Bu 
durum gelecekte öğrencilerin mesleki yaşantılarında risk alma, yabancı mecralarda kendine güven 
duyma gibi bir bilince sahip olduklarını göstermektedir. Diğer yandan alışveriş oranlarının 
haberleşme, eğlenme gibi oranlara nispetle oldukça düşük olması, öğrencilerin alışveriş yapacak 
ekonomik güce sahip olmamalarıyla da ilintili olduğu düşünülebilir. Buna rağmen %60 dolaylarında 
bir rakama ulaşmanın oldukça memnun edici bir sonuç olduğu söylenebilir. 

 
 
Tablo 17: Sosyal Medyanın Farklı Kültürlerden Kişilerle İletişime Geçme Becerilerini 
Geliştirmesi 
 

 
 
 
Ankete katılan öğrencilere sosyal medyanın farklı kültürlerden kişilerle iletişime geçme 
becerilerini geliştirdiğini düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların 
                                                           
5 https://tr.aliexpress.com 
6 http://www.alibaba.com 
7 https://www.amazon.com 
8 http://www.ebay.ie 
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%79,1’i (103 kişi) evet yanıtı verirken, %20,9’u (27 kişi) hayır yanıtı vermiştir. Verilen 
yanıtlar doğrultusunda, ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun sosyal medya 
araçlarını kullanarak farklı kültürlerden ve dillerden kişilerle iletişime geçtikleri 
görülmektedir.   
 
Bu soru, öğrencilere tablo 12, 13 ve 14 yöneltilen, “Yabancı dilde sosyal medyadan kurum, 
kuruluş, kişi takibi”, “Sosyal ağlar aracılığı ile yabancı uyruklu arkadaşlarınızla yazılı ve/veya 
görsel-işitsel iletişim kurma durumları”, “Sosyal medya içeriklerine yabancı dilde yorum 
yapma durumları” soruları ile orantılı bir şekilde katılımcılara sorulmuştur. Bu soruya verilen 
cevaplar ışığında, öğrencilerin sosyal medyanın farklı kültürlerden kişilerle iletişime geçme 
becerilerini geliştirdiğine inandıkları ve bunu tecrübe ettikleri görülebilmektedir. Bu 
bakımdan sosyal medya araçlarının Uygulamalı İngilizce ve Çeviri Programı açısından da 
önemli bir yere sahip olmasının gerekliliği anlaşılmaktadır.  
 
Tablo 18: Sosyal Medyanın Farklı Kültürler ya da Toplumlar Hakkında Önyargılarınızı 
Kırmaya Yardımcı Olması 
 
 

 
 
Ankete katılan öğrencilere sosyal medyanın farklı kültürler ya da toplumlar hakkında 
önyargılarınızı kırmaya yardımcı olduğunu düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur. Katılımcı 
öğrencilerin %81,5’i (106 kişi) bu soruya evet yanıtı verirken, %18,5’i (26 kişi) hayır yanıtını 
vermiştir.  
 
Bu soruya verilen yanıtlar doğrultusunda, öğrencilerin diğer toplumlar, kültürler hakkında ne 
kadar bilgi sahibi, araştırmacı oldukları ve bu bağlantıda edindikleri bilgilerle hiç 
tanımadıkları bir toplum, kültür hakkındaki (olumlu ve/veya olumsuz) ön yargılı tutumlarını 
değiştirip değiştirmediklerini öğrenmek mümkün olabilir.  Önyargılarla nötr yerine daha 
ziyade negatif bir anlam yüklenmektedir. Dolayısıyla önyargılı olunun bir başka kültürün 
fertleriyle münasebet kurma girişimleri, önyargıların (negatif düşüncelerin) bertaraf edildiği 
bir kültürün ferleriyle münasebet kurma noktasında çok daha kolay ve çok daha verimli 
olacaktır. Tarafların bir birine karşı daha toleranslı, daha sonuç odaklı olacağı varsayılabilir. 
Böyle bir ön hazırlığın/deneyimin henüz öğrencinin akademik eğitim sürecinde olduğu bir 
safhada yaşıyor olması, onun daha sonra profesyonel iş yaşamına olgunlaşarak iştirak edeceği 
anlamına gelebilir. 
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Anketin üçüncü kısmındaki sorular ise öğrencilerin dijital sözlük ve dijital çeviri araçları 
hakkındaki bilinçleri, bu araçları kullanım sıklıkları ve yabancı dillerini geliştirmeye yönelik 
hangi uygulama(ları) kullandıkları hakkında sorulan soruları içermektedir.  
 
Tablo 19: Kullanılan Dijital Sözlükler 
 

 
 
Ankete katılan öğrencilere ödev ve araştırmalarını yaparken, sosyal medyada uluslararası 
iletişim halindeyken, uluslararası haberleri takip ederken ve diğer durumlarda hangi dijital 
sözlükleri kullandıkları sorulmuştur. Katılımcılara seçmeli bir şekilde dijital sözlük isimleri 
verilmiş, belirtilenler dışında kullandıkları başka sözlükler varsa onların da isimlerini 
yazmaları istenmiştir. Bu sayede öğrencilerin dijital sözlükler hakkında ne kadar bilgi sahibi 
oldukları ve en çok hangi sözlükleri kullanmayı tercih ettikleri belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Katılımcıların %95,4’ü (124 kişi) Tureng, %43,8’i (57 kişi) Sesli Sözlük, %30,8’i (40 kişi) 
Oxford English Dictionary, %28,5 (37 kişi) Zargan, %15,4’ü (20 kişi) Dictionary.com, 
%14,6’sı (Cambridge Dictionary of American English, %7,7’si (10 kişi) The Free Dictionary, 
%4,6’sı (6 kişi) diğer sözlükleri, %2,3’ü (3 kişi) Merriam Webster kullandığını belirtmiştir. 
 
Tablo 20: Dijital Sözlük Kullanım Sıklığı 
 
 

 
 
   

Ankete katılan öğrencilere bir önceki soru ile doğru orantılı olarak, hangi sıklıkla dijital sözlükleri 
kullandıkları sorulmuştur. Katılımcılara çoktan seçmeli bir şekilde kullanım sıklıkları sunulmuştur. 
Öğrencilerin %77,7’si (101 kişi) her gün, %20,8’i (27 kişi) haftada 3-4 gün, %1,5’i (2 kişi) ayda 1-2 
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gün yanıtlarını vermiştir. 2-3 ayda bir ve hiç kullanmıyorum seçenekleri hiçbir katılımcı tarafından 
tercih edilmemiştir. Dijital sözlüklerinin bu denli sık kullanılması yine ikinci bölümdeki 12. 13 ve 14. 
sorular kapsamında sosyal medya araçlarıyla yurtdışıyla aktif ve pasif iletişimin gerçekleştiğini 
doğrulamaktadır. Aşağıdaki soruda da görüleceği üzere ödev dışında en çok sosyal medya kullanırken, 
yabancı dilde film izlerken gibi amaçlar bu sonucu pekiştirmektedir. Diğer taraftan ödev gibi araştırma 
konularında da en çok tercih edilen araç olarak dijital sözlüklerin yer alması, eğitim kapsamında 
öğrencilerin dijital sözlüklerle haşır neşir olmasını zorunlu kılmakta olduğu ve bağlamda da 
müfredatın doğru bir içeriğe sahip olduğu kanaatini doğurmaktadır. 

Tablo 21: Dijital Sözlükleri Kullanım Amaçları 

 

 

Ankete katılan öğrencilere birden fazla seçeneği işaretleyebilecekleri şekilde, dijital sözlükleri 
kullanım amaçları sorulmuştur. Belirtilenler dışında başka bir amaçla kullanıyorlarsa bunu da 
diğer seçeneği ile belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların %96,2’sinin (125 kişi) ödev 
(araştırma) yaparken, %58,5’inin (76 kişi) yabancı dilde film izlerken, %57,7’sinin (75 kişi) 
sosyal medya kanallarını ve forumları okurken, %56,9’unun (74 kişi) yabancı dilde müzik 
dinlerken ve %17,7’sinin (23 kişi) çevrimiçi bilgisayar oyunları oynarken ve %1,5’inin (2 
kişi) ise diğer seçeneklerini seçtikleri görülmektedir. 
 
Tablo 22: Bilgisayar-İnternet Destekli Dijital Çeviri Araçlarının Kullanımı 
  

 

Ankete katılan öğrencilere bilgisayar-internet destekli dijital çeviri araçlarını kullanıp kullanmadıkları 
sorulmuştur. Bu soruya verilecek yanıtlar doğrultusunda öğrencilerin dijital çeviri araçları hakkında 
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bilinçli olup olmadıklarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların %90,8’i (118 kişi) evet yanıtı 
verirken, %9,2’si (12 kişi) hayır yanıtı vermiştir.  

Tablo 23: Dijital Çeviri Araçlarını Tanıma Ve Kullanma Bilinci  
 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilere birden fazla seçeneği seçebilecekleri şekilde belirtilen dijital çeviri 
araçlarından hangisi ya da hangilerini tanıdıkları ya da aktif olarak kullandıkları sorulmuştur. 
Bu soruya verilen yanıtlar şu şekildedir: %96,6 (125 kişi) Google Translate, %54,3 (70 kişi) 
Yandex, %32,6 (42 kişi) Bing, %7 (9 kişi) Across, %5,4 (7 kişi) Google Translator Toolkit, 
%3,9 (5 kişi) SDL Trados, %1,6 (2 kişi) Wordfast, %0,8 (1 kişi) Deja Vu X, %2,3 (3 kişi) 
hiçbiri. Ankete katılan öğrencilerin en çok Google Translate uygulaması hakkında bilgi sahibi 
oldukları ve/veya bu uygulamayı daha sık kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir.  
 
Tablo 23 ve 24’de bağlantılı olarak katılımcılara bilgisayar destekli çeviri araçlarını kullanıp 
kullanmadıkları ve seçmeli şekilde sunulan dijital çeviri araçlarını kullanıp kullanmadıkları 
ve/veya en azından bu araçları tanıyıp tanımadıkları sorulmuştur. Tablo 23’de verilen 
cevaplar ışığında öğrencilerin %90,8’inin bilgisayar destekli çeviri araçlarını kullandıkları, 
Tablo 24’te verilen cevaplar doğrultusunda ise belirtilen dijital çeviri araçlarından çevrimiçi 
olarak kullanılan Google Translate ve daha sonra da Yandex çeviri uygulamalarını 
kullandıkları görülmektedir. Ancak belirtilen diğer dijital çeviri araçlarının birçoğu hakkında 
oldukça düşük yanıtlar geldiği görülmektedir. Bunun altında yatan sebebin ise diğer dijital 
araçların birçoğunun ücretli olması, kuruluma ihtiyaç duyulması ve kullanmaya başlamadan 
evvel belirli bir düzeyde eğitimle öğrenilmesinin gerekliliği gibi zorluklarının olduğu 
söylenebilir. Google Translate ya da Yandex gibi dijital sözlüklerin ise her yerden çevrimiçi, 
kurulumsuz, sonuç alıcı ve ücretsiz olmasının avantaj sağlamaktadır.  
 
Bu bağlamda, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencilerinin müfredatlarına 
(öğretim planlarına) dijital sözlük ve bilgisayar-internet destekli dijital çeviri araçlarının 
kullanımını konu alan ve bu araçlar hakkında mevcut bilinçlerini arttırabilecek derslerin 
eklenmesinin çeviri eğitimi alan kişiler için faydalı olabileceği görülmektedir.  
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Ankete katılan öğrencilere, kısa cevaplı şekilde açıklamaları için yorum yaparak cevap verecekleri 
şekilde yöneltilen “Cep telefonu, bilgisayar, tablet vb. dijital aygıt ya da yazılımlarınızı hangi dil 
seçeneğinde kullanıyorsunuz? Nedenini kısaca açıklayınız” sorusuna öğrenciler iki farklı cevap 
vermişlerdir. Ankete katılan 130 öğrenciden 81’i bu soruya “Türkçe kullanıyorum” yanıtını verirken 
49 kişi “İngilizce kullanıyorum” yanıtı vermiştir. Neden kullandıkları dili tercih ettiklerini açıklarken, 
Türkçe kullanan kişiler, ana dillerinde kendilerini daha rahat hissettiklerini, cihazların menülerindeki 
programlara daha kolay ve daha hızlı şekilde ulaşabildiklerini belirtmişlerdir. Bu soruya “Türkçe 
kullanıyorum” yanıtını veren öğrencilerin bir kısmı kısa süreli de olsa cihazlarını İngilizce 
kullandıklarını ancak karşılarına çıkan farklı (bilmedikleri) kelime ve yapılardan dolayı hızlı hareket 
edemediklerini ve bu yüzden de ulaşmak istedikleri bilgiye erişim hızlarının düştüğünü belirtmişlerdir.  

Bu soruya “İngilizce kullanıyorum” yanıtı veren kişilerse, cihazlarını İngilizce kullanmaya başladıkları 
ilk zamanlarda kelime bilgisinden dolayı zorluk çekmelerine rağmen, yabancı dilde kullanmaktan 
vazgeçmediklerini belirtmektedirler. Nedenlerini ise şu şekilde sıralıyorlar: Gündelik kelimelerle de 
olsa, İngilizce kelime bilgilerini güncel tutuyor ve bu sayede gün içerisinde cihazlarını her 
kullandıklarında dil pratiği yapmış oluyorlar. Sadece cihazların menüleri ile sınırlı olsa da teknik 
kelime ve kullanımları öğrenip, bu yapılara aşinalık kazanıyorlar. Öğrencilerin 3’de 1’inden biraz daha 
fazlasının bu zorluklara katlanıp, yabancı dillerini geliştirme motivasyonuyla teknik aygıtlarını 
yabancı dilde kullanıyor olması, yabancı dil öğrenimi konusundaki kararlılıklarını gösterdiği 
söylenebilir. Alınan cevaplardan hareketle bu göstergenin kendi başına yabancı dil öğrenme 
motivasyonu olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. 

Tablo 24: Cep Telefonu, Bilgisayar ya da Tabletinizde İndirilebilen Sözlük İşlevleri Olan 
Uygulamalardan Yararlanma Durumu   
 
 

 

 

Ankete katılan öğrencilere aktif bir şekilde cep telefonu, bilgisayar ya da tabletlerinde 
indirilebilen sözlük işlevleri olan uygulamalardan yararlanıp yararlanmadıkları sorulmuştur. 
Katılımcıların %97,7’si (127 kişi) bu soruya evet yanıtı verirken, sadece %2,3’ü (3 kişi) hayır 
yanıtı vermiştir.  
 
Ankete katılan öğrencilere, kısa cevaplı şekilde açıklamaları için yorum yaparak cevap verecekleri 
şekilde “Cep telefonu, bilgisayar ya da tabletinizde kullandığınız indirilebilen sözlük uygulamaları 
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hangileridir?” sorusu yöneltilmiş ve birden fazla seçenekle yanıt verebilecekleri belirtilmiştir. Ankete 
katılan 130 öğrenci bu soruyu yanıtlamıştır. 123 kişi Tureng sözlük uygulamasını, 19 kişi Google 
Translate uygulamasını, 15 kişi Aa İngilizce- Türkçe Sözlük uygulamasını ve 10 kişi de Sesli Sözlük 
uygulamasını kullandığını belirtmiştir. Bu tercihlerin ise öğrencilerin birinci yabancı dillerinin 
İngilizce olması hasebiyle İngilizce yabancı diline odaklı cevaplar olduğunu söylemek gerekir. Oysa 
bölümün müfredatında verilen dersler kapsamında Almanca gibi yabancı dil dersi bulunmasına 
rağmen birinci yabancı dilin odağa alındığı, bunun öncelendiği, akla bunun öncelikli olarak geldiği 
görülmektedir. 

 

 
 
 
Tablo 25: Cep Telefonlarına İndirilebilen Ve Yabancı Dilinizi Geliştirmeye Yönelik 
Programları Kullanma Durumu  
 
 

  
 
Ankete katılan öğrencilere “Yabancı dilinizi geliştirmeye yönelik kullandığınız programların 
isimleri (İngilizce kelime, gramer alıştırmaları, film replikleri vb.) ve bu programların 
içerikleri nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Katılımcıların bu soruya birden fazla seçenekle cevap 
verebilecekleri belirtilmiştir. Soruyu sadece 74 kişi yanıtlamıştır.  
 
Katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda, temel İngilizce kavramları, kelime ve cümle 
yapılarını geliştirmeye ve yapılan yanlışları görüp düzeltmeye yönelik alıştırma programı 
olan, çevrimiçi kullanılan Duolingo9 programını sıklıkla tercih ettikleri görülmektedir. Diğer 
bir yandan, Voscreen10, English Central11 isimli programları cep telefonlarına indirerek 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu programların ortak özelliği ise yabancı dizi, film ve şov, 
belgesel, çizgi film programlarından alınan replikler, kısa süreli (cümle) konuşmalar içermesi 
ve bunları (İngilizce dilbilgisi ve izleme-dinleme) alıştırmalarla eğlenceli bir şekilde 
kullanıcılara sunmasıdır.  
 

                                                           
9 https://www.duolingo.com 
10 https://www.voscreen.com 
11 https://tr.englishcentral.com/videos 
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Yine günlük yabancı dil konuşmalarını, dil kalıplarını öğrenmek ve uygulayabilmek için 
katılımcıların büyük çoğunluğu Dizibox12, Netflix13, Dizimag14 gibi program ve kanallar 
aracılığı ile yabancı dizileri takip ettiklerini, çoğu zaman bu programları İngilizce altyazılı 
izlediklerini bu sayede de duydukları söz ve yapıların görsel olarak da karşılarında olduğunda 
yanlış anlamaları engelleyebildiğini ve hangi kelimelerin nasıl telaffuz edildiğine yardımcı 
olduklarını belirtiyorlar.  
Katılımcıların bir kısmı TED Talks15 programını hem çevrimiçi olarak takip ettiklerini hem de 
bilgisayar ve cep telefonlarına indirilebilir sürümlerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu 
program içerisinde bulunan ve her geçen gün bir yenisi eklenen çok sayıda yabancı dilde 
konuşmayı kendi ilgi alanları doğrultusunda tercih ederek izlediklerini, konuşmaları izlerken 
aynı zamanda farklı birçok dilde alt yazı kullanabildiklerini, konuşma metinlerinin tamamını 
yazılı doküman şeklinde alabildiklerini ve bu sayede hem dinleme hem okuma pratiği 
yapabildiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bu programa yüklenen videolar sayesinde farklı birçok 
dilden ve kültürden düşünce ve görüşleri takip etmenin kendilerini geliştirmek adına faydalı 
olabileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir.  
 
Bir grup öğrenci yabancı dillerini geliştirmek için Youtube16 kanallarından İngilizce dilbilgisi, 
dinleme, yazma alıştırmalarını, ders anlatımlarını takip ettiklerini belirtirken, bu öğrencileri de 
içinde barındıran bir kısım öğrenci bu kanallar aracılığı ile yabancı dilde film ve programları 
izlediklerini, yabancı dilde şarkı dinlediklerini ve şarkı sözlerini daha iyi anlayabilmek için alt 
yazılı klipleri takip ettiklerini belirtmişlerdir.  
 
Öte yandan dünya gündemini ve diğer ülkelerde yaşanan sosyal, sanatsal, siyasi gelişmeleri 
spor faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak için yabancı haber kanallarını takip ettiklerini 
belirtmişlerdir. Katılımcı öğrencilerin içinde bir grup ise Facebook ve Twitter gibi sosyal 
paylaşım sitelerinde yayınlanan İngilizce caps ve karikatürleri takip ederek yabancı topluma 
ait kültürel ve dil özelliklerini öğrenerek yakından takip etme imkânı bulduklarını belirtmiştir.  
 
Son olarak ankete katılan 130 kişiden 23’ü yabancı dil öğrenmek ve öğrendikleri dili aktif bir 
şekilde sanal ve/veya gerçek ortamlarda kullanabilmek için yabancı dilde çeşitli bilgisayar 
oyunları oynadıklarını belirtmişlerdir. Bu oyunları oynarken, oyunların içeriği doğrultusunda 
teknik kelime ve bilgileri öğrendiklerini, oyunlar içerisinde var olan iletişim programları 
aracılığı ile sözlü ya da yazılı olarak yabancı kişi ya da kişilerle iletişime geçtiklerini ve bu 
sayede de öğrendikleri kelime bilgilerini aktif bir şekilde kullandıklarını belirtmektedirler.  
 

SONUÇ 

Araştırmanın cevapları bir çırpıda göz önünde bulundurulduğunda sosyal medya ve dijital çeviri 
araçlarının örneklem grubunun hali hazırda yoğun bir biçimde kullandıkları araçlar olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu araçlar vasıtasıyla da dil/kültür ve dijital aygıt kullanma becerilerini geliştirdikleri 

                                                           
12 http://www.dizibox1.com 
13 https://www.netflix.com/tr/ 
14 http://dizimag1.co 
15 https://www.ted.com 
16 https://www.youtube.com 
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anlaşılmaktadır. Bunun da ötesinde dış dünya ile irtibat kurma kanalından birinin sosyal medya ağları 
olduğu, bunların ise gelecekteki profesyonel iş yaşamlarına dönük kendilerine beceri kazandırdığı 
sonucuna varılmış ve tüm bu araçların Uygulamalı İngilizce ve Çeviri Programının müfredatı 
kapsamında eğitim malzemesi haline getirilmesi gerekliliği tespit edilmiştir. Her ne kadar öğrencilerin 
yükseköğrenimden önceki dil becerileri mezun oldukları orta öğrenimdeki okul ve program 
bakımından asgari derecede olsa da Uygulamalı İngilizce ve Çeviri Programının hazırlık sınıflarının 
öğrencileri yabancı dil konusunda belirli bir düzeye getirebildiği ve bununla da sosyal medya araçları 
kullanarak dış dünyayla iletişime geçmenin gerçekleştirildiği sonucuna varılmaktadır. Önemli olan 
bundan sonraki müfredatın da bu kapsamda değerlendirilmeye alınarak, ilgili değişikliklerin yapılıp, 
öğrencinin hali hazırda zamanının önemli bir kısmını gönüllü olarak harcadığı ve bu konuda belirli bir 
bilince sahip olduğu sosyal medya araçlarını programın eğitim malzemesi haline getirmek olacaktır.  
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MANAS DESTANINDA İLİŞKİ SÖZLERİ* 
 

Gülten KÜÇÜKBASMACI** 
 

Öz 
 
Dil ve kültür arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Kültürün hem bir ögesi hem de kültürün en önemli taşıyıcısı olan 
dil aracılığıyla ortaya konulan edebî metinlerden hareketle milletlerin karakterleri, değer yargıları ve dünyayı 
algılama biçimleri tespit edilebilir. Her dilde, günlük hayatta kurulan iletişimde belli zamanlarda ve belli 
durumlarda söylenmesi gelenekleşmiş sözler bulunmaktadır. Bu sözlere, “söz edimi”, “ilişki sözleri” ya da 
“kalıp sözler” denmektedir. Çocuğu olanlara söylenen sözler; hastaya söylenenler; hastası olana söylenenler; 
cenaze yakınlarına söylenen sözler; iş üzerindeki birine söylenenler; gurbete çıkan veya gurbetten gelenlerin 
yakınlarına söylenenler; yemek yiyene söylenenler; yeni bir kıyafet, ev vb. alanlara söylenen sözler; kişilerin 
birbirleriyle karşılaştıklarında söylenen sözler gibi pek çok durumda dile getirilen kalıplaşmış sözler 
bulunmaktadır. Türkçedeki ilişki sözlerinin pek çok dile oranla zengin ve çeşitli olduğu belirtilmektedir. Bu 
durum Türk toplumunda insanlar arası ilişkilerin daha sıkı oluşuyla açıklanmaya çalışılmıştır. İnsanlar arası 
iletişimde belli durumlarda kullanılan bu sözlerde bireyler arası ilişkilerdeki nezaket, saygı, tevazu gibi değerler; 
dua unsurları, çeşitli duyguların ifadesi ve Türk insanının dünyayı algılayış biçimi karşımıza çıkar. Buradan yola 
çıkarak Manas destanının Türkiye Türkçesindeki tercümelerinde ilişki sözleri tespit edilmiştir. Edebî metinler bir 
dilin tüm incelikleriyle işlenip karşımıza çıktığı eserlerdir. Dolayısıyla edebî metinler bir milletin kültürünün 
yeni nesillere aktarılmasında önemli rol oynarlar. Kırgız Türklerinin aynası durumunda olan Manas destanı 
incelendiğinde özellikle selamlaşma sözleri, övgü bildiren sözler açısından zengin olduğu görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kültür, kültürel bellek, Manas destanı, söz varlığı, ilişki sözleri. 
 

INTERACTION WORD PATTERNS IN THE MANAS EPIC 
 

Abstract 
 
There is a strong relationship between language and culture. Language is an element of culture as well as its 
most important carrier. Thus, language can be seen as a tool, which allows transfer of cultural elements to future 
generations. Language also allows determination of spiritual characteristics and perceptions of nations. 
Language includes each thing that the culture has. The certain words that people uses in daily interactions have 
became traditional. These words are called “words of social interaction” or “social interaction word patterns”. 
There are many “word patterns” for different occasions that peoples say to each other in many cases; who just 
have a newborn baby, what are said to the patient, the words are told to relatives of the funeral, what can be said 
to working person, words for going abroad or return from a long journey, for people who eaten food, just bought 
a new house/car and to meet each other etc. Turkish “word patterns” are numerous and richer when compared to 
those in other languages. Researchers tried to explain the reason for this by noting that human interaction in 
Turkish society consists of closer relationships. When we examine the sentence patterns that people use in 
certain situations, we see social values like kindness and respect towards one’s fellow men, humility and Turkish 
people’s perception of the outside world. Based on this statement, this study identifies certain “social interaction 
word patterns” in Turkish translations of the Manas Epic. Literary texts are forms of arts, which provide us with 
all the subtle elegance of the language. Thus, they play a very important role transferring a nation’s culture to 
new generations. When Manas Epic, which almost a mirror of Turks of Kirghiz origin is examined, it can be 
seen that the language itself is indeed very rich in interaction words. 
 
Keywords: Culture, cultural memory, Manas epic, vocabulary, interaction word patterns. 

                                                           
* Bu makale, K. Tınıstanov Isık Göl Devlet Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi tarafından 14 Nisan 2014 
tarihinde düzenlenen “Manas Phenomenon: Issues and Nev Ways of Research / Uluslararsı Manas 
Sempozyumu”nda sözlü olarak sunulan ve bildiri kitabında “Özet” metni basılan ve sözlü olarak sunulan 
bildirinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş şeklidir. 
** Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 
gkucukbasmaci@kastamonu.edu.tr 
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 GİRİŞ 
 Bir toplumun edindiği kazanımlar toplamı (Yıldırım, 2000: 33) olarak tanımlanan 
kültürün, en önemli kazanımlarından biri dildir. Kültürün bir unsuru ve yansıtıcısı olması 
bakımından dil ile kültür arasında güçlü bir bağ söz konusudur. Kültüre ait ne varsa dilde 
ifade bulur. Dil aracılığıyla meydana getirilen edebî eserler de kültürün en önemli aktarıcısı 
durumundadır. Dolayısıyla kültürel belleğin tespitinde bir millete ait edebî metinler önemlidir. 
Türk sözlü edebiyat geleneği içinde destanlar önemli yer tutar. Ozan baksı kurumunun bir 
ürünü (Çobanoğlu, 2003: 55–56) olan Türk kahramanlık destanları öncelikle sözlü kültür 
alanına aittir ve bu ortamın şekillendirdiği bir üsluba sahiptir. Sözlü kültürde düşüncenin 
kalıplardan oluştuğunu ve sözlü kalıplarla düşünme ve anlatım biçiminin bilinci ve bilinç 
dışını etkilediğini söyleyen Walter Ong, bu kalıpların bilgi yüklü olduğunu ve hatırlamayı 
kolaylaştırdığını söyler. Destan anlatıcısı da gelenekten gelen izlek ve kalıpları dinleyicinin 
önünde kelimesi kelimesine olmayan bir tekrarla tekrarlar (Ong, 1999: 37- 49, 171, 193). 
Dursun Yıldırım’a göre destanlarda kullanılan dil işlek, açık, vecizdir. Mısraların dizilişi 
Türkçenin cümle yapısına uygundur. Bu anlatım konuşma dilinin zenginliğini ve 
anlaşılırlığını yansıtır. Destanların anlatımında benzetme, tezat, mukayese gibi edebî 
unsurlarla süslü zengin bir üslup kullanılsa da hâkim unsur mübalağa sanatıdır (Yıldırım, 
2013: 66). Manas destanının da Türk destanlarının ortak üslup özelliklerine sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Anlamı güçlendirmek ve ifade zenginliği sağlamak üzere ses taklidinden 
doğmuş kelimelere; hitaplara; yer, zaman, hareket, savaş sahneleri, rüya vb. anlatmak için 
kalıp sözlere; benzetmelere, mecazlara, sıfatlara, mübalağalara yer verilmiştir (Yıldız, 1995: 
53–72). Manas destanının bu zengin üslubu ve söz varlığı içinde ilişki sözleri de yer 
almaktadır. Konuşan ve dinleyen arasındaki etkileşimi dışa vuran (Ong, 1999: 199) ilişki 
sözleri kalıplardan oluşmuştur. 
 Bir dilin söz varlığı, “bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük 
hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler” (Güncel Türkçe Sözlük 
www.tdk.gov.tr, 13.04.2015) olarak tanımlanmış olsa da söz varlığı; yalnızca bir simgeler 
kodlar bütünü olarak değil, “o dili konuşan toplumun kavramlar dünyası, maddi ve manevi 
kültürünün yansıtıcısı, dünya görüşünün bir kesiti olarak düşünülmelidir (Aksan, 2015: 15)”. 
Humboldt da bir dili konuşan milletin karakterinin, kültürünün, dünya görüşünün o dilden 
çıkarılabileceği düşüncesindedir (Akarsu, 1984: 81). O halde dilin araç olduğu bir millete ait 
edebî metinlerden o milletin kültürü, karakteri, dünya görüşü çıkarılabilir. 
 Bir dilin söz varlığının içinde günlük hayatta kurulan iletişim sırasında kullanılan, belli 
zamanlarda ve belli durumlarda söylenmesi gelenek haline gelen sözler önemli bir yer tutar. 
Bu sözlere “söz edimi”, “ilişki sözleri” ya da “kalıp sözler” denmektedir. Bu kalıp sözler, 
çocuğu olma, hastalık, ölüm, iş üzerinde olma, gurbete çıkma, yemek yeme; yeni bir kıyafet, 
ev vb. alma gibi pek çok durumda (Aksan, 2008: 169) kurulan iletişimde dile getirilmektedir. 
Jean Austin, “edimsöz” dediği bu sözleri; hüküm belirticiler, erk belirticiler, sorumluluk 
yükleyiciler, davranış belirticiler ve serimleyiciler olarak beşe ayırır ve her birini tanımlar. Bu 
çalışmada ilişki sözü olarak anılan sözlere Austin davranış-belirticilerin içinde yer vermiştir. 
Ona göre davranış-belirticiler çok karmaşıktır ve özür dilemek, tebrik etmek, övmek, taziyede 
bulunmak, ilenmek, meydan okumak gibi tutumlarla ve toplumsal davranışlarla ilgilidir 
(Austin, 2009: 162–171). Edimsel veya konuşma aktları olarak da ifade edilen ilişki sözlerinin 
ritüeller, âdet ve gelenekler tarafından kontrol edildiği ve “herhangi bir geleneksel veya ritüel 
bir davranışın parça”ları olduğu (Palmer, 2001: 166–168) üzerinde de durulmaktadır. Türkiye 
Türkçesindeki çalışmalarda söz konusu ifadeler için “kalıp sözler” (Özdemir, 2000; Erol, 
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2007; Gökdayı, 2008) dışında “ilişki sözleri” (Aksan, 2008; Cihangir, 2010), “iletişimsel 
sözler” (Toklu, 2003: 109), “sözeylem” (Doğançay ve Kamışlı, 1997; Güner Dilek, 2007; 
Kılıç, 2002) terimleri kullanılmıştır. 
 İlişki sözleri yerine “iletişimsel sözler” demeyi tercih eden Toklu bu sözleri genellikle 
toplumsal uzlaşmaya dayalı belli iletişim durumlarında alışılageldik şekilde kullanılan 
“kalıplaşmış sözcük dizileri” olarak belirler (2003: 109). Hürriyet Gökdayı (2008: 106) ise, 
“kalıp sözler” demeyi tercih ederek kalıp sözlerin belirli bir biçimde hafızada saklandığını, 
söyleneceği sırada gerekiyorsa bazı ekleme ve çıkarmalar yapılabildiğini, tek bir kelimeden 
oluşabileceği gibi, ardışık veya aralı kelimelerden de oluşabileceğini söyler. İlişki sözü ya da 
kalıp söz yerine “sözeylem” teriminin kullanıldığı da (Güner Dilek, 2007) görülmektedir. 
Atasözleri ve deyimler gibi kalıplaşmış olmakla birlikte ilişki sözleri bağlama göre; yaşa, 
cinsiyete, mekâna, zamana vb. çeşitlenebilmektedir. İnanca, başka kültürlerin etkisine, siyasi 
görüşlere bağlı olarak kalıp sözlerin kalıbının kırıldığı, değişime uğradıkları, yerlerini başka 
sözlere bıraktıkları; konuşmacıya bağlı olarak daha renkli ve ahenkli, daha akıcı ve etkili hale 
gelebildikleri (Tor, 2012: 784) ifade edilmektedir. İlişki sözlerinin ait olduğu dilin kültürü ile 
sıkı ilişki içinde olduğu da pek çok kez dile getirilmiştir. 
 Konuşanın içinde bulunduğu duruma göre ilişki sözleri beğeni, övgü, iyi dilek, uyarı, 
eleştiri, kızgınlık gibi farklı duyguları yansıtmakta; nezaket (Yaylagül, 2005) ve dua unsurları 
da içerdiği görülmektedir. İlişki sözlerinin hitap edilen kişileri sakinleştirme, uyarma, kınama 
gibi işlevlerinin (Toklu, 2003: 109) de bulunduğu belirtilmiştir. Dilin, konuşanın kendini ifade 
etme özelliği (Kıran, 2014: 727) düşünüldüğünde ilişki sözlerinin bu işlevi de yerine 
getirdiklerini söyleyebiliriz. 
 İnsan ilişkilerinde ve sözvarlığında ilişki sözleri ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Şükrü 
Akalın, yazı dili ve bölge ağızlarıyla birlikte Türkçede birkaç yüz ilişki sözü olduğunu söyler 
ve bunu insan ilişkilerine verilen öneme bağlar (2013: 56). İlişki sözleriyle ilgili yapılan 
çalışmalarda bu sözlerin toplumun gelenek göreneklerini, inanç dünyasını, yaşam felsefesi 
hakkında ipuçlarını da ihtiva ettiği belirtilmektedir (Gencay, 2012; Tor, 2012). Ayrıca ilişki 
sözleri dilin, “toplumsal konumun ve tek tek kişilerin aralarındaki ilişkilerin belirticisi” 
(Fishman, 2008: 185) olma özelliğinden dolayı bu ilişkileri belirlemede yol gösterecektir. 
 İlişki sözleri kültürlerin taşıyıcısı durumundadır. Bağlam, dil kullanımının her 
alanında olduğu gibi ilişki sözlerinin kullanımını da belirler ve yönlendirir. Belirli durumlarda 
belirli ilişki sözleri kullanılabilir. Hangi ilişki sözünün hangi durumda, kime söyleneceğini 
bağlam ve kültür belirlemektedir. Çocuğu olana söylenen bir sözle, ev alan birine söylenen 
söz aynı olmayacaktır. Sabah karşılaşılan birine söylenen selam sözü ile akşam 
karşılaşıldığında söylenen selam sözü birbirinden farklıdır. Bazı durumlarda, mesela yakını 
ölen bir kişiyle iletişime geçildiğinde, söylenen kalıp halinde kullanılan ilişki sözlerinin 
dışında bir başka söz kullanmak da mümkün olmayabilir. İlişki sözleri Gökdayı (2008: 103–
105) tarafından kullanıldıkları yer ve durumlara göre gruplandırılmıştır Bu gruplandırmaya 
göre bir grup ilişki sözünün kullanılabilmesi için bir durumun oluşması veya bir olayın 
meydana gelmesi, zorunluluk gerekmektedir. Diğer bir ilişki sözleri ise konuşma sırasında 
daha önce söylenen bir söze karşılık olarak veya söylenecek sözlerden önce kullanılır, bu 
durumda zorunluluk gerekmemektedir. Bazı ilişki sözleri de karşılıklı konuşmalarda ikili 
olarak kullanılır, biri söylendiğinde diğerinin de söylenmesi gerekir. Ancak bu 
sınıflandırmanın bazı durumlarda geçerli olmayacağı görüşünde olanlar da bulunmaktadır. 
Aynı gruba dâhil olan bir söz farklı kullanım alanına sahip olabilir (Yazıcı Ersoy, 2011: 9). 
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 Kalıp sözlerle iletilmek istenenler hayır dua ve iyi dilek, beddua ve küfür, duygusal 
tepki, selamlaşma, ayrılık, batıl inanç, istek, konuşan veya dinleyeni yüceltme, istenileni 
kabul veya ret, eleştiri veya tehdit, genel bir davranış veya düşünce, töre ve gelenek, dini 
inanç, soru cevap, özür dileme, ödüllendirme, teşekkür olmak üzere (Gökdayı, 2008: 106)  
belirli kavramsal gruplarda toplanmıştır. Habibe Yazıcı Ersoy (2011) ise Başkurt 
Türkçesindeki kalıp sözleri selamlaşma, hatır sorma, tanışma, rica etme, teşekkür, özür 
dileme, onaylama-kabul, reddetme, karşılama, vedalaşma-uğurlama, kutlama, iyi dilek 
(alkış/dua) ve kötü dilek (kargış/beddua) kalıp sözleri olarak belirlemiştir. 
 Bu çalışmada kısaca “Belli bir konuşucunun belirli bir durumda söz ya da sözce 
üretmesi” (Vardar, 1998: 191) olarak tanımlanan selamlaşmak, karşılamak, uğurlamak, hâl-
hatır sormak, doğum, ölüm, evlenme gibi belli durumlarda kullanılan sözlerin Manas 
destanında varlığı incelenecektir. Manas destanında kullanılan ilişki sözleri selamlaşma, hatır 
sorma ve karşılaşmalarda kullanılan ilişki sözleri; yolcu etme, uğurlama, vedalaşmalarda 
kullanılan ilişki sözleri; tanışma ilişki sözleri; iyi dilek, dua (alkış) için kullanılan ilişki 
sözleri; kötü dilek, beddua, lanetleme, ilenme (kargış) için kullanılan ilişki sözleri; küfür ve 
hakaret için kullanılan ilişki sözleri; konuşan veya dinleyeni övmek için kullanılan ilişki 
sözleri; uyarı ve tehdit için kullanılan ilişki sözleri; rica, istek bildirmek için kullanılan ilişki 
sözleri; söyleneni kabul etmek / onaylamak için kullanılan ilişki sözleri; söyleneni reddetmek, 
yapılanın uygun olmadığını belirtmek için kullanılan ilişki sözleri; müjde verme, müjdelik 
isteme için kullanılan ilişki sözleri; pişmanlık bildirmek için kullanılan ilişki sözleri; kız 
istemede kullanılan ilişki sözleri; rüya görme üzerine kullanılan ilişki sözleri; ölüm üzerine 
kullanılan ilişki sözleri; dini inanç bildiren ilişki sözleri olarak belirlenmiştir. İncelemede 
tespit edilen ilişki sözleri destanın Radloff’un derlediği metninden tespit edilmiştir. Radloff 
derlemesinin mısra numaraları ve Türkiye Türkçesi Naciye Yıldız’ın (1995) neşrinden 
alınmıştır. Destanda geçen ve aynı durumda kullanılan ilişki sözlerini bir arada gösterebilmek 
için de tespit edilen sözler tablolar halinde verilmiştir. 
 Selamlaşma ve Hatır Sorma İlişki Sözleri 
 Kişilerarası iletişimi başlatmada selamlaşmalar önemli bir yer tutar. Birbiriyle 
karşılaşan kişiler zaman, mekân ve ortama göre selamlaşma sözleri kullanarak iletişimi 
başlatmaktadır. Ya da karşılaştığı kişiyle iletişim kurmak istemeyen kişi selamlaşma sözlerini 
kullanmamakta veya verilen selama karşılık vermemektedir. Manas destanında da 
selamlaşmanın1 kişilerarası iletişimde önemli olduğu görülmektedir. Selamlaşma sözleri 
kişilerin birbiriyle karşılaştığı durumlarda kullanılmakta ve ardından hatır sorma sözleri de 
kullanılabilmektedir. Bu sebeple selamlaşma ve hatır sorma sözleri bir arada alınmış ve Tablo 
1’de ikiye ayrılarak gösterilmiştir. 
  

Tablo 1: Selamlaşma ve Hatır Sorma İlişki Sözleri 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

Selamlaşma ilişki sözleri 
“Asalau malııkım atam!” dedi. (R/ II, 205) “Selâmün aleyküm atam!” dedi. (Yıldız, 1995: 547) 
“Asalau malııkım, Er Kökçö, dosum!” 
“Elikime salam Alman Bet, dosum!” 
Sak salamat boldung bı, dosum?” 
“Sak salamat bolgomun, dosum! 

“Selâmün aleyküm, Er Kökçö dostum”! 
“Aleyküm selâm Alman Bet, dostum! 
Sağ selâmet oldun mu, dostum?” 
“Sağ selâmetim dostum! 

                                                           
1 Manas destanında kullanılan selamlaşma sözleri hakkında bakılabilir: Gülten Küçükbasmacı, “Selamlaşma 
Sözleri Açısından Manas Destanı”, Turkish Studies, 10/8, 2015, 1677-1696, DOI Number: 
http://dx.doı.org/10.7827/TurkishStudied.8142 
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Sagınbay esen kelgemin, dosum”! (R/II, 454–458) Sağ selâmet gelmişim, dostum”! (Yıldız, 1995: 554–
555) 

Kök Kıyas degen çoro bardı. 
“Asalay malııkim!” dedi. 
“Alikeme salay malııkim!” dedi. (R/II,762–764) 

Gök Kıyas denen çora vardı. 
“Selamün aleyküm!” dedi. 
“Aleyküm selâm!” dedi, (Yıldız, 1995: 564) 

“Asalaydan salay maliikim.” 
“Elikeme salam” dedi deyt. (R/II, 1615–6) 

“Selâmün aleyküm.” 
“Aleyküme selâm” dedi, diyor. (Yıldız, 1995: 589) 

“Asalaydan asalay maliikim, ata.” 
Eelikime salay maliikim, botom.” (R/II, 1778–
1779)  

“Esselâmdan selâmün aleyküm, ata.” 
“Aleyküme selâm, botom.” (Yıldız, 1995: 594) 

Sen asalamdan salam desengçi! 
Men alaydan eeleyki saam desemçi! (R/V, 356–7) 

Sen esselâmdan selâm desene! 
Ben aleykümden aleyküm selâm desem! (Yıldız, 1995: 
750–751) 

“Asalay malııkim Cakıp Bay atam” 
“Alııkime salam Acı Bay balam.” (R/II, 1185–
1186) 

“Selamün Aleyküm Cakıp Bay Atam” 
“Aleyküm Selâm Acı Bay Balam” (Yıldız, 1995: 576) 

Asoolan salam, ay carkın, töröm! 
Alöödön aaleyki salam, kün carkın, çorom! (R/V, 
909–910) 

“Esselâmdan selâm ay ışığı, töröm!”  
“Aleyden aleyki selâm gün ışığı, çoram” (Yıldız, 1995: 
768) 

Asalamnın salam ay carkın, töröm, 
Aloodan eeleykim salam ay carkın, çorom, (R/V, 
2081-2082)  

Esselâmdan selâm ay ışığı töröm. 
Aleykeden aleyküm selâm ay ışığı çoram, (Yıldız, 
1995: 802) 

Asaloo magalııkım Cakıp Bay, ata! 
Aelikim salam Semetey, botom. (R/VI, 808-9)  

Esselâmün aleykim Cakıp Bay, ata! 
Aleyküm selâm Semetey, botom. (Yıldız, 1995: 840) 

Asalaydan salay malııkım, 
Abeke, Köböş ek’agam. 
Aalııkeden aaliike salam, 
Kan Manastın balası, 
Kan Semetey, botom, (R/VI, 890-894) 

Esselâmdan selâmün aleyküm, 
Abeke, Köböş iki ağam. 
Aleykümden aleyküm selâm, 
Han Manas’ın balası, 
Han Semetey botom! (Yıldız, 1995: 842) 

Aleyke salam kırk çoro barıng, (R/VII, 108)  Aleyküm selâm kırk çoro, hepinize, (Yıldız, 1995: 851) 
“Salam aleykim Er Kıyas, töröm!” 
“Aleyki salam Kül Çoro, batır!”(R/VII, 1851-2) 

“Selâmün aleyküm Er Kıyas, töröm!” 
“Aleyküm selâm Kül Çora batır!”(Yıldız, 1995: 902) 

“Asalaydan salay malikim” dedi. 
“Elikeme salam” dedi. 
“Cooloçu bolsong col aytam! 
Corukçu bolsong col aytam! 
Kaydan çıgıp kelesin?” (R/II, 1584-1588) 

“Selâmün aleyküm” dedi. 
“Aleyküme selam” dedi. 
“Yolcu isen yol göstereyim! 
Mal arayıcıysan söyleyeyim, 
Nereden çıkıp geliyorsun?” (Yıldız, 1995: 588) 

“Asalaydan asalay malikim 
Kan manas batır amm bı?” 
“Elikime salam” dedi, (R/II, 1651-1653) 

“Esselâmdan selâmün aleyküm, 
Han Manas Batır sağ mı?” 
“Aleyküm selâm” dedi, (Yıldız, 1995: 591) 

Kabılan tuugan Koşoygo, 
Aga salam berdi deyt, 
……………………….. 
Esen-aman boldungbu? 
Sak salamat cürdüngbü? (R/IV, 496-7; 518-9) 

Kaplan doğan Koşoy’a 
Ona selâm verdi, diyor: 
………………………... 
Esen mesut oldun mu? 
Sağ selamet yürüdün mü? (Yıldız, 1995: 690-691) 

Asaloodan saloomalık, Ak sakal eke. 
Alike sala, bos uul, balam, 
Kaydan bir çıgıp kelesin, balam? (R/VI, 735-737)  

Esselâmdan selâm Ak sakal ake. 
Aleyküm selâm boz oğul2, balam, 
Nereden çıkıp geliyorsun, balam? (Yıldız, 1995: 838) 

Eleyki salam ay çarkın, töröm, 
Sak salamat boldungbu, töröm? 
Sanaangameni aldıngbı, töröm? 
Esinge meni aldıngbı, töröm? 

Aleyküm selâm ay ışığı töröm, 
Sağ selâmet oldun mu, töröm? 
Fikrine beni aldın mı, töröm?  
Hatırına beni aldın mı, töröm? 

                                                           
2 Tuncer Gülensoy çevirisinde “boz oğul”, “genç çocuk” olarak verilmiştir (2002: 306). 
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Anda ayttıng, Semetey: 
Eeleyki salam ay çarkın, batır, 
Sak salamat catkanım, batır, 
Sanaama seni algamın,m batır, 
Esen aman catkanım, batır, 
Eseme seni alaamın, batır. (R/VI, 612-620) 

O zaman söyledin Semetey: 
Aleyküm selâm ay ışığı, batur, 
Sağ selâmetim, batur, 
Fikrime seni almışım, batur, 
Esen, amanım, batur, 
Hatırıma seni almışım, batur. (Yıldız, 1995: 866) 

“Asalamdın salam Cakıp Bay ata! 
Aloodan eeleyki Alman Bet, balam! 
Barar cerge bolçol cok, balam, 
Sooga derge olço  cok, balam, 
Baçın barıp tes kayttıng, balam, 
… 
Baçın barıp tes kayttıng, balam, 
Nemeni kılıp cürosüng, balam, 
Ak kula aman barb’eken, balam, 
Kan töröm aman barb’eken, balam, 
Kay cerden kayttıngar, balam? (R/V, 670-682) 

“Esselâmdan selâm Cakıp Bay ata!” 
“Aleyküm selâm Alman Bet, balam! 
Varır yerde vade yok, balam, 
Sooga demeye ganimet yok, balam, 
Çabuk varıp tez döndün, balam. 
… 
Çabuk varıp tez döndün, oğlum! 
 Ne yapıp yürüyorsun, oğlum? 
Ak kula iyi miymiş, balam, 
Han töröm iyi miymiş, balam, 
Hangi yerden döndünüz, balam?” (Yıldız, 1995: 760) 

Asaloodan salam ay carkın, töröm! 
Alöödön aaleyki salam kün carkun, çorom, 
Sen ketkeli on tört kün, çorom, (R/V, 909-911) 

Esselâmdan selâm ay ışığı töröm! 
Aleyden aleyki selâm gün ışığı, çoram, 
Sen gideli on dört gün oldu, çoram, (Yıldız, 1995: 768) 

Hatır sorma ilişki sözleri 
Altay Altay degenim 
Amansıngbı degenim, 
Cabı cabı degenim 
Cakşısıngbı degenim, (R/II, 91-102) 

Altay Altay dediğim 
Sağ mısın dediğimdir, 
Cabı cabı dediğim, 
İyi misin dediğimdir, (Yıldız, 1995: 544) 

Kan ordunda ezenbi, ata, 
Kalk dağıda şügürbbi, ata?” 
Kan ordunda ezendir, botom, 
Kalk dağıda şügürdür, botom, (R/II, 1782-1785) 

Han ordasında esen mi, ata, 
Halk dahi memnun mu, ata, 
Han ordasında esendir, botom, 
Halk dahi memnundur, botom. (Yıldız, 1995: 594) 

Baçın barıp tes kayttıng, uul, 
Barın aman barsıngbı, uul? 
Barın esen barsıngbı, uul? (R/V, 837-839) 

Çabuk varıp tez döndün, oğul, 
Hepiniz sağ mısınız, oğul, 
Hepiniz esen misiniz, oğul? (Yıldız, 1995: 765) 

Amansıng bı degenim, 
… 
Körüştüngbü degenim, 
…. 
Cakşısıngbı degenim, 
… 
Töröng kaysı boluçu, 
Tölönggüt kaysı boluçu? 
Kanıng kaysı boluçu? 
Karang kaysı boluçu (R/V, 362-374) 

Sağ mısın dediğim, 
… 
Görüştün mü dediğim, 
… 
İyi misin dediğim, 
… 
Törön kim olur, 
Tölöngüt kim olur, 
Hanın kim olur? 
Halkın kim olur? (Yıldız, 1995: 750-751) 

Sak salamat boldungbu, Bakay,  
Sagınbay aman cürdüngbü, Bakay, 
Esen aman boldungbu, Bakay, 
Erikpey esen cürdüngbü, Bakay, (R/VI, 963-966) 

Sağ selâmet oldun mu, Bakay? 
Özlemeyip esen sürdün mü, Bakay?  
Esen, mesut oldun mu, Bakay? 
Sıkılmayıp esen sürdün mü, Bakay? (Yıldız, 1995: 844) 

Çaş Manas degen bar edi, 
Amanb’eken barb’eken? 
Anday neme bildingbi? (R/VI, 499-501) 

Genç Manas denilen var idi, 
Esen mi, sağ mı? 
Ondan bir şey şey duydun mu? (Yıldız, 1995: 831) 

Kanıkey degen bar ele, balam, 
Anday neme bildingbi, balam? (R/VI, 743-744) 

Kanıkey denilen var idi, balam, 
Ondan bir şey bildin mi, balam. (Yıldız, 1995: 838) 

Üç aydan beri körünbey, 
Kayda cürdüng kulunum.” (R/III, 519-520) 

Üç aydan beri görünmüyorsun, 
Nerde sürdün kulunum? (Yıldız, 1995: 612) 
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 Tablo 1’deki tespitlerden anlaşıldığı üzere destanda selamlaşma sözleri olarak 
genellikle selam veren kişinin “Asalamnın salam/“Selâmün aleyküm”; cevap veren kişinin 
“Elikime salam/Aleyküm selâm” dediği görülmektedir. Hatır sorma sözleri de selamlaşmalar 
gibi karşılıklıdır. Bir soruyu ve cevabı gerektirmektedir. “Sak salamat boldung bı/Sağ selâmet 
oldun mu”, “Esen-aman boldungbu?/ Esen mesut oldun mu?” , “Sak salamat cürdüngbü?/Sağ 
selamet yürüdün mü?”, “Kan ordunda ezenbi,/ Han ordasında esen mi”, “Kalk dağıda 
şügürbbi,/ Halk dahi memnun mu” gibi sözlerle hatır sorulduğu; “Sak salamat bolgomun/ Sağ 
selâmetim”, “Kan ordunda ezendir,/ Han ordasında esendir”, “Kalk dağıda şügürdür,/Halk 
dahi memnundur” gibi sözlerle de cevap verildiği görülmektedir. Sadece karşılaşılan kişinin 
hatırı sorulmamakta, onun temsil ettiği halkın durumu da öğrenilmek istenmektedir. Bazen de 
bir başkasının hatırı sorulmaktadır.  Ayrıca destanda bazı durumlarda hatır sorma sözleri 
karşılıksız bırakılmıştır. Selamlaşma ve hatır sorma sözlerine ata, bala, boto, batır, dost, törö, 
çora gibi unvanlarla özel isimler de eşlik edebilmektedir. Destanın kurgusunda, karşılaşan iki 
kişi birbirine selam verdikten sonra hatır sormaktadır. 
  
 Yolcu Etme, Uğurlama, Vedalaşmalarda Kullanılan İlişki Sözleri 
 Kişiler birbirlerinden uzun veya kısa süreli ayrılırken vedalaşmak için çeşitli sözler 
kullanmaktadırlar. Bu sözlerin iyi dilek içerdiği ve dua özelliği taşıdığı görülmektedir. Manas 
destanında yola çıkma sebeplerinin dışarıdan veya içerden bir düşmanla savaşmak, mücadele 
etmek için olduğu görülmekte ya da çeşitli sebeplerle kahramanlar yurtlarını terk 
etmektedirler. Tablo 2’de kişilerinin birbirlerini uğurlarken kullandığı ilişki sözleri yer 
almaktadır. 
 

Tablo 2: Yolcu Etme, Uğurlama, Vedalaşma İlişki Sözleri 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

Sak salamat bolup tır! 
Sagınbay esen bolup tır!” (R/II, 794-795) 

Sağ selamet ol! 
Özlemeyip esen ol!” (Yıldız, 1995: 565) 

Koşkuna Kökçö aman bol! (R/II, 1000) Hoşça kal, Kökçö sağ ol! (Yıldız, 1995: 571) 
“Açuuungdu basa kör, töröm! 
Akılınga tüşö kör, töröm! 
Bargan coong basıp kayt, töröm! 
Bag aldırıp andan kayt, töröm! 
Cortkondon colung coşulsun, töröm! 
Coldoşung Kıdır koşulsun, töröm! (R/V, 202-203) 

“Hiddetini basa gör, töröm! 
Aklına düşe gör, töröm! 
Vardığın düşmanı basıp dön, töröm! 
Baht aldırıp oradan dön, töröm! 
Koşuşundan yolun açılsın, töröm! 
Yoldaşın Hızır olsun, töröm!” (Yıldız, 1995: 746) 

Baydın uulu Bakay Kan, 
Ak salamat bolup tur! 
Sagınbay ezen karap tur! 
Koş kana Bakay aman bol! (R/VI, 924-927) 

Bay’ın oğlu Bakay Han, 
İyi selâmet olup dur! 
Özlemeyip esen bakıp dur! 
Akıllı Bakay mesut ol! (Yıldız, 1995: 843) 

  
 Tablo 2’ye göre destanda kişiler birbirlerini uğurlarken selamette olmalarını, esen 
kalmalarını dilemekte; Hızır’ı yoldaş tutmaktadırlar. 
 
 Tanışma İlişki Sözleri 
 İki yabancının karşılaşması sırasında kullanılan sözler diğer ilişki sözleri gibi 
kalıplaşmış durumdadır. Böyle bir durumda kişiler isimlerini, nereli olduklarını sorarak 
birbirlerinin kim olduğunu anlamaya çalışırlar. Bu durum Manas destanında “At suramak 
kelbetten, /Ad sormak adetten; Er suramak sürnöttön/ Er sormak sünnetten” denilerek 
belirtilmiştir. Destanda kişinin ismini öğrenmenin yanında soyunu öğrenmek, kimin 
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buyruğunda olduğunu öğrenmek de önemlidir. Karşılaşılan kişilerin nereden geldiklerini, 
amaçlarının ne olduğu anlamak için de belli sözlere başvurulduğundan bu sözler de tanışma 
ilişki sözleri içinde değerlendirilmiş ve Tablo 3’te gösterilmiştir. 
 

Tablo 3: Tanışma İlişki Sözleri 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

Atangnıng atı kim bolot? 
Enengnin atı kim bolot? 
… 
Altı arıştuu Oyrottun 
Akımının balası, 
Töört arıştuu Oytottun 
Tötösünün balası, 
Kıl cagaluu Oytottun 
Kıynının balası, 
Altın aydar cok belböö 
Azıs Kandın balası, 
Kara Kandın balası, 
Kabılan tuugan batırdan 
Kan Alman Bet çıktı, deyt, 
Ukşungbeele ukmuştu, Manas? 
Kördünb’ele körmüştü, Manas? 
Men KKan Alman Bet özümün.” (R/II, 1661-1686) 

Atanın adı nedir? 
Ananın adı nedir?  
… 
Altı boylu Oyrot’un 
Hâkiminin balası, 
Dört boylu Oyrot’un 
Törösünün balası, 
Kıl yakalı Oyrot’un 
Yiğidinin balası, 
Altın perçemli, saçaklı kuşaklı 
Aziz hanın balası 
Kara Han’ın balası, 
Kaplan doğan batırdan 
Han Alman Bet çıktı, diyor, 
İşittin mi işitmişi, Manas? 
Gördün mü görmüşü, Manas? 
Ben Han Alman Bet’İn kendisiyim.”  (Yıldız, 1995: 
590-591) 

Kaydan kelgen sen çalsıng? 
Kayda bargan sén çalsıng? (R/III, 672-673) 

Nerden gelen ihtiyarsın? 
Nereye varan ihtiyarsın? (Yıldız, 1995: 616) 

 “Cooloçu bolsong col aytam! 
Corukçu bolsong col aytam! 
Kaydan çıgıp kelesin?” (R/II, 1584-1588) 

 “Yolcu isen yol göstereyim! 
Mal arayıcıysan söyleyeyim, 
Nereden çıkıp geliyorsun?” (Yıldız, 1995: 588) 

Cooloçı bolsong col aytam, 
Corukçu bolsong mal aytam! 
Kaydan çıgıp kelesin?” (R/II, 118-120) 

“Yolcu isen yol gösteririm, 
Arayıcı isen mal söylerim, 
Nereden çıkıp geliyorsun?” (Yıldız, 1995: 589) 

“Cooloçı bolsong col aytam, 
Corukçu bolsong col aytam, 
Kaydan bir çıgıp kelesin?” 
… 
Men colooço, çolooçı, ake, 
Coldo cürüp kelemin, ake, 
Coldu bir surap kelemin, ake. (R/VI, 483-485) 

“Yolcu olsan yol söylerim, 
Hayvan arıyorsan mal söylerim, 
Nereden çıkıp geliyorsun?”  
… 
Ben yolcu, yolcu, ake, 
Yolda sürüp geliyorum, ake, 
Yolu sorup geliyorum, ake. (Yıldız, 1995: 830) 

Töröng kaysı boluçu, 
Tölönggüt kaysı boluçu? 
Kanıng kaysı boluçu? 
Karang kaysı boluçu (R/V, 362-374) 

Törön kim olur, 
Tölöngüt kim olur, 
Hanın kim olur? 
Halkın kim olur? (Yıldız, 1995: 750-751) 

Kaysı caktan kelesing, baykuş, 
At suramak kelbetten, baykuş, 
Er suramak sürnöttön, baykuş, 
… 
Kaysı caktan kelesing, baykuş? (R/V, 411-415) 

Hangi taraftan gelirsin, baykuş? 
Ad sormak adetten, baykuş, 
Er sormak sünnetten baykuş, 
… 
Hangi taraftan geliyorsun, baykuş? (Yıldız, 1995: 752) 

“Abışka, kaydan kelesin, 
At suramak kelbetten, 
Er suramak sürnöttön, 
Abışka, tün camınıp kelesin, 
Töndö kayda barasın?” (R/V, 1793-1797) 

“İhtiyar nereden geliyorsun? 
Ad sormak gelenekten, 
Er sormak sünnetten, 
İhtiyar, gece saklanıp geliyorsun, 
Gecede nereye varacaksın?” (Yıldız, 1995: 794) 
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 Tablo 3’e göre “Atangnıng atı kim bolot?/ Atanın adı nedir?; Enengnin atı kim bolot?/  
Ananın adı nedir?” denerek kişinin soyu; “Töröng kaysı boluçu,/ Törön kim olur” ve “Kanıng 
kaysı boluçu? Hanın kim olur?” denerek kimin buyruğundan olduğu ve böylece kişinin 
tanınmaya çalışıldığı görülmektedir. Karşılaşılan kişilerin niyetini anlamak onları tanımak 
için önemlidir. Bu durumda “Cooloçu bolsong col aytam!/ Yolcu isen yol göstereyim!; 
Corukçu bolsong col aytam!/Mal arayıcıysan söyleyeyim” denilerek karşılaşılan kişinin kim 
olduğu anlaşılmaya, kişi tanınmaya çalışılmaktadır.  
 
  İyi Dilek, Dua (Alkış) İçin Kullanılan İlişki Sözleri 
 Kişilerin birbirlerine karşı iyi dileklerini bildirdiği dualar/alkışlar kişilerarası 
iletişimde karşımıza çıkmaktadır. Diğer ilişki sözleri gibi kalıp şeklinde bulunan iyi dilek ve 
dua sözlerinden bir milletin değer yargılarını, inançlarını tespit etmek mümkündür. Manas 
destanında tespit edilen alkış ve dualarda3 Allah’tan, Hızır’dan, meleklerden ve ruhlardan 
yardım talep edildiği görülmektedir. Tablo 4’te destanda geçen iyi dilek, dua ilişki sözleri yer 
almaktadır. 
 

Tablo 4: İyi Dilek, Dua (Alkış) İlişki Sözleri 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

Sol cagına Koca Kıdır duka etken, …(R/I, 128) Son yanına Koca Kıdır dua etmiş,4… (Yıldız, 1995: 
540) 

Koco Kıdır kaşında,… (R/I, 131) Koca Kıdır yanında5… (Yıldız, 1995: 541) 
Astıngnan adam buubasın! 
Artıngnan adam kuubasın! (R/II, 332-333) 

Önünden adam bağlamasın! 
Ardından adam kovamasın! (Yıldız, 1995: 551) 

Arbaktarıng koldosun! 
Beriştelerin kötörsün! 
….. 
Berişteler kötörsün, 
Arbaktarın cölösün! (R/II, 400-404) 

Ervâhların himaye etsin! 
Ferişten yükseltsin! 
…… 
Ferişten yükseltsin! 
Ervâhların himaye etsin!6 (Yıldız, 1995: 553) 

A Kudayım! A Kocom! 
Amanatka sabır koy! (R/III, 292-293) 

 Ey Hudam! Ey Hocam! 
Emanete sabır koy! (Yıldız, 1995: 605) 

Mingge cete caşasın! (R/III, 2515)  Bine kadar yaşasın! (Yıldız, 1995: 670) 
Koco Kıdır car büssün! (R/VI, 573) Koca Kıdır yar olsun! (Yıldız, 1995: 833) 
Bir eşeng Kuday car büssün! (R/VI, 570) İşini Huda yar kayırsın! (Yıldız, 1995: 833) 

  
 Tablo 4’te yer alan iyi dilek ve dua ilişki sözlerinde Hızır’ın darda kalan kişilerin 
yardımcısı olarak önemli olduğu anlaşılmaktadır. Kişinin uzun bir ömür yaşaması dileği de iyi 
dilek ilişki sözü olarak karşımıza çıkmaktadır. “Astıngnan adam buubasın!/ Önünden adam 
bağlamasın!, Artıngnan adam kuubasın! Ardından adam kovamasın!” diye dua edilerek 
kişinin işlerinin rast gitmesi dilenmektedir. 
 
 Kötü Dilek, Beddua, Lanetleme, İlenme (Kargış) İçin Kullanılan İlişki Sözleri 

                                                           
3 Daha geniş bilgi için bakılabilir: Mehmet Emin Bars, “Manas Destanı’nda Alkış ve Kargışlar”, ASOS 
JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2/1, Haziran 2014, s. 200-221. 
4 Tuncer Gülensoy şöyle çevirmiştir: “Sol yanını Koca Hızır kollasın, (2002: 32)” 
5 “Koca Hızır dibinde (olsun) (Gülensoy, 2002: 32)” 
6 Bu mısralar Gülensoy’da şöyle çevrilmiştir: “(Seni) ruhların korusun! /Meleklerin yardımcı olsun!/…/Melekler 
yardımcı olsun!/Ruhlar (seni) desteklesin! (2002: 32)” 
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 Kişiler kendisine, yakınlarına, topluma ya da inançlarına zarar vereceğini düşündükleri 
kişiler için kötü dilekler içeren kargışlarda bulunurlar. Kargışların herhangi bir kötülüğe 
uğrayan kişinin çaresizliğinin neticesi olduğunu ve kişiyi rahatlattığını söyleyebiliriz. Manas 
destanında kargışların7 karşıdaki kişiye yöneltilmesinin yanında kişinin bir şarta bağlı olarak 
kendisi hakkında da kargışta bulunduğu görülmektedir. Tablo 5’te destanda tespit edilen ve 
kötü dilek, beddua, lanetleme, ilenme (kargış) içeren ilişki sözleri belirtilmiştir. 
 

Tablo 5: Kötü Dilek, Beddua, Lanetleme, İlenme (Kargış) İlişki Sözleri 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

“Tuudurbay tuna çöksöngçü! 
Uçurbay kurup kalsangçı! (R/II, 285-286) 

“Doğurtmayıp dinip çöksene! 
Uçurmayıp kuruyup kalsana!8 (Yıldız, 1995: 550) 

Buskan işi buzulsun! 
Carıgan kişi carılsın! (R/II, 838-839) 

Fesatların işi bozulsun! 
Fâsit kişi çatlasın! (Yıldız, 1995: 556) 

Ant çert sening moynunga 
Men antıngnan kutuldum.” (R/II, 1001-1002) 

Ant şart senin boynuna, 
Ben andından kurtuldum.” (Yıldız, 1995: 571) 

Tüptü sen beren kal! (R/II, 1080) Tamamen sen kahrol! (Yıldız, 1995: 573) 
Alıng kelse alıp kan! 
Alıng cetpese kongşu ittey kangşıla turup kal! 
(R/III, 166-167) 

Kuvvetin gelirse alıp kan! 
Kuvvetin yetmezse komşu iti gibi ürüp kal! (Yıldız, 
1995: 602) 

Astı Coloy ongbo dep, (R/IV, 1854)  Asla Coloy onma deyip9 (Yıldız, 1995: 730) 
Barganın kelbe, töröm! 
Kaytıp üyüng körbö, töröm! 
Kanıkeydi kupça, töröm! 
Bülküldöktön tartpa, töröm! 
Kara oosına kan tolsun, töröm! 
Kayrılgısıs kün tuusın, töröm! 
Kargap turup kaldı (R/V, 229-23) 

Vardığından gelme, töröm! 
Dönüp evini görme, töröm! 
Kanıkey’i kucaklama, töröm! 
Bülküldökten çekme, töröm! 
Kara ağzına kan dolsun, töröm! 
Hayırsız gün doğsun, töröm! 
İlenip durup kaldı, (Yıldız, 1995: 747) 

Oşunu kalptın men aysam, töröm, 
Kabırgandan kagınıp, töröm, 
Kan tükürüp ölöyn, töröm! (R/V, 2106-2108) 

O yalanı ben söylersen, töröm, 
Kaburgadan kakınıp, töröm, 
Kan tükürüp öleyim, töröm! (Yıldız, 1995: 802) 

Kara oosıng kan tolsun! 
Kayrılgısıs kün tuusun! 
Mında turgan cılkını! 
Bir oosına cin tolsun! 
Birikisis kün tuusın, (R/VII, 427-431) 

Kara ağzın kan dolsun! 
Hayırsız gün doğsun! 
Burada duran yılkıyı! 
Bir ağzına cin dolsun! 
Hayırsız gün doğsun! (Yıldız, 1995: 861) 

Körgön künü kurusun! 
İçken susu kurusun! (R/VII, 1417-1418)  

Gördüğü günü kurusun! 
İçtiği suyu kurusun! (Yıldız, 1995: 890) 

Uunın tübü uu bolot, 
Kuunın tübü kuu bolot, 
Akının kısı Ay Çörök 
Balang-minen kurup kal! (R/VII, 1436-1438) 

Ağunun dibi ağu olur, 
Kurunun dibi kuru olur, 
Alın’ın kızı Ay Çörök  
Balan ile kuruyup kal! (Yıldız, 1995: 890) 

  
 Tablo 5’te yer alan ilişki sözleri incelendiğinde bu sözlerle kişinin helak olması, 
ölmesi, kötü gün görmesi, çocuk sahibi olmamasının istendiği görülecektir. Ayrıca Tablo 5’in 
verileriyle Tablo 4’ün verileri karşılaştırıldığında Manas destanında alkıştan daha çok kargış 
içeren sözlerin yer aldığı dikkat çekecektir. 
                                                           
7 Daha geniş bilgi için bakılabilir: Mehmet Emin Bars, “Manas Destanı’nda Alkış ve Kargışlar”, ASOS 
JOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2/1, Haziran 2014, s. 200-221. 
8 Bu mısralar Gülensoy’da şöyle çevrilmiştir: “Doğurttuğun evlattan yoksun olasın, /(Onu) uçuramadan kuruyup 
kalasın! (2002: 43)” 
9 “Hiçbir zaman iyilik yüzü görme (Gülensoy, 2002: 211)” 
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 Küfür ve Hakaret İçin Kullanılan İlişki Sözleri 
 Destanda kişiler onaylamadıkları bir durumla karşılaştıklarında ya da kendi fikirlerinin 
kabul edilmesini istediklerinde karşısındakine küfür ve hakaret içeren sözler de 
söylemektedirler. Walter Ong sözlü kültürün düşünce ve anlatım biçiminin bazı ortak 
özellikler sergilediğini söyler ve bunlar arasında “mücadeleci eda”yı sayar (1999: 60). Ona 
göre sözlü sanat biçimlerindeki şiddet sözlü kültürün yapısıyla ilgilidir. Kişilerin birbirleri 
karşısında gücünü göstermesinin bir yolu da dil aracılığıyla gerçekleşir. İşte bunun bir 
göstergesi olan küfür ve hakaret sözleri Tablo 6’da gösterilmiştir. 
  

Tablo 6: Küfür ve Hakaret İlişki Sözleri 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

“Atanıng körün it Kökçö! 
Sening bu kebing it uksun! 
Kabırga caap bit uksun! 
Kangkıldap bir ürgöp it uksun! 
Atangnın körün it Kökçö! 
Sakalıng tolgon bit Kökçö! 
Korolunung it baksan, 
Kotogung başın bit baskan, (R/II, 958-965) 

“Atanın kabri, it Kökçö! 
Senin bu sözünü it duysun! 
Kabrine bit dolsun! 
Öldüğünde inleyip it ulusun! 
Atanın kabri, it Kökçö! 
Sakalına dolmuş bit, Kökçö! 
Ağılını it basmış,  
Götünü başını bit basmış, (Yıldız 1995, 570) 

Mal üçün ölgön it Manas, (R/III, 168) Mal için ölen it Manas, (Yıldız, 1995: 602) 
Menin kabaktagı kakçıgan bogun kemirgen, (R/III, 
883) 

Benim çukurdaki kurumuş b..umu kemir, (Yıldız, 1995: 
622) 

Kangkıldagan it kakpa! 
Kangkıldabay üşük cat ! (R/III, 1397-1398) 

Uluyan it bağırma! 
Ulumayıp donup yat!10 (Yıldız, 1995: 628) 

Kara bet kele catpaybı? (R/III, 1510) Kara yüzlü gelmiyor mu? (Yıldız, 1995: 640) 
As busurman kurgurdu, (R/IV, 790, 1253) Az Müslüman kahrolasıyı (Yıldız, 1995: 699, 712) 
Püü! Oronggo betinge, (R/IV, 1382, 1393) Püü! Oronggo yüzüne, (Yıldız, 1995: 716) 
Kurugan Kalmak ne deysin? (R/IV, 1923) Kahrolası Kalmak ne diyorsun? (Yıldız, 1995: 732) 
… baykuş, (R/V, 376-383, 405-415) … baykuş (Yıldız, 1995: 751, 752) 
Asıl eçek sayıpsın, çirkin, 
Kuday kılgan mayıpsın, çirkin, 
Orto cerin oydurgan, çirkin, 
Emçegim koydurgan, çirkin, 
Akılı cokton aytasın, çirkin, (R/V, 765-769) 

Asil işe yaramaz yaşlısın, çirkin! 
Huda’nın yarattığı özürlüsün, çirkin! 
Orta yerini oyduran, çirkin, 
Memelerini bıraktıran, çirkin, 
Aklın olmadığı için söylüyorsun, çirkin! (Yıldız, 1995: 
763) 

Çık it! dep çoga kalat… (R/V, 1025) “Defol it!” deyip çıktı,… (Yıldız, 1995: 771) 
Kanıkey kugur tanıbayt. (R/VI, 480) Kanıkey kahrolası tanımıyor. (Yıldız, 1995: 830) 

 
 Tablo 6’ya göre kişiler birbirine hakaret ederken atalarını, davranışlarını, görünüşlerini 
ele almakta; kişiyi köpeğe, baykuşa benzetmekte ve karşısındakinin yüzüne tükürmektedir. 
 
 Konuşan veya Dinleyeni Övmek İçin Kullanılan İlişki Sözleri 
 Karşılıklı iletişim sırasında kişiler birbirlerini hitap ederken onları onurlandıracak, 
övecek, gönüllerini okşayacak sözler söylemektedirler. Bu durumun kişiler arası iletişimi 
güçlendirdiğini, iletişimin seyrini olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Destanda yüz yüze 
iletişim sırasında söylenen bu sözler de ilişki sözleri arasında değerlendirilmiştir. Övgü sözleri 
sözlü kültürlerde çok karşımıza çıkan sövüp saymaların zıddı olarak oldukça yer tutmaktadır 

                                                           
10 Bu mısra Gülensoy’da şöyle çevrilmiştir: “Vıyaklama sakin yat! (2002: 128)” 
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(Ong, 1999: 61). Manas destanında tespit edilen övgü sözleri Tablo 7’de belirtildiği 
şekildedir. 
 

Tablo 7: Övgü İlişki Sözleri 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

Kökröktö canım bir dosum, 
Kömököydö tilim bir dosum ! (R/II, 409-410, 899-
900) 

Göğüste canım bir dostum, 
Ağızda dilim bir dostum, (Yıldız, 1995: 553, 568) 

“Kökröktö canım bir dosumsun, 
Bokçodoğu tonum bir dosumsun.  (R/II, 480-481) 

“Göğüste canım bir dostum, 
Bohçadaki elbisem gibi dostumsun. (Yıldız, 1995: 
556) 

Kökröktö canım bir dosum, 
Kömököydö tilim bir dosum ! 
Oktaluuda malım bir dosum, 
Bokçoluuda tonum bir dosum, (R/II, 899-902) 

Göğüste canım bir dostum, 
Ağızda dilim bir dostum, 
Oktaluda malım bir, 
Bohçalıda donum bir, (Yıldız, 1995: 568) 

Atı cakşı ay carkın töröm, 
Özü cakşı kün carkın töröm. (R/IV, 946-947, 577-
578, 2296-2297, 2398-923) 

Adı yahşı/güzel ay ışığı töröm, 
Kendi yahşı/güzel ay ışığı töröm, (Yıldız, 1995: 703, 
757, 809, 811) 

Atı cakşı ay carkın ata, 
Özü cakşı kün carkın ata. (R/V, 697-698, 1381-1382, 
1399-1400, 1406-1407) 

Adı yahşı ay ışığı töröm, 
Kendi yahşı ay ışığı töröm, (Yıldız, 1995: 761, 782) 

Atı cakşı ay carkın töröm, (R/IV, 1356, 1754) Adı yahşı ay ışığı töröm, (Yıldız, 1995: 715, 727) 
Asıl çoram ay carkın, 
Tooba çoram kün carkın, (R/IV, 1370-1371) 

Asil çoram ay ışığı, 
Tövbe çoram gün ışığı, (Yıldız, 1995: 716) 

Asıl töröm ay carkın, (R/V, 1860) Asil töröm ay ışığı, (Yıldız, 1995: 772)     
E alda töröm ay carkın, 
E tooba töröm kün carkın, (R/IV, 1475-1476) 

E ilahî töröm ayışığı, 
E tövbe töröm gün ışığı, (Yıldız, 1995: 699) 

Anday bolso ay carkın, çorom, 
Özü cakşı kün carkın, çorom, (R/IV, 1612-1613) 

Öyle olsa ay ışığı, çoram, 
Kendisi yahşı, gün ışığı, çoram, (Yıldız, 1995: 723) 

Attanbagın ay carkın töröm! (R/IV, 1923) Atlanmayın ay ışığı töröm! (Yıldız, 1995: 732) 
Kabılanım ay carkın töröm, 
…. 
Kabılanım kün carkın töröm, (R/V, 91, 93) 

Kaplanım ay ışığı töröm, 
… 
Kaplanım gün ışığı töröm, (Yıldız, 1995: 743) 

Kabılanım ay carkın, uul, (R/V, 803, 813) Kaplanım ay ışığı, oğul, (Yıldız, 1995: 764-5) 
Attanbaçı ay carkın, töröm, 
Attanbagın kün carkın töröm, (R/V, 214-215) 

Atlanmasana ay ışığı töröm, 
Atlanma gün ışığı, töröm, (Yıldız, 1995: 746) 

Aynalayn ay carkın töröm! (R/V, 1042; VII, 457, 
1115) 

Aynalayım11 ay ışığı töröm, (Yıldız, 1995: 772, 861, 
882) 

Aynalayn ay carkın, töröm! (R/VI, 623; VII, 34) Aynalayım ay ışığı, töröm! (Yıldız, 1995: 866, 849) 
Aynalayn ay carkın, uul, 
Özü cakşı kün carkın, uul, (R/V, 1262-1263) 

Aynalayım ay ışığı oğul, 
Kendisi yahşı gün ışığı oğul, (Yıldız, 1995: 778) 

 
 Tablo 7’de yer alan övgü ilişki sözleri incelendiğinde kişilerin birbirlerini överken 
daha çok güneşi ve ayı benzetme unsuru olarak kullandıkları görülmektedir. Bu övgülerde 
kişinin konumuna veya kişilerin birbiriyle ilişkilerine göre dos, çora, uul ve törö gibi 
kelimeler de yer almaktadır. Ayrıca Tablo 6’nın verileriyle Tablo 7’nin verileri 
karşılaştırıldığında Manas destanında övgü ilişki sözlerinin küfür ve hakaret ilişki sözlerinden 
daha fazla olduğu görülecektir. 
 
  
                                                           
11 Gülensoy “aynalayım” kelimesini “kurban olduğum” şeklinde çevirmiştir (2002: 248). 
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 Uyarı ve Tehdit İçin Kullanılan İlişki Sözleri 
 Destanda anlatılan mücadeleye dayanan hayat tarzında karşıdakini korkutmak, 
kararından vazgeçirmek ve karşısındakine gücünü göstermek için kullanılan sözler 
bulunmaktadır. Bu sözlerden bazıları karşısındakini uyarmak, tehdit etmek için kullanılırken 
bazıları da tehdidinde ne kadar kararlı olduğunu göstermek için kendine yönelik bedduayı da 
içermektedir ve Tablo 8’de bu ilişki sözleri sıralanmıştır. 
 

Tablo 8: Uyarı ve Tehdit İlişki Sözleri 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

Mening Alman Bet adım kurusun! (R/II, 984, 
987,994, 999) 

Benim Alman Bet adım kurusun! (Yıldız, 1995: 570-
571) 

Kebiçingdi tikpesem, 
Sening kempitingdi sikpesem, 
Kılıçıngdı tikpesem, 
Kıs kelingdi sikpesem, 
Eşigingnin köönçök 
Kılıç-minen buspasam, 
Tötögölüü bos üyüng 
Töşkö süröy salbasam, 
Erkimsigen eringdi 
Kamçıga çenep kırbasam, 
Alman Bet adım kurusun! (R/II, 966-976) 

Kebiçini dikmezsem, 
Senin kocakarını …. 
Kılıcını dikmezsem, 
Kızını gelininin … 
Eşiğini gönlümce, 
Kılıç ile bozmazsam, 
Tötögülü boz obanı, 
Yamaca sürmezsem, 
Erlik taslayan erini, 
Kamçıya göre paylaşmazsam, 
Alman Bet adım kurusun! (Yıldız, 1995: 570) 

Tüşümdü buzuk corusa 
Uulu ketet Urumga 
Kızı ketet Kırımga (R/II, 1209-1211) 

Düşümü bozuk yorarsa, 
Oğlu gidecek Urum’a, 
Kızı gidecek Kırım’a. (Yıldız, 1995: 577) 

Başıngdı koyday kesemin, 
kanıngdı suday tögömün.” (R/II, 1286-7)   

Başını koyun gibi keseceğim. 
Kanını su gibi dökeceğim.” (Yıldız, 1995: 579) 

Kara bet saa kılbasam! (R/III, 1343, 1366) Kara yüzlü seni kılmazsam!12 (Yıldız, 1995: 636) 
Körünbögün kösümö! 
Colobog’un özümö! (R/III, 1667-8)  

Görünme gözüme 
Yaklaşma özüme! (Yıldız, 1995: 645) 

 Körünbösün kösümö! 
Tarınbasa özümö! (R/IV, 49-50)  

Görünmesin gözüme! 
Darılmasın özüme! (Yıldız, 1995: 677) 

Tarınbasın özümö, 
 Körünbösün kösümö! (R/IV, 62-3)  

Darılmasın özüme, 
Görünmesin gözüme! (Yıldız, 1995: 677) 

Kıyratarmın kalasın, 
Iılatarmın balasın. (R/IV, 806-807)  

Kırarım kal’asını 
Ağlatırım balasını. (Yıldız, 1995: 699) 

Ak Kula saa kılbasam, 
Kergilçek başıng kespesem, 
Keng coorıngdı oybosom, 
Col üstünö soybosom, 
Börü-minen kuskunga 
Böödö toyup kılbasam. (R/IV, 1457-1462) 

Ak Kula sana kılmazsam, 
Gerilmiş başını kesmezsem, 
Geniş sırtını oymazsam, 
Yol üstünde soymazsam, 
Kurt ile kuzguna 
Yiyecek kılmazsam. (Yıldız, 1995: 718) 

Buda kebi calgançı bolso, 
Başın koydoy keseli! 
Kanın suday tökölü! (R/V, 646-648) 

Bunun sözü yalancı olursa, 
Başını koyun gibi keselim! 
Kanını su gibi dökelim! (Yıldız, 1995: 759) 

Başıngdı koydoy kespesem! 
Kanıngdı suday tökpösöm! (R/VI, 373-374) 

Başını koyun gibi kesmezsem! 
Kanını su gibi dökmezsem! (Yıldız, 1995: 827) 

Körgön künüm kurusun, 
İçken suum kurusun! (R/VII, 1779-1780) 

Gördüğüm günüm kurusun! 
İçtiğim suyum kurusun! (Yıldız, 1995: 852) 

... 
Öştöböy öçüm albasam, 

… 
Alınmamış öcümü almazsam 

                                                           
12 “Kara yüzlü sana gösteririm! (Gülensoy, 2002: 127)” 
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Kektebey kegim albasam, 
Ay Çörök atım kurusun! (R/VII, 1480-1482)  

Alınmamış intikamımı almazsam, 
Ay Çörek adım kurusun! (Yıldız, 1995: 891) 

Koydoy başıng kespesem, 
Suday kanıng tökpösöm, 
Kara Bii atım kurusun! (R/VII, 1579-1581, 1699-
1700, 1769-1770) 

Koyun gibi başını kesmezsem, 
Su gibi kanını dökmezsem, 
Kara Bii olan adım kurursun! (Yıldız, 1995: 894, 898, 
900) 

  
 Tablo 8’de yer alan uyarı ve tehdit ilişki sözleriyle kişiler birbirlerini akrabalarına 
zarar vermekle, öldürmekle, vatanından uzaklaştırmakla, küçük düşürmekle, evini yurdunu 
dağıtmakla uyarmakta ve daha da ileri giderek tehdit etmektedirler. 
 
 Rica, İstek Bildirmek İçin Kullanılan İlişki Sözleri 
 Dilbilimsel nezaket içinde değerlendirilen (Ersoy Yazıcı,  2011: 23) rica bildiren ilişki 
sözleri destanda az yer tutmaktadır. Tespit edebildiğimiz iki kullanım şekli Tablo 9’da 
verilmiştir. 

 
Tablo 9: Rica, İstek İlişki Sözleri 

Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 
Surasamda bolbodu, (R/II, 315-316) Rica etsem de olmadı, (Yıldız, 1995: 551)  
Sen balangdı taştaba! (R/II, 328) Sen balanı atma! (Yıldız, 1995: 551)  

 
 
 Söyleneni Kabul Etmek / Onaylamak İçin Kullanılan İlişki Sözleri 
 Söz konusu ilişki sözleriyle kişi karşısındakinin söylediklerini, davranışlarını kabul 
ettiğini, uygun bulduğunu, onayladığını belirtir. Bunun için de kalıp halde kullanılan sözlere 
başvurur. Tablo 10’da kabul, onay ilişki sözlerine yer verilmiştir. 
 

Tablo 10: Kabul / Onay İlişki Sözleri 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

“Makıl bolot, cöp bolot, Cakıp! (R/I, 145; VII, 48) “Makul olur, uygun olur, Cakıp! (Yıldız, 1995: 541, 
849)  

Barekeldey özüngö, 
Maşır boldum sözüngö, 
Razı boldum özüngö, 
Beyil boldum sözüngö! (R/III, 1071-1074) 

Barekeldey özüne,13 
İsabetli buldum sözünü, 
Razı oldum özüne, 
Kabul ettim sözünü, (Yıldız, 1995: 628) 

Cakşı ayttıng Cakıp Kan, 
Sen tilingdi alalı, 
Aytkanıngdı bololu! (R/III, 1974-1976) 

İyi söyledin Cakıp Han, 
Senin dilini alalım 
Söylediğini yapalım! (Yıldız, 1995: 654) 

Beerikeldi eringe çorom! 
Razı boldum özüngö çorom! 
Cırgap kaldım sösüngö çorom! (R/III, 1989-1991) 

Uygun oldu erliğine çoram! 
Razı oldum özüne çoram! 
Hayran kaldım sözlüne çoram! (Yıldız, 1995: 655) 

Bul aytkanıng ep eken, (R/IV, 1170)  Bu söylediğin akıllıca idi, (Yıldız, 1995: 710) 
Le’pay taksır? deydi, (R/VII, 1758) Emrediniz taksir? dedi, (Yıldız, 1995: 900) 

 
 Tablo 10 incelendiğinde kişinin söylenenleri doğru bulduğunu, onayladığını ve kabul 
ettiğini belirtmek için “makıl bolot/makul olur”, “cöp bolot/uygun olur”, “Maşır 
boldum/isabetli buldum”, “razı boldum/razı oldum”, “beyil boldum/kabul ettim”, “cakşı 
ayttıng/iyi söyledin” gibi sözlere başvurulduğu görülmektedir. 
                                                           
13 Bu mısra Gülensoy’da şöyle çevrilmiştir: “Tebrikler olsun sana (2002: 119)” 
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 Söyleneni Reddetmek, Yapılanın Uygun Olmadığını Belirtmek İçin Kullanılan 
İlişki Sözleri 
 Bazı durumlarda kişi karşısındakinin söylediklerini, davranışlarını kabul etmeyecek, 
uygun bulmayacak, onaylamayacaktır. Destanda özellikle kahramanın iç ve dış düşmanlarıyla 
mücadele etmek ya da herhangi bir sebeple evinden, yurdundan ayrıldığı durumlarda bu 
durumun onaylanmadığını belirtmek, yolcuyu yolundan çevirmek için başvurulan sözlerle 
karşılaşılmaktadır. Her seferinde bu durumu belirtmek için aynı sözler kullanıldığından 
çalışmada bu sözler ilişki sözleri içinde değerlendirilmiş ve Tablo 11’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 11: Reddetme İlişki Sözleri 

Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 
Sar’ala’nın başın bura tur! (R/V, 895) Sarı Ala’nın başını çeviredur! (Yıldız, 1995: 767) 
Atıngnın başın bura tur, botom, 
Astıng bir cerge tura tur, botom, (R/V, 1723-1724)  

Atının başını çeviredur, botom, 
Önündeki bir yere duradur, botom, (Yıldız, 1995: 792) 

Sa’ala başın bura tur! 
Astıng cerge tura tur! (R/V, 2191-2192)  

Sarı Ala’nın başını çeviredur! 
Altındaki yerde duradur! (Yıldız, 1995: 806) 

Ayanlayn Semetey, botom, 
Atıngnın başın buratır, 
Oşu cerge tura tur, (R/VI, 846-848; VII, 925-926) 

Aynalayım Semetey botom, 
Atının başını çeviredur, 
Bu yerde duradur, (Yıldız, 1995: 841, 875) 

Atıngnın başın bura tur, 
Astıng cerge tura tur, (R/VII, 113-114; 989-990, 
1070-1071, 1630-1631) 

Atının başını çeviredur, 
Altındaki yere duradur, (Yıldız, 1995: 851, 877, 879, 
896) 

Tokto çorom, toktogun! 
Atıngnın başın bura tur! 
Kıngkaylaba cürüp ket! (R/VII, 131-133) 

Dur çoram, dur! 
Atının başını çeviredur! 
Eğrilme, sürüp git! (Yıldız, 1995: 852) 

O Semetey tura tur! 
Astıngnın başın bura tur! (R/VII, 1012-3) 

Ey Semetey, duradur! 
Atının başını çeviredur! (Yıldız, 1995: 878) 

Oy tura tur Kül Çoro, 
Atıngnın başın bura tur! (R/VII, 1218-9) 

Vay duradur Kül Çora, 
Atının başını çeviredur! (Yıldız, 1995: 884) 

Kokuy Kıyas tura tur! 
Atıngnın başın bura tur! (R/VII, 1338-9) 

Vay Kıyas duradur!  
Atının başını çeviredur! (Yıldız, 1995: 887) 

  
 Tablo 11’de belirtilen ilişki sözleri atına binerek harekete geçen kahramanı kararından 
vazgeçirmek, kararının doğru olmadığını bildirmek için kullanılan sözlerdir. Destanda ulaşım 
vasıtası ve kahramanın yardımcısı olarak önemli bir yer tutan at üzerinden kahramanın 
davranışının, kararının uygun bulunmadığı belirtilmekte, kahraman engellenmeye 
çalışılmaktadır. Bu durumu belirtmek için de kahramana atının “başın bura tur!/ başını 
çeviredur!” denmektedir. 
 
 Müjde Verme, Müjdelik İsteme İçin Kullanılan İlişki Sözleri 
 Sevindirici haber anlamında kullanılan müjdeyi bildirmek için başvurulan sözler de 
ilişki sözleri içinde değerlendirilmelidir. İyi bir haber; bir çocuğun doğumu, bir başarı elde 
etme, beklenen bir yolcunun gelmesi gibi, bildirilirken belli sözlere başvurulmakta, bu haber 
karşılığında da yine belli sözlerle bahşiş istenmektedir. Tablo 12’de müjde verme, müjdelik 
isteme için kullanılan ilişki sözlerine yer verilmiştir. 
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 Tablo 12: Müjde Verme, Müjdelik İsteme İlişki Sözleri  
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

A süyünçü süyünçüng, ata! (R/II, 1786)   Ey müjde müjden ata! (Yıldız 1995, 594) 
A süyünçü ay carkın, töröm, 
Bu süyünçü kün carkın, töröm, 
Süyünçümdü bat’berçi, töröm, 
Bat’berseng de tes berçi, töröm, 
Matoodan çeçpey töö berçi, töröm, 
Okçodon çeçpey ton berçi, töröm, (R/V, 428-433) 

Ey müjde ay ışığı, töröm, 
Bu müjde gün ışığı, töröm, 
Müjdeme dua versene, töröm, 
Dua verirsen de tez versene, töröm, 
Bağdan çözmeyip deve versene, töröm, 
Bohçadan çözmeyip don versene, töröm, (Yıldız, 1995: 
753) 

A süyünçü kün carkın, töröm, 
A süyünçü kün carkın, töröm,  (R/V, 579-580) 

Ey müjde ay ışığı, töröm, 
Ey müjde gün ışığı, töröm, (Yıldız, 1995: 757) 

Süyünçümdü bat berçi, ata! 
Bat bersengde, tes verçi, ata! 
Korodon bölböy koy berçi, ata! 
Matoodan çeçpey töö berçi, ata! 
Bokçodon çeçpey ton berçi, ata! (R/V, 684-689) 

Müjdemi çabuk versene, ata! 
Çabuk versen de, tez versene, ata! 
Korodan dağıtmayıp koyun versene, ata! 
Matoodan çözmeyip deve versene, ata! 
Bohçadan çözmeyip don versene, ata!14 (Yıldız, 1995: 
760) 

Ay süyünçü ay çarkın, cenge, 
Bat besengde tes berçi, cenge, 
Korodon bölböy koy berçi, cenge, 
Matoodan çeçpey töö berçi, cenge, 
Bokçodon çeçpey ton berçi, cenge, (R/V, 841-845) 

Ey müjde ay ışığı, yenge, 
Çabuk veren de tez versene, yenge, 
Korodon bölmeyip koyun versene, yenge,  
Matoo seçmeyip deve versene, yenge, 
Bohçadan seçmeyip don versene, yenge?15 (Yıldız, 
1995: 766) 

A süyünçüng, ay çarkın, töröm, (R/V, 916) Ey müjden ay ışığı, töröm, (Yıldız, 1995: 768) 
Soogat, soogat, ay carkın, töröm! 
Bolsun bolsun, …çorom!” 
… 
Anı bergin soogatka, töröm, 
… 
Oşunu maga soogat ber, töröm. (R/V, 2083-2095) 

“Müjde müjde, ay ışığı, töröm!” 
“Olsun olsun, …çoram.” 
…. 
Onu ver müjdeye, töröm, 
…. 
Onu bana bahşiş ver töröm. (Yıldız, 1995: 803) 

Aynalayn Kanıkey, 
A süyünçü, süyünçü, 
Cangı tuugan bu balam 
Bir erkek boluçu bu balam. (R/VI, 205-209) 

Aynalayım Kanıkey 
Ey müjde, müjde 
Yeni doğan bu balam, 
Erkek oldu bu balam. (Yıldız, 1995: 822) 

A süyünçü, süyünçü, Cakıp, 
Ketkenim keliptir, Cakıp, 
Kemtigim tolup kalıp tır, Cakıp, 
Bu Manastın balası, Cakıp, 
Kaytıp keldi üyünö, Cakıp, 
A süyünçü, süyünçü, Cakıp, 
Kan Semetey keliptir, Cakıp! (R/VI, 774-780) 

Ay müjde, müjde, Cakıp, 
Gidenim gelmiş, Cakıp, 
Eksiğim dolmuş, Cakıp, 
Bu Manas’ın balası, Cakıp, 
Dönüp geldi evine, Cakıp, 
Ey müjde, müjde, Cakıp, 
Han Semetey gelmiş, Cakıp, (Yıldız, 1995: 839) 

 
 Tablo 12 incelendiğinde müjdeyi bildirmek için “süyünçü/müjde” dendiği 
görülmektedir. Verilen müjdenin bahşişi olarak “dua, deve, koyun, don” istenmekte ve bu 
bahşişin bekletilmeden bir an önce verilmesi talep edilmektedir. 

                                                           
14 Tuncer Gülensoy çevirisi şöyledir: “müjdemi çabuk versene, baba! /Çabuk versen de, tez versene, baba! / 
Ağıldan bölmeden koyun versene, baba!/ Bağından çözmeden deve versene, baba!/ Bohçayı açmadan elbise 
versene, baba! (2002: 239)” 
15 Tuncer Gülensoy çevirisi şöyledir: “Ey müjde ay ışığı, yenge,/ Çabuk vereceksen hızlı ver, yenge,/ Ağıldan 
bölünmemiş koyun ver, yenge, //Bağından çözülmemiş deve ver, yenge,/Bohçadan açılmamış giyim ver, yenge? 
(2002: 243)” 
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 Pişmanlık Bildirmek İçin Kullanılan İlişki Sözleri 
 Destanda yapılan bir işten duyulan pişmanlık Tablo 13’te yer alan sözlerle dile 
getirilmiştir: 

 
Tablo 13: Pişmanlık İlişki Sözleri 

Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 
Tooba…(R/IV, 1371) Tövbe… (Yıldız, 1995: 716) 
Tooba Bokum turatır! 
Alda bokum turatır! (R/IV, 817-818) 

Tövbe Bokum duradur! 
Vay Bokum duradur! (Yıldız, 1995: 699) 

Alda töröm ay carkın, 
Tooba töröm kün carkın, (R/V, 2249-2250) 

Vay töröm, ay ışığı, 
Tövbe töröm, ay ışığı, (Yıldız, 1995: 807-808) 

  
 Tablo 13’teki ilişki sözlerinde pişmanlık bildirmek için “Tooba/ Tövbe” sözü 
kullanıldığı görülmektedir. 
 
 Kız İstemede Kullanılan İlişki Sözleri 
 Kız istemede kullanılan sözler belli durumlarda kullanılan ilişki sözlerindendir. Bu 
sözlerin kullanılması için “kız isteme”nin gerçekleşmesi gerekir. Destanda Manas’a eş olarak 
Kanıkey istenirken Tablo 14’te gösterilen sözler kullanılmıştır. 

  
Tablo 14: Kız İsteme İlişki Sözleri 

Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 
Elçilikke ölüm cok, 
Cuuçulukka korduk cok, 
Kanıkeyge keldim men, 
Cuuçu tüşö keldim men, 
Tatasıngbı bu tusungdu? 
Beresingbi bu Manaska kısıngdı (R/III, 834-839) 

Elçiliğe ölüm yok, 
Kılavuzluğa horluk yok, 
Kanıkey’e geldim ben, 
Elçi olup geldim ben. 
Tadacak mısın bu tuzunu? 
Verecek misin bu Manas’a kızını? (Yıldız, 1995: 621) 

 
 Rüya Görme Üzerine Kullanılan İlişki Sözleri 
 Türk kültüründe rüya önemli yer tutmakta, destanlarda, efsanelerde, halk 
hikâyelerinde, halk inançlarında rüya ile karşılaşılmaktadır. Şamanlık geleneklerinden âşıklık 
geleneğine kadar16 Türk kültür coğrafyasında ve günümüz Anadolu’sunda rüyanın kişinin 
yaşamı ve kaderi üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu durum rüya görme etrafında 
kalıp sözlerin oluşmasını sağlamıştır. Kişiler gördükleri rüyayı başkasına bildirirken, rüya 
yorumlarken belli sözleri kullanır olmuşlardır. Bu sözlerin kullanımı için rüya görülmesi ve 
bunun bildirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple rüya görme üzerine kullanılan sözler de ilişki 
sözleri içinde değerlendirilmiş ve Tablo 15’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 15: Rüya İlişki Sözleri 

Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 
Atekem Cakıp Bay aytıngar! 
Men ot cagalay çiş kördüm, 
Men ogolo cakşı tüş kördüm, (R/II, 1173-1174) 

Atekem Cakıp Bay’a söyleyiniz! 
Ben ateş etrafında şiş gördüm, 
Ben gayet iyi düş gördüm, (Yıldız, 1995: 576) 

Töröm Manas  bu tündö 
Ot cagalay çiş körüp 

Töröm Manas bu gecede 
Ateş etrafında şiş görmüş, 

                                                           
16 Bu konuda bakılabilir: Umay Günay, Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Akçağ Yayınları, 
2008. 
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Ogolo cakşı tüş körüp(R/II, 1202-1203) Gayet iyi düş görmüş, (Yıldız, 1995: 577) 
Tündö catıp tüş kördüm, 
Oşu tüşüm opkon tüş, 
Cürögüm başı kopkon tüş. (R/III, 2210-2212) 

Gece yatıp düş gördüm 
O düşüm korkunç düş, 
Yüreğimin başını kaldıran düş (Yıldız, 1995: 661) 

Tüşüng tüş bolbosun! 
Tuş bolsun, balam! (R/III, 2249-50) 

Düşün düş olmasın, 
Karşılaşsın balam17 (Yıldız, 1995: 662) 

Tündö catıp tüş kördüm, 
tündögö tüşüm opkon tüş, 
Sura cürögümnün başı 
Attay tuylap kopkon tüş.  
…. 
Bu nemeni boluptur? (R/IV, 1786-1804) 

Gece yatıp düş gördüm 
Geceki düşüm fena düş, 
Yüreğimin başını 
At gibi sıçratıp kaldıran düş,  
….. 
Bu ne demektir? (Yıldız, 1995: 728) 

Töndö tüşüm buzulat, (R/IV, 1867)   Gecede düşüm bozuk, (Yıldız, 1995: 730) 
Tündö tüştü kördü deyt, 
… 
Bu nemene bolot dep, 
Tüşümdü kimge aytam dep? (R/V, 2464-74)  

Gecede düşü gördü, diyor, 
… 
Bu ne demek olur demiş. 
Düşümü kime söyleyeyim demiş. (Yıldız, 1995: 814) 

Cakşı tuugan Semetey, 
Tündö catıp tüş kördü, 
Erten turup kalganda, 
Semtey turup kalganda, 
… 
Tündö catıp tüş kördüm, (R/VII, 879-885) 

Yahşı doğan Semetey 
Gecede yatıp düş gördü, 
Ertesi gün kalktığında, 
Semetey durup söylüyor;  
… 
Gece yatıp düş gördüm, (Yıldız, 1995: 874) 

Tündö bir catıp tüş körsöng, 
Tündögö tüşüng opkon tüş, 
Cürögüm başı kopkon tüş,  
Men tüşüngdü aytayn!  
… 
Men tüşüngnön çocuymun, (R/VII, 927-930) 

Gecede yatıp düş görürsen, 
Gecedeki düşün korkunç düş, 
Yüreğimin başını koparan düş,  
Ben düşünü söyleyeyim! 
…. 
Ben düşünden korkuyorum, (Yıldız, 1995: 875-876) 

Tüşüng maga ne bolot? 
Tülkününg bogu ol bolot, (R/VII, 968-969)  

Düşünden bana ne olur? 
Tilkinin boku o olur. (Yıldız, 1995: 876) 

Ay Çöröktün tüşü opkon tüş, 
Cürögünün başı kopkon tüş! (R/VII, 997-8) 

Ay Çörök’ün düşü korkunç düş, 
Yüreğinin başını kaldıran düş! (Yıldız, 1995: 877) 

 
 Tablo 15’teki rüya ilişki sözleriyle görülen rüyanın, “Men ogolo cakşı tüş kördüm/ Ben 
gayet iyi düş gördüm”, denilerek iyi olduğu; “Oşu tüşüm opkon tüş,/ O düşüm korkunç düş,” 
denilerek kötü olduğu belirtilmektedir. “Tüşüng tüş bolbosun! Tuş bolsun / Düşün düş 
olmasın, Karşılaşsın” denerek görülen iyi rüyaların gerçekleşmesi istenmektedir. 
 
 Ölüm Üzerine Kullanılan İlişki Sözleri 
 Kullanılması için bir durumun oluşması gereken ilişki sözlerinden biri ölüm üzerine 
kullanılan ilişki sözleridir. Bu sözler ancak ölüm hadisesi gerçekleştiğinde ölenin yakınlarına 
ya da ölen hakkında söylenmektedir. Manas destanında, Manas üç kere ölmektedir. Bu 
durumda kullanılan ilişki sözleri Tablo 16’da tespit edildiği biçimdedir. 

 
Tablo 16: Ölüm İlişki Sözleri 

Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 
Canggıs Manas öldü dep Cakıp, 
Kösüngdü çıgart kılba Cakıp! 
… 

Biricik Manas öldü deyip Cakıp 
Gözünü yok etme Cakıp! 
… 

                                                           
17 “gerçek olsun, balam!(Gülensoy, 2002: 151)” 
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Canggısım Manas öldü dep, 
Cabıkpagın Cakıp Kan! (R/III, 1828-1840) 

Bir tanem Manas öldü deyip, 
Zayıf düşme Cakıp Han! (Yıldız, 1995: 650) 

Kaybattuu canggıs Manas öldü dep, 
Kıynanbagın Cakıp Bay! (R/III, 1885-1886) 

Kıymetli biricik Manas öldü deyip 
Üzülme Cakıp Bay! (Yıldız, 1995: 652) 

Batır Manas ölgöndö, 
Ös boyuna sakıp bol! (R/III, 1947-1948)  

Bahadır Manas öldüğünde, 
Kuvvetine sahip ol!18 (Yıldız, 1995: 653) 

Ölenle ilgili ilişki sözleri 
Kokuy töröm öldü (R/VII, 1366) Eyvah töröm öldü! (Yıldız, 1995: 888) 

 
 Tablo 16’da yer alan ölüm ilişki sözleriyle ölen kişinin yakını teselli edilmeye 
çalışılmaktadır. Ölenle ölünmeyeceği “Kaybattuu canggıs Manas öldü dep, / Kıymetli biricik 
Manas öldü deyip; Kıynanbagın Cakıp Bay! / Üzülme Cakıp Bay!” denerek belirtilmektedir. 
 
 Dini İnanç Bildiren İlişki Sözleri 
 İnsanlar çeşitli sebeplerle zor bir duruma düştüklerinde, çaresiz kaldıklarında dualarını 
ya da yaptıkları bir hatadan dolayı af dileklerini, pişmanlıklarını bir üst makama yöneltirler. 
Bazen de yaptıkları işin, söyledikleri sözün doğruluğunu ispat etmek için şahit tutarlar. Manas 
destanında yaratıcı olarak Allah’a sığınılmakta, dilekler ve dualar Allah’a yöneltilmektedir. 
Bu gibi durumlarda kullanılan sözlerde kişilerin dini inançları belirleyici olmakta ve 
kalıplaşmış sözler kullanılmaktadır. Bu sebeple bu sözler çalışmada dini inanç bildiren ilişki 
sözleri olarak değerlendirilmiş ve Tablo 17’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 17: Dini İnanç Bildiren İlişki Sözleri 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesi 

Kuday berse çabalı, Cakıp (R/I, 149) Huda verirse koşalım,19 Cakıp! (Yıldız, 1995: 541) 
Bir işing Kuday car bütkön (R/II, 1088) İşinin Huda yardımcısı, (Yıldız, 1995: 573) 
İşi bir kudayga cak bolup (R/II, 1093) İşi Huda’ya yakın olmuş (Yıldız, 1995: 573) 
Kuday mende döçü edem: (R/III, 291)  Huda’ya ben de duacı idim: (Yıldız, 1995: 605) 
Alda Kuday carında, (R/III, 731)  Allah Huda yarlığında, (Yıldız, 1995: 618) 
Tooba tengri kudayga, (R/III, 1106; V, 950) Tövbe Tanrı Huda’ya (Yıldız, 1995: 629, 769) 
Kuday Alsın Temir Kan (R/III, 1634) Huda alsın Temir Han (Yıldız, 1995: 644) 
A kudayı! (R/III, 2490) Ey Huda! (Yıldız, 1995: 669) 
Car kudayım car bolso, (R/IV, 1176)  Yar Huda’m yar olursa, (Yıldız, 1995: 710) 
Kuday berse.. (R/IV, 1256, 1297, 1334) Huda verse …(Yıldız, 1995: 712, 713, 715) 
Car kudayga calınıp, 
Casaganga sınıp, (R/IV, 1546-1547) 

Yar Huda’ya yalvarıp 
Yaradana sığınıp (Yıldız, 1995: 721) 

Kuday-minen süylöşkön (R/IV, 1922)  Huda ile söyleşen (Yıldız, 1995: 732) 
Kuday bar dır kalmak kul, (R/V, 1323) Huda var, Kalmak kul, (Yıldız, 1995: 780) 
Alda taala bir Kuday! (R/V, 1435) Allah Taala bir Huda! (Yıldız, 1995: 783) 
Alda taalam düdüröt! (R/V, 1433) Allah Taalam Kudret! (Yıldız, 1995: 783) 
Men kudayga razımın. (R/VI, 1076-1077) Ben Huda’ya razıyım. (Yıldız, 1995: 848) 
Armanım çongdur kudayga. (R/VII, 210)  Dileğim uludur Huda’ya. (Yıldız, 1995: 854) 
Tigi kudaydan tileyn! (R/VII, 1092) Şu Huda’dan dileyeyim! (Yıldız, 1995: 880) 
Koco Kıdır car bütkön, (R/II, 1091)   Koca Kıdır yar olmuş (Yıldız, 1995: 573) 
Kırk çilteni başında, 
Kıdır azır kaşında, (R/V, 978-979) 

Kırk çilteni başında, 
Hızır hazır yanında, (Yıldız, 1995: 770) 

 

                                                           
18 “sen kendine sahip ol! (Gülensoy, 2002: 143)” 
19 “Tanrı izin verirse (onları) yeneriz Yakup! (Gülensoy, 2002: 33)” 
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Tablo 17’de yer alan ilişki sözlerinde geçen “Kuday, Alda Kuday, tengri kuday, 
Casagan,  Alda taala bir Kuday, Alda taala, Men kudayga razımın.” sözleri Allah inancını 
ortaya koymaktadır. “Tigi kudaydan tileyn! /  Şu Huda’dan dileyeyim!” gibi sözler Allah’tan 
yardım talep edildiğini, zor durumlarda Allah’a sığınıldığını; “Tooba tengri kudayga, / Tövbe 
Tanrı Huda’ya” gibi sözler ise yapılan hatalardan dolayı Allah’tan af dilendiğini 
göstermektedir. Ayrıca kırklar ve Hızır inancının olduğu da anlaşılmaktadır. 

 
 SONUÇ 
 Manas destanı ilişki sözleri açısından incelendiğinde selamlaşmaların önemli bir yer 
tuttuğu görülmektedir. Bu durum iletişimin başlamasında, devam etmesinde; kişiler arası 
güven hissetmede selamlaşmanın öneminin belirtisidir. Kötü dilek, beddua, lanetleme, ilenme 
(kargış) için kullanılan ilişki sözleri; küfür ve hakaret için kullanılan ilişki sözleri; konuşan 
veya dinleyeni övmek için kullanılan ilişki sözleri; uyarı ve tehdit için kullanılan ilişki sözleri 
de destanda dikkat çeken ilişki sözlerindendir. Kargış için kullanılan ilişki sözleri alkış olarak 
kullanılan sözlerden daha fazladır. Sürekli bir mücadelenin anlatıldığı destanda kahramanlar 
karşısındakini lanetleme yoluna gitmektedirler. Destanda anlatılan mücadeleye dayanan hayat 
tarzında karşıdakini korkutmak, kararından vazgeçirmek ve karşısındakine gücünü göstermek 
için küfür ve hakaret sözleri önemli bir yer tutmaktadır. Küfür ve hakaret içeren sözler kadar 
karşısındakini yüceltmek için kullanılan övgü sözleri de oldukça sık kullanılmaktadır. 
Destanın başkahramanı durumunda olan Manas, Semetey ve Seytek ile yaşlı ve aksakalların 
saygı duyularak yüceltildikleri görülmektedir. Müjde vermek ve müjde istemek için söylenen 
sözler, rüya sonrası söylenen sözler de dikkate değerdir.  
 Dil, kişiler arasındaki iletişimi sağlamak, bireyin toplumsal kimliğini belirlemek 
yanında kültürel belleğin kuşaktan kuşağa naklini de sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında 
edebî metinler kültürel belleğin tespiti ve gelecek kuşaklara nakli açısından da önem kazanır. 
Manas destandaki ilişki sözlerinden hareketle Kırgız Türklerinin duygu, değer, inanç 
dünyalarına dair fikir sahibi olmak mümkündür. Er Töştük, Er Soltonoy, Er Eşim, Munduk ve 
Zarlık, Şırdakbek, Kocacaş, Kurmanbek, Mendirman, Kız Darıyka, Seyitbek gibi Kırgız 
Türklerinin diğer destanları da incelenerek bu metinlerde geçen ilişki sözleriyle ilgili 
yapılacak karşılaştırılmalı çalışmalar başta Kırgız Türklerinin olmak üzere kültürel bellek 
çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Ayrıca yapılacak olan derlemelerle, edebî metinlerde geçen 
ilişki sözlerinin sözlü kültürde geleneksel olarak devam edip etmediğini araştırmak kültürel 
belleğin sürekliliğini tespit etmede önemli bir veri sağlayacaktır. 
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YENİ MEDYADA EMOJİ KULLANIMININ ANLAMI 

Tebrike KAYA* 

Öz 

İnternetin ortaya çıkmasından sonra yaygınlaşan akıllı telefon kullanımı, kişiler arası iletişimin niteliğini 
değiştirmiş, enteraktif biçimde haberleşmeyi mümkün kılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda enteraktif mesajlaşma 
uygulamaları yaygınlaşmış ve mesajlara daha fazla duygu katabilmek amacıyla “emoji” olarak adlandırılan 
renkli ikonlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, yeni medyada emoji kullanımının anlamı sembolik 
etkileşimcilik yaklaşımı çerçevesinde açıklanmaktadır. Nitel araştırmaların veri toplama araçlarından biri olan 
odak grup görüşmesi yöntemiyle yapılan bu araştırmada elde edilen bulgular, emojilerin kendilerine atfedilen 
anlamları temsil eden semboller olarak kullanıldığını göstermiştir. Ancak Facebook gibi sosyal ağ siteleri ile 
daha çok kişiler arası iletişimde kullanılan WhatsApp uygulamasındaki emoji kullanımı arasında önemli farklar 
olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma, sosyal ağ sitelerinin gerçek bir toplumsal mekân olarak algılandığını ve 
sosyal maske takma gereği duyulduğunu göstermiştir. Bu nedenle sosyal ağ sitelerinde paylaşılan emojilerin, 
paylaşımı yapan kişinin gerçek duygularını yansıttığı söylenemez. WhatsApp‟ta paylaşılan emojiler ise 
paylaşımı yapan ve muhatabı olan kişinin yakınlık derecesiyle doğru orantılı olarak mesajlaşma anında 
hissedilen duyguyu aktarabilmektedir. Emojiler, duygu ve düşünceleri temsil eden semboller olarak 
kullanılmasının yanı sıra kişileri temsil eden semboller olarak da kullanılmaktadır. Aracılı kişiler arası iletişimde 
emojilerin kullanılması mutluluk ifadesi olarak, kullanılmaması ise mutsuzluk ifadesi olarak algılanmaktadır. 
Yüz yüze iletişimde sözsüz iletişim unsurlarının üstlendiği işlevi, internet aracılı iletişimde emojiler yerine 
getirmektedir. Emojilerin tek başına anlam taşıyıcısı olmaları, yakın gelecekte yalnızca renkli ikonlar kullanarak 
yapılan bir mesajlaşma türünün ortaya çıkacağını göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Yeni medya, internet, emoji, sembol, kişilerarası iletişim. 

 

THE MEANING OF USING EMOJIS IN NEW MEDIA 

Abstract 

The use of smart phones, which became widespread after emergence of internet has changed the quality of 
interpersonal communication and made interactive communication possible. Because of these developments, 
interactive messaging applications have become widespread and the people are using the colorful icons that 
called "emoji” in order to add more emotions into the messages. The aim of this research that uses qualitative 
research methods is to explain the meaning of using emojis in new media within symbolic interactionism 
framework. The findings of this research show that emojis are the symbols that represent the attributed 
meanings. However, it has also revealed that there are significant differences between using emojis on social 
networking sites like Facebook and applications mostly used in interpersonal communications like WhatsApp. 
The research showed as a result, the social media is seen as part of real public sphere and the users feel the need 
to wear mask just like in actual social life. Therefore, it can be argued that emojis shared on social media do not 
reflect the emotions of the person at that moment. Nevertheless, the emojis used in mediated interpersonal 
communication can reflect the genuine feeling of the person who shares them depending on the affinity degree 
with the addressee. In addition to representing emotions and thoughts of users, emojis are also used as symbols 
representing individuals. The research has shown that use of emojis in interpersonal communication texts are 
deemed as expression of happiness, while its nonuse is regarded as expression of unhappiness. The roles of non-
verbal factors in face-to-face communication have been replaced by the emojis in internet-mediated 
communication. Finally, that emojis carry meaning all alone indicates a possibility of emergence of a new type 
of messaging without words or so. 

Keywords: New media, internet, emoji, symbol, interpersonal communication. 
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GİRİŞ 

 İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, kişiler arası iletişim pratiklerinde 
dikkat çekici değişimlere neden olmaktadır. Yirminci yüzyılın son on yılında ortaya çıkan 
internet, kısa zamanda gündelik yaşantımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. 
İnternet, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmasının yanı sıra kişiler arası etkileşimin niteliğini de 
önemli ölçüde değiştirmiştir. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması, internet sayesinde 
ortaya çıkan sosyal medya platformlarına ulaşmayı kolaylaştırmış, birbirini tanıyan ya da 
tanımayan bireylerin enteraktif biçimde haberleşmelerini mümkün kılmıştır.  

 Gündelik yaşam pratiklerini köklü bir şekilde dönüştüren ve bedenin bir uzantısı 
haline gelen bilgisayar, internet ortamı, cep telefonları, oyun konsolları ve benzeri tüm dijital 
teknolojiler yeni medya başlığı altında toplanabilir. Yeni medyayı geleneksel medyadan 
ayıran temel özellik, etkileşimli ve mültimedya biçimli olmasıdır. Yeni medya araçlarının 
dijital kodlama sistemine sahip olması, çok fazla enformasyonu aynı anda aktarabilme ve 
kullanıcılara geri dönüş yapabilme olanağı vermiş, etkileşimsellik özelliği ise iletişim sürecine 
çok katmanlı iletişim olanağı kazandırmıştır (Binark, 2007: 21). 

 Yeni medya araçları, her türlü enformasyona ulaşma ve kişilerarası iletişim kurma 
kolaylığı sunmasının yanı sıra kullanıcıların duygu paylaşımında bulunmalarını, hoşça vakit 
geçirmelerini ve yalnızlıktan kurtulmalarını sağlamaktadır. Böylece yeni medya kullanıcıları, 
başkalarını etkilemek, prestij kazanmak, düşüncelerinin onaylandığını görmek, dost ve 
arkadaş edinmek için uygun ortam sağlayan yeni medya içeriklerine bağımlı hale gelmektedir. 
Başka bir ifadeyle, insanlar günümüzde toplumsal ve psikolojik gereksinimlerini gidermek 
amacıyla yeni medya araçlarına yönelmektedir. Bu yönelimin en önemli nedenlerinden biri de 
Timisi‟nin vurguladığı gibi interaktif yeni medyanın, yüz yüze iletişim biçiminin dijital 
ortamda temsil edilmesini mümkün hale getirmesidir (Timisi, 2003). 

 Bu gelişmeler sonucunda, yeni medya araçlarıyla paylaşılan mesajlara daha fazla 
duygu katabilmek amacıyla “emoji” olarak adlandırılan renkli ikonlar kullanılmaya 
başlanmıştır. İlk emoji 1999 yılında Japon uyruklu Shigetaka Kurita tarafından geliştirilmiştir. 
2000‟li yılların ortalarında Japonya‟da popüler olan emojilerin dünyaya yayılması ise dünyaca 
ünlü Apple markasının bir ürünü olan iPhone‟un Japonya‟ya ihraç edilmesinden sonra 
gerçekleşmiştir. İnsanların, emojileri iPhone‟larda görmek istemeleri üzerine Apple, Japon dil 
grubu altına bir dil olarak emojileri eklemiştir. Emojiler, sadece sosyal medya platformlarında 
değil akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla artan mesajlaşma uygulamalarında da yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Bunlardan biri de pek çok ülkede en fazla tercih edilen uygulamalardan biri 
olan WhatsApp‟tır. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderme programı 
olan WhatsApp‟ı kullanabilmek için telefonun kablosuz bir ağa bağlanması ya da bir mobil 
internet paketi alınmış olması gerekmektedir. İnternet bağlantısının olduğu her yerde 
haberleşmeyi mümkün kılan bu uygulama, akıllı telefon kullanıcıları tarafından tercih 
edilmektedir.  

Sosyal medya ve kişilerarası mesajlaşmada emoji kullanımın hızla artması, emoji 
kullanımıyla ilgili araştırma yapmanın gerekliliğini ortaya koymuştur. İnternet aracılı 
iletişimin toplumsal olarak ne anlama geldiği, akademik araştırmaların kesin bir sonuç ortaya 
koymasına izin vermeyecek kadar yeni bir olgudur. Agger‟a göre sosyolojik açıdan insan 
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yaşamını, etkileşimde bulunan ve söylem üreten insanlar tarafından sürekli yapılandırılan bir 
bağlamda analiz etmek gerekmektedir ve bugünkü söylemin önemli bir bileşeni internet 
kullanımıdır (Agger, 2011: 12). Castells‟e göre dijitalleşmiş ağlar oluşturan yeni iletişim 
sistemi internetin temel özelliği, bütün kültürel ifadeleri kapsaması ve aktarmasıdır. Bu 
kültürel ifadelerin dijital iletişim sistemine dâhil edilmesi, toplumsal oluşumlar ve süreçler 
üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır (Castells, 2008: 498).   

O halde, yeni medya araçlarını kullanan bireylerin duygu ve düşüncelerini birbirlerine 
aktarmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve kültürel ifadeler olarak da 
adlandırabileceğimiz emojiler, yeni bir iletişim biçimi olarak araştırmaya değer bir konudur. 
Bu açıdan önemli bir çalışma olarak görülmesi gereken bu araştırmanın amacı, yeni medyada 
emoji kullanımının, kullanıcılar için ne anlama geldiğini açıklamaktır. Bu çalışmada, kişiler 
arası mesajlaşmada kullanılan emojilerin her birey için aynı anlamı ifade edip etmediği, 
gerçek duyguları yansıtıp yansıtmadığı, muhatapları tarafından aynı şekilde algılanıp 
algılanmadığı gibi bir dizi soru sembolik etkileşimcilik yaklaşımı çerçevesinde açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

Sembolik Etkileşimcilik 

Sembolik etkileşim, psikolojik gelenekten gelen bir Amerikan sosyoloji ekolüdür. 
William James, James Mark Baldwin ve John Dewey gibi sosyal psikologların çalışmaları, 
Amerikan sosyolojisi içinde Charles Horton Cooley‟i etkilemiş ve sosyal psikolojik kuramın 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Cooley, insanların birbirleri hakkındaki tasarımlarının, toplumun 
katı gerçekleri olduğunu ve nesnel gerçekleri ihmal etmeksizin özneli inceleme gereğini 
vurgulamıştır. Charles Cooley, birey ve toplum düalizmini reddetmiş, ikisinin de aynı 
olgunun kolektif ve bölüştürücü yönlerini oluşturduğunu iddia etmiştir. Cooley‟e göre benlik, 
başka insanlarla ve bir bütün olarak toplumla olan bir etkileşim süreciyle ortaya çıkmaktadır. 
“Ben, “sen” olmadan,“o”,“onlar” olmadan olanaksızdır (Cooley, 1902: 184, akt. 
Swingewood, 1998) 

Cooley‟in çağdaşı William Isaac Thomas (1928), insanlar şeyleri gerçek olarak 
tanımladıklarında, öznel tanımlamalar nesnel gerçek sonuçlara sahiptir iddiasında 
bulunmuştur. Bu iddiaya göre insanların olgulara yüklediği öznel anlamlar, nesnel sonuçlara 
ya da neticelere sahiptir. Sembolik etkileşim tarihinde Cooley ve Thomas önemli bir yer 
tutuyor olsa da yirminci yüzyıl başlarında yaşamış olan Amerikalı felsefeci George Herbert 
Mead bu yaklaşımın en etkili kuramcısı olarak kabul edilmektedir (Poloma, 1993: 222). 

Mead (1934) insanı hayvandan ayıran en önemli unsurun dil olduğunu söyler. İnsan 
toplumu ortaya çıkarken sese ve anlama dayanarak farklılaşan işaret edici sözcükler 
kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Mead bu işaret veren dili iletişim olarak tanımlamaz. Ona 
göre iletişim, grupların her birinin sadece kendi davranışlarına verdikleri anlamı değil 
diğerlerinin verdikleri anlamı araştırıp anlamaya çalıştıklarında gerçekleşmektedir. Her kişi 
kendisini diğer kişilerin yerlerine koyabilir. Bu tür anlam paylaşımı, dilin öneriler geliştirdiği 
noktada gerçekleşir ve bundan dolayı tamamen sembolik bir karakter taşır (Waters, 2008: 47). 

Mead‟in (1934) klasik sembolik etkileşimci bakış açısına göre, insanlar ve toplumsal 
düzenleri tamamlanmış olgular değildir. Bu olma süreci içerisinde oluşan benlik, daha geniş 
bir yapının nesnel gerçekliğinin bir içselleşmesini ya da öznel bir yorumunu temsil 
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etmektedir. Her kişinin benliği, biyolojik ve psikolojik “ben” ile sosyolojik bir “bana”nın bir 
bileşimidir. Bu benlik, kişiler “diğerlerinin rollerini” almayı öğrendikçe ya da “oynamaktan” 
çok onlara katıldıkça gelişir. Yalnız başına oynanan bir oyunda birey, yalnız kendi 
davranışının farkındadır. Başkalarıyla oynanan bir oyuna katıldığında ise başkalarının 
rollerini de düşünmek zorundadır. Bu noktada gerçekleştirilen davranış, beklenen 
davranışların bilincinde olmayı gerektirir. Bu farkındalık, oyuna katılan diğer aktörlerin bakış 
açısını paylaşma olanağı sağlar. İnsanlarda, başkalarının farkında olmadığı fakat kendilerinin 
farkında olduğu bir bilinç durumu söz konusu olduğundan, bireyler yalnız diğerleriyle değil 
kendileriyle de sembolik etkileşime girmiş olurlar (Poloma, 1993: 223). 

Sosyolojinin konusunun, toplumsal hayatın farklı aktörleri arasında örgütlenmiş ve 
kalıplaşmış etkileşim olduğunu söyleyen Mead‟in öğrencisi olan Herbert Blumer (1969) bu 
geleneği sürdürmüş ve insan davranışının öznel ve yorumlayıcı yönlerinin çözümlenmesini 
öne çıkarmıştır. Bu yaklaşım, sosyal aktörün, nesnel uyaranı öznel tanımlamasını ya da 
yorumlamasını ele alma zorunluluğunu vurgular. Sembolik etkileşimciliğe göre bir nesnenin 
kendinde, kişiye anlam ifade eden bir özellik yoktur. Bütün nesneler direkt olarak değil de 
onlara yüklenen anlamlarla karşılanırlar. Bu anlamlar, özellikle önemsenmiş olan diğer 
insanlarla etkileşim sonucunda elde edilmiştir. Blumer, anlamın oluşma sürecini şöyle açıklar: 
“Bir şeyin bir kişiye ifade ettiği anlam, diğer kişilerin o şeye ilişkin olarak kendisine 
davranma biçimi aracılığıyla oluşur. Bu davranışlar, o kişide o şeyin tanımını oluşturma işlevi 
görürler” (Blumer, 1969: 5, akt. Poloma, 1993). 

Sembolik etkileşimciliğin bir başka önemli özelliği de, insanların birbirlerinin 
eylemlerine yalnız uyaran-tepki şeklinde bir tepki göstermediklerini, diğerlerinin eylemleriyle 
ilgili yorumlama ya da tanımlama yaptıktan sonra tepki gösterdiklerini vurgulamasıdır. Bir 
kişinin tepkisi, diğerinin eylemine doğrudan bir yanıt değil, o eyleme yüklediği anlama dayalı 
bir yanıttır. Blumer‟e göre sembollerin kullanılması, yorumlanması ve başkalarının 
eylemlerine anlam verme arayışı, insanların etkileşimine aracılık etmektedir. 

Blumer‟ın önerdiği sembolik etkileşimciliğin temelini oluşturan düşünceler 
özetlenirse, ilk sırada “toplumun etkileşim halindeki insanlardan oluştuğu” fikri yer alır. 
İkinci temel düşünce, etkileşimin nasıl oluştuğuyla ilgilidir. “Etkileşim, başka insanların 
etkinliklerine karşılık olarak verilen tepkilerden oluşur ve sembolik etkileşim, eylemin 
yorumlanmasını içerir.” Üçüncü temel düşünce, yaklaşımın nesnelere bakış açısını açıklar. 
Blumer‟a göre nesne, atıfta bulunulan herhangi bir şey olabilir. “Nesneler kendilerinde içsel 
anlam taşımazlar. Anlam, sembolik etkileşimin bir ürünüdür” (Blumer, 1969: 10). 

Sembolik etkileşimcilik yaklaşımının dördüncü temel düşüncesi insanlar ve nesnelerle 
ilgilidir. “İnsanlar sadece kendileri dışındaki nesneleri tanımakla kalmaz, kendilerini de nesne 
olarak görebilirler. Kendisinin bu görüntüsü de tüm diğer nesnelerde olduğu gibi sembolik 
etkileşim sürecinde oluşur.” Beşinci temel düşünceye göre “insan eylemi, kadın ve erkekler 
tarafından inşa edilmiş yorumsal bir eylemdir. İnsanlar ilgisini çeken şeyleri dikkate alır ve 
bunlara getirdiği yorumlara dayanarak davranış çizgisini belirler. Dikkate alınan şeyler, dilek 
ve istekleri, amaçları, bunların gerçekleşmesi için gereken araçları, diğerlerinin eylemlerini, 
beklenen eylemleri, kendisiyle ilgili imajı ve verilen bir davranış biçiminin olası sonuçları 
gibi konuları kapsar.” Altıncı temel düşünce, eylemle ilgilidir. “Eylem, grup üyeleri 
tarafından birbirleriyle ilişkilendirilir ve birbirine uyumu sağlanır. Birlikte eylem, farklı 
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kişilerce sergilenen farklı eylemlerin toplumsal örgütlenişi olarak tanımlanabilir. Sosyologlar 
bunu kültür ve toplumsal düzen olarak adlandırma eğilimindedir” (Blumer, 1969: 17).  

Sonuç olarak, toplumu, bireylerin gündelik yaşamındaki sembolik etkileşimlerinin bir 
ürünü olarak ele alan sembolik etkileşimcilik yaklaşımının temelinde, dil ve anlama yönelik 
ilgi vardır. Mead‟e göre belirli nesnelere göndermede bulunmak için kullanılan sözcükler ve 
söze dayanmayan beden hareketleri ya da iletişim biçimleri, aslında kast edilen şeyi temsil 
eden sembollerdir. Mead'in ihmal ettiği kuramsal açıklamalar, Blumer'ın çalışmaları 
sayesinde tamamlanmıştır. Kişiler arasındaki etkileşimin ayrıntılarını ve söylenen ya da 
yapılan şeylerin anlamını inceleyen sembolik etkileşimciler, çoğunlukla gündelik yaşam 
içerisindeki yüz yüze etkileşimler üzerine odaklanırlar. Gündelik yaşamla ilgilenen mikro-
sosyolojik yönelimli bu yaklaşıma göre toplumsal düzen, içinde yaşadığımız dünyadaki 
nesnelere, olaylara ve eylemlere atfettiğimiz anlamlar sonucu oluşmaktadır. İnsanlar 
arasındaki neredeyse bütün etkileşim, sembollerin değiş tokuşunu içerir ve bu süreçte, 
semboller veya simgeler onlara atfedilen anlamları temsil eder (Giddens, 2012: 58). 

Sembol/Simge, Algı ve Anlam 

Alman Filozof Ernst Cassirer‟e (1944) göre insan simgeleştiren bir varlıktır. Düşünsel 
gelişim ve kültürel semboller de insanın simgeleştirme gücünün ürünüdür. İnsan yalnızca 
algılayan yani yalnızca duyusal dili olan bir varlık değil, düşünebilen bir varlıktır. Duyulara 
ve duyusal dile ait göstergelerle, biçimlere bağlı simgeler arasındaki ayrım da buna dayanır. 
Duyumları toplayan ve aralarında bağlantı kuran özel bir yetiye gerek vardır. İnsana ait bu 
yeti, bağlantı kurucu olduğu kadar ayırt edicidir. Ayırt edici düşünme, daha çok insana ait bir 
özelliktir ve simgeleştirmenin bir ürünüdür (Özlem, 2008: 183–185). 

Cassirer, sembol kavramını hem oluşum koşulları bakımından hem de nitelikleri ve 
işlevleri bakımından ayrıntılı biçiminde incelemiştir. Onun sembol kavramına verdiği anlam, 
bilinç ve algının içeriğiyle birlikte anlaşılabilir. Başka bir ifadeyle, sembol, algı ve bilinç iç 
içe geçmiştir. Sembol, bilinçten bağımsız olarak oluşamaz. Sembolün oluşumunda, algının 
gerçekleşmesinde belirleyici olan şey bilinçtir. Sembolü kuran bilinç, sembolik form içinde 
anlayan, algılayan, etkinlik gösteren ve nesne kuran bilinç olarak ortaya çıkar. Sembolün 
temelindeki algı ise sembolik formların bilgisini kesinleştiren fonksiyonu ile kendini gösterir. 
Sembol, sıradan bir işaretten farklıdır ve işlevi bakımından başka bir gerçeklik dünyasının 
kapısını aralar (Cassirer, 2011: 158, akt. Köktürk, 2014: 56–58). 

Erdoğan ve Alemdar‟a (2010: 298) göre “bir şeyi bir şeyle ilişkilendirmeyle, 
benzerlikle veya geleneklerle temsil eden şey sembol veya simgedir". Bir şeyi temsil eden 
başka bir şey olarak tanımlanan sembol/simge, birey için değeri ve anlamı olan öğrenilmiş, 
soyut özelliğe sahip bir uyarıcıdır. Soyutlamak ise gerçekliği özgün ortamından ve 
öğelerinden ayırıp başka bir ortama taşımak, başka bir biçime dönüştürmek ve böylece yeni 
bir gerçeklik üretmektir. Antropolojik çalışmalar, insanın gelişiminin soyutlama yetisi 
sayesinde gerçekleştiğini kanıtlamıştır. İlk insan, imgeleme yeteneği sayesinde ölümsüzlük ve 
sihir gibi soyutlamalar yapabildiği, kabile üyelerini bir arada tutma ve toplumsal 
mekanizmayı sağlıklı işletmeye yönelik fikirler ve toplumsal ritüeller üretebildiği için diğer 
canlı varlıklardan ayrı bir tür olma özelliği kazanmıştır (Childe, 1985: 16, akt. Anık, 2014: 
50). 
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Algılama ise dış dünyadaki soyut/somut nesnelere ilişkin duyumsal bir bilgilenme 
olarak tanımlanabilir. Daha açık bir şekilde ifade edilirse, algılama, görme, dokunma, 
koklama, duyma, tatma duyularını beynimize ileten beş duyu organı aracılığıyla dış dünyadan 
bilgi edinme sürecidir. İnsanın dış dünyadaki nesnelerle ilişki kurması, onlarla ilgili bir takım 
yargılarda bulunması ve o nesnelere ilişkin belli bir davranış ortaya koyması, nesnelerin 
algılanmasıyla başlar O halde, fizyolojik yanıyla her normal insan aynı algılama kapasitesine 
sahiptir (İnceoğlu, 2011: 87). Duyumları toplayan aralarında bağ kuran ya da ayırt eden 
insanın düşünce yetisidir. 

Dil bütün iletişim ve etkileşim sürecinin hem başlangıcı hem de ürünüdür. Dil bir 
sembol/simge, düşünce ise bir imgedir. İmge, ortaklaşa bir anlam yüklenen ya da kişisel 
olarak anlamlandırılan, simgenin kaynağı olan nesne veya öznenin zihnimizdeki resmidir. 
Kısaca, dışımızdaki ya da düşüncemizdeki nesnelerin zihnimizdeki resmine imge denir. Bu 
resimlerle, yani düşünce üretme süreci içinde soyut anlamlar yüklenen simgelerle, insan 
tasarımlar yaratarak bunları etkinliğe dönüştürmektedir (İnceoğlu, 2011: 91). İmgenin 
gerçeklikle bağlantısını belirleyen üç unsur vardır. Birincisi, somut varlıkları betimleyen 
temsil değeri, ikincisi, soyut varlıkları göstermesini sağlayan simge değeri, üçüncüsü ise 
gösterge işlevidir. İmge, görsel niteliklerini yansıtmadığı bir içeriği betimleyince gösterge 
işlevi kazanır. İmge, bir nesneye ya da bir düşünceye, bir kavrama benziyorsa, nedeni bu 
varlık olması değil, kendisinden başka bir şey için orada bulunmasıdır (Yücel, 2013: 21).  

İletişim genel olarak, insanların dış dünyayı dil yoluyla yorumlama ve anlamlandırma 
edimi olarak tanımlanır. Porzig‟e (1995: 153) göre iletişim, insanların ruhsal yaşantılarının 
anlamlı bir şekilde dışa vurulmasıdır. İnsan, bu anlama, yorumlama ve paylaşma edimini, 
kavramlaştırma ve sembolleştirme yeteneği sayesinde yapar. İletişim, insanın dış dünyayı 
algılama yetisine, yani muhakeme etme yeteneğine bağlıdır. İnsanın muhakeme yeteneği, 
düşünceyi söze döken dildir. Çünkü insanlar, kavram, simge ve sembollerle algılar, sonra da 
algıladıkları şeyleri anlamlı iletiler haline getirip karşı tarafa aktarırlar. Herder‟in hocası 
Hamann da düşünce ile dili aynılaştırmıştır. Hamann‟a (1762) göre akıl, anlama süreçlerinin 
bütününden oluşur ve anlama denen şey ancak dille gerçekleşebilir. Dil, aklın organı ve aynı 
zamanda ölçütüdür. Her düşünmede, ses halinde dışarı çıkmamış bile olsa içten bir konuşma 
vardır (Akarsu, 1998: 37). 

Dil, insanların verdikleri anlama göre biçimlenen bir yapıdır ve anlam kelimenin 
kendisinde değil onu kullanan ve anlayan insandadır. Zamana ve ortama göre değişen anlam, 
insanın olayları ve nesneleri tanımlamasına, tanımlama da bireyin niyetine, elindeki araçlara 
ve alıcının anlama isteğine bağlıdır (Yıldız, 2005: 43). Anlam verme, söylemek istenen şeyin 
ne olduğu ve nasıl olduğuyla ilgili olan, bilmeyi üretme faaliyetidir. Anlam ise bu faaliyetle 
çıkarılan sonuçtur (Erdoğan, 2011: 224). Anlam vermek için ihtiyaç duyulan şey yalnızca 
yazılı kültürün şifrelenmiş işaretleri değildir. İnsan doğduğu andan itibaren içinde yaşadığı 
kültüre özgü işaret sistemlerini, sembol setlerini ve dili öğrenir ve bu kültürel unsurları 
kullanarak anlam üretir. Bu, insanın, sosyalleştiği anlam sistemlerinin bütünleşik bir parçası 
olduğu anlamına gelir. Başka bir ifadeyle, insanın ilişkisini ve deneyimini anlamlandırması, 
toplumsal olarak yaratılan ve konumlandırılan sembol dünyası içinde gerçekleşir. 
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Aracılı ve Aracısız İletişim Türleri 

Günlük yaşantımızın temelinde iletişim yer aldığına göre tüm toplumsal etkileşimler 
mutlaka iletişimseldir. Ancak iletişimin bu kadar “evrensel” olması, herkesin iletişimin ne 
olduğunu bildiğini göstermez. Bu nedenle, iletişim türlerinden söz etmeden önce temel amacı 
ve işlevi insanlar arasında bir ortaklık yaratmak olan iletişimin birkaç tanımını aktarmak 
gerekmektedir. Gerbner‟e (1967) göre, “iletişim, mesajlar yoluyla kurulan toplumsal 
etkileşimdir.” Theodorson ve Theodorson‟a (1969) göre, “iletişim, fikir, davranış ve 
duyguların bir kişi veya grup tarafından diğer kişi veya gruba semboller aracılığıyla 
aktarılmasıdır.” İletişimde her zaman olmasa da “iletme” veya “alma” niyeti ve amacı vardır. 
İletişim, diğerlerine yönelik bir eylem, diğerleri ile etkileşim ve diğerlerine tepki olabileceği 
gibi bunların tümü de olabilir (McQuail ve Windahl, 2010: 18). 

 İletişimi, “kişiler arası iletişim” ve “kitle iletişimi” şeklinde iki gruba ayırdığımızda, 
basın, radyo, televizyon, sinema ve internet “kitle iletişimini”, bunların dışında kalan iletişim 
tipleri ise “kişiler arası iletişimi” oluşturur. Başka bir gruplandırma ise “yüz yüze iletişim” ve 
“yüz yüze olmayan iletişim” şeklinde yapılmaktadır. Konuşmalar, konferanslar, toplantılar ve 
tartışma grupları yüz yüze iletişim türleridir. Yüz yüze olmayan iletişim ise yazılı iletişim, 
sesli iletişim ve sesli-görüntülü iletişim olmak üzere üçe ayrılır. Bu tanımlar çerçevesinde 
internet hem kişiler arası iletişim hem de kitle iletişimi kapsamına girmektedir (Sarmaşık, 
2011: 17). 

İletişim, doğrudan veya dolaylı olabilir. Doğrudan iletişim denildiğinde, akla ilk gelen 
kişiler arası veya küçük grup düzeyindeki mikro iletişimdir. Aracılı veya dolaylı iletişim 
denildiğinde ise akla ilk gelen kitlesel iletişimdir. Ancak bu sınıflandırmalarda her zaman 
netlik olmayabilir (Güngör, 2013: 75). İletişimin en temel türü olarak nitelendirilen yüz yüze 
iletişim, doğrudan iletişim ya da aracısız iletişim olarak adlandırılır. Yüz yüze iletişim, 
“insanların aynı mekânda, aynı zaman diliminde, araya herhangi bir araç girmeksizin 
karşılıklı konuşmaları, bakışmaları, dokunmaları, jest ve mimiklerle birbirlerine anlam yüklü 
iletiler göndererek kurdukları iletişim” olarak tanımlanmaktadır (Güngör, 2011: 44).  

Bir aracı vasıtasıyla gerçekleşen iletişime ise aracılı ya da dolaylı iletişim denir. Ateş, 
duman, çalı çırpı, taş toprak gibi malzemelerin kullanılmasıyla verilen iletilerin yanı sıra 
mağara resimleri, çizgiler, figürler gibi görsel iletişim kapsamındaki pek çok şey aracılı 
iletişim örneğidir. Yazının icadından sonra aracılı iletişimin en önemli aracı yazı olmuştur. 
Telgraf, telefon, radyo, televizyon gibi iletişim araçları, aracılı iletişim ediminin insan 
yaşamında daha gelişmiş bir biçimde yaşanmasını sağlamıştır. İnternetin ortaya çıkmasıyla 
birlikte mültimedya uygulamalarının yaşama girmesi, aracılı iletişim ve yüz yüze iletişimin 
birlikteliği üzerine yapılan tartışmaların başlamasına neden olmuştur. Örneğin, 3G telefonlarla 
anında görüntülü iletişim kurarak, bir yanıyla yüz yüze iletişim gerçekleştirilmektedir ve bu 
aracılı bir yüz yüze iletişimdir (Güngör, 2013: 75).  

Kişiler arası iletişim, aynı yer ve zamanda yüz yüze sözlü veya sözsüz iletişim türünde 
olabileceği gibi, cep telefonu gibi teknolojik bir araçla aracılanmış sözlü ve yazılı biçimlerde 
olabilir. Yazı yazarak, posta ve e-posta ile kişilerin birbirini görmeden yaptığı iletişim de 
kişiler arası iletişim kapsamına girer (Erdoğan, 2010: 185). Kişiler arası iletişim, yalnızca 
mesaj alıp vermeyi içermez. Esas olarak anlamın yaratılmasını ve anlam alış verişini içerir. 
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Güngör‟ün (2011: 50) tanımıyla “kişiler arası iletişim, iki veya daha çok kişinin bir araya 
gelerek ya da belirli araçlar yoluyla gerçekleştirdikleri iletişimdir.” 

Burada verilen tanımlamalar çerçevesinde, bu çalışmada internet aracılı kişiler arası 
iletişim olgusu incelemesi yapıldığı söylenebilir. Akıllı telefon kullanarak mesajlaşma yoluyla 
yapılan internet aracılı kişiler arası iletişimde, yazılar sözlerin, emojiler jestlerin ve 
mimiklerin yerine kullanılmaktadır. Emoji kullanımının anlamını açıklamaya çalışan bu 
çalışmada, emojilerin mesajlaşmada üstlendiği rolü daha iyi anlamak için sözlü ve sözsüz 
iletişimin işlevlerini de kısaca özetlemek gerekmektedir. 

Sözlü İletişim ve Sözsüz İletişim 

İnsan, sesi söze dönüştürerek yeni bir çığır açmıştır. Sesin söze dönüşmesiyle dil 
gelişmiş, sözün dile gelmesiyle konuşma doğmuştur. Sözlü iletişim, insanın bütün bir 
iletişimsel edimi bilinçli ve niyetine uygun biçimde örgütlemesine olanak vermesi yönünden 
sözsüz iletişimden ayrılır. İletişim kültürle biçimlenen bir özelliğe sahiptir ve her kültürel 
ortamın kendine özgü bir iletişim tarzı vardır. Geleneksel ve kırsal kültürel ortamlarda iletişim 
neredeyse tümüyle sözlü olarak gerçekleşir. Ancak yazının yaygın olarak kullanıldığı modern 
kent kültürleri gibi kültürel ortamlarda, sözlü iletişimin etkinlik alanı sınırlıdır. Yüz yüze 
ilişkilerin ve sözlü iletişimin egemen olduğu kültürlere sözlü kültür, yazının egemen olduğu 
kültürlere de yazılı kültür adı verilmektedir. Sözlü kültür ortamlarında iletişim, yüz yüze yani 
doğrudan gerçekleşirken, yazılı kültür ortamlarında sözlü iletişim, dolaylı, yazıyla veya kitle 
iletişim araçları dolayımlı gerçekleştirilir (Güngör, 2013: 92). 

Sözlü iletişim, ortamın koşullarına, taraflar arasındaki ilişkinin biçimine ve 
konuşmanın konusuna göre resmi veya gayri resmi olabilir. İlişkinin birincil ya da ikincil 
düzeyde olması, resmi veya gayri resmi olmasıyla birebir ilişkilidir. Birincil ilişkilerde 
iletişim gayri resmiyken, ikincil ilişkilerde daha çok resmi iletişim koşullarının geçerli olduğu 
görülür. Sözlü iletişimin doğrudan veya dolaylı olması da onun tarzı üzerinde belirleyici olur. 
Yüz yüze iletişimde insanların söz üzerindeki denetimi daha zordur. Oysa aracılı iletişimde, 
örneğin sözün yazılı olarak iletilmesi durumunda, denetim çok daha kolaydır. Ancak her iki 
iletişim biçiminin de kendine özgü kullanım yerleri ve etkileri vardır. Örneğin, bir kişinin 
ciddî bir rahatsızlık geçiren bir dostuna, geçmiş olsun dileklerini yazılı bir iletiyle iletmesiyle, 
yüz yüze iletmesi arasında önemli bir fark söz konusudur. 

Sözlü iletişim, iletişime katılan kişilerin kültürel ve düşünsel özelliklerine göre somut 
ya da soyut anlatı örgüsünden oluşabilir. Entelektüel konuşmalarda iletişimsel edim, gündelik 
konuşmalardan daha soyut sözcüklerle gerçekleştirilir. Gündelik konuşmalarda ise toplumun 
hemen her kesiminde yoğun argoyla örülmüş bir dil kullanıldığı görülmektedir. Dilin basit ya 
da zengin bir üslûpla kullanımı da iletişim ediminin niteliğini etkileyen bir özelliktir. Ayrıca 
her dilin bir jargonu vardır. Hatta her mesleğin, her bir toplumsal sınıfın, her bir yaş 
grubunun, her bir cinsiyet kimliğinin kendine özgü bir jargonu vardır. İnsanlar, içinde yer 
aldıkları ortama göre jargon edinirler. Örneğin, bir askerin, doktorun, taksi şoförünün jargonu 
birbirinden farklıdır ve her bir jargon kendi ortamında yer bulur. Fakat iletişimin etkili 
olabilmesi için tarafların birbirlerinin jargonlarından haberdar olması gerekmektedir (Güngör, 
2013: 95). 
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Sözsüz iletişim, seslerin sözcüklere dönüşmesiyle gerçekleşen sözlü iletişimden farklı 
olarak, insanların yüz, göz, el ve kol hareketleriyle gerçekleştirdikleri ileti alış verişidir. 
Sözsüz iletişimin önemli bir bölümünü oluşturan, mimikler, jestler ve giyim kuşam gibi insan 
bedeni aracılı iletişim genellikle “beden dili” olarak adlandırılır, fakat bu yanıltıcı olmaktadır. 
Çünkü insanlar aslında söz ile söylenen şeyleri daha da açmak ya da boşa çıkarmak için sözel 
olmayan işaretleri kullanırlar (Erdoğan, 2011: 294). 

İletişim uzmanları, yüz yüze iletişimde mesajın küçük bir kısmının sözcüklerle 
iletildiği konusunda aynı fikirdedir. Mesajın önemli bölümü, ses tonu, vurgu, hız, ses gücü 
gibi ses unsurlarıyla iletilir. Mesajın büyük bölümü ise el kol hareketleri, yüz ifadesi, duruş ve 
kıyafetle iletilmektedir. Kısaca, sözcük kullanılmadan aktarılan her tür bilgi ve duygu, sözsüz 
iletişimin kapsamına girer ve sözlerden daha etkili olabilir. Sözlü ve sözsüz iletişimin 
unsurları arasında bir uyumsuzluk olduğunda ise sözsüz unsurlar başat duruma geçer 
(Kaypakoğlu, 2010: 93). 

Sözsüz iletişim dendiğinde akla ilk gelen jestlerdir. Jestlerin doğru anlamlandırılması, 
kültürle ve jestlerin kullanıldığı bağlamla yakından ilişkilidir. Toplumsal yaşantıda önemli 
yeri olan sözsüz iletişim, kimlik tanımlama, güç ve statü iletişimi, söz tanımlama, vurgulama, 
farklılaştırma, dikkat çekme, sözün yerini alma, düzenleme, pekiştirmenin yanı sıra duygusal 
işlevler de üstlenmiştir. Sözsüz iletişimin önemli bir yönü de duygunun yüz ifadesiyle 
yansıtılmasıdır. Paul Ekman ve meslektaşları (1978) yüz kaslarının devinimini betimlemek 
için Yüz Hareketleri Kodlama Sistemi adını verdikleri bir sistem geliştirmişlerdir. Ekman‟ın 
birbirinden çok farklı kültürlere mensup olan insanlar üzerinde yaptığı araştırmalar 
sonucunda, altı duygunun –mutluluk, üzüntü, kızgınlık, tiksinti, korku, şaşkınlık- her kültürde 
aynı yüz ifadeleriyle yansıtıldığı ortaya çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar, 
duyguları yansıtan yüz ifadelerinin ve bunların yorumlarının, insanlarda doğuştan gelen 
özellikler olarak var olduğu görüşünü desteklemektedir. 

Sözsüz iletişimin, söylediğimiz şeyin aslında söylemek istediğimizle aynı olmadığını 
açığa vuran bir yönü de vardır. Örneğin, bu konuda eğitim almış biri, sözel olmayan işaretleri 
inceleyerek karşısındaki insanın yüz ifadesinin onun gerçek duygularını yansıtıp 
yansıtmadığını anlayabilir. Yüzün kızarması, terlemek, yerinde kıpırdanmak, gözünü 
kaçırmak ve uzun bir süre aynı yüz ifadesini takınmak, bir insanın aldatma niyetini 
gösterebilir. Kısacası, insanların yüz ifadeleri ve bedensel jestleri, söylediklerinde ne kadar 
içten olduklarını denetlemek için de kullanılmaktadır (Giddens, 2012: 171). 

Sözsüz iletişimin gizli niyeti saklama ya da açığa vurma işlevinden başka işlevleri de 
vardır. Sözsüz iletişim, kelimelerin etkisini arttırabilir ve sözlerin yerine geçebilir. Özellikle 
sözle iletişim kurulamayan ortamlarda yüz, göz ve el kol hareketleriyle iletişim kurulabilir. 
Örneğin, otostop yapmak için kullanılan işaret ya da sınavı iyi geçen bir öğrencinin sınav 
çıkışında zafer işareti yapması sözle iletişim kurulamayan bir anda jestlerin sözün yerine 
kullanıldığını gösterir. Sözsüz iletişimin karşıtlık işlevi ise jestlerin mesajla çeliştiği noktada 
ortaya çıkar. Bu durumda jestler, sözlü mesajı bastırır. Mesajın anlamıyla uyumlu olmayan 
mimikler özellikle alaycı tavırlar sergilemek amacıyla kullanılır (Kaypakoğlu, 2010: 98). 

Sözsüz iletişimin, sözle iletişimi düzenleme, kontrol altında tutma işlevinden de söz 
edilebilir. Bir kişi, bir konuşma yaparken el kol hareketleriyle konuşmasını yönlendirir. El kol 
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hareketi yapmayan, başını oynatmayan bir konuşmacı hayal edilemez. Bir toplantıda 
konuşurken veya birine bir şey anlatırken bedenimiz daima devreye girer ve sözlerimize eşlik 
eder. Böylece hem anlatan taraf dikkat çekici bir aktarım yapmış olur hem de dinleyen 
iletişim ortamına çok daha etkin biçimde katılmış olur (Güngör, 2013: 91). 

 Araştırmanın Yöntemi 

 Bu çalışma, nitel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Nitel araştırmanın ve bu yönteme 
katkıda bulunan Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Dilbilim gibi disiplinlerin ortak 
amacı, insan davranışını içinde bulunduğu ortam içinde ve çok yönlü olarak anlamaya 
çalışmaktır. Herkes tarafından kabul edilen nitelikte bir nitel araştırma tanımı yapmak güç ise 
de “nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanabilir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 45).  

 Nitel veri, nicel veri şeklinde derlenemeyen veri olarak tanımlanabilir. Nitel veri, 
bireylerin, süreçler ve olgularla ilgili deneyimlerinin tanımlandığı, niyet, istek ve fikirlerinin 
aktarılabildiği, inanç, duygu ve kanaatlerinin ayrıntılı bir biçimde paylaşılabildiği verilerdir. 
Bireyin içinde yer aldığı koşullara, sosyal olayların bağlamsal özelliklerine ve simgesel anlam 
dünyasına duyarlı, esnek bir yöntem anlayışıyla oluşturulan nitel veri, bilimsel kanunlara 
varmak amacına hizmet etmekten çok araştırmaya dâhil edilen kişilerin iç dünyasına 
girebilme olanağı sunar (Kümbetoğlu, 2006: 45). 

 Nitel araştırmada, çevreyle, süreçle ve algıyla ilişkili üç tür veri toplanır. Çevreyle 
ilgili veriler, araştırmanın yer aldığı sosyal, psikolojik, kültürel, demografik ve fiziksel 
özelliklere ilişkindir. Süreçle ilgili veriler, araştırma sürecinde neler olduğu ve bu olanların 
araştırma grubunu nasıl etkilediğine ilişkindir. Algılara ilişkin veriler ise araştırma grubuna 
dâhil olan bireylerin süreç hakkında düşündüklerine ilişkindir. Bu üç tür veriyi toplamak için 
kullanılan üç tür nitel veri toplama yöntemi vardır. Bunlar, görüşme, gözlem ve yazılı 
dokümanların incelenmesidir. Bu yöntemler kendi içinde alt gruplara ayrılırlar. Örneğin, nitel 
araştırmada en fazla kullanılan yöntem olan görüşme, bireysel ya da odak grup görüşmesi 
olarak yapılabilir. 

 Odak grup görüşmesi, “ılımlı bir ortamda önceden belirlenmiş bir konuyla ilgili 
algıları elde etmek amacıyla dikkatle plânlanmış bir tartışmalar serisi” olarak tanımlanabilir. 
Odak grup görüşmesinde bir soruya verilen yanıtın diğer bireyler tarafından duyulması, onlara 
kendi düşüncelerini bu yanıt çerçevesinde oluşturma fırsatı vermektedir. Yani grup dinamiği 
araştırmanın derinliğini belirleyen önemli bir etkendir. Bireysel görüşmelerde akla 
gelmeyecek bazı konular grup görüşmelerinde ortaya çıkabilir. Odak grup görüşmelerinin bu 
özelliği araştırmacının zengin bir veri seti oluşturmasına yardımcı olur. Odak grup görüşmesi 
yapmak için araştırılan konuya, ürün veya hizmete ilişkin ortak deneyime sahip kişileri içeren 
6 veya 8 kişilik gruplar oluşturulur. Odak grup görüşmelerinin amacı, insanların kendi 
görüşlerini, başkalarının görüşlerini de dikkate alarak özgürce ifade ettikleri sosyal içerikli ve 
yüksek nitelikli veri elde etmektir (Patton, 2002: 386, akt. Yıldırım ve Şimşek, 2013: 181). 

 Bu çalışmada sunulan araştırma bulguları, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 
öğrencilerinin dâhil edildiği odak grup görüşmelerinden elde edilmiştir. Kızlı-erkekli 6 
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kişiden oluşan dört grupla odak grup görüşmesi yapılmış ve toplamda 24 üniversite 
öğrencisinin emoji kullanımıyla ilgili düşünceleri öğrenilmiştir. Akıllı telefon kullanıcısı olan 
ve sosyal ağ sitelerinde uzun zaman geçirdikleri belirlenen gençler 19–29 yaş arasındadır. 

        

Emojilere Yüklenen Farklı Anlamlar  

Bu bölümde, odak grup görüşmelerine katılan gençlerin emoji kullanımıyla ilgili 
düşünceleri özetlenmiş ve ortak düşünceleri aktaran söylemlerden örnekler verilmiştir. Odak 
grup görüşmelerine katılan ve akıllı telefon kullandıkları belirlenen gençler, gün içinde pek 
çok kez sosyal ağ sitelerini ve WhatsApp uygulamasını kullandıklarını söylemişlerdir. 
Gençlerin, Facebook gibi sosyal ağ sitelerinden daha çok WhatsApp uygulamasında emoji 
kullandıkları belirlenmiş ve bu iki farklı paylaşım platformu arasında emojilere yüklenen 
anlam bakımından önemli farklılıklar olduğu görülmüştür. Gençler, WhatsApp‟ta ikili 
mesajlaşma sırasında kullandıkları emojilere daha yoğun duygular ve farklı anlamlar 
yüklemektedir. Arkadaşlarıyla yazışırken bol miktarda emoji kullandıklarını söyleyen gençler, 
emojilerin mesajlaşma anında hissedilen duyguları aktardığını düşünmektedir; 

“Ben öyle hissediyorum, yansıtıyor. Yani ben kendim öyle düşünüp kullandığım için 
karşı taraftaki de öyle düşünüyor diyorum. Zaten şöyle bir durum var, benim takip 
ettiğim kişiler ya da beni takip eden kişiler genelde hoşlandığım insanlar. O yüzden 
ben de kullanılan emojileri iyimser anlamlar olarak algılıyorum. Ben sadece ne 
düşünüyorsam onu paylaşıyorum. Yani ağlıyorsam gülme işareti koymam ben. O an 
ne hissediyorsam karşımdaki de onu hissetsin diye emoji koyuyorum” (Engin, 29 
yaşında). 

Gençlerle yapılan görüşmeler, kız öğrencilerin duygularını ifade etmek için 
erkeklerden daha fazla emoji kullandıklarını göstermektedir. Kız ve erkek öğrencilerin emoji 
kullanımları arasında ortaya çıkan bu fark, kuşkusuz toplumsal cinsiyet kalıplarıyla yakından 
ilgilidir. Bu nedenle, toplumsallaşma sürecinde edinilen kadınlık durumunu içselleştiren kız 
öğrencilerin, duygulara ve duygularını yansıtmaya erkeklerden daha fazla önem vermesi 
anlaşılır bir durumdur. Gençlerin, mesajlarda kullanılan emojilerin taşıdığı anlamla ilgili 
hassasiyetleri, bu ikonların, yüz yüze iletişimde mimiklerin üstlendiği görevi üstlendiklerini 
göstermektedir;  

“Duygu aktarımına yardımcı oluyor emojiler. Çünkü bir cümleyi böyle direk yazıp 
yolladığınızda, anlam onu nasıl okuyacağınıza bağlı. Oysa cümle sonunda bir gülücük 
görmek onu şakaya dönüştürebilir veya görmediğimiz zaman yazıyı ciddîye alıp bir 
tartışma başlatmamıza neden olabilir. Karşımızdaki şaka mı yaptı, kızarak mı söyledi, 
bir ses tonuna ihtiyacımız var. Ama yazarak bunu yapamıyoruz. Bu durumda, emoji 
mimik görevi görüyor, sanki karşı karşıyaymışız gibi” (Ebru, 24 Yaşında). 

Gençler, emojilerin kelimelerin anlamını tekrarlama, vurgulama, tamamlama ve 
karşıtlık bildirme işlevleriyle ilgili örnekler vermişler, emojilerle şaka yapabildiklerini ve 
mecaz anlamlar yaratabildiklerini söylemişlerdir. Yüz yüze iletişimde, sözel olmayan iletişim 
unsurlarının iletiyle çeliştiği durumlarda ortaya çıkan alaycı durum, aracılı kişilerarası 
iletişimde emojilerle yaratılmaktadır. Mesajlaşırken alay etmek ya da şaka yapmak için 
cümlenin anlamıyla uyumlu olmayan emojiler kullanılmaktadır; 
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“Yorumlarda çok kullanıyoruz. En çok gülerken ağlama şeyi var böyle onu çok 
kullanıyoruz. Komik bir şey olduğunda çok hoşuma gittiğini bildirmek için 
kullanıyorum. Bence gerçek duyguları yansıtabiliyor bunlar. Şaka yaptığımızda da 
gülücük işareti kullanıyoruz. O zaman karşımızdaki anlıyor şaka yaptığımızı” (Nezir, 
25 yaşında). 

Odak grup görüşmelerinde, emojilerin tek başına kullanıldığı durumlarda da anlam 
ifade ettiği vurgulanmıştır. Mesajlaşma sırasında hissedilen duygu, bir emoji kullanarak kısa 
yoldan karşıdaki insana aktarılabilmektedir. Gençlerin verdikleri örnekler, emojilerin sözcük 
yerine de kullanıldığını ve aracılı kişiler arası iletişimin vazgeçilmez unsurları olarak 
görüldüğünü göstermektedir; 

“Evet kullanıyorum. (Gülüyor) Onun sebebi de şu, kelime kullanmadan tavrınızı belli 
edebiliyorsunuz. O yüzden çok kullanıyorum. Kızgınlık işaretini koy, hemen bitti 
yani. Sana kızıyorum diyeceğimiz yerde koy işareti bitti. Bence bu, insanı yazı 
yazmaktan kurtarıyor demekten ziyade şöyle, sizi daha iyi anlatıyor. Mesela bir 
normal sinirlenmiş surat var, bir de çok kızgın surat var. Mutlu surat var, kahkahadan 
ağlayan surat var. Hani siz meselâ şaka yapıyorsunuz, yanına kahkahadan ağlayan 
suratı koyuyorsunuz. Hani kahkahalara boğuldum demek bu. Bir de normal gülücük 
var onunla da tebessüm ediyorsunuz, yani karşılıklı konuşuyormuşsunuz gibi. O 
zaman daha sıcak ve anlaşılabilir bir ortam oluşuyor. Ben emojilerin gereksiz şeyler 
olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ki, gereksiz bir şey olsaydı meselâ bu WhatsApp 
geliştiricileri bilmem ne geliştiricileri daha fazla emoji üretmezdi” (Betül, 20 
Yaşında). 

Emojilerin, bir duyguyu kısa yoldan aktarmanın yanı sıra gerçek duyguyu maskeleyen 
bir yönü de vardır. Odak grup görüşmelerinde, emojilerin tek başlarına iletişimi başlatma ya 
da sonlandırma işlevine sahip oldukları da ortaya çıkmıştır. Emojilerin yüklendiği bu işlev, 
yüz yüze iletişimde sözsüz iletişimin iletişimsel değerine eştir. Yüz yüze iletişimde iletişimin 
ancak sözle olacağını savunanlar, sözsüzlüğün iletişim olmayacağı görüşündedir. Buna karşı 
görüşler de, sözsüz iletişimin sözlü iletişime göre daha değerli olduğunu ileri sürerler. 
Gerçekten de insanların sözle ifade edemedikleri bazı görüşlerin ve düşüncelerin, sözün 
kapsamı dışında kalan bir takım davranışlar, jestler ve mimiklerle çok daha kolay anlatıldığı 
genel kabul görmektedir. Bazen düşünmeden yapılan bir el kol hareketi ya da bir bakış, sözle 
anlatılamayan şeyleri bir çırpıda aktarabilir. Bazen de insanlar bilinçli olarak söz yerine jest 
ve mimikle söylemek istedikleri şeyleri kısa yoldan ifade ederler. Aşağıdaki örneklerde 
görüldüğü gibi emojiler, mesajlaşma sırasında sözsüz iletişimin iletişimsel değerini gösteren 
bir biçimde de kullanılmaktadır. Odak grup görüşmelerine katılan gençler arasında, emojileri 
sözlerin yerine kullandığını söyleyen ve emojilerin bu özelliğini avantaj olarak nitelendirenler 
bulunmaktadır; 

“Emojileri ve sembolleri kendimi ifade emek için yoğun bir şekilde kullanıyorum. 
Neredeyse her cümlede kullanıyorum. Bazen de hiç cümle kurmadan sadece emojiyle 
duygularımı ifade ediyorum. Emojileri hem olumlu hem olumsuz yönde kullanıyorum. 
Olumlu derken, yani bazen gerçek duygularımı yansıtmak için kullanıyorum. Çünkü 
ben genelde sesli konuşmayı seven biriyim, yazışmayı çok fazla sevmiyorum, ama 
Instagram‟da ve WhatsApp‟ta konuşurken o an neşeli miyim üzgün müyüm onu 
iletmek için yazılarımın arkasında kullanıyorum. Olumsuz yönde kullanıma örnek 
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vermem gerekirse, meselâ birisi benimle konuşmak istediğinde, ben istemiyorsam kısa 
kesmek için sadece emoji gönderiyorum” (Günay, 26 yaşında). 

“Hatta bazen emojiler hayat kurtarıcı olabiliyor. Ne cevap vereceğinizi bilemediğiniz 
zamanlarda bir gülücük yollayıp işin içinden çıkıveriyorsunuz” (Salih, 20 Yaşında). 

Aracılı kişiler arası iletişimde, emojilerin sözsüz iletişimin işlevlerini üstlendiğini 
gösteren pek çok örnek olmakla birlikte, yüz yüze iletişimde sözsüz iletişim unsurlarının 
yüklendiği işlev ile aracılı iletişimde emojilerin yüklendiği işlev arasında önemli bir fark 
vardır. Yüz yüze iletişimde, sözsüz iletişim unsurları kişinin asıl niyetinin anlaşılması 
yönünde önemli ipuçları sunar. Oysa aracılı kişiler arası iletişimde, karşıdaki kişinin beden 
hareketleri, jestleri ve bakışları bir bütün olarak görülmediği için yalnızca paylaşılan emojiyle 
aktarılan duygunun gerçek olduğunu düşünme eğilimi söz konusudur; 

“Kullanıyorum. Genelde gülen yüzler kullanıyorum ya da üzgünsem, üzgün suratlar 
kullanıyorum. Bence daha bir sempati katıyorlar iletişime. Oraya gülmek yerine, 
hahahahaha yazmak yerine, gülen yüz koyunca daha sempatik oluyor, yani daha tatlı 
oluyor. Genelde gerçek duygularımı yansıtan işaretler kullanıyorum, ama meselâ 
canım çok sıkkındır, arkadaşıma belli etmemek için gülen yüz ifadesi kullandığım da 
oluyor. Arkadaşlarım da düşüncelerine göre kullanıyorlardır diye düşünüyorum. Belki 
bazen onlar da benim gibi gerçek duygularını belli etmemek için kullanıyorlardır” 
(Ayşe, 20 Yaşında). 

Bu araştırmada, gençlerin ciddî konularda mesajlaşırken emoji kullanmadıkları ortaya 
çıkmıştır. Gençlerden bazıları ciddî konularda yazışırken emoji kullanmanın, yanlış anlamaya 
sebep olabildiğini, bazıları da konunun önemini yok ettiğini düşünmektedir. Başka bir 
ifadeyle, iki taraf arasında bir anlaşmazlık söz konusuysa, mesajlaşırken emoji kullanmak 
kişinin konuyu hafife aldığını gösteren bir etki yaratmaktadır. Öte yandan emojilerin gençler 
tarafından mutluluk ifadesi olarak algılandığı anlaşılmaktadır; 

“Bazen tartışıyoruz yazışırken, diyorum ki burada tartışmayalım. Çünkü birbirimizi 
anlamıyoruz mesajlaşırken. O zaman emojiler de yetmiyor. Zaten biz ciddî 
durumlarda emoji atmıyoruz. Atınca, bu ne rahatlık diyorlar, hoş karşılamıyorlar. Biz 
burada ciddi bir şey konuşuyoruz sen emoji atıyorsun diyorlar. Emoji mutluluk ifadesi 
aslında mesajda. Yani emoji çok önemli bir şey mesajda” (Öykü, 20 yaşında). 

 “Meselâ benim moralim bozuk olduğu zaman emoji atmam. O zaman bana diyor ki, 
neyin var? Yani emoji atmadığım zaman bana neyin var diye soruyor, aynı şekilde ben 
de ona. Ben ona gülen emojiler atsam, benim moralimin bozuk olduğunu anlamaz. 
Bazen ben bunu belli etmek istemiyorum ve yalandan emoji atıyorum, ama o anda çok 
üzgünüm. Hatta belki de ağlıyorum. Belli etmek istediğim zaman da işte hiç emoji 
atmıyorum. Neyin var diyorlar, işte diyorum ki böyle böyle oldu” (Nurcan, 20 
yaşında). 

Odak grup görüşmelerinden elde edilen bulgular, sosyal ağ sitelerinin gerçek bir 
toplumsal mekân olarak algılandığını ve insanların toplumsal yaşamda olduğu gibi “sosyal 
maske” kullanma gereği duyduğunu göstermiştir. Casstells‟in “artık sanal bir âlemden, sanal 
gerçeklikten bahsedemeyiz” vurgusuyla örtüşen bu saptama, sosyal medyanın bu gün içinde 
yaşadığımız toplumun gerçek bir mekânı haline geldiğini göstermektedir; 
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“Sosyal medyada gerçek duyguyu yansıtmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. 
Bence yansıtılmamalı da… Neden? Bir örnek vereyim. Benim Facebook'ta 1000'den 
fazla arkadaşım var. Arkadaşım dediğim listemdeki kişiler ki, o kişilerin zaten çoğunu 
tanımıyorum. Tanımadığım insanların benim o anki ruh halimi bilmesine gerek yok. 
Twitter'daki Instagram'daki kişiler de beni dışardaki insanlar nasıl görüyorsa o şekilde 
bilsin daha iyi. Yani benim psikolojimin iyi ya da kötü olduğunu fark etmelerini 
istemem. O yüzden insanlara kendimi nasıl göstermek istiyorsam, sosyal medyada da 
o şekilde göstermeye çalışıyorum” (Seçkiner, 26 Yaşında). 

Samimiyet ve İçtenlik İfadesi Olarak Emojiler 

Araştırma bulguları, emojilerin yakın arkadaşlar arasında samimiyet ve içtenlik ifadesi 
olarak algılandığını göstermiştir. Emojilere yüklenen anlam, paylaşımda bulunan kişiler 
arasındaki samimiyetin derecesine göre farklılaşmaktadır. Bu saptamaya göre gerçek bir 
toplumsal mekân olarak algılanan sosyal ağlarda kullanılan emojilerin resmi ve gayri resmi 
tavırların sergilenmesinde önemli bir rol üstlendiği söylenebilir. Buna ilâve olarak, 
mesajlaşırken emoji kullanmak, gençler arasında “işlerin yollunda gittiğini” gösteren bir 
anlam taşımaktadır; 

“Ben sevdiğim insana hep gülücük koyarım. Mesafeli olduğum insana emoji koymam, 
teşekkür ederim siz nasılsınız derim meselâ. Birine günaydın demekle birine günaydın 
deyip gülücük koymak arasında fark var tabi. Gülücük koyduğun mesaj daha sıcak. 
Meselâ bir insan bana günaydın veya nasılsın deyip gülücük koyduysa, kötü bir haber 
beklemiyorum arkasından. Ama “nasılsın deyip gülücük koymadıysa of! diyorum bir 
şey söyleyecek arkasından. „İyiyim sen nasılsın bir şey mi oldu?‟ diyorum. Gülücük 
varsa mesajda, iyiyim sen nasılsın deyip gülücük koyuyorum. Arada böyle bir fark 
var” (Betül, 20 Yaşında). 

“Meselâ yeni tanıştığım bir insana emoji atmakta çok kararsız kalıyorum. Diyorum ki 
acaba bu gülücükten mi atsam, bu gülücükten mi atsam? Çok güleni atarsam fazla 
samimî mi olur, normal gülücük atsam çok mu samimiyetsiz olur? Yeni tanıştığım 
insanlara karşı bu çok önemli” (Nurcan, 20 yaşında). 

Sosyal paylaşım ağlarında ve kişiler arası iletişimde emoji kullanmanın renkli ve 
eğlenceli bir yönü de vardır. Gençler, emojili paylaşımların kendilerini eğlendirdiğini ve 
mutlu ettiğini söylemişlerdir. Özellikle kız öğrenciler, sosyal medyada sevgi ifadesi olarak 
kabul edilen kalpli sembol paylaşımlarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulamıştır;  

“O kalp işaretini görünce çok mutlu oluyorum nedense. Bilmiyorum mutlu oluyorum, 
yani” (Sena, 19 yaşında). 

“Emojilerden en çok kalpleri kullanıyorum. Emoji kullanmak yazdığın sözü daha çok 
destekliyor gibi geliyor. Zevkli oluyor bir de renkli oluyor” (Burçin, 29 yaşında). 

Araştırmaya katılan gençlerin, kendilerini ve karşılarındaki kişileri mesajlaşma anında 
kullanılan emojilerle özdeşleştirdiği görülmüştür. Emojilere yüklenen anlamın yoğunluğu da 
kişiler arasındaki samimiyetin derecesine bağlıdır. Başka bir ifadeyle, kişiler ve emojiler 
arasında özdeşlik kurma eğilimi, paylaşımı yapan ve muhatabı olan kişi arasındaki ilişkinin 
niteliğiyle ilgilidir; 
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“O çok gülme işareti var ya ağlar gibi, bazen onu kendimmiş gibi hissediyorum. 
Karşımdaki insan da bana gönderdiğinde bazen hissediyorum sahiden o gülüyormuş 
gibi. O samimiyeti yakalamışsam hissediyorum. Bu karşımdaki insana göre değişiyor 
aslında. Meselâ sevdiğim bir insan ise kız olsun erkek olsun, eğer benim kalbime hitap 
ederse, onun gönderdiği emojiler beni heyecanlandırıyor. Benim için sıradan bir insan 
ise onun gönderdiği emojiler beni alâkadar etmiyor” (Sena, 19 yaşında). 

 “Meselâ bakın beni Dilay arıyor. Dilay sarışın olduğu için yanına sarışın kız emojisi 
koydum. İnsanlarla bağdaştırıyoruz emojileri. Meselâ Nurcan makyaj yapmayı çok 
seven bir kız. Bende onun isminin yanında ruj emojisi var” (Öykü, 20 yaşında). 

Emojileri yoğun olarak kullanan gençler, yakın arkadaşlarını sembolize etmek için 
kullandıkları emojileri yeni tanıştıkları arkadaşları için kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 
Birbirlerini çok iyi tanıyan gençler arasında yaygın olduğu görülen bu eğilim, insanın kendisi 
için değer ve anlam ifade eden yeni bir gerçeklik üretme yetisiyle ilişkilendirilebilir; 

 “Emoji bileklikleri, kolyeleri benim çok ilgimi çekiyor. Ben gözlüklü emojiyi çok 
seviyorum, çok sık kullanıyorum. Meselâ onun bilekliğini yaptırmayı düşünüyorum. 
Çok havalı bence. Çünkü kendimle bağdaştırıyorum, yani ben buyum diyorum anladın 
mı? Havalıyım” (Öykü, 20 yaşında).  

“Öykü bunu taksa, biz anlarız onu neden taktığını ama siz bunu anlayamazsınız. Onu 
bizim yakın arkadaşlarımız anlar. Siz belki emoji kullanmayı seven bir kız dersiniz 
ama onun o emojinin anlamıyla kendini bağdaştırdığını anlamazsınız. Ama ben bunu 
anlarım. Çünkü hem Öykü‟yü tanıyorum hem de o emojinin aramızdaki anlamını 
biliyorum” (Nurcan, 20 yaşında). 

Görüşülen öğrencilerin neredeyse tümü, mesajlaşırken emoji kullanmanın 
“samimiyet” ve “iyi hal” ifadesi olduğunu düşünmektedir. Mesajlarda “yeterince” emoji 
kullanılmaması ise “işlerin yolunda gitmediğini” düşündüren ve arkadaşlar arasındaki ilişkiye 
zarar veren bir etki yaratabilmektedir. Emoji kullanmadan iletilen mesajlar, “samimiyetsiz” ve 
“soğuk” mesajlar olarak nitelendirilmektedir;  

“İnsanları daha samimi buluyorum emoji kullandıkları zaman. Düşünsenize, 
konuşuyoruz karşılıklı ben emoji yolluyorum ama o yollamıyor. Mesela ben “tamam” 
diyorum, yanında emoji yolluyorum. O “tamam” diyor ama yanında emoji yollamıyor. 
O zaman sert bir şekilde tamam demiş oluyor” (Esra, 19 yaşında). 

“Meselâ doğum günü oluyor, direk doğum günü pastası gönderiyorsun, konfetiler 
falan. Meselâ bir doğum günü mesajına sadece “iyi ki doğdun” yazmak saçma, 
samimiyetsiz ve çok basit. Ama o pastalarla konfetilerle falan güzel oluyor. 
(Arkadaşına dönerek) Meselâ sen benim doğum günümde sadece “iyi ki doğdun” 
yazsaydın, küfür etseydin, bari derdim” (Öykü, 20 yaşında). 

Araştırma bulguları, gençlerin yazışarak sohbet etmeyi, yüz yüze konuşma gibi 
algıladıklarını ve duygularını karşı tarafa daha açık bir şekilde iletebilmek için emoji 
kullanma gereği duyduklarını göstermiştir. Gençler, mesaja “bir şey” katmak için “bir şey” 
eklemek gerektiğini düşünmektedirler. Emojiler ortaya çıkmadan önce iki nokta üst üste ve 
bir parantez işareti kullanarak “gülücük” işareti yapıldığını söyleyen gençler için emojiler, 
renkli ikonlar ve çıkartmalar aracılı kişiler arası iletişimin vazgeçilmez unsurları olarak 
görülmektedir;  
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“Emojiler olmasaydı iki nokta, bir parantezle gülücük yapmak zorunda kalırdık. Yani 
illaki bir şey yapardık. MSN çağlarımızdan kaldı bu alışkanlık. O zaman farklı 
emojiler, çıkartmalar falan vardı, bunları kullandığınız zaman “ne kadar güzel şeyler 
buluyor” diye bir düşünce oluşuyordu insanların kafasında. MSN‟deki cool 
çocukluğumuzu şimdi emojilerle sürdürüyoruz sosyal mecralarda” (Ferhat, 20 
Yaşında). 

Araştırmaya katılan gençler arasında, akıllı telefon kullandığı halde mesajlarında 
emoji yerine iki nokta bir parantez kullanmaya devam eden kişiler olduğu görülmüştür. Ancak 
bu gençler, yoğun emoji kullanmayı alışkanlık haline getiren arkadaşları tarafından 
eleştirilmektedir. Sosyal ağ sitelerinde ve WhatsApp uygulamasında emojiler yerine iki nokta 
bir parantez kullanmaya devam eden kişilerin bu davranışı “modası geçmiş” ve “itici” olarak 
nitelendirilmektedir; 

“İki nokta bir parantez eskide kaldı. Allah aşkına, yirmi birinci yüz yıldayız yani. İki 
nokta bir parantez çok samimiyetsiz. Mesela Alican hep yapıyor bunu, çok itici 
oluyor. Bitti artık o devir bitti. Elinde akıllı telefon var yani” (Öykü, 20 Yaşında). 

“Elinde akıllı telefon olmasına rağmen hala eski şekilde gülüyorsa, iki nokta bir 
parantez koyuyorsa, bu gerilik, bu geri kafalılık. Ay çok itici ya” (Nurcan, 20 
Yaşında). 

 

SONUÇ 

Nitel araştırma yöntemiyle yapılan bu çalışmada, yeni medyada emoji kullanımının 
anlamı, sembolik etkileşimcilik yaklaşımı çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. Sembolik 
etkileşimciliğin temelinde yer alan dil ve anlam ikilisi, belirli nesnelere göndermede bulunan 
ve kastedilen şeyi temsil eden sembollerdir. Odak grup görüşmesi yapılarak elde dilen 
bulgular, aracılı kişiler arası iletişimde kullanılan emojilerin, kendilerine atfedilen anlamları 
temsil eden semboller olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Emojiler, sözcüklerin yanında 
ya da sözcüklerin yerine kullanıldığı gibi mesajlaşma anında hissedilen duyguyu karşıdaki 
kişiye aktarmak için de kullanılmaktadır.  

Sembolik etkileşimcilik yaklaşımına göre insanlar, sadece kendileri dışındaki nesneleri 
değil kendilerini de nesne olarak görürler. Bu araştırmada elde edilen bulgular, emojilerin, 
kişilerin hem kendilerini hem de duygularını temsil eden semboller olarak kullanıldıklarını 
ortaya koymuştur. Aracılı iletişimde, kişiler kendilerini ve arkadaşlarını belirli emojilerle 
özdeşleştirmektedir. 

Bu çalışmada, internet, bilgisayar ve cep telefonunun yaygın olduğu bir çağda 
dünyaya gelen, “Y Kuşağı” veya “90 Kuşağı” olarak adlandırılan gençlerin, sanal ve gerçek 
ayrımı yapmadıkları ve sosyal ağ sitelerini gerçek bir toplumsal mekân olarak algıladıkları 
anlaşılmıştır. WhatsApp aracılığıyla kurulan iletişim, yüz yüze iletişim biçimi olarak 
algılanmaktadır. Bu nedenle sosyal ağlarda ve WhatsApp uygulamasında kullanılan emojilere 
yüklenen anlam, nitelik bakımından farklıdır.  

Emojiler, kişiler arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkilediği gibi olumsuz yönde de 
etkileyebilmektedir. Emojili paylaşımların mutluluk ve iyilik halinin ifadesi olarak 
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yorumlanması, emoji kullanmadan yapılan paylaşımların mutsuzluk ifadesi olarak 
algılanmasına neden olmaktadır. Yeni medya araçlarını yoğun olarak kullanan kişiler için, 
emojiler, renkli ikonlar ve çıkartmalar aracılı kişilerarası iletişimin vaz geçilmez unsurları 
olarak görülmektedir. 

İnsanın simgeleştiren bir varlık olması, emojilere böylesine değer ve anlam 
yükleyebilmesi, insanın soyutlama yetisi sayesinde mümkün olmaktadır. Soyutlama yetisi 
sayesinde yeni bir gerçeklik üretebilen insan, gerçek dünyaya ve gündelik yaşantısına özgü 
sembolleri yeni medya teknolojilerinin sunduğu yeniliklerle birleştirebilmiştir. Aracılı 
kişilerarası iletişimde, emojilerin, sözsüz iletişim unsurlarının işlevlerini yüklenebilmesi, 
söz/yazı olmadan tek başına anlam ifade edebilmesi, duyguların ve kişilerin yerine 
kullanılabilmesi, yakın gelecekte söz/yazı kullanma gereği duymadan, yalnızca emojilerin ve 
renkli ikonların kullanıldığı bir iletişim biçiminin ortaya çıkacağını göstermektedir. 
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TERÖR EYLEMLERĠ YAPANLARIN REFERANS ALDIKLARI FIKHÎ 
BĠLGĠLERĠN ĠSLÂM HUKUKUNUN GENEL ĠLKELERĠ BAĞLAMINDA TESPĠTĠ 

VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

Ahmet ÖZDEMĠR* 

 

Özet 

Şiddet ve terörü bir yöntem olarak benimseyen örgütler, yaptıklarına meşruiyet kazandırmak amacıyla fıkıh 
kitaplarındaki bazı ibareleri kendi amaçlarına göre kullanmaktadırlar. Klâsik dönemde yazılmış fıkıh 
kitaplarındaki; cihadın farz olması, İslâm devleti güçlü olduğu zaman sulh yapmanın caiz olmaması, dârülharbe 
seriyye gönderilmesinin hükümdarın bir vazifesi olarak görülmesi, savunma durumu dışında da savaşın meşru 
olacağına dair bilgiler bu örgütler tarafından haklılıklarını ispat etmek için kullanılabilmektedir. Fıkıh 
kitaplarında savaş hukuku alanında yer alan bilgilerin tespiti, fakihlerin dünyayı dârülislam-dârülharp-dârüssulh 
çerçevesinde değerlendirmelerinin tarihî ve sosyolojik gerekçeleri, fıkıh kitaplarındaki bilgilerin fıkhın genel ilke 
ve hedefleri bağlamında değerlendirilmesi bu çalışmanın temel hedefidir. Bu amaçla, uluslararası ilişkiler 
konusunda zamanın ihtiyaçlarına göre şekillenen ictihadların değişen dünya şartlarında yeniden ele alınarak 
İslâm hukukunun doğru bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Şiddet ve terör nitelikli hareketlerin 
meşruiyetlerine dayanak olarak kullandıkları fıkhî metinlerin, -onların iddialarının aksine olarak- kullandıkları 
yöntemin meşruiyetine delil olamayacağını ortaya koymak başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada kamu 
düzeninin temin edilmesine yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cihad, şiddet, terör, savaş, dârülislam, dârülharp. 

 

 
 DETERMINATION AND EVALUATION IN TERMS OF THE GENERAL PRINCIPLES OF 

ISLAMIC LAW OF THE JURISPRUDENTIAL INFORMATION BASED BY THE ISLAMIC 
TERRORISTS 

 

Abstract 

The organizations have adopted the violence and terror as an instrument benefit from the statements in the fiqh 
books to legitimize their actions. Such statements in the fiqh books are as; jihad is an obligation, reconciliation is 
not appreciated when the Islamic state is powerful, to attend the abode of wars is considered as a duty of the 
ruler, war sometimes may be used by these organizations to legitimize their actions and it is legitimate even 
without defense case. This study’s aim is to determine the statements on the law of war in the fiqh books, history 
and sociological rationales of the scribes in the framework of the abode of Islam. Furthermore, abode of war, 
abode of peace evaluations, and is to evaluate such statements in the fiqh books in the framework of the general 
principles and targets of Islam. Our purpose is to contribute to the correct understanding of the Islamic law by 
means of re-approaching the opinions shaped according to today’s international relations concerning changing 
world conditions. Revealing that the jurisprudential texts used by the terrorists as a basis for their violence and 
terror oriented actions, despite their claims, shall not be an evidence of legitimacy for their methods will help to 
regulate the order in the whole world, particularly the Middle East.  

Keywords: Jihad, violence, terror, war, abode of Islam, abode of war. 
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GĠRĠġ 
 
Fıkıh ilminin ana hedefi dünyada Allah Teâlâ’nın muradına uygun bir şekilde hayat 

sürülmesinin yollarını göstermektir. Yüzyıllar boyu Müslüman toplumların hem hukukî 
işlemleri, hem de kulun Rabbine karşı görevleri fıkıh ilminin kaynaklarından yararlanılarak 
ortaya konulmuştur.  

Günümüzde fıkıh kitaplarından istifade etme hususunda önemli bir problemin var 
olduğunu kabul etmek gerekir. İslam adına hareket ettiklerini iddia eden terör örgütleri, 
yaptıkları eylemlere referans olarak fıkıh kitaplarındaki bilgileri kullanabilmektedirler. Ortada 
hem klâsik dönem fukahasına, hem de o dönemde yazılmış fıkıh kitaplarına yapılan bir 
haksızlık mevcuttur. Çünkü muamelât sahasına giren hükümlerde yaşanılan zaman ve 
bölgenin şartlarının etkili olduğu, evrensel ve her dönem geçerliliği olan ilkelerin yanında, 
tarihsel nitelik taşıyan fetva ve fıkhî hükümlerin de bulunduğu hakikati göz ardı edilerek, 
yüzyıllar öncesindeki uluslararası ilişkiler çerçevesinde beyan edilen hükümler sanki 
günümüzde söylenmiş gibi hareket edilmektedir. Bu durum fakihi yanlış anlamaya ve ona 
söylemediğini söyletme sonucuna ulaştırmaktadır. 

Fıkıh ilmine büyük hizmetleri bulunan fakihlerin teröre destek veriyor töhmetinden 
kurtarılması ve doğru fıkhî yaklaşımın ortaya konulabilmesi için günümüzde fıkıh sahasında 
çalışmalar yapanlara önemli görevler düşmektedir. Bu amaca yönelik olarak makalede, 
öncelikli olarak şiddet ve saldırıyı temel hedef edinen örgütlerin fıkıh kitaplarından yaptıkları 
alıntıların tespit edilmesi, bu bilgilerin oluşum süreci dikkate alınarak tahlil edilmesi, daha 
sonra ise fıkıh ilminin temel hedefleri çerçevesinde çağımızda savaş hukukunun temel 
niteliklerinin ortaya konulması hedeflenmektedir.  

 

TERÖR ÖRGÜTLERĠNĠN REFERANS ALDIKLARI FIKHÎ HÜKÜMLER 
İslam dini adına hareket ettiklerini beyan eden örgütler yaptıkları eylemlere meşruiyet 

kazandırmak ve dindar insanlardan sempatizan kazanmak için fıkıh kitaplarının “siyer ve 
cihad” bölümlerinde yer alan bilgilere başvurmaktadırlar. Bu kapsamda; cihad ayetlerinin 
tedricen geldiği, Allah yolunda savaşa çıkmanın farz bir görev olduğu, düzenli olarak bu 
görevi yerine getirmeyenlerin sorumlu olacakları, küffarla kayıtsız-şartsız yapılan sulh 
anlaşmalarının geçerli olmayacağı ve savaşın sadece savunma durumuna has olmayıp 
düşmandan saldırı olmadan da harekete geçilebileceği en çok başvurulan hükümler olarak öne 
çıkmaktadır. 

Fıkıh kitaplarındaki bu mevzu çerçevesinde yer alan bilgileri şu şekilde tasnif 
edebiliriz: 

   Cihad Ġle Ġlgili Ayetlerin TeĢrî Süreci 
 
 Fıkıh kitaplarında, cihad konusundaki ayetlerin belirli bir tedricî süreç içerisinde nâzil olduğu 
beyan edilerek şu şekilde bir aşama zikredilmektedir: 

Başlangıçta Resulullah (s.a.v) sabırlı olmakla ve sadece risaleti tebliğ edip 
müşriklerden yüz çevirmekle emrolunmuştur. 
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“Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara 
aldırış etme.” (Hicr Suresi, 15/94) 

Sonra en iyi olanla mücadele ile emrolundu. 

 

“İçlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve 
(onlara) şöyle deyin: "Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilâhımız ve 
sizin ilâhınız birdir (aynı ilâhtır). Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz." (Ankebut Suresi 
29/46) 

Daha Sonra kitale (savaşa) izin verildi. Bu esnada Resulullah (s.a.v) yüz çevirmek ile 
savaş arasında muhayyerdi. 

 

“Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. 
Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeğe gücü yeter.” (Hacc Suresi 55/39) 

Sonra düşmanlar başlatmışsa savaş emrolundu.  

  

“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah 
aşırı gidenleri sevmez.” (Bakara Suresi 2/190) 

Sonra Haram ayların çıkması şartıyla savaş emrolundu. 

 

“Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları 
yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, 
namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok 
bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Tevbe Suresi 9/5) 

 En sonunda mutlak olarak cihad emrolundu. Hüküm bu hal üzere istikrar kıldı. 
Mutlak emir lüzumu gerektirir.1 

 

“Savaş, hoşunuza gitmediği halde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz 
onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, 
siz bilmezsiniz.” (Bakara Suresi 2/216) 

 

                                                           
1 Cihad ile ilgili ayetlerin teşrî süreci hakkında fukahanın görüşleri için bkz. Şemsüleimme es-Serahsî. (1971). 

Şerhu’s-Siyeri’l-Kebir, Kahire,  I, 188; İbn Kayyim el-Cevziyye. (2000). Câmiü’l-fıkh, Dârü’l-Vefa, Mansure, 
IV, 26-28; Ebû Muhammed Hüseyin Begavî. (1997). et-Tehzib, Beyrut, VII, 445; Ebü'l-Hasan Ali b. 
Muhammed Mâverdî. (1994). el-Hâvi'l-kebir, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, XIV, 107. 
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“Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir.” 
(Bakara Suresi 2/244) 

 

“Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, 
canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” (Tevbe 
Suresi 9/41) 

 

“Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların 
varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası!” (Tevbe Suresi 9/73) 
 

 Cihadın Farz Olması 
Müslümanlar sadece kendilerinden sorumlu değil, çevrelerinden de sorumludur. Bu 

sebeple cihad farzdır. Düşman zayıf ise bizimle savaş yapmayın diye talepte bulunsalar bile 
bu çağrıya uyulmaz Çünkü cihad farzdır. Bu çağrıya uymak farzın terkine yol açacaktır. 
Ancak çok güçlüler ise bu davete uyulabilir. Cihadın hakikati öncelikle Müslümanların 
kuvvetini korumak sonra müşrikleri kahretmektir (Serahsî, 1971: I, 190). 

Küffar kendi bölgelerinde iken cihad farz-ı kifâyedir ( Halil b. İshak, 1995: 101; 
Serahsî, 1971: I, 189; Makdisî, 1999: II, 61; Lahmî, 2012: III, 1339).   

Bir yerde farz-ı kifâye atıl hale gelmişse bu durumdan haberdar olan ve bu görevi 
yapabilecek gücü olan herkes günaha girmiş olur (Gazzalî, 1997: VII, 7). 

 Düşman İslam beldesini kuşatmışsa farz-ı ayn olur. Herkese imkânı ölçüsünde 
savunma görevi düşer (Begavî, 1997: VII, 446; Cüveynî, 2007: XVII, 409). 

Cihadın mubah olması iki durumda gerçekleşir: Birincisi Düşmanın hak dine yapılan 
çağrıyı kabul etmemesi ve aramızda ahd ya da eman olmaması; ikincisi Müslümanların 
kuvvet ve şevket bakımından yeterli olması. Cihad genel seferberlik halinde gücü yeten 
herkese farz-ı ayn, diğer durumlarda ise farz-ı kifâyedir.  Uzak beldede olanlara farz-ı ayn 
olmaz. Ancak düşmana yakın olanlar mukavemet gösteremezse yakından uzağa doğru tüm 
dünya Müslümanlara sorumluluk düşer (Şeyh Nizam ve diğerleri, 1980:II, 188).    

 

Düzenli Olarak Sefere Çıkma Sorumluluğu 
Müslümanları cihada teşvik etmek devlet başkanının vazifesidir (Serahsî, 1971: I, 

189). Devlet başkanının cihad muattal hale gelmemesi için her sene küffara karşı savaşa 
çıkması görevidir. Yılda birkaç kez düzenlerse daha efdaldir. Çünkü bu, İslam’ın kuvvetini 
gösterir ve ehl-i şirkin kontrol altına alınmasını sağlar. Cihad zorlayıcılık niteliğinde bir 
çağrıdır. Güç ve imkân ölçüsünde hatta tek bir Müslüman kalsa bile bunun idame edilmesi 
(yerine getirilmesi) gerekir (Begavî, 1997: VII, 449; Cüveynî, 2007: XVII, 397). 

Kadına, köleye, çocuğa, zayıfa hastaya fakire, engelliye, farz değildir.  Bir engel 
olmadığı sürece (Müslümanların zayıf olması, yolda azık ve suyun azlığı, yardım gelmesi 
beklentisi gibi) her sene asgari bir sefere çıkmak gerekir (Makdisî, 1999: II, 64). 
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Resulullah (s.a.v) ashabını kâfirlerle mücadeleye teşvik etmiştir (Cüveynî, 2007: XVII, 
389). Hz. Peygamber (s.a.v)’in savaş için hazır tutulan atları hayır ile yad etmesi sebebiyle 
fakihler bu faaliyet içinde olanların ecre nail olacakları hükmünü vermişlerdir (Serahsî, 
1971: I, 81). 

Her Müslüman kavmin düşmandan kim yakınsa onunla savaşması gerekir. Yakındaki 
ile savaşmaya muhâdene gibi bir engel varsa sırasıyla uzak olanla savaş yapılır (Makdisî, 
1999: III, 67). 

 

Dârulharp ile Sulh Durumunun Geçici Olması 
Küffarla mevcut şartlar gerektirdiğinde süreli muhâdene yapılabilir. Ancak süre 

belirlemeden süresiz mutlak bir akit yapılamaz (Begavî, 1997: VII, 520). Çünkü bu durum 
cihadın külliyyen terkine götürür. Bu da caiz değildir (Kâsânî, 1997: VII, 101; İbn Müflih, 
2003: III, 308-309).  

İmam süre tayin etmeden muhâdene yapmışsa sahih olan bunun fasit olmasıdır 
(Gazzalî, 1997: VII, 92). İmam, küffarla bir seneden fazla muhâdene yapamaz. Bir seneden 
fazla küffardan el çekilmez (Cüveynî, 2007: XVIII, 76). Devlet başkanı musâlaha yapsa sonra 
sulhu bozmanın daha iyi olacağını görürse musâlahayı sonlandırıp onlarla savaşabilir. ( İbn 
Ebû Zeyd el-Kayrevânî, 1999: III, 57). 

 

Ganimet Almanın MeĢruiyeti 
Küffarla yapılan savaş sonunda düşmana ait olup ele geçirilen mallara ganimet 

hükümleri uygulanır.2  
 Ganimet olarak ele geçen arazi taksim edilir ya da Müslümanların menfaatine 

bırakılır (Lahmî, 2012: III, 1408). Anveten ele geçirilen toprakları imam savaşanlara taksim 
etmek ya da Müslümanların geneli için vakfetmesinde muhayyerdir (İbn Müflih, 2003: III, 
288). İmamın ganimet hissesi olarak taksim ettiği topraklar öşrî arazidir (Şeyh Nizam ve 
diğerleri, 1980:II, 237).    

SavaĢın Savunma Durumuna Münhasır Olmaması 
Düşmanın kanının dökülmesine engel olan dört durum vardır. Bunlar: Hüdne, ahd, 

eman ve zimmettir (Mâverdî, 1994: XIV, 297). 
Resulullah’ın bir yere gazveyi planlayınca yanıltma amacıyla başka yöne yönelmesi 

(Cüveynî, 2007: XVII, 390) ve ordunun son ana kadar yöneleceği istikameti bilememesi 
savunma durumu dışında da gazaya çıkıldığını göstermektedir. 

Kitali (savaşı) haram kılan sebepler üçtür: Bunlar; İman, eman ve Harem bölgesine 
sığınmaktır (Kâsânî, 1997: IX, 403).    

Müslümanlar darulharbe girip bir şehri ya da kaleyi kuşattıklarında onları İslam 
davet ederler. İslam’ın tebliği ulaşmayanlara savaştan önce davetin vücubu konusunda ihtilaf 
                                                           
2 İslam hukukunda savaşta elde edilen ganimetlere uygulanacak hükümler için bkz. İbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî, 

en-Nevadir ve'z-Ziyadat, III, 175-299; Makdisî, el-İkna’ li-Talibi’l-İntifa’, III, 95-112; Şeyh Nizam ve 
diğerleri, el-Fetâva’l-Hindiyye, II, 204-224. 
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yoktur (Lahmî, 2012: III, 1343). Cizye kabul edilenlerle cizye ya da Müslüman oluncaya 
kadar, cizye kabul edilmeyenlerle Müslüman oluncaya kadar savaşılır.3 İslam daveti 
ulaşanları savaştan önce tekrar davet etmek sünnettir. Davet ulaşmayanları ise tebliğden 
önce savaş haram olur (Serahsî, 1971: I, 189; Cüveynî, 2007: XVIII, 8).  

İmam bir kaleyi muhasara ederse ve oranın halkı bir hâkimin hükmüne tabi olarak 
teslim olacaklarını söylerse bu caizdir. Bu hâkimin Müslüman, hür, erkek akıl baliğ adaletli 
ve âlim olması gerekir (Begavî, 1997: VII, 487). 

Müslüman askerler dârulharbe ulaştıklarında müşriklerin Müslüman topraklarına 
ulaştığına dair bir haber alırlarsa ülkedeki kuvvetlerin karşı koyamayacakları anlaşılırsa 
askerlerin gazayı bırakıp geri dönmeleri vacip olur. Çünkü farz-ı ayn farz-ı kifâye için 
terkedilmez (Serahsî, 1971: V, 2238).  

Cihadın iki sebebi vardır. Birincisi Düşmanı Müslüman beldeden uzaklaştırmak 
(savunma hali) ikincisi ise Müslümanların müşriklerin beldelerini Müslüman olunca ya da 
cizye ödeyinceye kadar savaşmaktır. Allah cihadı dinine nusret olması için farz kılmıştır 
(Mâverdî, 1994: XIV, 112-113). 

Müşrik Araplardan olup Müslüman olmayan küffarla ya da diğer küffarlardan İslam 
ya da cizye vermeyi kabul etmeyenlerle onlar savaş açmadan da savaşmak vaciptir  (Şeyh 
Nizam ve diğerleri, 1980: II, 189).    

 
 
FIKIH KĠTAPLARINDA YER ALAN BĠLGĠLERĠN TAHLĠLĠ 
Fakihler cihad hakkındaki ayetlerde4 tedricîlik söz konusu olduğunu ifade 

etmektedirler. Düşmana sabırla karşılık vermek ile başlayan sürecin önce savaşa izin 
verilmesi, sonra belirli şartlarda savaşın emredilmesi ve en sonunda ise mutlak bir emir olarak 
cihadın emredilmesi ile neticelendiği ifade edilmektedir. İlgili surelerin nüzul sırasına 
baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır (tablo1). 

 

 

 

Tablo 1:  Sahabe Dönemindeki Mushaflarda Surelerin Nüzul Sırası 

 Hz. Osman Mushafı 
Nüzul Sırası 

İbn Abbas’ın Mushafı   
Nüzul Sırası 

Cafer es-Sadık’ın 
Mushafı Nüzul Sırası 

Hicr Suresi 54 51 53 

Ankebut Suresi                  85 82 84 

Bakara Suresi                    87 84 86 

                                                           
3 Cizye akdinin tanımı, rükünleri, kimlerle yapılabileceği, cizye miktar ve karşılıklı sorumluluklar için bkz. 

Begavî, et-Tehzib, VII, s.492-517; Mâverdî, el-Havi'l-Kebir, XIV, 296-394; Gazzalî, el-Vasit, VII, 55-88. 
4 Cihad ile ilgili ayetlerin insan hakları bağlamında değerlendirilmesi için bkz. Yılmaz, Musa Kazım. (1996). 
“Cihad Ayetleri ve İnsan Hakları”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:2, s.13-32. 
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Hac Suresi                         103 94 103 

Tevbe Suresi 113 109 112 

Kaynak: Cerrahoğlu 1993, s.86-87. 

Surelerin nüzul sırasını gösteren farklı Mushaflar, fakihlerin kabul ettiği şekilde tedricî 
bir sürecin varlığı ortaya çıkmaktadır. Hicr Suresinde, yapılan zulüm ve haksızlıklara karşılık 
vermeden tebliğe devam edip inkârcılardan yüz çevirme emri ile başlayan süreç, Tevbe 
Suresinde inkârcılara karşı Allah yolunda savaş emri ile neticelenmektedir.   

Terör örgütlerinin uyguladıkları vahşet karşısında dünya kamuoyunda oluşan tepkiye 
cevap verme gayreti ile günümüzde bu konu hakkında görüş bildiren bazı araştırmacılar, 
uzlaşma ve barıştan bahseden ayetleri zikredip, “savaşın” ifadesinin yer aldığı ayetleri 
zikretmeyip hiç yokmuş gibi davranmaktadırlar. Bu tutarlı bir davranış değildir. Çünkü siz 
gündeme getirmeseniz bile savaşmayı öngören ayetler yerinde durmaktadır ve çeşitli örgütler 
bu ayetleri, yaptıkları eylemlerin haklılığına gerekçe olarak göstermeye devam etmektedirler. 
Bu sebeple “İslam’da savaş yoktur sadece barış vardır” gibi söylemler örgüte katılanlar ya da 
sempatizanlar için ikna edici bir nitelik taşımamaktadır. 

Öte yandan, fıkhî bir hüküm vermenin temel kurallarından birisi araştırılan mesele ile 
ilgili tüm naslara ulaşmaktır. Nasların bir kısmını görmezden gelerek verilecek hükümler 
kaçınılmaz olarak hataya sebep olacaktır.  Bu konu hakkındaki nasların genelini göz önüne 
alıp ilmî tutarlılığı esas aldığımızda ulaştığımız sonuca göre; fıkıh kitaplarındaki “Allah 
yolunda savaşma hükmü hakkındaki ayetler tedricilik içermektedir. En son hüküm cihadın 
mutlak olarak meşruluğudur” (Serahsî, 1971: I, 188; Mâverdî, 1994: XIV, 107; İbn Kayyim 
el-Cevziyye, 2000, IV, 26-28) bilgisi kanaatimize göre de doğruluk taşımaktadır. Cihadı geniş 
manasıyla i’lâyı kelimetullahın sağlanması olarak tanımladığımızda, yaşanılan zaman 
diliminde uygun şartların mevcut olması durumunda zikredilen bu ulvî amaca götüren meşru 
yöntemlerden birisi de“(kıtal) savaş” olacaktır. 

İnkârcılarla ilişkiler konusunda nâzil olan ayetlerden en son gelen hükümlerin savaşma 
emri olduğunu kabul eden fakihler bunun tabiî bir sonucu olarak cihadın genel seferberlik 
halinde gücü yeten herkese farz-ı ayn, diğer durumlarda ise farz-ı kifâye olduğu hükmünü 
vermişlerdir. Farz hükmü verilmesinin gerekçelerine baktığımızda; Müslümanların pasif bir 
imana sahip olup sadece kendilerinin doğru yolda olmalarının yeterli olmayacağı, dünyadaki 
küfür ve zulüm içeren davranışları durdurmak ile Müslümanların sorumlu oldukları 
anlayışının var olduğu görülmektedir.  

Farz, fıkıh usulünde Şâri’nin yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği filler olarak 
tanımlanmaktadır (Zeydan, 1976: 31). Bir konu hakkında farz hükmünün verilmesi ona 
ulaştıracak kapıların açılmasını, farzı edaya mani olacak engellerin de ortadan kaldırılmasını 
gerekli kılacaktır. Cihadın farz olarak kabul edilmesinin tabiî bir neticesi olarak fakihler 
devlet başkanına düzenli olarak sefere çıkma sorumluluğu vermişler, dârulharp olarak 
tanımlanan ülkelerle sulh anlaşmalarının süreli olmasının gerektiğini, cihadı muattal hale 
getiren süresiz anlaşmalarının yapılamayacağını kabul etmişlerdir. Ayrıca savaş durumunun 
savunma durumu ile sınırlı olmayıp, Müslümanlar güçlü olduklarında yerine getirmeleri 
gereken bir görev olarak görmüşlerdir. Savaşın sadece kendini savunma haliyle sınırlı 
olmayıp Müslümanlar dârulharbde her zaman savaş yapılabilir anlayışı, düşmandan ganimet 
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elde edilmesi sonucunu doğuracağı için fıkıh kitaplarında ayrıntılı bir şekilde ganimet ahkâmı 
da ele alınmıştır. 

Kanaatimize göre fıkıh kitaplarındaki savaş hukuku hakkındaki bilgiler kendi 
içerisinde mantıkî tutarlılığı olan ve metodolojik yaklaşım itibari ile problem taşımayan bir 
niteliktedir. Devletlerarası ilişkilerde savaşın esas olarak kabul edildiği, isteyenin istediği 
ülkeyi işgal etmesinin meşru görüldüğü, aralarında sulh anlaşması bulunmayan iki ülkenin her 
an birbiri ile savaşma potansiyeli taşıdığı bir dünyada fakihler, ayette emredilen “cihad” 
kavramını “savaş” özelinde değerlendirerek Müslümanların dârulharp ile ilişkilerinde 
aslolanın savaş durumu olduğunu benimsemişlerdir.  

Burada hata yapılan husus, klasik dönemde yazılmış fıkıh kitaplarının -özellikle de 
muamelat sahasına giren meselelerde- yaşanılan dönemin gerekliliklerini göz önüne alarak 
verdikleri hükümleri, tüm zamanlarda uygulanması gereken çağlar üstü hükümler olarak 
görmektir. Terör ve şiddeti esas alan örgütlerin öncelikle bilmeleri gereken fıkıh kitaplarında 
savaş konusundaki mevcut bir bilgiyi zaman ve mekân bağlamından kopararak almak ve 
fakihlere söylemediğini söyletmeye çalışmak büyük bir vebal doğuracaktır.  Müctehidin 
belirli bir zamandaki şartlara göre verdiği hükmü, zamanın ve şartların tamamen değiştiği bir 
ortamda referans olarak kullanmak öncelikle o müctehide yapılacak büyük bir haksızlıktır. 
Mesela İmam Ebû Hanife’nin dârulharpte Müslüman ile harbî arasında faizli muamelenin caiz 
olacağı (Ebû Yûsuf, 1938: 96; Serahsî, 1971: IV, 1488) şeklindeki görüşünü “Gurbetçi 
Türkler Almanya’daki bankalara faiz geliri elde etmek için para yatırabilirler” diye anlamak 
öncelikle Ebû Hanife’ye yapılacak bir haksızlık olacaktır. Çünkü şartlar artık çok değişmiştir. 
Bir kişi bankaya para yatırıp faiz geliri elde edince bankaya zarar vermiyor aksine bankanın 
gelirinin artmasına yardımcı olmaktadır. Bu sonuç ise Ebû Hanife’nin tasvip edebileceği bir 
durum olmadığı açıktır. O halde yapılması gereken fıkıh kitaplarındaki ibareleri kayıtsız-
şartsız almak yerine; “Hüküm niçin ve hangi şartlarda verildi?”, “Günümüzdeki mevcut 
şartlar altında hangi hükümler verilmelidir?”, “Zamanın değişmesine bağlı olarak hükümlerde 
hangi değişmeler olmalıdır?” gibi soruların cevapları düşünülerek karar verilmelidir. 

Fıkhın doğru anlaşılması ile bağlantılı olduğu için bir hususa daha dikkat çekmek 
gerekmektedir. Buna göre; fıkhın temel kaynaklarının tercüme edilerek insanlığa sunulması 
fayda-zarar denkleminde üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Bugün fıkıh sahasında 
yazan-konuşan araştırmacıların kendi Arapça bilgileri ile fıkıh kitaplarındaki bilgilere 
ulaşmaları bir zorunluluk olduğuna göre tercüme eserler öncelikli olarak İslamî ilimlerde 
yeterli bilgiye sahip olmayanlar okuyucuları hedef almaktadır. Hükümlerin oluşum süreci ve 
tarihsel arka planını göz ardı edip, tercüme edilen fıkıh kitabı ile fıkıh ilmini özdeşleştiren bir 
yaklaşım içerine girmek fıkhın yanlış anlaşılmasına zemin hazırlayacaktır. Bize göre 
yapılması gereken mutlaka tercüme yapılacaksa fıkhın genel ilkelerini yansıtan, asırlar geçse 
de değişmeyecek esasların yer aldığı metinler seçilmelidir. Temel bir fıkıh külliyatı tercüme 
edilecekse de gerekli olan yerlerde açıklamalar yapılarak fıkıh ilminin doğru anlaşılmasına 
hizmet etmek gerekmektedir. 
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Fakihlerin görüşlerinin suiistimal edilip terör eylemlerine meşruiyet kazandırma aracı 
olarak kullanıldığı günümüzde fıkıhtaki savaş hukuku bahislerinin yeniden değerlendirme 
zarureti olduğu görünmektedir.5  

Fıkhın ana kaynakları olan Kitap ve Sünnete baktığımızda cihad emrinin var olduğu 
görülmektedir.6 Cihad kavramı dar manasıyla Allah yolunda savaşmayı (Turnagil, 1993: 115) 
ifade etmekle birlikte geniş anlamı ile İlâhî mesajı insanlara duyurmak, nefse ve düşmanlara 
karşı mücadele içinde olmak (Özel, 1993: VII, 527), Allah’ın dinine hizmet için elden gelen 
çabayı göstermek, canla, malla, sözle i’lây-ı kelimetullah için mücadele etmektir. (Ebû 
Dâvûd, Cihad, 17 (2507). Toprak elde etmek, yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmek, 
insanları sömürme, idarecilerin şahsî arzu ve kaprislerini tatmin etme amacı ile yapılan 
savaşlar cihad kavramına dâhil edilemez (Yaran, 2004: 179). 

Cihadın geniş anlamını göz önüne aldığımızda savaş, cihadın yöntemlerinden sadece 
birisidir. Ayetlerdeki cihad emrini ve cihadın farziyetini mutlak savaş olarak anlama 
mecburiyeti bulunmamaktadır. Bize göre naslar Müslümanları, kendi hayatlarından 
başlayarak aile, millet ve dünya ölçeğine varıncaya kadar Allah’ın dininin en yüce olması için 
çaba sarf etmekle mükellef tutmaktadır. 

İ’lây-ı kelimetullah’ı ulaşılmak istenen ana hedef, savaşı da bu hedefe götüren 
vasıtalardan birisi olarak değerlendirdiğimizde yapmamız gereken bindiğimiz vasıtanın bizi 
esas hedefe ulaştırıp ulaştırmayacağını belirlememizdir. 

Çağımızda uluslararası ilişkilerde şartlar çok değişmiş, dünyada savunma durumu 
dışında savaş, meşrû bir hak olarak kabul edilmemeye başlanmıştır (Pazarcı, 1999: 225). Bu 
ortamda tebliğ için savaş yöntemine başvurmak, Müslüman olmayanların İslam’a karşı 
önyargılı olmasına ve Müslümanlarla iletişim kurmak istememesine yol açacaktır. Son 
zamanlarda meydana gelen terör olaylarının İslâm dini ile bağlantılı gibi gösterilmesinin bu 
dine ve mensuplarına zarar verdiği,  İslam düşmanlarına Müslümanların imajını zedelemek 
için bulunmaz fırsatlar sunduğu ortadadır.7 Bu sonuç, savaş vasıtası ile hedeflenen amaca 
ulaşılamayacağını göstermektedir. Önemli olan İslam dinini güzelliklerini gönüllere 
yerleştirmek olduğuna göre zamana, mekâna ve muhataba göre en uygun strateji ve taktikler 
tespit edilmelidir. (Yaran, 2004: 169). 

Günümüzde yapılan hata Allah’ın kelimesinin en yüce olması için başvurulması 
mümkün olan araçlardan sadece biri olan kıtalin (savaşın) amaç haline getirilmesidir. Araç 
hükümler kendi bağlamından koparılıp amaç haline getirildiğinde makasıdü’ş-şerîaya aykırı 
sonuçlar doğması kaçınılmaz olmaktadır. Bugün yapılması gereken İ’lây-ı kelimetullah’a 
ulaşmayı hedefleyen cihad ruhunun korunması, bu hedefe ulaştıran araçlarla ulaştırmayan 
araçlar arasında sağlıklı bir değerlendirme yapılmasıdır. Kanaatimize göre mevcut şartlarda 
savaş istenilen hedefe götürmediğine göre arzulanan sonuca ulaşabilmek için yeni araçların 

                                                           
5 Uluslararası güvenliğe etkisi bakımından İslâm savaş hukuku hakkında bkz. Özdemir, Ahmet (2008). İslâm 

Devletler Hukukunda Uluslararası Kamu Düzeninin Savaş Yoluyla Sağlanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

6 Cihad emrini bayan eden ayet ve hadisler için bkz. Bakara 2/216, 244; Tevbe 5/41, 73; Buhârî, Kıble, 1 (385); 
Ebû Dâvûd, Cihad, 40 (2541); Nesâî, Cihad, 25 (3127).  

7 Avrupa ve Amerika medyasına yansıyan İslâm ve Müslüman imajı için bkz. Keneş, Bülent (1998). Batı 
Medyasında İslâm İmajı, İz Yayıncılık, İstanbul; Iftikhar, H. Mâlik (1998). “İslâmic Discourse on Jihad, War 
and Violence”, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, No:4, Summer 1998, XXI, 47, 49. 
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bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda olmak üzere, ilimde, teknolojide, sanatta, sporda 
kısaca hayatın her alanında önder ve örnek olmak, taklit eden değil taklit edilen ve toplumları 
kendi değer ölçülerine göre yönlendirebilen bir medeniyet seviyesine ulaşmak, hem maddi 
teçhizat bakımından yeterliliği sağlama, hem de İslam devletleri arasında birlik-beraberliği 
temin etme yoluyla dünyada caydırıcı güç haline gelmek, ahlâkî değerler bakımından gıpta 
edilen bir seviyeye ulaşmak istenilen hedefe ulaşmada kullanılabilecek araçlardandır.   

 

DEĞERLENDĠRME 
Şiddet ve terör nitelikli eylemleri yapanlar zaman zaman fıkıh kitaplarındaki savaş 

ahkâmına dair bazı ibareleri meşruiyetlerinin gerekçesi olarak göstermektedirler. Burada, 
klasik dönem fakihlerine yapılan bir haksızlık söz konusudur. Bir hükmü kendi bağlamından 
kopararak, hükmün illetini ve hikmetini göz ardı ederek toplumlara sunmak o hükmü veren 
fakihe yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Çünkü bu durumda fakihin görüşünün suiistimal 
edilmesi, savunmadığı bir düşünceyi savunur hale getirilmesi söz konusudur.  

Dünya düzeninin savaş ekseninde kurulduğu dönemlerde yaşayan fakihler, yaşadıkları 
zaman diliminin şartları gereği Müslümanların gayrimüslimlerle münasebetlerini savaş halini 
esas alarak şekillendirmişlerdir. Müslümanların her an baskın ve saldırı ile karşılaşma 
ihtimallerinin olduğu bir coğrafyada savaşa halini esas almayıp farklı bir yaklaşım sergilemek 
reel politik durumla örtüşmeyecek ve aleyhte sonuçlar doğuracaktır.   

Derinlemesine bilgi sahibi olmayı gerektiren fıkhı, yüzeysel bilgilerle anlamaya 
çalışanların düştükleri hata, klasik dönemde yazılmış fıkıh kitaplarının -özellikle de muamelat 
sahasına giren meselelerde- yaşanılan dönemin gerekliliklerini göz önüne alarak verdikleri 
hükümleri, tüm zamanlarda uygulanması gereken çağlar üstü hükümler olarak görüp 
uygulamaktır. 

Cihad, i’lây-ı kelimetullah için gösterilen tüm çabaları kapsayan bir terimdir. Savaş 
(kıtal) bu hedefe ulaşmada kullanılan sadece bir araçtır. Araç, amaca ulaştırmıyorsa 
kullanılmayacaktır. Günümüzde bir tebliğ metodu olarak savaşa başvurmak yol açtığı zararlar 
dikkate alındığında isabetli olmayacaktır. O halde cihad ruhunu kaybetmemesi gereken 
Müslümanların yapmaları gereken İslam dinine hizmet yolunda ve Allah’ın kelimesinin en 
yüce olması için yapılacak mücadelede hedefe ulaştıracak yeni araçlar ve yöntemler 
geliştirmektir.    
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İŞLETMELERİN SOSYAL VE KURUMSAL PERFORMANSLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ÖZEL ÜRETİM 

İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA1 
 

Emre SEZİCİ∗ 
Öz 
Bu çalışmanın amacı, İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nca Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 500 sanayi 
kuruluşunun sosyal performansları ile kurumsal performansları arasındaki ilişkinin saptanmasını içermektedir. 
İşletmelerin sosyal ve kurumsal performanslarının belirlenmesine ilişkin veriler anket uygulanarak elde 
edilmiştir. Araştırmada veri olarak kullanılacak performans düzeyleri, İSO tarafından her yıl ağustos ayında 
belirlenen Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan anket yoluyla düzenlenen verilerden sağlanmıştır. 
Tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminin tercih edildiği çalışmada verilerin 
analizinde, SPSS 16 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında 81 işletme üzerinde bir anket 
çalışması uygulanmıştır. İşletmelerin sosyal performanslarıyla, kurumsal performansları arasındaki ilişkinin 
pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, işletmelerin kontrol ettikleri 
kaynak bütünlükleri ile toplumsal sorunlardan ya da sosyal yükümlülüklerden artık kendilerini 
soyutlayamadıklarını göstermesi yönüyle önem arz etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Performans, Kurumsal Performans, İmalat İşletmeleri 

	  

COMPARISON OF SOCIAL AND CORPORATE PERFORMANCES OF 
BUSINESSES: AN APPLICATION ON TURKEY'S LEADING PRIVATE 

MANUFACTURING FIRMS 
Abstract 

The aim of this study is to determine the relationship between the social responsibility performances of the top 
500 industrial establishments operating in Turkey and the corporate performances of the Istanbul Chamber of 
Industry (ISO). A questionnaire was used to determine the social performance and corporate performance of the 
enterprises. The performance levels to be used as data in the survey were obtained from questionnaires from the 
top 500 industrial establishments of Turkey determined by ISO in August each year. In the analysis of the data 
which is easy to choose from non-random sampling methods, SPSS 16 package program was used. Within the 
scope of the survey, a questionnaire survey was conducted on 81 enterprises. It has been found that the 
relationship between corporate social performances and corporate performances is positively and statistically 
significant. This result is important because it shows that businesses can no longer isolate themselves from social 
cohesion or social obligations with their resource integrity they control. 
 
Keywords: Social Performance, Corporate Performance, Manufacturing Business 

 
GİRİŞ 

 Sosyal sorumluluk kavramı kapsamında işletmelerin sosyal performanslarına yönelik 
model oluşturma çabalarının, konuya ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırması açısından 
zamanla uygulamaya dönük çalışmalarla desteklendiği görülmüştür. Yapılan araştırmalara 
bakıldığında ise çoğunlukla işletmelerin sosyal performansları ile finansal performanslarının 
karşılaştırılmasına ya da birbirleri üzerindeki etkilerinin tespit edilmesine yönelik 
çalışmalardan oluştuğu gözlemlenmiştir (Beurden ve Gössling, 2008; May ve Khare, 2008; 
Peloza ve Papanla, 2008). Bunun yanı sıra sosyal performans konusuyla ilgili olarak çok daha 
az sayıda müşteri odaklılığı, çalışanlar ve yönetim sistemleri gibi konu başlıklarına ilişkin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bu çalışma, Emre Sezici’nin, “İşletmelerin Sosyal ve Kurumsal Performanslarının Karşılaştırılması 
Türkiye’nin Önde Gelen Özel Üretim İşletmelerinde Bir Uygulama” adlı doktora tezinden üretilmiştir. 
∗ Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, KSBMYO, emre.sezici@dpu.edu.tr 
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çalışmalara rastlanılmaktadır (Pivato ve diğerleri, 2008; Fauzi ve Rahman, 2008; Bouquet ve 
Deutsch, 2008; Surroca ve Tribo,	  2008).  
 
 Sosyal performans kavramının daha çok finansal performansla birlikte incelenmesinin 
başlıca nedeni, serbest piyasa ekonomisinin işleyiş felsefesi ile sosyal performans kavramının 
sahip olduğu anlayışın birbirine tamamen zıt bir tutum içerisinde olmasından 
kaynaklanmaktadır. Araştırmaların daha çok bu iki değişken etrafında olmasının süreci ise 
kısaca şu şekilde özetlenebilir. Küreselleşmenin de etkisiyle birlikte ulus devlet anlayışında 
zamanla ortaya çıkan dönüşüm, uluslar arası sermayenin daha fazla spekülatif serbest 
dolaşımına neden olmuş ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik krizler, beraberinde ulus 
devletlerin, gelir dağılımındaki eşitsizliklerle, istihdam sorunlarıyla ve insanların refah 
düzeylerindeki ciddi kayıplarıyla mücadele içerisine girmelerine neden olmuştur. Ancak bir 
süre sonra toplum nezdinde bu konuya yönelik bilinç düzeyindeki artış, hükümetlerin 
düzenleyici bir takım önlemleri almalarına neden olmuş ve liberal iktisat politikalarının da bir 
gereği olarak, özel girişimlerin bu tarz sorunların çözümüne yönelik aktif rol almalarını ifade 
eden sosyal sorumluluk kavramı çerçevesinde bu sorunların gönüllü girişimlerle çözümü, özel 
işletmelerin inisiyatiflerine bırakılmıştır (Scherer ve Palazzo, 2007: 1097-1098). 
 
 Bu algılayışın benimsenmesi, beraberinde işletmelerin bu inisiyatifi gösterdikleri 
düzeyde finansal performanslarına (kurumsal performanslarının bir nişanesi olarak) ne yönde 
bir etkiye sahip olacağının tartışılmasına neden olmuştur. Sosyal performans girişimlerine 
dönük etkinliklerde bulunmanın maliyeti ile bulunmamanın maliyetinin ne olacağı 
irdelenmiştir. Birbirinden farklı araştırmalar ve sonuçlardan da görülebileceği gibi sosyal 
performans ile finansal performans arasındaki ilişki hem çok karmaşık hem de ispatlanması 
zordur (Roman ve diğerleri, 1999; Orlitzky ve diğerleri, 2003; Margolis ve Walsh, 2003; Goll 
ve Rasheed, 2004). Ancak zamanla işletmelerin kurumsal performanslarının sadece finansal 
performanslarından ibaret olmadığı ve geleneksel ölçüm sistemlerinin dayandığı verimlilik, 
karlılık ve maliyet gibi oranların, yeni performans yönetimi anlayışında yetersiz kaldığı 
görülmüştür. İşletmelerin kurumsal performanslarını değerlendirmede kullanılan çok boyutlu 
yöntemlerden biri olan performans karnesi tekniği, bu yetersizliğin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır (Kaplan ve Norton, 2003). 
 
 İşletmelerin kurumsal performanslarıyla işletmelerin sosyal performans düzeyleri 
arasındaki ilişkinin tekrar ele alınmasının mantığı, sosyal sorumluluk kavramının daha geniş 
bir gelişim sürecinde tartışılmasına imkân sağlaması açısından çok önemlidir. Bu bağlamda 
hem sosyal performans hem de kurumsal performans konularına ilişkin araştırma sahası da 
farklı bir boyut kazanmıştır (Hull ve Rothenberg, 2008: 781). Bu çalışmada sosyal sorumluk 
ekseninde faaliyet gösteren örgütler, başarılarını uzun vadede toplum, çevre ve ekonomi 
üzerindeki etkileriyle ölçmektedirler. Bu sayede işletmelerin topluma ve çevreye karşı 
yükümlülükleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeleri koşuluyla uzun vadede kazançlı 
çıkacaklarını varsaymaktadırlar. Bu kapsamda çalışma, işletmelerin sosyal performanslarıyla 
ve kurumsal performansları arasındaki ilişkileri ortaya çıkartması bakımından önem arz 
etmektedir. 
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SOSYAL SORUMLULUK 
 Sürdürülebilir ticari hedeflere yönelik başarının yalnızca kısa vadeli kazanımları ya da 
pazar odaklı endişeleri gidermek suretiyle elde edilemeyeceğine ilişkin görüş, işletmeler 
arasında her geçen gün genel kabul görmektedir. Bu anlayış çerçevesinde işletmelerin 
faaliyetlerini çevreye karşı ya/ya da farklı grupların çıkarlarına duyarlı olarak rekabeti 
destekleyecekleri ve ekonomik gelişmeyi arttıracak şekilde sürdürmeleri düşünülmektedir. Bu 
bağlamda sosyal sorumluluk, “işletmelerin sosyal ve çevresel kaygılarını, ticari faaliyetlerinde 
ve paydaşlarıyla ilişkilerinde göz önünde bulundurmaları” olarak tanımlanmaktadır (European 
Commission: 2002, 5). Sosyal sorumluluk kavramının iki farklı hususu bir arada incelediği 
görülmektedir: Birincisi, sosyal sorumluluk kavramı örgütü, ekonomik bir birim olarak kabul 
etmekte ve onun yaşamını devam ettirebilmesi için kâr etmesi gerektiğini temel bir prensip 
olarak ele almaktadır. İkincisi ise, işletmelerin toplumsal yaşamda ve ekonomik kalkınmada 
önemlerinin gittikçe artması ve toplum içinde vazgeçilmez bir kurum haline gelmeleri 
sebebiyle bir takım yükümlülükler üstlenmesi gerektiğidir (Dinçer, 1996: 113). Tüm bu 
tartışmaların temelinde aslında sosyal sorumluluk kavramının, klasik ve modern sosyal 
sorumluluk olmak üzere iki yaklaşım çerçevesinde ele alınması yatmaktadır.  
 

Klasik sosyal sorumluluk yaklaşımının en önemli düşünürlerinden Milton Friedman 
(2002)’a göre, işletmenin yalnızca bir sosyal sorumluluğu bulunmaktadır. Bahsi geçen 
sorumluluk ise, işletmenin aldatmadan, serbest rekabet koşulları altında ve oyunun kurallarına 
göre oynanması durumunda tüm kaynaklarını, enerjisini ve kazançlarını mümkün olduğu 
derecede arttıracak işlemlerde kullanması, şekliyle ifade edilir.  

 
Modern sosyal sorumluluk yaklaşımı ise temel olarak işletmelerin ekonomik bir 

kurum olduğu ve yalnızca hissedarlarına karşı sorumlu olduğu görüşü, günümüzde önemini 
yitirdiğini ileri sürmektedir. Bu bakış açısından hareketle daha geniş kapsamlı bir sosyal 
anlaşma ve sorumluluk yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Buna göre örgüt, kendi işlevlerini ifa 
ederken iktisadi mal ve hizmetlerin üretiminde kaynaklarını etkili ve verimli kullanmalıdır. 
Ancak işletmeler bu esnada giderek artan bir şekilde daha kapsamlı sosyal girişimlere de 
kalkışmalıdır. Sosyal sorunları çözmek için kendi kaynaklarını tahsis etmeli, toplumun 
değişen beklentilerini göz önüne almadan hayatlarını devam ettirmemelidir (Dinçer, 1996: 
114).  

 
Günümüze kadar sosyal sorumluluk konusuna ilişkin birçok model oluşturulmuştur. 

Modellerin oluşturulmasına neden olan çıkış noktaları; işletmelerin sosyal sorumluluk 
alanlarını ya da çeşitli sosyal sorumluluk konu başlıkları olmuştur. Başlıca modellere 
değinecek olursak; 

 
Ackerman’ın Sosyal Duyarlılık Modeli: İşletmenin sosyal girişimlerinin temel 

hedefinin sorumluluk olmadığını, sosyal duyarlılık olması gerektiğini ileri süren ilk kişi 
Ackerman’dır. İşletmelerin sosyal sorunlara ilişkin tepki geliştirmelerini, genel olarak üç 
evreyle açıklamaktadır (Özgener, 2004: 216).  Birinci evre politika aşamasında üst yönetim ve 
yönetim kurulu tarafından dikkatli bir şekilde geliştirilen politikalar, işletmenin sosyal 
sorunlara ilişkin tepkisinin şekillenmesinde yol gösterici rolü oynamaktadır. İkinci evre 
öğrenme aşamasında, sosyal bir sorun belirlendikten ve bir genel politika benimsendikten 
sonra, işletme sorunu nasıl çözeceğini ve yeni politika çalışmasını nasıl yapacağını 
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öğrenmelidir. Üçüncü evre örgütsel yükümlülük aşamasında ise uygulama söz konusudur. 
Sosyal sorumluluğu ya da duyarlılığı tümüyle başarmak için bir organizasyonun yeni sosyal 
politikasını kurumsallaştırmak gerekir. 

 
Preston ve Post’un Modeli Bütünleşik Sosyal Sorumluluk Modeli: İşletme duyarlılığına 

ilişkin makro yaklaşımı ilk ifade eden Preston ve Post’dur. Bu modelde, işletme ile toplumun 
iki farklı yoldan birbirlerini karşılıklı olarak etkilediklerini ileri sürülmektedir. İşletmenin 
birincil ilişkisi, müşteriler, çalışanlar, paydaşlar ve kredi verenler ile pazar yönelimli olarak 
kurulur. Bu ilişkiler sosyal bir sorun doğurduğundaysa; pazar eğilimli olmayan ikincil ilişki 
kurulur. Preston’un ve Post’un iddiasına göre, hükümet ve kamuoyu, hem pazara ilişkin hem 
de pazara ilişkin olmayan ilişkilerin sınırlarını saptamaktadır. Yöneticiler bir sosyal sorunla 
karşılaştıkları zaman ne yapacakları ile ilgili sadece kendi yargılarını dikkate almamalıdırlar. 
Aynı zamanda yasaları ve kamuoyunun bakış noktasını da göz önünde bulundurmak 
durumundadır (Stoner ve Freeman, 2004: 101). 

 
Carroll’un Dört Boyutlu Modeli: Carroll, kurumları sadece ekonomik başarılarıyla 

değil, ekonomik olmayan kriterlerle de yargılamamız gerektiğini ileri sürmüşlerdir (Carroll, 
2000: 35). Bu sayede, sosyal sorumluluğun dört bölümlü tanımına işaret etmişlerdir. Sosyal 
sorumluluk kavramı zaman içinde toplum tarafından işletmelere yüklenen ekonomik, yasal, 
ahlaki ve ihtiyari görevleri de kapsamına almıştır (Carroll ve Buchholtz, 2006: 39). 

 
Sosyal Performans Modeli: Bu modelde işletmelerin sosyal sorumluluk kapsamındaki 

performanslarının öne çıktığı, sosyal açıdan duyarlı işletmelerin sosyal sorumluluğa uygun 
davranışları, bu davranışların etkilerinin ölçülmesi girmektedir. Bu sayede, teorik çerçeveyi 
oluşturan sosyal sorumluluk kavramı ile buna dayalı olarak işletme davranışlarını ve bu 
davranışların etkilerini ele alan işletme sosyal performansı kavramının birbirlerini 
tamamladıkları ifade edilebilir. Model sosyal sorumluluğu üç aşamada ele almakta ve hedef, 
uygulama ve strateji açısından değerlendirmektedir (Erden, 1987: 70).  

 
Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli: Davis’in modelinde beş varsayım 

sıralanmaktadır. Bu varsayımlar, toplumun refah seviyesini koruyan ve geliştiren işletmelerin 
neden dolayı ve nasıl önlem aldıklarını ifade etmektedir (Certo ve Certo, 2006: 50). 

 
Sosyal Sorumluluk Alanlarının Sınırlandırılması Modeli: Hay, Gray ve Gates 

tarafından ileri sürülen modelde üç temel faktör bulunmaktadır. Araştırmacıların üzerinde 
durdukları ilk faktör, örgütün iç çevre, sosyal çevre ve ara çevre ile olan etkileşimlerinde 
ortaya çıkan sosyal problemlerin farkında olmaları ile ilgilidir. İkinci faktör, işletmenin 
toplum var olan bu sorunların çözüme kavuşturulmasından, işletme yönetimi olarak sorumlu 
olduğunun farkında olması ile ilgilidir. Üçüncü faktör ise işletme yönetiminin çeşitli alanlarda 
gözlemlediği bu sorunların giderilmesi için mevcut kaynaklarını kullanmaya istekli ve kararlı 
olmasıdır. Araştırmacıların ortaya koştuğu bu yaklaşımı özetle, “farkındalık, bilinçlilik, istek 
ve kararlılık” olarak ifade etmek mümkündür (Bayrak, 2001: 127). 

 
KURUMSAL PERFORMANS 
Performans, günlük yaşantımızda oldukça sık kullandığımız yabancı kökenli bir 

sözcüktür. Genel kabul görmüş belli bir tanımı olmamakla birlikte, çok çeşitli şekillerde 
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tanımlandığı görülmekte, farklı süreçlere göre farklı anlamlar yüklenebilmektedir (Açıkalın, 
1999: 102). Performans kelimesinin sözlük anlamı; başarım, verim gücü olarak ifade 
Edilmektedir (Türk Dil Kurumu, 2005: 1597). Performans, amaçlı ve planlanmış bir etkinlik 
neticesinde elde edileni, nitel ya da nicel olarak belirleyen bir kavramdır (Akal, 1992: 13). 
Belirlenmiş olan hedefe ulaşım seviyesinin ölçümüdür. Bu durum mutlak ya da nispi olarak 
değerlendirilebilir. 

 
İşletme ekseninde performans kavramı, yukarıdaki anlatımlardan farklı bir mana 

taşımamaktadır. Bir iş sisteminin performansı, belirli bir zaman neticesinde elde edilen çıktısı 
ya da çalışma sonucudur. Bu sonuç, ulaşılması planlanan işletme amacının ya da hedefinin 
yerine getirilme derecesidir. İşletmeler açısından performans, ekonomik avantajlar elde etmek 
amacıyla bir araya getirilmiş verimli varlıkların bir bileşimi olduğu fikrine dayalı olarak 
tanımlanmaktadır. Tüm örgütlerin ortak amacı, daha az maliyetle, daha çabuk ve daha başarılı 
sonuçlar elde etmektir. Bu amaca ulaşabilmek için örgütlerin faaliyetlerini ve belli bir kıyas 
ölçütlerine ilişkin amaçlarını ne derecede gerçekleştirebildiklerini ölçmeleri gerekmektedir 
(Stewart, 2001: 38). Günümüzdeki toplumsal yaşamdaki dönüşüm ve değişim, gelişmekte 
olan teknoloji, geliştirilen yasal düzenlemeler (vergi, faiz, yatırım vb. politikalar), 
karmaşıklaşan çevre, dış rekabete bağlı olarak iç pazarları zorlayan ekonomik koşullar ve 
bütün bunların bileşiminden oluşan yeni insani değerler ve davranışlar, işletmelerin yönetim 
anlayışında da önemli değişimlere sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda maliyet olgusu yönetici 
ve işletme sahipleri açısından artık öncelikli dikkat edilmesi gereken bir alan olmaktan 
çıkmış, verimlilik olgusu ise çok daha geniş etkileşimler çerçevesinde yorumlanmaya 
başlanmıştır. Bu dönüşüm süreci çerçevesinde işletme yönetimini çoğu zaman doğrudan 
etkileyen değişim üretim ve pazarlama anlayışı üzerinden kendisini “müşteri merkezlilik” 
kapsamında göstermiştir. Bu dönüşüm özetle, “neyi üretirsem, satarım” anlayışındaki 
pazarlama anlayışının yerine “müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına hitap eden ürünler üretmek” 
anlayışının hâkim olmasına neden olmuştur. Bu sayede işletmelerde pazarlama işlevi, satış 
işlevi anlayışından uzaklaşıp, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve buna 
uygun ürünlerin üretilmesine yönelik bir işlev biçiminde dönüşmüştür. Satış anlayışından 
pazarlama anlayışına geçişte müşteriler, işletmelerin faaliyetlerini ve stratejilerini belirleyen 
bir konuma ulaşmıştır. İşletmelerin, üretim kaynak bütünlüklerini gelire, hammaddelerini de 
ürüne dönüştürme gücü, müşterilerin ürün ya da hizmetleri satın alma isteğine bağlı olarak 
gelişmektedir. Müşterilerin işletmelerin ürün ya da hizmetlerle ilgili kanaatleri ve algıları 
işletme yöneticilerinin kararlarını önemli ölçüde etkilemeye başlamıştır (Ahmad, vd., 2002: 
172 ). 

 
İşletmeler kâr maksimizasyonuna ulaşmak, topluma hizmet sunmak, varlıklarını 

sürdürmek gibi genel amaçlarının yanında, büyümek ve gelişmek, yenilikçi olmak gibi özel 
amaçlarıyla ve bu amaçlara bağlı beklentileriyle varlıklarını sürdürürler. İşletmeler için kâr 
olgusu, işletme yaşamının sürekliliğini sağlayan bir sonuç olarak değerlendirilmelidir. 
Drucker’da kâr olgusunun işletmeler için bir “neden” olmaması gerektiğini, sadece bir sonuç 
olarak algılanması gerekliliğini vurgulamıştır. Bir işletmenin kârlı olduğu sürece topluma 
yarar sağlayabileceğini, işletmelerde ekonomik kaynaklarla oluşturulan artı değer ile 
toplumda eğitim, sağlık ve savunma gibi sosyal hizmetlerin hakkıyla yerine getirilebileceğini 
ileri sürmüştür (Akal, 1992: 5). Bu yüzden işletmelerde performans kavramını, belirli bir 
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amaca yönelik olarak yapılan planlar doğrultusunda ulaşılan sonucu tanımlayan çok boyutlu 
bir kavram olarak tanımlayabiliriz (Songur, 1995: 1).  

 
Performans ölçümü; örgütlerin ne ölçüde başarılı oldukları ve bireylerin hedeflerini 

elde etme derecelerinin belirlenmesi işlemi olarak örgütsel ve bireysel açılardan ayrı ayrı 
tanımlanmaktadır. Genel anlamda performans ölçümü ise “değerlendirme amaçları için 
belirlenen çıktıların karakteristikleri” olarak tanımlanır (Ergun, 2002: 3). Örgüt hedeflerine 
ulaşılmasının bir nişanesi olarak da nitelendirilen performansın ölçülmesiyle, belirlenen 
hedeflerin gerçekleşen sonuçlarla kıyaslanması ve varsa beklenmeyen sapmaların tespiti 
sağlanabilir (Pervaiz, vd., 1999: 305). 

 
Geleneksel performans ölçüm sistemleri daha çok maliyet ve verimlilik odaklı 

olurken, geleneksel olmayan performans ölçüm sistemleri değer yaratan ve yaratmayan 
faaliyetler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Geleneksel performans ölçüm sistemleri genelde kısa 
dönem odaklı ve bireysel başarılara ağırlık verirken, geleneksel olmayan performans ölçüm 
sistemleriyse uzun dönem, strateji ve takım başarısı odaklı değerlendirmelere ağırlık 
vermektedir (Tek ve Gümüş, 2006: 8). 

 
Geleneksel performans ölçüm sistemlerinin sakıncaları ya da sınırlılıklarını gidermek 

gayesiyle yeni performans ölçütleri geliştirilmiştir. Bu performans ölçütleri, çok boyutlu 
olmakla birlikte kendi içinde bir dengeye sahip olmak amacıyla finansal olmayan verilere 
daha fazla odaklanmıştır. Ayrıca, içsel başarı kadar dışsal başarıyı da belirten ve gelecek 
performans hakkında bilgi veren ölçütler arasında denge sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir. 
Kaplan ve Norton (1992), “Performans Karnesi”nin (Balanced Scorecard2) dört boyutunu 
içeren yeni performans ölçüm temelleri, bir örgütün hangi tür ölçütleri kullanması gerektiği 
sorusuna yanıt aramış olsa da kurumsal performans ölçüm sistemi uygulamasına ilişkin belirli 
bir öneri sunmamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ileri sürülen performans ölçüm sistemine 
uygun yönetim sürecine gereksinim duyulmuş ve bu sebeple birçok yaklaşım ortaya atılmıştır. 
Bittion 1990, Dixon vd. 1990, Eccles ve Pyburn 1992, Kaplan ve Norton 1993, Neely vd. 
1996 tarafından geliştirilen yaklaşımlar bunlara örnek olarak verilebilir (Bourne, vd., 2000: 
755-756). 

 
Performans karnesi modeli ile örgütün ve bireyin performansının saptanması, stratejik 

planlama sürecinin bir parçası kapsamında değerlendirilmiştir (Ziegenfuss, 2000: 12). 
Performans karnesi, işletmenin misyonunu ve stratejilerini kapsamlı bir performans ölçütleri 
setine dönüştürerek, stratejik performans ölçümü ve yönetimi için bir çerçeve oluşturan, 
ölçme esasına dayalı bir stratejik performans yönetim sistemidir (Kaplan ve Norton, 2003: 2). 
Performans karnesi, finansal performans ölçütlerinin yanı sıra uzun vadede örgütün 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Robert S. Kaplan ve David P. Norton tarafından geliştirilen Balanced Scorecard, Türkiye’de performans 
değerleme aracı olarak yaygınlaşmasına rağmen bu kavramın, Türkçeye tercüme edilmeden aynen ya da farklı ve 
çok çeşitli şekillerde tercüme edilerek kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, Balanced Scorecard kavramına 
karşılık olarak “Dengelenmiş Skor Kartı”, “Dengeli Başarı Göstergesi”, “Denge Kontrol Paneli”, “Dengeli 
Değerleme Kartı”, “Dengeli Puan Kartı”, “Dengeli Performans Değerleme Tablosu”, “Dengeli Performans 
Ölçüm Cetveli”, “Dengeli Puan Cetveli”, “Dengeli Sonuç Kartı”, “Başarı Karnesi”, “İşletme Karnesi”, 
“Kurumsal Karne”, “Strateji Karnesi”, “Verimlilik ve Başarı Karnesi” gibi. Ancak gerek akademisyenler gerekse 
uygulayıcılar ortak bir Türkçe karşılık bulamamış ve bir kavram birliğine varamamışlardır. Bu çalışmada ise 
“Balanced Scorecard” kavramının karşılığı olarak “Performans Karnesi” ifadesi kullanılacaktır. 
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performansını etkileyecek müşteri memnuniyeti ya da örgüt içi süreçler gibi finansal nitelik 
taşımayan performans ölçütlerini de ön plana çıkartmaktadır. Bu performans ölçütleri birbiri 
ile ilişkili birden fazla boyut kullanılarak gruplanmakta ayrıca finansal ve finansal olmayan 
ölçütleri tek bir rapor dâhilinde “dengeli” bir şekilde içermektedir. Bu yüzden, kurumsal 
performans ölçülürken, performans karnesinin tüm performans ölçütlerine dengeli bir ağırlık 
verilmelidir (Coşkun, 2006a: 30). 

 
YÖNTEM 
Yeni alanlarda yapılacak araştırmalarda, yapısal olarak keşfe dayalı ve anlamlı ampirik 

çalışmalar gerçekleştirilmeden önce konuya ilişkin potansiyel araştırma sorularının 
belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye’deki işletmelerin sosyal performansları ile kurumsal 
performans boyutları arasındaki ilişkinin varlığına yönelik yapılan çalışmaların yeni olması 
nedeniyle, bu çalışma daha öncesinde gerçekleştirilmiş araştırmalarda ileri sürülen bazı 
araştırma sorularına dayanmaktadır. Bu kapsamda, araştırma yapısal olarak keşfe dayalıdır ve 
araştırmanın tasarısı anketler aracılığıyla toplanan bilgi ve belirlenen konulara dayanmaktadır. 
Araştırmanın yöntemi, süreç olarak aşağıdaki biçimde ele alınmıştır. 

 
Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 
Çalışmanın amacı; işletmelerin sosyal performansları ile kurumsal performansları 

arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılmasını ampirik olarak belirlemektir. Bir diğer deyişle, 
önceki çalışmalarla elde edilen bulgular çerçevesinde sanayi işletmelerinin sosyal 
performansları ile kurumsal performansları arasındaki ilişkinin ortaya konularak, önceden 
belirlenen teorik çerçevede bir yere oturtulmasıdır.  

 
Frooman (1997)’ın kurumsal sosyal performans ile finansal performans arasındaki 

ilişkiyi araştırdığı çalışma sonuçlarına göre sosyal sorumluluklarını gereği gibi yerine 
getirmeyen ve yasadışı hareket eden işletmelerin hissedar varlıklarının zamanla azaldığı 
vurgulanmıştır. Bu kapsamda işletme sahip ya da sahiplerinin varlıklarının korunması için 
işletmelerin sosyal sorumluluk sahibi olacak bir biçimde etkinliklere yer vermelerini ifade 
edilmektedir. Roman ve diğerleri (1999) ise bu kapsamda 33 araştırma bulgusunu inceleyerek 
yeniden bir sınıflandırmanın yapmanın gerekliliğine dayanarak bu işletmelerin çoğunun 
sosyal performanslarıyla kurumsal performansları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir 
ilişkinin olduğu, sadece beş çalışmada anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu ve son 
olarak 14 çalışmanın ise bu değişkenler arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmadığı sonucuna 
varmıştır. Pivato ve diğerleri (2008)’nin kurumsal performansın bir alt boyutu olan müşteri alt 
boyutuna yönelik kurumsal sosyal performansı ile arasındaki ilişkiyi araştıran çalışma 
bulgusuna bakıldığında, sosyal performansın, işletmelerin müşteri güvenini tesis etme ile 
anlamlı ve pozitif bir ilişkisinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. İşletme içi süreç boyutu 
kapsamında saptanan bulgulara bakıldığında ise Mackey, Mackey ve Barney (2007) ve Siegel 
ve Vitaliano (2007)’nun yapmış oldukları çalışmalarda kurumsal sosyal performansın, işletme 
içi süreçler üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bu 
açıklamalar kapsamında araştırmanın hipotezleri aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 

 
H1: İşletmelerin, sosyal performansları ile kurumsal performansları arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
	  

	  
	  

603	  

H2: İşletmelerin sosyal performansları ile finansal performansları arasında pozitif yönlü ve 
anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: İşletmelerin sosyal performansları ile müşteri boyutuna yönelik performansları arasında 
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: İşletmelerin sosyal performansları ile işletme içi süreçlerine yönelik performansları 
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: İşletmelerin sosyal performansları ile öğrenme ve gelişmeye yönelik performansları 
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

 
Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evreni, 2006 yılında İstanbul Sanayi Odası’nca gerçekleştirilen 

araştırmada ortaya konulan Türkiye’de faaliyet gösteren 500 büyük sanayi işletmesinden, 
performans karnesi tekniğini kullanan özel işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmeler, 
üretimden net satışlar büyüklüklerine göre sıralanırken özkaynak aktif toplamı, net satış 
hâsılatı, vergi öncesi dönem kar/zarar ve ortalama çalışan sayısı büyüklüklerine göre 
sıralamaya tabi tutulmaktadır. Türkiye’nin ilk 500 işletmesi sıralamasına girmiş örgütlerin,  
kaynak bütünlüklerini sevk ve idare etmede, kurumsal uygulamalara daha fazla yer verdikleri, 
sosyal performanslarını ve kurumsal performanslarını ölçmede daha fazla titiz davranacakları 
düşünülmektedir. Bunun yanı sıra çalışılan değişkenler çerçevesinde Türkiye profilinin 
oluşturulabilmesi için ülke sanayisinin öncü işletmelerinin araştırmada yer alması gerektiği 
düşünülmüştür. Bu kapsamda, ilk 500 işletme arasında yer alan 13 kamu kuruluşunun varlığı 
ve 15 özel işletmenin tüzel kimliklerini belirtmemiş olması nedeniyle, araştırma evreni 
500’den 472’ye düşmüştür. Bu işletmelerden kaçının performans karnesi uygulaması 
kullandığı bilinmediği için tüm işletmelere anket yoluyla ulaşılmış ancak araştırmanın 
amacına uygun olması açısından sadece performans karnesi uygulamasını kullanan 81 
işletmenin vermiş olduğu cevaplar verilerin oluşturulmasında kullanılmıştır, cevaplanma oranı 
%17’dir. 

 
Veri Toplama Yöntemi 
Bilimsel araştırmalarda anket yoluyla veri toplama konusunda dünyada da var olan 

geri dönüş oranının düşüklüğü, ülkemiz için çok daha büyük sorun oluşturmaktadır. 
Kuruluşlara gönderilen anketlerin, ilgili kuruluşlarca geri gönderilme sorununu gidermek 
amacıyla, araştırmada kullanılan anket için bir internet sayfası oluşturulmak suretiyle sanal 
ortamda verilerin işletmelerden sağlanması gerçekleştirilmiştir. İnternet yoluyla anket 
formunun gönderilmesine yönelik elektronik posta adresleri saptanamayan yetkili kişilere 
posta yoluyla ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu yolla toplamda 416 işletmeye internet üzerinden 
elektronik posta yoluyla, 56 işletmeye ise posta yoluyla ulaşılmıştır. Elektronik posta yoluyla 
anket formu gönderilen işletmelere 10 gün arayla hatırlatma içerikli elektronik posta ve/veya 
faks gönderilmiştir. Posta yoluyla anket formu gönderimi esnasında şu konulara dikkat 
edilmiştir: 

 
• Araştırmacının kurumunu belirtecek zarflar kullanılmış, zarflar üzerinde 

araştırmacının unvanı, ismi ve tam adresi yazılmıştır. 
• Tüm zarfların içinde isim ve adres kısımları yazılı geri dönüşüm zarfları 

konulmuştur. 
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• Araştırmanın kim tarafından, hangi konuda, hangi kurum altında, niçin yapıldığını, 
temel amacının ne olduğunu, ortalama doldurma süresini ve araştırmanın genel olarak 
değerlendirileceğini belirten bir üst yazı anket formu ile birlikte gönderilmiştir. 

• Anket formunun ilk sayfasında bulunan üst yazıda araştırmacının ismi, imzası, 
adresi, telefon ve faks numaraları ve elektronik posta adresleri belirtilmiştir. 

• Anket formu posta yoluyla gönderildikten sonra her 15 günde bir hatırlatma yazısı 
gönderilmiştir. 

 
Yukarıda ayrıntılarıyla birlikte anlatılan anket teknikleri sonucunda geri dönüşüm 

sadece internet üzerinden elektronik posta yoluyla ulaşılan 416 işletmenin 127’sinden 
sağlanmıştır. Ancak bu 127 işletmenin 22’sinde performans karnesi uygulamasına yönelik 
hiçbir çalışmanın yapılmadığı, 15’inde ise daha önceden uygulanıp sonrasında 
uygulanmasından vazgeçildiği, 9’unda ise projesinin tamamlandığı ve yakın zamanda 
uygulamaya başlanacağı, 81’inde ise işletmenin bazı birimlerinde ya da tümünde performans 
karnesi uygulamasının kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Analiz ve Bulgular  
Araştırmada SPSS 16 paket programından yararlanılarak mevcut durumu analiz 

etmeye yönelik olarak yapılacak betimleyici analizin yanı sıra değişkenler arasındaki 
farklılıkları ve ilişkileri ortaya çıkarabilmek için hipotez testleri kullanılmıştır. Değişkenlere 
ait maddelerin iç tutarlılığı Cronbach’s Alpha katsayısı ile hesaplanmıştır. Ayrıca değişkenler 
arasındaki ilişkinin yönü ve anlamlılığı korelasyon analiziyle belirlenmiştir.  

 
 
Ölçüm Aracının Oluşturulması 
Türkiye’de sosyal sorumluluk kavramının ortaya çıktığı ya da geliştiği ülkelerdeki gibi 

sosyal sorumluluk endeksleri, çevresel atık derecelendirme endeksleri ve sosyal konulara 
duyarlı yatırımcıların kullanımına sunulan yatırım endeksleri gibi çalışmalar bulunmadığı için 
öncelikle işletmelerin sosyal performans ölçütlerinin belirlenebilmesine yönelik bir sürece 
girilmiştir. Bu kapsamda, sosyal performans ölçütleri başlığı altında değerlendirilmek ve 
işletmelerin sosyal performans düzeylerini ortaya koyması amacıyla Kıldokum (2004)’un 
geliştirmiş olduğu sosyal performans ölçütleri çalışmaya uyarlanmak suretiyle aşağıdaki 
şekliyle oluşturulmuştur: 

 
• İşletmelerin, müşterilerine ve topluma olan duyarlılıklarının somut bir göstergesi 

olarak TS-EN-ISO 9001: 2000 kalite yönetim serisine ait sertifikalara sahip olmak, 
• İşletmelerin, çevreye olan duyarlılıklarının somut bir göstergesi olarak TS-ENISO 

14001: 2004 serisine ait sertifikalara sahip olmak, 
• İşletmelerin, işgören çalışma saat aralıkları, sağlık ve güvenlik düzenlemeleri, 

ücretler, mesleki hastalık ve iş kazalarına yönelik ödenekleri, zorla işgören çalıştırıp 
çalıştırmadığı, disiplin uygulamaları ve benzeri çalışma koşullarını konu edinen SA8000 
sosyal sorumluluk standardı belgesine sahip olmak, 

• Capital Dergisinin 2006 senesinde 546 şirketten 1350 üst düzey yöneticinin 
katılımıyla gerçekleştirmiş olduğu ve işletmelerin bir anlamda kendi sektörlerindeki rakipleri 
ve birlikte çalıştıkları kredi kuruluşları ile tedarikçilerinin bakış açılarıyla itibar düzeylerini 
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ortaya koyan “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında ilk yirmi şirket arasında 
yer almak, 

• İşletmenin ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlerinin boyutlarını ve içeriklerini 
ortaya koyan, birincil ve ikincil paydaşlarına yönelik finansal ve finansal olmayan bilgilerini 
talep edilmeksizin sunmak için tanzim edilen sosyal sorumluluk raporlarının varlığı.  

 
Kurumsal performansa ilişkin ölçütlerin oluşturulmasında ise Coşkun (2006b)’un 

“Büyük Sanayi İşletmelerinde Kurumsal Performans Ölçüm ve Yönetim Uygulamaları” adlı 
çalışmasında performans karnesinin boyutlarına ilişkin kullanmış olduğu ölçütler baz 
alınmıştır. Finansal ölçütlere ilişkin maddeler; “Faaliyet karı”, “Sermaye getirisi ” ve 
“Borçların toplam varlıklara oranı” gibi on beş maddeden oluşmaktadır. Müşterilerle ilgili 
ölçütlere ilişkin maddeler; “Müşteri şikâyetleri”, “Müşteri isteklerinin ortalama yerine 
getirilme süresi” ve “Yeni kazanılan müşteri sayısı” gibi on beş maddeden oluşmaktadır. 
İşletme içi süreçlerle ilgili ölçütlerle ilişkili maddeler; “Siparişlerin ortalama üretim süresi”, 
“Kapasite kullanım oranı” ve “Araştırma geliştirme giderlerinin satışlara oranı” gibi on beş 
maddeden oluşmaktadır. Son olarak öğrenme ve gelişmeyle ilgili ölçütlere ilişkin maddeler; 
“Çalışanların eğitimi için harcanan zaman”, “Çalışanların yaptığı öneri sayısı” ve “Rapor 
edilen iş kazaları” gibi on beş maddeden oluşmaktadır.    

 
Ankete katılan işletmelerin, performans karnesinin her bir boyutuna vermiş oldukları 

cevaplar ilgili boyut içinde değerlendirilmek3 suretiyle işletmelerin; finansal, müşteri, işletme 
içi süreç ve öğrenme ve büyüme boyutlarına yönelik başarı değerleri hesaplanmış, daha 
sonrasında ise bu dört boyuta ilişkin başarı değerlerinin ortalamasının alınması suretiyle de 
işletmelerin kurumsal performans düzeyini ortaya koyan hesaplama gerçekleştirilmiştir. 

 
Ayrıca katılımcı işletmelere, demografik özelliklerinin belirlenmesi için toplamda iki 

soru yöneltilmiştir. Bu sorular faaliyet alanı ve ortalama çalışan sayısından oluşmaktadır. 
 
Örneklemin Kategorik Demografik Özellikleri 
Ankete katılan işletmelerin toplamda on bir sektörde faaliyet göstermektedir. Bunların, 

%16’sı Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik ve Plastik sektöründe, %14,8’i Metal Ana Sanayi 
sektöründe, %13,6’sı Gıda, İçki ve Tütün sektöründe, %13,6’sı Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 
sektöründe, %9,9’u Metal Eşya, Makine Teçhizat ve Mesleki Aletler sektöründe, %8,6’sı 
Dokuma, Giyim Eşyası, Deri ve Ayakkabı sektöründe, %6,2’si Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım 
sektöründe, %4,9’u Elektrik sektöründe, %4,9’u Orman Ürünleri ve Mobilya sektöründe, 
%3,7’si Otomotiv sektöründe ve %3,7’si ise Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Ankete cevap veren işletmelerde çalışan personel sayısı, dört ana grupta 
toplanmıştır. Araştırma dâhilindeki işletmelerin %46,9’unun 0–500 arasında, %28,4’ünün 
501–1000 arasında, %17,3’ünün 1001–2000 arasında, %7,4’ünün ise 2001–10000 arasında 
çalışana sahip oldukları gözlemlenmiştir.  

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Hedeflenen ile gerçekleşen arasında olumsuz bir fark varsa ilgili ölçüt -1, herhangi bir fark yoksa ya da olumlu 
bir fark varsa +1 değer verilmek suretiyle ilk önce ilgili boyuttaki ölçütlerin ortalaması alınır. Bu sayede, 
işletmelerin performans karnesi uygulamasındaki her bir boyuta ilişkin başarı endeksi oluşturulur. 
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Üretim İşletmelerinin Sosyal Performans Göstergeleri 
Ankete cevap veren tüm işletmelerin TS-EN-ISO 9000 belgesine sahip oldukları 

saptanmıştır. Ayrıca, %96,3’ünün TS-EN-ISO 14000 belgesine sahip oldukları, %3,7’sinin 
TS-EN-ISO 14000 belgesine sahip olmadıkları tespit edilmiştir.  

 
Araştırma kapsamındaki işletmelerin hiçbirinin SA 8000 belgesine sahip olmadıkları 

gözlemlenmiştir. Ankete cevap veren işletmelerin %12,3’ünün Türkiye’nin en beğenilen 
şirketleri araştırmasında sıralamaya giren işletmelerden oluştuğu, %87,7’sinin ise sıralamaya 
giremeyen işletmelerden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca,  %25,9’u yılda en az bir kere sosyal 
sorumluluk raporlaması düzenlediklerini, %74,1’inin ise bu yönde bir çalışmasının olmadığı 
saptanmıştır.  

 
Çalışmaya katılım gösteren işletmelerin %12,3’ü performans karnesi uygulamasını 

işletmenin tüm birimlerinde gerekleştirirken, %87,7’si ise kimi4 birimlerde uygulamaya yer 
verdiklerini beyan etmiştir. Ankete cevap veren işletmelerin %87,7’si performans karnesini 
bir ila üç yıl arasında, %9,9’u dört ila altı yıl arasında, %2,5’i ise performans karnesini yedi 
yıl ya da daha fazla bir süredir kullandıklarını ifade etmiştir.   

 
 
Güvenirlik ve Korelâsyon Analizleri 
Değişkenlerin Cronbach Alpha değerleri, SPSS 16.0 paket programı kullanılarak 

gerçekleştirilen güvenilirlik analizi sonucunda kurumsal performans değişkeni için .90 olarak 
hesaplanmıştır. Son olarak, sosyal performans değişkeni için .84 olarak hesaplanmıştır. 

 
Yapılan analizler sonucu değişkenlere ilişkin ortalamalar, standart sapma ve 

korelasyon değerleri, Tablo 1’de verilmektedir.  
 
Tablo 1: Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelâsyon Değerleri 

 
 N= 81,     p<0.05*      p<0.01** 

Değişkenler arası korelasyonlar incelendiğinde ise doğru yönlü ve anlamlı ilişkilerin 
olduğu görülmektedir. Tablo 2’deki bulgulara göre ölçülen değişkenlerin ortalamaları 
değerlendirildiğinde, araştırma kapsamına alınan işletmelerin kurumsal performans ve sosyal 
performans ortalamalarının yüksek düzeylerde seyretmediği görülmektedir.   

 
Değişkenler arası korelasyon katsayıları incelendiğinde ise kurumsal performans ile 

dört alt boyutu arasındaki ilişkinin pozitif yönlü ve anlamlı (P<0.01); sosyal performans 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Üretim, Pazarlama ve Finans 
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değişkeni ile ise pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüş ve H1 hipotezi kabul 
edilmiştir (p< 0.05).  

 
İşletmelerin finansal performans düzeyleri ile sosyal performansları arasındaki ilişkiye 

bakıldığında zayıf ancak anlamlı derecede bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş ve H2 hipotezi 
desteklenmiştir. İşletmelerin müşteri boyutuna ilişkin performans değişkeni ile sosyal 
performans arasındaki ilişkinin zayıf ancak anlamlı olduğu saptanmış ve bu sayede H3 
hipotezi desteklenmiştir (p<0.05). İşletmelerin, işletme içi süreçlerine ilişkin 
performanslarıyla, sosyal performansları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı ve 
zayıf bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bu durumda H4 hipotezi desteklenmektedir 
(p<0.05). Son olarak öğrenme ve gelişme boyutu ile sosyal performans arasındaki ilişkiye 
bakıldığında zayıf sayılabilecek pozitif bir ilişkinin olduğu ancak bu ilişkinin istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı bulgusuna ulaşılmış ve H5 hipotezi desteklenmemiştir (p>0.05).  

 
TARTIŞMA 
Yapılan araştırmada ankete cevap veren işletmeler, 2006 yılında Türkiye’nin en büyük 

500 sanayi işletmesi içerisinde, performans karnesi kullanan işletmelerden oluşmaktadır. 2004 
yılında aynı ana kütle üzerinde performans karnesi kullanımıyla ilgili yapılan araştırma 
(Coşkun, 2006c, 138) sonucu dikkate alındığında, geçen iki yıl süresince işletmelerin 
performans karnesi uygulamasının kullanım oranında dört kat artış gözlemlenmiştir. Bu 
durum gün geçtikçe işletmelerin yönetim sistemlerinin stratejik hedefler üzerine kurulduğunu 
ve performans karnesi uygulamasının artık performans yönetim aracı olarak çeşitli 
sektörlerdeki işletmelerce benimsenmeye başlandığını göstermektedir. 

 
Performans karnesi uygulamasını kullanan işletmelerin % 87,7’sinin uygulamayı son 

üç yıl içinde kullanıyor olması performans karnesi uygulamasına dönük kullanımın hızlı bir 
şekilde arttığını gösteren bir başka bulgudur. Bu durum, işletme yöneticilerinin artık 
performans ölçüm sistemlerinin, kurumun vizyonu ve stratejileriyle ilişki içerisinde olması 
gerektiğini düşündüklerini ve kurumsal performansın iyi olup olmadığının işletmenin dönem 
karlılığına bakılarak anlaşılacağına olan inançlarının gittikçe zayıfladığını göstermektedir. 

 
Ancak performans karnesi uygulaması kullanımının hızlı bir şekilde yayılması ve 

birçok işletmenin de bu tekniğe ağırlıklı olarak kimi birimlerde (üretim, pazarlama ve finans) 
yer vermesi, işletmelerin henüz performans karnesi ile ilgili olarak kalıcı bir tutum 
geliştirmeye yönelik deneyimlerinin son bulmadığını ortaya koymaktadır. 

 
Sosyal performans ölçütlerinden ise işletmelerin tümü TS-EN-ISO 9000 standardına 

sahipken, TS-EN-ISO 14000 standardına işletmelerin %96,3’ünün sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. Ankete cevap veren işletmelerin bu kapsamda belirli bir kalite ve çevre 
standartları uyarınca faaliyette bulunuldukları ifade edilebilirken, SA 8000 standardı 
kapsamında ortaya çıkan sonuç, bir anlamda Türkiye’nin bu standardın kapsamına giren 
konular açısından içinde bulunduğu mevcut durumu özetler niteliktedir. Ülkemizde, 
geçmişten günümüze kayıt dışı ekonomi ve yolsuzluklar nedeniyle giderek azalmaya yüz 
tutan kamu gelirleri, zamanla işletmelerin daha fazla vergi, yüksek enerji ve girdi fiyatlarıyla 
karşı karşıya kalmalarıyla dengelenmeye çalışılmış ancak bu yaklaşım bir süre sonra kayıt dışı 
ekonominin daha da fazla kronikleşmesinden başka bir şeye yaramamıştır. Bu durum sonuç 
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itibariyle, çocuk işgören çalıştırılmasından, yapılan işin tam karşılığı olan ücretin 
ödenmemesine kadar, çalışanın hayati tehlikesini dikkate almadan iş gördürülmesinden, asgari 
sosyal hakların çalışana tanınmamasına kadar geniş bir yelpazede ciddi eksikliklerin 
yaşanmasına neden olmuştur. 

 
Bu kapsamda Capital  (2006) dergisinin yapmış olduğu araştırma neticesinde ankete 

cevap veren işletmelerin sosyal ve kurumsal performansları açısından başarılı sonuçlar elde 
ettiği ayrıca ankete cevap veren işletmelerin birçoğunun sosyal sorumluluk raporlamaları 
konusundaki girişimlerinin daha fazla işletme tarafından uygulanması kapsamında hem 
tüketicilerin hem de sivil toplum kuruluşlarının yönlendirmesiyle artış gösterebileceği 
düşünülmektedir. 

 
Ankete cevap veren işletmelerin kurumsal performansın dört boyutuna ait başarı 

düzeyleri ortalamalarının olumlu olduğu görülmektedir. Ancak finansal performans boyutuna 
ait başarı düzeyinin diğer boyutlara nispeten daha düşük olduğu dikkat çekmektedir. 
İşletmelerin müşteri, işletme içi süreç ve öğrenme ve gelişme boyutları açısından finansal 
boyuta göre daha iyi bir performans göstermeleri, sosyal sorumluluk anlayışının bir göstergesi 
olarak kabul edilen finansal olmayan performans boyutlarına önem verildiğinin bir göstergesi 
olarak kabul edilebilir. 

 
Ankete cevap veren işletmelerin sosyal performansları ile kurumsal performansları 

arasındaki zayıfta olsa pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu durum işletmelerin 
sosyal performans boyutlarıyla, kurumsal performans boyutlarının birbirlerine paralellik arz 
edecek şekilde işletmelerce aynı düzeylerde sergilendiği gerçeğini ortaya çıkartmaktadır. 
İşletmelerin sosyal performansları ile kurumsal performansları arasındaki ilişkinin pozitif 
olması, işletmelerin kontrol ettikleri kaynaklarla toplumsal sorunlardan ya da sosyal 
yükümlülüklerden artık kendilerini soyutlayamadıklarının ya da soyutlayamayacaklarının 
gerçeğini vurgulaması açısından çok önemlidir. Elde edilen bu sonuç, yazındaki çalışmaların 
bulgularıyla desteklenmektedir (Ullman, 1985; Roman ve diğerleri, 1999; Hull ve 
Rothenberg, 2008). 

 
Her iki değişken arasındaki ilişkinin zayıf olmasının nedeni ise şu şekilde 

yorumlanabilir. İşletmelerin sosyal performans sergilemeye dönük girişimlerinin, serbest 
piyasa ekonomisinin işleyiş kurallarına ve mantığına ters düşen bir tutumu ifade etmesine 
dolayısıyla da kendisine bu kapsamda yer bulmakta zorlanmasına neden olmaktadır. Hâkim 
ekonomik sistemin doğasına aykırı olan bu düşünceyi, sistemle uyumlaştırmaya çalışan çeşitli 
görüşlerin ortaya atılması da, ilişkinin bu şekilde ortaya çıkmasını pekiştiren başka bir unsur 
olarak dile getirilebilir. Bu konuyla ilişkili olarak ankete cevap veren 81 işletmenin; 17’sinin 
sosyal performansları ile kurumsal performanslarının yüksek, 48’inin ise sosyal performans 
açısından düşük ancak kurumsal performans açısından ise yüksek, 4 işletmenin ise sosyal 
performansı açısından yüksek ancak kurumsal performans açısından düşük ve son olarak da 
her iki değişken açısından da düşük performans sergileyen 12 işletmenin yer aldığı 
görülmüştür. 

 
Bu bulgu, araştırmamızda performans karnesinin her bir boyutunun sosyal  sorumluluk 

performans ile ilişkisinin incelendiği analiz sonuçlarında; sosyal performansının en fazla 
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finansal performans ile zayıfta olsa, olumlu yönde ve anlamlı bir ilişkisinin olduğunun ortaya 
çıkmasıyla da desteklenmektedir. Elde edilen bu sonuç, alanyazındaki çalışmaların 
bulgularıyla desteklenmektedir (Waddock ve Graves, 1997; Frooman, 1997; McWilliams ve 
Siegel, 2000; Scholtens, 2008, May ve Khare, 2008; Beurden ve Gössling, 2008). Sonrasında 
ise müşteri ve işletme içi süreçlere ilişkin boyutlar üzerinde sosyal performansının, olumlu 
yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç, alanyazındaki çalışmaların 
bulgularıyla desteklenmektedir (Pivato ve diğerleri, 2008; Montiel, 2008; Tashman ve Rivera, 
2008). Ancak sosyal performans ile performans karnesi uygulamasının son boyutu olan 
öğrenme ve gelişme boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olmadığı 
görülmektedir. Bu durum, işletmelerin daha çok müşteri, toplum ve çevre yönlü bir sosyal 
performans politikası izlediklerinin göstergesi olarak yorumlanabilir.  

 
Ankete katılan işletmelerin sosyal performans düzeyleriyle, performans karnesi 

uygulamalarının dört boyutundan üçünün zayıf sayılabilecek derecede doğrusal bir ilişki 
içerisinde olduğu sonucu, sosyal performans ile kurumsal performansı arasındaki pozitif 
yönlü bir ilişkinin varlığını desteklemesi açısından son derece önemlidir. Artık işletmelerin 
sosyal içerikli konulara olan duyarlılıkları ile kâr elde etmeye yönelik duyarlılıkları arasında 
bir dengenin kurulduğu tam olarak ilişkinin güçlü olmamasına istinaden dile getirilemese de, 
en azından ilişkinin kurulmasına yönelik başlangıç evresinde olunduğu, bu yöndeki 
algılayışlardaki gelişmelerin zayıfta olsa yansımalarının başladığı bir sürecin varlığına dikkat 
çekmesi açısından önemlidir. 

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
Bu çalışmada, işletmelerin sosyal performanslarıyla, kurumsal performanslarının 

zayıfta olsa pozitif ve anlamlı bir ilişki içerisinde olduğunun sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç, 
işletmelerin kontrol ettikleri kaynak bütünlükleri ile toplumsal sorunlardan ya da sosyal 
yükümlülüklerden artık kendilerini soyutlayamadıklarını ortaya koymaktadır. 

 
İşletmelerin, çevrelerinde meydana gelen değişimlere ayak uydurmak zorunda 

olduklarının farkındalıkları, ilişkinin kuvvetinin artmasını pekiştiren bir unsurdur. Ayrıca 
araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuç, sosyal performans kavramının oluşumunda ve 
gelişiminde daha çok dış etkenler diye nitelendirebileceğimiz unsurların varlığına dayalı 
olarak mesafe kat edildiğini düşündürmektedir. Daha açıklayıcı bir ifadeyle; uluslararası 
alanda söylemleri ve eylemleriyle büyük kitleleri etkileyebilme kapasitesindeki çeşitli 
duyarlılık alanlarına sahip sivil toplum örgütlerinin girişimleri, yatırımcıların sosyal 
sorumluluk yatırım fonlarına giderek daha fazla rağbet etmeleri ve bu çerçevede oluşturulan 
yasalar gibi gelişmeler, işletmelerin daha fazla sosyal sorumluluklarının bilincinde olarak 
faaliyette bulunmalarını pekiştirecektir. 

 
Türkiye’deki işletmelerin çoğunda bu değişimin etkisi daha çok, ticari ilişki içerisinde 

oldukları uluslararası işletmelerin kendi kurumsal imaj kaygıları çerçevesinde şart koştukları 
standartlara bağlı olarak şekillenmekte ve ilerleme kaydetmektedir. İşletme dışında bir başka 
faktörün uygulamalarına bağlı olarak gelişim gösterecek ve şekillenecek olan sosyal 
sorumluluk bilinci başlangıç için her ne kadar gerekli olduğu vurgulansa da, zamanla yetersiz 
kalacaktır. İşletmelerin sosyal performansına dönük girişimleri, önemli sosyal amaçların 
desteklenmesi, kurumsal imajın geliştirilmesi ve yasal uygulamalara bağlı olarak 
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şekillenmelidir. Bu sayede işletme için kârlılık, toplumun bir bireyi olarak sorumlu 
davranmasının, müşterileri için gerçek değer yaratmasının ve çalışanlarının gelişimlerine 
katkı sağlamasının ödülü olarak anlam kazanacaktır. 

 
İşletmelerin sosyal performansları ile kurumsal performansları arasındaki ilişkinin 

kuvvet derecesinin güçlendirilmesi, paydaşların bu yönde sergilenen çalışmaları takdir 
etmelerini sağlayacak bilgi ve bilinç düzeyindeki artışa paralel bir gelişim gösterecektir. Bu 
bağlamda işletmelerin, sosyal sorumluluk raporlamaları konusuna verecekleri önem ve 
oluşturulacak sosyal performans indekslerinin varlığı, bu konuya yönelik istenilen bilinç 
düzeyine ulaşılması açısından önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu durum ise 
işletmelerin, kısa dönemli sonuçlardan ziyade uzun dönemli kârlılık hedeflemelerinin ve 
optimum kârlılık beklentilerinin varlığını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, işletmelerin sosyal 
performansları ile kurumsal performansları arasında var olan pozitif yönlü ilişkinin daha da 
güçlenmesi açısından ve paydaşlarının beklentilerine cevap vermeleri kapsamında etkileşimli 
stratejiyi benimsemelerinin ve izlemelerinin doğru olacağı düşünülmektedir. İşletmenin 
çevresindeki değişimin bir parçası olması ve kamuoyunun beklentileriyle kendi amaçlarını 
uyumlaştırması, toplumun beklentileriyle kurumsal performans arasındaki ayrılıkları ortadan 
kaldırarak, işletme ile toplum arasındaki uyumlu ilişkileri desteklemesi uzun vadede hem 
işletmelerin hem de toplumun yararına sonuçların ortaya çıkmasına neden olacağı 
düşünülmektedir. 

 
Özetle belirtilecek olursa, işletmelerin; toplumun sosyal, çevreyle ilgili ve iktisadi 

kaygılarını, kendi iradeleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla etkileşimlerinin bir parçası 
haline getirmesi ve tüm paydaşlarına karşı etik ve sorumluluk bilinciyle davranması, bu yönde 
kararlar alması ve uygulaması, kurumsal performansları üzerinde olumlu bir etki 
sağlamaktadır. Sonuç olarak, henüz işletmelerin sosyal performanslarına ilişkin 
faaliyetlerinin, potansiyel tüketiciler ya da yatırımcılar tarafından dikkate alınmasını 
sağlayacak mekanizma oluşturulamadığı için işletmelerinde bu yöndeki faaliyetleri, daha 
sınırlı kapsam ve içerikte gerçekleştiği görülmektedir.  

 
Bundan sonraki çalışmalarda, işletmelerin, paydaşlarına karşı girişimde bulunacağı 

sosyal sorumluluk çalışmalarının neler olabileceği, farklı kurumsal performans düzeylerinde 
izlenebilecek farklı sosyal sorumluluk stratejilerinin neler olabileceği ve Türkiye’ye özgü 
sosyal sorumluluk ölçütlerinin oluşturulması konularında çalışılabilinir. Bu yönde yapılacak 
her çalışma işletmelerin sosyal sorumlulukları kapsamında sosyal performans girişimlerinin 
sonuçlarını, kurumsal performans ve boyutlarına yönelik daha belirgin bir şekilde 
dönüşümünü ve etkisinin görülmesini sağlayacaktır. 

 
Birçok araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da sınırlılıkları bulunmaktadır. 

Öncelikle zaman ve maddi olanakların sınırlılığı nedeniyle küçük bir örneklem üzerinde 
çalışılmıştır.  Çalışmada yer alan değişkenlerin ölçümü, kişisel beyan yoluyla ve bilgilerine 
dayanmaktadır.  Ayrıca yapılan çalışma, kesitsel bir araştırma olduğu ve kolayda örnekleme 
metodu kullanılarak yapıldığı için neden-sonuç çıkarımı ve bulgularının genellenebilirliği ile 
ilgili kısıtları mevcuttur.  
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ÜRKÜN KATLİAMI 

İlyas TOPSAKAL* 

 
Özet 
 
Ürkün isyanı ve umumi adıyla Türkistan İsyanları Türkistan Türklerinin Rus istilasına karşı kendileri koruma 
gayretiyle ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı son günlerde özellikle Umum Türkistan ve bölgesel isimleriyle 
anılan ürkün ve benzeri isyanların çıkış şartlarını ortaya koyabilmek ve tarihi özelliklerini saklayabilmektir. Bu 
amaçla çalışmada, Türkistan arşivleri, Kırgız arşivleri başta olmak üzere Osmanlı ve Rus arşivleriyle devam 
edecek bir serinin başlangıcını hedefleyerek Türkistan ve Ürkün ayaklanmasının genel özelliklerini ortaya 
koymaya çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Ürkün, Ürkün Katliamı, Kırgızistan 

 
The Urkun’s Massacre 

 
Abstract  
 
Urkun rebellion which is part of Turkestan rebellions were appeared to protect by Turkestan Turks against the 
Russian invasion themselves. The aim of this study is to be able to reveal the exit conditions of the General 
Turkestan and especially Kyrgyz Turks and to be able to hide its historical characteristics. For this purpose, we 
tried to stated the general characteristics of Turkestan and the Urkun uprising by targeting the start of a series 
that will continue with the Ottoman and Russian archives, especially the Turkestan archives, the Kyrgyz 
archives. 

Keywords: Urkun, Urkun Massacre, Kyrgyzstan 

 

1916 Türkistan İsyanı’nın karakterini, çıkış sebeplerini, sonuçlarını farklı bakış 
açılarıyla ele alan muhtelif çalışmalar vardır. Bu çalışmalarda isyanın karakteriyle ilgili çeşitli 
isimlendirmeler ve nitelemeler dikkati çeker. Bu çerçevede Türkistan İsyanı’nın milli 
mücadele, sömürgeciliğe, emperyalizme, hatta feodalizme karşı bir harekât, soykırım, millî 
harekât, kızıl kırgın, anti-çarlık harekâtı gibi ifadelerle tavsif edildiği görülür. Söz konusu 
isyan, bütün Türkistan’ı kaplamış olmasına rağmen, cereyan ettikleri bölgelere göre farklı 
isimlendirmeler de karşımıza çıkar. Mesela, günümüzde Kırgızistan ve Kazakistan arasında 
kalan Yedisu bölgesi, isyanın en şiddetli cereyan ettiği yerlerden birisi olması sebebiyle, 
hadiseye “1916 Yedisu isyanı” adı da verilmiştir. Kırgız edebî ürünlerinde ise, daha ziyade 
Ürkün adı kullanılmıştır1. 

19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başında, Kırgız halkı birçok önemli değişiklik 
yaparak kontrolü sağlayan Çarlık yönetimi altında yaşamak zorunda bırakılmıştır. Rusya 
Kırgızistan’daki hâkimiyetini sağlamak için askeri baskının yanı sıra bölgede kalonizasyon 
politikası da takip etmiştir. Kalonizasyon politikası ile beraber Kırgız topraklarına 
                                                           
* Doç. Dr. İlyas Topsakal, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim 
Dalı 
1 Roza Abdıkulova, “1916 Türkistan İsyanı’nın Kırgız Edebiyatına Yansıması: Ürkün”, Bilig, Sayı 76, Ankara 
2016, s. 160. 
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yerleştirilen göçmen sayısı her yıl artarak devam etmiştir. Kırgızistan’da toprağa el koyma 
işleri “Kırgızları Yerleştirme” (1907) ve “Yedisu Bölgesini Koloni Yapma”(1908) 
kararlarında işlenmişti. Bu kararı çıkaranlar “step kanunu” nun 119. maddesine dayanarak 
göçebelerin topraklarını devlet mülkiyetine geçirmişlerdir. 1916 yılına gelindiğinde Rus 
göçmenleri ülkenin bütün ekilebilen topraklarının %58.6sına sahip olmuşlardır. Kırgızlar 
tarım alanlarında en az haklara sahip olan halk konumuna düşürülmüştür. Rusya’nın Kırgız 
topraklarını acımasızca sömürüsü Kırgız Türklerinin zaman zaman ayaklanmasına neden 
olmuştur. 1916 yılına kadar gelinen süreç içerisinde Kırgızların Çarlık hükümetinden 
memnun olmadığını, yerli halkın defalarca gösterdiği tepkilerle ortaya çıkmıştır. 1885 yılında 
Fergana’da, 1897 yılında ise Taşkent’te büyük isyan hareketleri yaşanmıştır. Bunların dışında 
halk 1900 yılında 75 kez, 1905’te 235 kez, 1910 yılında 334 ve 1915 yılında 372 kez değişik 
bölgelerde isyan etmiştir. 1916 yılına gelindiğinde ise Kırgız tarihine Ürkün Ayaklanması ve 
Katliamı olarak geçen hadise yaşanmıştır2. 

Rus – Japon Savaşından sonra, I. Dünya Savaşı başlamış ve tüm harcamalar halktan 
vergi adı altında toplanmıştır. Bunca sömürüye, acıya dayanamayan Kırgız, Kazak halkı 1916 
yılında millî mücadele başlatmıştır. Aslında mücadelenin en önemli sebeplerinden biri, çok 
sayıda Rus çiftçisinin o topraklara gelmesi ve onların yerleştirilmesinde Kırgızlara yani yerli 
halka karşı zor kullanılmasıydı. Mesela, Rus çiftçilerini merkezden taşıma işinde 1896 - 1916 
yılları arasında, 237.310.236.00 (iki yüz otuz yedi milyon üç yüz on bin iki yüz otuz altı) 
ruble harcanmıştır. Ayrıca Rus çiftçileri yerli halkı insan yerine koymamış, aşağılamış, suyun 
başını sahiplenmişler, Kırgızlara su vermeyip onları topraklarını bırakıp gitmeye mecbur 
bırakmışlardır. Bunlarla beraber yerli halkın dinî inançları gibi hakları da sınırlanmış ve 
Kırgızistan topraklarına Rus isimleri verilmeye başlanmıştır. Amaçları yeni Rusya yaratmak 
olmuştur. Buna örnek olarak Andijan’da 1898 yılında gerçekleşen ve çoğunluğunu Kırgızların 
oluşturduğu isyanı verebiliriz. Bu isyanı yöneten 45 yaşındaki Madali isimli Kırgız’dı. 
Madali, bu isyanın sebebini şu şekilde açıklamıştır: “Ruslar insanlarımıza içki içmeyi 
öğretiyorlar. Cami, medreseleri kapatıyorlar. Dinimize baskı uyguluyorlar. Buna dayanmak 
mümkün değil.”. Bu ayaklanma Madali’nin ölümüyle ateşlenmiş; fakat acımasız bir şekilde 
bastırılmıştır3. 

1914’te Cihan harbi yılları Rusya’nın Türk uyrukları üzerinde sömürge siyasetinde hız 
kesmediği bir dönem oldu. Çarlık, Türkistan’ın geniş topraklarına el koyarak kalabalık 
göçmenleri buralara yerleştirmeye devam etti. Savaşın maliyeti ağırlaştıkça Rus memurların 
bölge üzerindeki keyfi uygulamaları yüzyılların uykusundaki Türk halkları üzerinde uyarıcı 
bir etki yapacaktır. Bu uyanışın yaygın bir milli isyana dönüşmesinde en başta gelen etken 
Kazak ve Kırgız Türklerinin sefaletlerine sebep olan, gasp edilen toprakların Rus 
göçmenlerine verilmesi, yüksek vergiler, bilhassa, Birinci Dünya Harbi devamınca sayısız 
hayvan ve mal müsadereleri yanında cephede artan kayıpları telafi için Türkistan 
Türklerinden asker alma teşebbüsleridir. Bu teşebbüsler Türkistan’ın genelinde büyük bir 
ayaklanmaya sebep oldu. Rus hükümeti ayaklanmalar neticesinde Türkistan Genel 
Valiliğinden toplamayı planladığı iki yüz elli bin kişi yerine ancak yarısını toplayabilmişti. 

                                                           
2 Füsun Kara, “1916 Kırgız Büyük İsyanı: Ürkün”, Turkish Studies - International Periodical For The 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt 6/2 Bahar 2011, s. 538. 
3 Mayramgül Dıykanbayeva, “1916 Yılındaki Kırgız Millî Mücadelesi: Ürkün”, Uluslararası Türkçe Edebiyat 
Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 3/3, Erzurum 2014, s. 116. 
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Türkistan Genel Valisi Kuropatkin, 16 Ağustos 1916’da sevk ettiği kıtalarına isyancıları 
öldürmelerini, mallarını ve mülklerini müsadere etmelerini emretmişti. Sonunda ihtilala 
katılanlarla katılmayanlar ayırt edilmeden katledilmişlerdi. Yalnız Kazak Türklerinin kaybı 
yüz binlerce kişiyi bulmuştu. İsyanın yaygın olduğu Yedisu Eyaletinde öldürülenler yerli 
Türklerin %30‟unu teşkil ediyordu. Kazak ve Kırgız Türklerinden yaklaşık 300 bin kişi Rus 
cezalandırma katliamından kurtulmak için Çin sınırını geçerek Doğu Türkistan‟a iltica 
etmişlerdir. Bugün Çin‟in Uygur Özerk bölgesinde yaşayan Kazakların ve Kırgızların çoğu 
bu dönemde iltica edenlerdir. Onların birçoğu iltica hareketi esnasında ölmüştü. Bu trajik son, 
Kırgız milli hayatında Ürkün olarak anılır. Ürkün, biraz gecikmeyle de olsa bağımsızlıktan 
sonra Kırgızların bilincinde yer etmeye başlamıştır. Yaşanılan milli facia, kitaplara, 
televizyon programlarına ve anma toplantılarına konu olmaktadır4. 

Kırgızistan’da isyan üç aşamalı şekilde yaşanmıştır:  

1.Kendiliğinden oluş; Hocent’te isyanın başlaması, 4-11 Temmuz 1916.  

2.Silahlı kitlesel başkaldırı ve savaşın başlaması; 7-28 Ağustos 1916.  

3.İsyanın bastırılması; çarlığın askeri bölüklerinin operasyonları ve “Uluu Ürkün” 
(zorlu büyük kaçış) yani Kırgızların dışında Sart Kalmaklar, bazı Dungan köylerinin de 
katılmasıyla kitlesel olarak kuzey Kırgızistan halkının çoğunun Doğu Türkistan’a kaçışı. Bu 
safha Ağustos’un sonunu ve Kasım 1916’yı kapsamıştır5.  

İlk başkaldırı 4 Temmuz 1916’da Semerkant bölgesinin Hocent şehrinde başlamıştır. 
Burada toplanan 6-7 bin kişilik halk topluluğu karakol binasını kuşatıp ameleliğe 
gitmeyeceklerini söylemişlerdir. Polis ve askerlerin açtıkları ateşle üç isyancı öldürülmüş, 
dört kişi yaralanmıştır6. İsyan Kırgızistan’ın kuzeyine Bişkek uyezdine7, Oluya Ata (Evliya 
Ata) uyezdinin dağlık bölgesine, Karakol uyezdine, güneyde Oş uyezdinin birkaç bölgesine 
sıçramıştır. Tokmak ve Bişkek’teki isyanın hazırlık çalışmaları gizli yapılmış, sadece yerli 
Rus halkının değil tecrübeli polis ajanlarının bile dikkatinden uzak tutulmuştur. Temmuz 
ayının sonlarına gelindiğinde, Kırgızistan’ın hemen bütün bölgelerinde çok geçmeden silahlı 
ayaklanmaya dönüşen rastgele isyanlar başlamıştır. Halkın gazabına ilk olarak geri hizmetlere 
alınacak olanların listelerini hazırlamakla görevli nahiye yöneticileri, kabile şefleri ve çarlık 
idaresinin diğer alt kademe yöneticileri duçar olmuştur8. Narın ilçesinde çıkan halk isyanları 
özellikle dikkate şayandır. Bu vilayetin Çöce isimli köyünde halk topluluğu sopa, çekiç ve 
oraklarla silahlanarak aksakal Kerimbayoğlu ve ellibaşı T. Narmetbayev’in evlerine hücum 
etmişlerdir. Ancak aksakal ve ellibaşı daha önceden kaçmayı başarmıştır. Askeri müfreze 
toplanmakta olan bir grup halk topluluğuna ateş açmış ve iki kişiyi öldürmüştür. Halk isyanı 
Narın ilçesinin Hocavat köyünde de çıkmıştı. Burada 100’e yakın insan silahlanmış, aksakalın 
evini kuşatmışlardır. Ancak isyan ceza müfrezesi dağıtılmış, insanlar hapse atılmıştır9. 
                                                           
4 Abdullah Gündoğdu, “Kırgızistan: Dün, Bugün, Yarın”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Dergisi, Güz 15, Ankara 2011, s. 403-404. 
5 Kara, “1916 Kırgız Büyük…., s. 541. 
6 Hamid Ziyayev, Türkistan’da Rus Hâkimiyetine Karşı Mücadele, Ankara 2007, s. 361. 
7 Uyezd, Rus idare sisteminde alt birim idaresi, ilçe anlamında kullanılmaktadır. 
8 Kara, “1916 Kırgız Büyük…., s. 542. 
9 Ziyayev, Türkistan’da Rus….., s. 367. 
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Kuzey Kırgızistan toprakları da isyanın dışında kalmamıştır. Önce insanlar toplanıp 
imparatorun ameleliğe seferber etme fermanını kabul etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. 11-
13 Temmuz’da Pişpek’te nüfuzlu insanlar bir toplantı düzenlemişler ve insanların ameleliğe 
gönderilmemesine karar vermişlerdir. Halk isyanları Tokmak iline bağlı ilçelerde ve Pişpek 
ilinin ilçelerinde de çıkmıştır. İsyanlar Talas’ta da patlak vermiştir. Ağustos ayı başlarında 
Merkezî Tiyanşan’da yaşayan Kırgızlar, Çarlık hükümetine karşı ayaklanmışlardır. Halk 
isyanları Tokmakta büyük hız kazanmıştır. Burada isyana katılan binlerce insan 9 Ağustos’tan 
Eylül ayına kadar orduyla sürekli çatışmıştır. Ancak Taşkent’ten yardıma gelen büyük bir 
askerî gücün baskısı altında isyancılar çekilmeye mecbur kalmışlar ve mağlubiyete 
uğramışlardır. Bu sırada Issık Göl civarındaki ilçelerde halk isyanlarının devam etmiştir. Bu 
tür halk hareketleri Kızılcer, Akyol, Ketmantepe, Çatkal, Toğuztara ve başka yerlerde de 
meydana gelmiştir. İsyanlar, Oş ilinin Hocaabad, Bulakbaşı, Acır, Yasin, Alay, Navkat, 
Kurşab ve başka ilçelerinde geniş şekilde yayılmıştır. Özellikle, Oş şehrindeki Özbeklerin 
isyanları güçlü olmuştur. Burada on bin kişilik bir halk topluluğu gürültü kopararak Süleyman 
dağının yanına gelip ameleliğe gitmeyeceklerini bildirmişlerdir10. 

Ayaklanmaya genel olarak on milyondan fazla insan katılmış, yüz binden fazla insan 
ölmüştür. Bundan dolayı 1916 yılının 17 Temmuzunda Türkistan’da olağanüstü durum ilan 
edilmiş ve Türkistan’a on bir tabur, üç bin civarında Rus askeri gönderilmiştir. Onlar, çok 
sayıda top ve makineli tüfek ile silahlanmışlardı. Kısacası Türkistan’ın çeşitli bölgelerinde 
çıkan isyanı, savaş taktiklerini iyi bilen ve gelişmiş silahları olan Rus askerleri acımasız bir 
şekilde bastırıyorlardı. Mesela, Çüy bölgesinin Belovodsk şehrinde beş yüzden fazla Kırgız’ı 
mücadeleye katıldıkları bahanesiyle acımasız bir şekilde öldürmüşlerdir. Issık Göl’ün 
kuzeyinden ve Prejevalskiy’in (Karakol) etrafındaki isyancıların yarısı topraklarını bırakıp 
Narın’a gitmeye mecbur kaldılar. Çüy ile Son – Köl’deki isyancılar da Cumgal ve Koçkor’a 
sürüldü. İsyancılardan alınan hayvanlar, onların yenilgisinin işareti olmuştur. Prejevalskiy’de 
üç yüz binden fazla hayvan toplandı. Görüldüğü gibi ayaklanmaya katılan Kırgızları yaşam 
şartları ağır olan Narın’a sürmüşlerdir. Narın o dönem için tam bir sürgün yeri olmuştur. Bu 
duruma dayanamayan bazı Kırgızlar, Ata Yurdunu bırakıp Çin’e kaçmışlardır. Bu kaçış 
aslında Kırgızlar için bir soykırımdan kurtuluştu. Çin malumatlarına bakacak olursak Çin’e 
Kırgızistan'dan 332 bin insan kaçmış, Kuzey Kırgızistan halkının sayısı yüzde 41,4 oranında 
azalmıştır. Bu olay tarih sayfalarına “Ürkün” adıyla silinmeyecek şekilde yazılmıştır11. 

Ürkün katliamını sayılarla ifade edecek olursak Rus ordusu ve silahlandırılan Rus 
yerleşimciler, yaklaşık 30 bin Kırgız’ı katletti. 200 bin Kırgız Sibirya’ya sürüldü. 300 bin 
Kırgız Doğu Türkistan'a kaçtı. 347 Kırgız, Rus askeri bölükleri önünde can verdi. Bu olaylar 
neticesinde Türkistan, tam anlamıyla koloni haline geldi12.  

Türkistan valisi, generali A. N. Kuropatkin’in yönetimi altında 16 Ekim 1916’da 
Almatı’da gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar Rus Çarlığının Kırgız halkı için 

                                                           
10 Kara, “1916 Kırgız Büyük…., s. 542-543. 
11 Aydın İdil, Yerel Kaynaklara Göre Kırgızistan Tarihi, Bişkek 2012, s. 58, Dıykanbayeva, “1916 Yılındaki 
Kırgız Millî…., s. 117-118. 
12 Bayram Kodaman, “Causes of the Urkun: The Genocide of 1916” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 26, Isparta 2012, s. 25. 
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yürüttüğü otoriter politikanın en son noktasının soykırım olduğunu söyleyebiliriz. Kararlar şu 
şekildedir:  

• Ayaklanan Kırgızları Isık Göl, Kemin, Çüy ve Pişpek bölgelerinden göç ettirmek.  

• Ayaklananları Narın eyaletine göç ettirip, bu bölgesini kontrol altına almak.  

• Ayaklanan Kırgızları göç ettirdikten sonra boşalan yerlere Rusları yerleştirmek ve 
Rus halkından oluşan Prejevalsk bölgesini oluşturmak13.  

Sonuçta, 1916 isyanı Kırgız halkının asırlardır sürdüre geldikleri mili kurtuluş 
hareketleri tarihinde büyük bir önem arz eder. Ayaklanma tarihi süreç içerisinde gelişen üç 
derin ihtilafın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Seferberlik emri burada ateşleyici bir rol 
oynamıştır. Bunlardan birincisi ve en önemlisi Rusların sömürgeciliğidir. Savaş sırasında her 
ne kadar yerleşimler hızını kaybetse de otlak alanlarının sürekli olarak azalması Kırgızları 
umutsuzluğa düşürmeğe yetmiştir. İkinci olarak; Ruslar tarafından uygulanan ağır vergiler ve 
zorunlu çalıştırma durumları, son olarak da Rus tüccarlar tarafından adilane olmayan bir 
şekilde belirlenen fiyatlar da isyana yol açmıştır. Kırgız Türkleri bu isyanda büyük kayıplar 
vermiştir. On binlerce insan katledilmiştir14. 
  

                                                           
13 Dıykanbayeva, “1916 Yılındaki Kırgız Millî…., s. 124. 
14 Kara, “1916 Kırgız Büyük…., s. 545. 
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Ürkün olaylarında Ruslar tarafından idam edilen yerli halk 

 

Ürkün olayları neticesinde perişan olan halk 
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Ürkün olayları döneminde Kırgızlar tarafından kullanılan eşyalar 

 

Ürkün olayları döneminde Kırgızlar tarafından kullanılan eşyalar15 

                                                           
15 http://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_history/24662393.html 
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İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ KAVRAMSAL ÇATISI ÜZERİNE BİR ANALİZ1 

Cengiz ANIK2, Ayşe Gül SONCU3, Ali Murat KIRIK4 

 

Öz: İletişim çağımızın en önemli bilim dalıdır. Bu makalede, iletişim biliminin temel kavramları ele 
alınmaktadır. Mevcut kavramların iletişim eylemini açıklamakta yetersiz olduğuna değinilmektedir. İletişim 
Biliminin Türkiye ölçeğinde yeni bir kurumsal departmantalizasyona ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaç, halen 
uygulanmakta olan lisansüstü ders programı gözden geçirildiği takdirde, kendisini daha fazla öne çıkarmaktadır.  

Anahtar Kavramlar: İletişim, Temel Kavramlar, Bölümler, Lisansüstü Programlar 

 

AN ANALYSIS ON THE ROOF OF COMMUNICATION STUDIES CONCEPT 

 

Abstract: Communication is a very important science in our age. In this article, the basic concepts of 
communication science is handled. It is mentioned that the existence concepts are inadequate to explain 
communication act. Communication science needs a new institutional departmentalization  on Turkey scale. This 
need makes itself emphasize more if the current  postgraduate schedule is reviewed.  

 

Keywords: Communication, Basic Concepts, Departments, Postgraduate Programs  

 

GİRİŞ 

Hiç kuşkusuz ki, insanın var olduğu andan beri iletişimden söz edebiliriz. İletişim etkinliğinin, 
insanlık tarihi kadar eski olmasına karşılık, iletişim bilimi, herhangi bir bilimsel disiplin kadar 
bile yerleşik ve yetkin hale gelmiş değildir. Buna mukabil, iletişimin gerçekleşebilmesi için 
muhtaç olduğumuz medyatik mekanizmalar ve bilhassa medya teknolojileri, akıl almaz bir 
hızla gelişmektedir. Sosyal paylaşım ağları ve mobil iletişim dediğimiz, dijital teknolojiye 
dayalı medyatik aygıtlar, bugün, birey için neredeyse beslenme kadar hayati bir önem 
kazanmıştır.  

İlginçtir, pek çok uygulamalı bilimde, eserler, önce prototip olarak tasarlanır, sonra üretilir. 
Binayı inşa etmeden önce, mimar taslağını icat eder. Makine mühendisliği tarafından da 
aletler tasarlandıktan sonra seri imalata konu olur.  Sözgelimi ekonomi, işletme gibi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bu makale, 24-25 Mart 2016 tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirilen 1.Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik 
ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi’nde yayımlanmış “İletişim Biliminin Kavramsal Çatısı 
Üzerine” isimli özet metin bildirinin genişletilmiş ve revize edilmiş şeklidir. 
2 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, canik@marmara.edu.tr 
3 Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 
agulsoncu@gmail.com 
4 Yrd. Doç. Dr.,  Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölümü, 
murat.kirik@marmara.edu.tr  
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disiplinler de mühendisliklere benzer ama sosyoloji, psikoloji gibi bilimler; var olmuş olan bir 
olgu ya da olayı konu edinir. 

İletişim, hem var olmuş olan hem de var edilecek olanı konu edinmesi açısından diğer tüm 
disiplinlerden ayrılmaktadır. İnsana özgü bir etkinlik olan iletişim, her zaman vardı ve var 
olacaktır. Medyatik mekanizmalar ise tasarlanmaktadır. Sesli ve sessiz dilin en önemli 
parçasını oluşturduğu göstergesel sistem, insan tarafından tasarlanmış medyatik 
mekanizmadır. Var olmuş olan iletişim etkinliği ile var edilmiş olan ve var edilecek medyatik 
mekanizmaları inceleyen iletişim biliminin, hangi konuya odaklanacağına dair tereddütleri 
nedeniyle; yani rotasını net biçimde belirleyemiyor olmasından dolayı mazur görülebilir. Zira 
medya teknolojileri o kadar hızlı gelişip değişmektedir ki, medya teknolojilerini tasarlayan 
uygulamacılara iletişim bilimcilerin ayak uydurmaları neredeyse imkânsızdır. Medya 
teknolojileri ile ilgili uygulayıcılar, açıkçası, iletişim bilimcileri pek umursamamaktadır. Ama 
onların tasarladığı aygıtların neden olduğu sosyolojik, psikolojik veya ekonomik etkilerin yol 
açtığı sonuçlar, elbette, iletişim bilimcilerin inceleme parametreleri olarak sıralarını 
beklemektedir. Belki de bu yüzden olmalıdır ki, birer iletişim aracı olan medyatik 
mekanizmalar, yani sesli ve sessiz dil ile, medyatik aygıtlar, iletişim olgusunun kendisinden 
daha fazla, iletişim biliminin inceleme parametresi haline gelmiştir.  

Bu makalede, iletişim biliminin kavramları ve mantığı ile konularına, piyon niteliği arz 
edecek düzeyde, belirlilik kazandırılmaya çalışılacaktır. Bu tanımlama ve sınıflandırma 
çabasının, iletişim fakültelerinde tedris edilen lisansüstü programlara ne kadar uygun düştüğü, 
bir kaç örnek üzerinde gözlemlenecektir. İletişim biliminin bölümlerine, anabilim dalları ve 
bilim dallarına ilişkin olarak, tedrisatta nelerin eksik olduğuna dair fikir edinilmeye 
çalışılacaktır. Sonuç olarak, bu belirleme çabaları çoğaldıkça ve çeşitlendikçe; belki de, 
iletişim fakültelerindeki lisans üstü programlar sayesinde, iletişim biliminin disipliner bir alan 
olarak yerleşik, yeterli ve yetkin hale gelmesine katkı sağlanmasının önü açılmış olacak, buna 
yönelik akademik eser üretilmesine katkı sağlama imkanı doğacaktır.  

1. İLETİŞİM BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI 

İletişim biliminin temel kavramları ile ilgili esasen, literatürde belirgin bir uzlaşma mevcuttur. 
Lisans düzeyindeki ders kitaplarında bile; alıcı, verici, mesaj, araç, kanal kavramları hem 
iletişimi hem de süreci anlatmak için oldukça rağbet gören bir kavramsallaştırmadır. Sorun şu 
ki; iletişimin, üzerinde uzlaşılmış belirgin bir tanımı yoktur. Bir alışverişten söz edilmektedir. 
Kast edilen, bilginin alışverişi mi? Duyguların, haberlerin, iletilerin, medyatik ürünlerin 
alışverişi mi olduğunu kestirebilmek pek mümkün değildir. Rağbet gören mevcut kavramlar; 
iki aygıt arasındaki data (information, knowlodge veya agnostic anlamına gelen bilgiler değil)  
alışverişini tanımlıyor gibi görünmekle birlikte, insan iletişimi konusunda çok fazla işe 
yaradığı söylenemez. Kaynak, hedef, ileti gibi kavramların günümüzde işlemediği; kişilerin 
“…ister kaynak isterse hedef kitle safında yer alsın, web sahifeleri ile fiziksel olarak 
birbirlerini görmeseler de, mesafe ve ortam ne olursa olsun, yüz yüze iletişim kurabildikleri” 
(Anık 2015 210); “…alıcı ve verici eskiden ayrıştırılabilir iki kaynakla inşa edilirken artık 
etkileşimli iletişim sistemiyle bu ayrıştırma”nın (Lazar 1992:99) geçersiz hale geldiği 
neredeyse çeyrek asırdır dile getirilmektedir. Ancak mevcut kavramların nüfuzu, henüz 
ortadan kalkmış değildir ve şu andaki çalışmalarda bile bu kavramlara sadakat devam 
etmektedir. Buna mukabil, artık, yeni medya ve sosyal paylaşım ağları, nüfuzunu sürdüren bu 
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kavramları tümüyle geçersiz ve gereksiz hale getirmiştir. Bu nedenle de iletişim konusunun 
kavramsal çatısının yeniden kurgulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kuşkusuz ki öncelikle, 
akademik bir hassasiyetle iletişimin ne olduğunu anlamak gerekmektedir.  

Yüzyıla yakın bir süredir literatürde kullanılan bu kavramsal düzenek, telefon 
görüşmelerinden ilham alınarak kitle iletişim araçlarına mal edilmiştir. Bu kavramları bir 
süreç olarak tasarlayıp modelleştiren önemli bilim insanları; Lasswell, Shannon ve 
Schramm’dır. Schramm (1972), adına “İletişim Nasıl İşler” dediği makalesinde; kaynak, 
kodlayıcı, sinyal, kodaçıcı, hedef (destination) kavramlarını, o kadar ikna edici bir biçimde 
ilişkilendirir ve modelleştirir ki; artık, burada tasarlanan model dışında, iletişimin başka bir 
işleyiş biçimini tasarlamak abesle iştigalmiş gibi kabul görür. Oysa aynı Schramm (1963:1), 
iletişim biliminin fizik veya ekonomi gibi bir bilim olmadığını vurgulayan iletişim 
bilimcilerden bir tanesidir. Ona göre iletişim bilimi, pek çok disiplinin kesiştiği, buluştuğu, 
kaynaştığı harika (extraordinarily) bir kavşak (crossroads)’tır (a.y.). İnsan davranışının 
anlaşılabilmesinin güvenilir bir yolu olan iletişim, insan gruplarını ve toplumlarını var eden 
insani bir etkinliktir. Dolayısıyla iletişim anlaşılmadığında, insan davranışını anlamak da 
mümkün değildir (a.y.).  

Hiç kuşkusuz ki iletişim; konuşma ve yazmadan ibaret değildir. Konuşma ve yazma insan 
varlığının ayırt edici bir vasfı olduğu için, iletişim, konuşmadan ibaretmiş gibi 
zannedilmektedir (Ruesch ve Beteson 1972: 39). İletişimciler de bu yüzden görsel, işitsel ve 
yazılı-basılı kitle iletişim araçlarını ziyadesiyle abartmaktadırlar (a.y.). Aslında insan iletişimi 
kendisini, esaslı biçimde sözsüz iletişimde (non verbal) belli etmektedir(a.y.). Gerçekten de, 
insanların birbirleri ile iletişimi, sadece, sözcüklerle gerçekleştirilmez. Jestler, mimikler, 
eylemler ve pek çok türü olan beden dili ile objelere ve mekanlara hamledilen anlamlar, 
sözsüz iletişimin en önemli parametreleridir. Bunlar da, ciddiye alınması gereken toplumsal 
etkileşim araçlarıdır (a.y.). Selamlaşma, el sıkışma, kıyafet, giyim kuşam tarzı v.b. kültürel 
kodifikasyonlarla anlamlar yüklenen toplumsal görünümlerin her biri, belirli bir iletişim 
değeri taşımaktadır. Kısacası, insan davranışını anlayabilmek için onların sözsüz veya sessiz 
(silent) dillerindeki anlamları da kavramak zorundayız. Sağır ve körler gibi dezavantajlı 
grupların kullandıkları işaretler; pandomim, bale, dini ayinler gibi göstergeler, belirli bazı 
nesneler ile yapılara, meydanlara, yani mekanlara yüklenen anlamlar, sözsüz dilin çeşitleri 
olarak, her biri; belki de, gazeteden, televizyondan, radyodan daha önemli iletişim bilimi 
parametreleridir (a.y. 40). Kısacası, sözcüklerin yetersiz kaldığı pek çok durumda, sözsüz-
sessiz medyatik mekanizmalar, insanlar arasındaki iletişimi mümkün hale getirmektedir. 

Sonuç olarak anlaşılmaktadır ki, mevcut kavramsal düzenek, kitlesel iletişim amacıyla 
kullanılan cihazlar aracılığıyla (mediating) gerçekleştirilen iletişimi anlatmakta bir miktar işe 
yaramakla birlikte, insanlar arasındaki iletişimi anlatmakta yetersizdir. Günümüzde, yeni 
medya teknolojileri sayesinde biçim ve içerik değiştiren iletişimi anlamak için; bilhassa sosyal 
paylaşım ağları söz konusu olduğunda, yeni bir kavramsal düzenek geliştirmek 
gerekmektedir. Hiç kuşkusuz ki bu kavramsal düzeneği, bugünden yarına, bir çırpıda 
tekemmül ettirmek mümkün değildir. Ancak bu konunun tartışılması da, bir mecburiyet 
olarak kendisini dayatmaktadır.  

İletişim konusunun iki boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar communication ve 
communications kavramları ile açıklanabilir: İletişim terimi ile Türkçeleştirdiğimiz 
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communication, bilindiği gibi, kelime anlamı itibariyle, ortaklaşım, nakil gibi anlamlar 
taşımaktadır. Communicate bulaşmak, bağlantılı olmak anlamlarına gelmektedir. Örneğin 
odaların kapılarının birbirlerinin içine açılması anlamında olduğu gibi, iki kişinin çok özel 
sırlarını paylaşması gibi bir anlamı da vardır. Communicant, bilgi veren demek. Ama 
konuşkan kişilere communicator denmiş. Bu kavramı bugün, iletişim sektöründeki 
profesyoneller için kullanıyoruz. Communication, haberleşmeden ibaret olmadığı için, asla, 
news kavramı ile aynı anlama gelmez.  

İletişim konusunun ikinci boyutu ile ilgili ve muhaberat kavramı ile karşılamayı denediğimiz 
communications, medya teknolojileri ile ilgili bir kavramdır. Daha doğrusu bizim 
communications kavramını teknik alanla sınırlı düzeyde anlamlandırmamız uygun olur. 
Dijital teknolojinin sağladığı imkanlarla gerçekleştirilen, data toplama ve dağıtma işlemine 
communications diyebiliriz. Belirlenmiş ve şifrelenmiş sinyallerin, belirli bir merkezde 
toplanması ve o merkezden, belirli olan ve şifresi kayıtlı noktalara ilgili dataların/sinyallerin 
dağıtılması işlemini communications kavramı tanımlamaktadır. Demek ki, communications, 
sosyal bilimler alanında yer alan iletişim bilimi ile ilgili değildir. Communications kavramı, 
“informatics” adını verebileceğimiz bir alanla ilgilidir. Kanaatimize göre, halen dominant 
olarak varlığını sürdüren mevcut kavramlar ve iletişim modelleri, şu veya bu biçimde, 
“informatics” alanında daha çok işe yaramaktadır. Örneğin enformasyon özgürlüğü başlığı ile 
ele aldığımız; bilgi-data alma, verme ve yayma özgürlüğü ve denetimi meselesi, iletişim 
biliminin konu başlıklarından biridir. Ancak, bilgi/sinyal/data alma, verme ve yayma imkanı 
sunan aygıt ya da teknolojilerin bu sorunla ilgili çok fazla kaygılarının olmadığını da itiraf 
etmek gerekmektedir. Dolayısıyla, bu bağlamda bile, iletişim bilimi ile enformatics alanının 
ilgi alanları birbirinden bariz biçimde ayrışmaktadır.    

Her insanın bir başka insanla, muhakkak bir ilişkisi vardır ve olmak zorundadır. İletişim 
bilimini çerçeveleyen, onun kapsam ve sınırlarını tayin ve takdir eden bu aksiyom (apaçıklığı 
nedeniyle başkaca bir kanıta ihtiyaç duyulmadan peşinen kabul edilen ve inkarı mümkün 
olmayan ilke), iki sonuç ihtiva etmektedir: Birinci sonuç: iki insan arasındaki ilişki; ya bir 
iletişim(communication) ilişkisidir ya da etkileşim (interaction) ilişkisidir.  Başka bir varlık 
için bu tarz bir ilişki (ayrıntılar için: Anık 2015:24-25) söz konusu değildir. İkinci sonuç: 
İnsan varlıkları ilişkilerini,  medyatik bir mekanizma aracılığı ile gerçekleştirmek zorundadır. 
Demek ki elimizde; ne olduğunu net olarak anlamamız gereken dört kavram bulunmaktadır: 
(1)ilişki, (2)etkileşim, (3) iletişim ve (4)medyatik mekanizma.  

2. İLETİŞİM BİLİMİNİN İNCELEME KONUSU OLARAK İLETİŞİM SÜRECİ 

İlişki, iletişim, etkileşim ve medya kavramları, İletişim biliminin kavramsal düzeneğini 
oluşturması umuduyla önerilen anahtar kavramlardır. Bu öneri, iletişim bilimciyi, pek çok 
sosyal bilim disiplininin birikimlerinden yararlanma mecburiyetinde bırakmaktadır.  Bu 
disiplinlerden bazıları; (a) sosyoloji, (b) psikoloji ve sosyal psikoloji, (c) tarih ve sosyal 
antropoloji, (d) ekonomi ve işletme, (e) siyaset bilimi ve yönetim bilimleri (f) felsefe ve 
epistemolojidir. Dolayısıyla, dört temel kavramı çerçevelemek için, şu anki iletişim 
bilimlerinden daha olgun hale gelmiş bu disiplinlerin verilerinden fütursuzca yararlanmak 
gerekmektedir. Bu noktada; sözü edilen disiplinlerin birikimi bağlamında, bu dört kavramın 
birbirleri ile ilişkilerinin nasıl olacağına dair şöyle bir şema önerebiliriz. Organik ve inorganik 
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tüm varlıkların dinamizmi ile ilgili hemen bütün disiplinlerin iştirak ettikleri hareket 
paradigması şematik olarak şöyledir:  

 

Sebep                        Süreç                        Sonuç 

 

Bu modeli insanın iletişim davranışına indirgediğimiz zaman aşağıdaki şema elde 
edilmektedir.  

 
 

 
 

Bu şemaya göre, insan varlıkları; hem bilginin öznesi hem de nesnesi, hem etkileyen-ileten 
özneler hem de etkilenen-iletilen nesneler (Foucault, 1966) olarak konumlandırılmaktadır. 
Buna göre münasebet kavramı ile daha yetkinlikle ifade edilebilecek, ilişki (relation); alıcı – 
verici - kodlayıcı – kod açıcı kavramlarıyla açıklanamayacaktır.  İlişki; her seferinde, her biri 
birer TARAF (partner) olan insanlarla gerçekleştirilmektedir. Her bir insan arasında herhangi 
bir münasebetin gerçekleşebilmesi için, her kişi muhakkak medyatik bir mekanizmadan 
yararlanmak zorundadır. Medyatik mekanizma aracılığı (metiating) ile gerçekleşen her bir 
münasebet ya bir etkileşimdir ya da iletişimdir.  

Etkileşim (interaction), her bir taraf’ın; ya bir etki ya eylem ya da bir hareket (action) ortaya 
koyduğunu tanımlamaktadır. Niteliği ne olursa olsun bu hareket, muhatap olan taraf’ta belirli 
bir hareketliliğe yol açmakta ve belirli bir etki, eylem ya da harekete neden olmaktadır. Ancak 
bu hareketliliğe henüz iletişim diyemeyiz. Çünkü her hareketlilik, taraf’lar arasında belirli bir 
temayül (intention) yaratmamış ve kişiler belirli bir biçimde davranmayı tasarlayıp mütemayil 
(intentionalty) hale gelmemişlerse, etkileşimden söz edebiliriz ama bu etkileşimin adına 
iletişim diyemeyiz. Her etkileşim iletişim değildir ama her iletişimin belirli bir etkileşimin 
ürünü olduğu veya etkileşimi şekillendirdiğini iddia etmek mümkündür. 
Bu noktada iletişim sürecine, intention ve intentionality kavramını eklememiz söz konusu olmaktadır. 
Zira hangi hareketliliğe etkileşim, hangisine iletişim dememiz gerektiğini bu kavram belirlemektedir. 
O halde yukarıdaki şema yeniden düzenlenmelidir:  

              

 

 

 

Bu iletişim sürecini, insanın kendi içindeki iletişimden (intra communication) kişilerarasına, 
kişi grup, kişi kurum-grup-kurum ve kitle iletişimine kadar uygulayabilirsek veya bu iletişim 
türlerini açıklamakta işe yararsa, bu kavramsal düzenek ile kavramların ilişkilendirilmesi 
sonucunda oluşturulan iletişim sürecinin olgusal tekabüliyetinden söz edebiliriz.  

Etkileşim	  

İletişim	  

Medyatik	  
Mekanizma	  

İlişki-‐Münasebet	  

Etkileşim 

İletişim 

Medyatik 
Mekanizma 

(göstergeler 

İlişki - 

Münasebet intention intentionality 
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Kısaca baktığımızda iletişim ortaklaşma, etkileşim karşılıklı eylemleşme-etkileşme ve 
karşılıklı hareket halinde olma anlamlarına gelmektedir. Medium kavramının çoğulu olarak 
üretilen ve göstergeler sisteminden oluşan bir düzenek (mechanisme) olan medya; apparatus-
tool, vehicle ve instrument kavramlarından farklıdır.  İntentionality kavramı (ayrıntılar için: 
Anık 2015: 29-34), felsefi boyutu olması ve iletişim biliminin epistemolojik zeminini kurma 
potansiyeli içermesi açısından önem arz etmektedir. Tensip, münasip, intisap ve müntesip gibi 
farklı biçimleri ile içerikleri ve contacts, connection, depend, linkage, committment, attache 
gibi türleri bulunan münasebet kavramı da kuşkusuz ki sosyolojik açıdan hususen ele 
alınmayı hak eden bir kavramdır. Hiç kuşkusuz ki bu kavramlarla ilgili açıklamaları 
zenginleştirmek şarttır ama burada, önerilen iletişim sürecine ilişkin kısa bir açıklama ile 
yetinilmektedir:  

İnsan varlığı hem kendi kendisini etkileyen hem de kendi kendisi tarafından etkilenen, aynı 
anda hem özne hem de nesne olan bir varlıktır. Dolayısıyla “I” ve “Me” kimliklerini aynı 
anda ve birlikte var eden, aynı zamanda da “I” ile “ME” kimlikleri arasında ahenk kurabilen, 
hem teleolojik (amaç tasarlayan, amaçlarına ulaşmak için araçlar keşif / icat eden) hem de 
aksiyolojik (değer tasarlayan, amaç ve araçlarına değerler yükleyen) bir varlıktır.  

Gündelik yaşamında da aynı şekilde, sosyal ve doğal çevresinden etkilenen ve çevresini 
etkileyen bir varlıktır. Bazı durumlarda insan varlığı hem etkileyen hem etkilenen 
olmayabilmektedir. Örneğin güneş veya rüzgârdan insan etkilenmekle birlikte, onları 
etkilemeye muktedir değildir. Güneş ısı ve ışığından insan etkilenmektedir ama güneşi 
etkileme imkânı yoktur. Daha da önemlisi örneğin, haberdar olmadığı sürece, aslanın geyiği 
avlaması onu etkilemez. Öte yandan insan varlığı hem sosyal çevresi tarafından inşa edilen bir 
nesnedir hem de sosyal çevresini inşa eden öznedir. Buna biz etkileşim süreci diyebiliriz. Bu 
etkileşim sürecinde, toplumu oluşturan bütün unsurlar ile doğal çevre, birer iletişim 
kaynağıdır. Hem kendi kendileri hem de çevreleri, insan varlıkları için birer iletişim kaynağı 
olmakla birlikte, bu şekilde tezahür eden etkileşimin tümüne iletişim diyemeyiz. Etkileşimin 
iletişim olabilmesi için, her bir etkinin, karşılıklı olarak taraf (iletişim partneri)’larda, temayül 
(intention) yaratması ve bu temayüllerin belirli bir davranış ortaya koymaya yönelik olarak, 
zihinsel bir hazırlık /planlama /tasavvur /taslak oluşturulmasına vesile (mediating) olması 
gerekmektedir. Bu zihinsel ön hazırlıktan sonra insan varlığında belirli bir yönelim isteği 
/temayül duygusu/ davranışta bulunma hareketliliği teşekkül ederse; yani birey, mütemayil 
(intentionality) diyebileceğimiz zihinsel olarak davranmaya hazır olma haline gelmiş ise, 
onun belirli bir iletişim davranışı ortaya koyduğundan söz edebiliriz. Dolayısıyla belirli 
düzeyde mütemayil hale gelmemiş insan davranışları, belirli bir etkileşim yaratmış ya da 
etkileşimin ürünü olsa bile, bu etkileşime iletişim demek mümkün değildir. 

İletişim eylemini bu bağlamıyla, intention kavramına eklemlediğimizde ve iletişimi niteleyen 
bir kavram olarak intentionality kavramını kullandığımızda, alışılmış iletişim süreçlerinin 
tümü, bu iletişim ilişkisini anlatmakta aciz hale gelmektedir. Bununla birlikte, apaçık 
görülebilmektedir ki; iki insan arasındaki iletişim eylemi, sadece, alıcı ile verici arasındaki 
ileti alışverişinden ibaret değildir. Kitle iletişim araçları ile gerçekleştirilmekte olan ileti 
alışverişinin, pek çok bakımdan bir etkileşim süreci olmakla birlikte, en azından feedback 
kavramı bağlamında çoğu zaman iletişime vesile olmadığı açıkça dile getirilmektedir. 
Dolayısıyla geleneksel mass medyadaki bir yayının izleyici, okuyucu, dinleyici kitlelerini 
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etkilemesi muhtemel iken, bu yayınları tüketen bireylerin yayınları anında etkilemesinin 
mümkün olmadığı, en başından beri bilinmektedir. Bu ilişki biçimi, etkileşim olmakla birlikte, 
yani bazı dolaylı yollarla, kitlelerin de bir süre sonra yayınları etkilediğinden hareket ederek, 
alıcı ile verici ya da yayıncı ve yayın aracı ile hedef kitle etkileşiminden söz edilmekle 
birlikte, bu münasebetin, gündelik hayattaki iki iletişim partneri arasında gerçekleşen iletişim 
eylemine denk olmadığı, öteden beri dile getirilmektedir.  

Artık günümüzde, sosyal paylaşım ağları, görüntülü haberleşme v.s. sayesinde, aracılı 
iletişimin de, gündelik yaşamdaki iletişim ilişkilerine çok yaklaştığı dikkate alındığında, 
iletişime, özellikle akademik düzlemde yeni bir tanım önermek gerekmekte, iletişim sürecinin 
yeniden ele alınması icap etmekte ve elbette ki iletişim bilimi ile ilgili eğitim veren akademik 
kurumların bu çerçeveye göre, yeniden yapılanmaları zorunluluk arz etmektedir.                

3. İLETİŞİM BİLİMİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN ÖNERİLER VE LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HALEN UYGULANAN MÜFREDAT 

Günümüz eğitim kurumları, Türkiye’deki yüksek öğretim kurumları da dahil olmak üzere, her 
he kadar, geleneksel medya aygıtlarının isimleri ile anılsa da, uygulanmakta olan müfredat, 
ağırlıklı olarak, yeni bir disipliner departmanlaşmaya göre icra edilmektedir. Nitekim en eski 
dört iletişim fakültesinin lisansüstü eğitim programını, mevcut duruma göre değil de, yeni bir 
yapılanmaya göre tasniflediğimizde, zımnen, eski yapının uygulamada farklı bir biçimde 
işletildiği ve iletişim fakültelerinin yeniden akademik olarak departmentalise edilmeleri 
gerektiği kendini açıkça gösterecektir.  
İletişim konusu iki ana disipliner alana ayrılmaktadır. Bunlar Communication ve 
Communications alanlarıdır. Bu alanlardan sosyal bilimler ile ilgili olan birincisi iletişim 
biliminin alanıdır. Mühendislik bilimleri ile ilgili olan ikincisi ise informatics alanıdır.  
Sosyal bilimler alanına mensup iletişim bilimleri için üç akademik bölüm (department) 
önerilebilir. Bu bölümler: 1. İletişim Araştırmaları bölümü, 2. İletişim Uygulamaları Bölümü 
ve 3. İletişim Sanatları bölümüdür. Bu bölümler aynı zamanda lisans eğitiminin verilmesi 
gereken bölümlerdir. Buna göre, iletişim biliminin doğrudan yararlanması gereken, bilimsel 
disiplinler; (a) sosyoloji, (b) psikoloji ve sosyal psikoloji, (c) tarih ve sosyal antropoloji, (d) 
ekonomi ve işletme, (e) siyaset bilimi ve yönetim bilimleri (f) felsefe ve epistemoloji 
disiplinleridir. Demek ki, lisans üstü eğitim verecek ana bilim dalları için de şöyle bir öneride 
bulunmak mümkündür:  

1.   İletişim Çalışmaları Bölümü 
1.1. İletişim Sosyolojisi Anabilim Dalı (ABD) 
1.2. İletişim Psikolojisi veya Kişilerarası İletişim ABD 
1.3. İletişim Tarihi ve Antropolojisi ABD 
1.4. Siyasal İletişim ABD 
1.5. İletişim Araştırma Yöntemleri  ABD 

2.   İletişim Uygulamaları Bölümü  
2.1. İlişki Yönetimi, Görüntü Yaratma ve Argümantasyon ABD 
2.2. Halkla İlişkiler, Reklam ve Propaganda ABD 
2.3. Medyatik Planlama ve Kampanya Yönetimi ABD 

3.   İletişim Sanatları Bölümü 
3.1.  Görsel Tasarım Ana Sanat Dalı (ASD) 
3.2.  Mekan Tasarımı ve Sahne Sanatları ASD 
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3.3.  Kişisel ve Kurumsal Yaratıcılık ASD 

Böyle bir bölümlendirme ve anabilim dallarına ayırma, halen uygulanmakta olan lisansüstü 
eğitim programlarına uygun bir taslak oluşturmakta mıdır yargısını test etmek amacıyla en 
eski dört iletişim fakültesinde halen uygulanmakta olan eğitim programına bakılabilir:  

A.1. Bölümlere Göre Lisansüstü Dersler: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi  

İletişim Uygulamaları İletişim Araştırmaları İletişim Sanatları 

DOKTORA 

1.Uluslararası Halkla İlişkiler 

2. 1980 Sonrası Türk Sineması 

3.Tek Parti Dönemi Halkla 
İlişkiler Faaliyetleri  

4.Halkla İlişkiler 
Araştırmalarında Güncel 
Eğilimler  

5.Halkla İlişkiler, Toplum Ve 
Kültür  

6.Reklam Ve Kültür  

7. .İletişim Teknolojileri Ve 
Ütopyalar . 

8. Film Çalışmaları 

YÜKSEK LİSANS 

1.Eleştirel Halkla İlişkiler 
Teorileri  

2.Sivil Toplum Örgütlerinde 
Halkla İlişkiler  

3.İmaj Yönetimi: Kişiler Ve 
Kurumlar  

4.Propandadan Halkla İlişkilere 
Kamu Diplomasisi 

5.Halkla İlişkilerde  

Pazarlama Yönetimi 

6. Çağdaş Mitler Ve Sinema 

7.Sinema Ve Erkeklik 

8.Sinemada Kadın Temsilleri  

DOKTORA 

1.Akademik Okur-Yazarlık  
2.İdeoloji Ve Söylem Çalışmalarında 
Epistemolojik Ve Metodolojik 
Sorunlar 
3.Zaman, Mekân, Anlatı 
4.Kamuoyu Araştırmaları  

Ve Yöntemsel Perspektifler 

5.Medya Çalışmaları 

6.Kültürel Çalışmalar  
7.Gazetecilik İdeolojisi  

8.Frankfurt Okulu Ve Medya 
Çalışmaları  

9.Eleştirel Yaklaşımlar  

10.Tüketim Teorileri 

YÜKSEK LİSANS 

1.İletişim Kuramları  
2.İletişim Politikaları  

3.Türkiye’de Aydınlar Ve Köşe 
Yazarları  

4.Akademik Araştırma, Yazma Ve 
Sunma 

4.İletişim Araştırma Metotları  

5.İletişim Çalışmalarında Yöntem -  

6.Avrupa Birliği Ve Medya 
Politikaları  

7.Yeni Medya Yeni İletişim Ortamı  
8.Türkiye’nin Güncel Sorunları 

9.İletişim Çalışmalarında Söylem 
Analizleri  

DOKTORA 

1.Görsel Kültür 
Çalışmaları  

2.Yeni İletişim 
Teknolojileri Ve 
Halkla İlişkiler  

3.Radyoda Dış 
Yayınlar 

4.Televizyon 
Çalışmaları 

5.Yeni Medya 
Döneminde 
Televizyon 
Çalışmaları D 

6.Alman Sineması 
Ve Werner Herzog 
Filmleri 
YÜKSEK LİSANS 

1.Türkiye'de Halkla 
İlişkiler Uygulama 

2.Televizyonda 
Tartışma 
Programları Yl 

3.Sinema Ve 
Fotoğraf İlişkisi  

4.Türkiye’de Radyo 
Yayıncılığı 

5.Sanat Sineması  
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9.Tarih, Belge Ve Histeri:  10.Medyada Ayrımcılık Söylemleri  

11.Popüler Kültür, Müzik Ve 
Toplumsal Hareketler 

A.2. Ana Bilim Dallarına Göre Dersler: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Siyasal iletişim İletisim sosyolojisi İletisim ekonomisi 

DOKTORA 

1.Siyasal İletişim 

2.Milliyetçilik, İdeoloji Ve İletişim  

3.Söylem Kuramları Ve Siyasal 
Analiz 

4.Şiddet, Siyaset Ve Medya 
5.Yerel Yönetimler Ve Medya  

6.Politik Uzmanlık Ve Demokrasi 

7.Çağdaş Demokrasi Kuramları 

8.Yerel Yönetimler Ve Medya 

9.Politik Uzmanlık Ve Demokrasi  

10.Çağdaş Demokrasi Kuramları  

11.Politik Uzmanlık Ve Demokrasi  

12.Yerel Yönetimler Ve Medya 

YÜKSEK LİSANS 

1.Haber, Hakikat Ve İktidar İlişkisi  

2.Çağdaş Siyasal İdeolojiler  

3.Politikanın Medyatikleşmesi  

4.Türkiye’de Demokrasi Ve 
Demokratikleşme  

5.Siyasal Rejim Ve Medya Kültürü  

6.İdeoloji Kuramları Ve 
Çözümlemeleri  
7.Kamusal Alan Ve Medya  
8.Modern Demokrasilerde 
Medyanın Politikleşmesi  

DOKTORA 

1.Görsel Kültür Ve Felsefe  

2.Medya, Teknoloji Ve 
Aktivizm  

3.Günlük Hayat Kültürü 
Ve Tarih  

4.Kaos, Kriz Ve İletişim  

5.Görsel Medya, 
Tahakküm Ve Direniş  

6.Yeni Medya Sosyolojisi  

YÜKSEK LİSANS 

1.İletişim, Teknoloji Ve 
Toplum  

2.Medya Çalışmaları Ve 
İdeoloji  

3.İletişim Ağlarında Bilgi 
Güvenliği Ve Özel Yaşam  

4.Kuşaklar Arası İletişim  

5.Türkiye'de Modernleşme 
Ve Popüler Kültür  

6.Tüketim Sosyolojisi  

7.Etik Modernite Ve 
İletişim  

8.Kent Ve İletişim  

9.Sosyal Teori Ve Medya 
Çalışmaları  

10.Etnisite Ve Medya  

DOKTORA 

1.Toplumsal Muhalefetin 
Ekonomi Politiği  

2.Marksist Ekonomi-
Politik Ve İletişim  

3.Yeni Medya Bağlamında 
İletişimin Ekonomi 
Politiğinin Yeni 
Yönelimleri  

4.Marksizm Ve Diyalektik  
5.Türkiye’nin 
Sosyoekonomik Tarihi  
6.Toplumsal Sınıflar ve 
İletişim  

7.Enformasyon Ağlarının 
Ekonomi Politiği  
8.Kültür, İletişim ve 
Ekonomi Politik 
YÜKSEK LİSANS 

1.İletişim Endüstrilerinde  

Emek Süreçleri  

2.Emperyalizm, 
Modernleşme 

ve İletişim  

3.Medyanın Ekonomi 
Politiği  

 

İletişim Tarihi      İletişim Psikolojisi  

Halkla İlişkiler Tarihi                                                  İletişim Ve Bellek  
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B.1..Bölümlere Göre Lisansüstü Dersler: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi  

İletişim Uygulamaları İletişim Araştırmaları İletişim Sanatları 

DOKTORA 

1.	  Kamusal İletişim ve Halkla 
İlişkiler  

2.Halkla İlişkiler Ve Reklamda 
Etik Sorunlar  

3.Küreselleşme Sürecinde 
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım. 

4.Yeni İletiş. Polit. Ve Halkla 
İlişkiler 

5.İletişim Ve Halkla İlişkiler 
Felsefesi  

6.Halkla İlişkiler Okumaları  

7.Halkla İlişkiler Ve Tanıtımda 
Kuram Tartışmaları  

8.Halkla İlişkilerde Sektörel 
Sorunlar  

9.Kamu Yönetiminde Yeni 
Yaklaşımlar Ve Halkla İlişkiler 
Uyg. 

10.Halkla İlişkiler Politikaları 
Ve Yeni Medya  

11.Disipliner Bir Alan Olarak 
İletişim ve Halkla İlişkiler  

YÜKSEK LİSANS 

1.Halkla İlişkiler Araştırmaları  

2.Halkla İlişkiler Ve Kültür  

3.Pazarlamada Yeni Yönelimler 

4.Tanıtım Yöntemleri Ve 
Türkiye’nin Tanıtılması  

5.Stratejik Yönetim Ve Halkla 
İlişkiler 

6.Halkla İlişkilerde Sosyal 
Sorumluluk Kampanyaları 

DOKTORA 

1. Medya Etkisi Ve Alıcı 
Araştırmaları  

2.Retorik  

3.Haber Analizi  

4.İzleyici Araştırmaları  

5.Eleştirel Medya Okuryazarlığı  

6.Medya Ve Tüketici Politikası 

7.Medya Ve Cinsiyetcilik  

8.Yeni Medya Pratikleri  

9.Eleştirel Televizyon İncelemeleri D 

YÜKSEK LİSANS 

1. Araştırma Yöntemleri  

2.19. Yüzyıl Türk Basını  
3.Kitle İletişimde Etki Araştırmaları  

4.Metin Ve Anlam Dünyası  

5.İnternet Ve Sosyal Medya  

6.Değişme, Kültür Ve Edebiyat  

7.Haber Araştırmaları  

8.İnternet Ve Sosyal Medya  

9.Medya Okur-Yazarlığı  

10.1950-1960 Dönemi Basın Yaşamı  

11.İletişimde Kuram Tartışmaları  

12.Medya Ve Çocuk  

13.Görsel Kültür Ve Niceliksel 
Çalışmalar  

14.Sosyal Medya Ve Toplumsal 
Hareketler  

DOKTORA 

1. Gazetecilik 
Türleri Ve Yeni 
Açılımlar   

2.Edebiyat Olarak 
Gazetecilik D 

3.Film 
Kuramlarında Yeni 
Yaklaşımlar  

4.Kitle İletişim 
Araçları Ve Eğitim  

5.Görsel Kültür 
Analizi  

6.Fikri Haklar D 

YÜKSEK LİSANS 

1. Çocuk Hakları 
Ve Gazetecilik 
Uygulamaları 

2.Çevrimiçi 
Gazetecilik  

3.Spor Kültürü Ve 
Medya  

4.Yönetmen 
Sineması  
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7.Tüketim Kültürü Ve Medya 

8.Özel Tüketici Grupları 

9.Avrupa Birliği Ve Türkiye De 
Tüketici Politikaları 

10.Televizyon Reklamcılığı  

11.Yeni Medya Ve Reklamcılık 

12.Örgütsel Davranış Glştirme 

15.Popüler Kültür  

16.Medyada Bilgiye Karşı 
Enformasyon  

17.İletişim Araştırmaları  

18.Avrupa Birliği Ve Medya  

19.Medya Ve Etik  

20.Görsel Kültür Ve İletişim 
Çalışmaları  

21.Medyanın Sosyal Teorisi  

22.Kitle İletişiminde Denetim  

23.Medya Ve Alımlama Çalışmaları  

24.Medya Ve Söylem  

B.2.Ana Bilim Dallarına Göre Dersler: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Siyasal iletişim İletisim sosyolojisi İletisim ekonomisi 

DOKTORA 

1. Doğu Batı Karşılaşmaları  

2.İletişim Sistemleri  

3.Aydınlar Dergiler İdeolojiler  

4.Siyasal Düşünceler Ve 
Demokrasi  

5.İletişim, İdeoloji Ve İktidar  

6.Kamuoyu, Demokrasi Ve Halkla 
İlişkiler  

7.Kamusal Müzakere Ve İnternet  

8.Siyasal İkna  

9.Ulusal Kimlik Ve Ülke İmajı  

10.Gözetim, Kamusal Alan Ve 
İnternet  

YÜKSEK LİSANS 

1.	  Yeni Dünya Düzeni Ve Medya  

2. Medya Siyasal İletişim Ve 
Paradigmalar 

DOKTORA 

1. Düşünce Tarihi Ve İletişim  

2.Kültürel Çözümlemeler  

3.İmge, Tarih Ve Anlatı 

4.Postyapısalcı Ve 
Postmodern Kuramlar  

5.İletişim Epistemoloji  

6.Modernizm Tartışmaları  

7.Sosyal Medya Ve Dijital 
Aktivizm  

8.Toplumsal Sınıflar Ve 
İletişim  

9.Küreselleşme Ve İletişim  

10.Sözlü Tarih, Kültür Ve 
İletişim  

11.Kültür Ve İletişim  

12.Film Sosyolojisi  

13.Bilgi Sosyolojisinde Temel 

DOKTORA 

1. Medyanın Ekonomi 
Politiği D 

 

YÜKSEK LİSANS 

1. Kültür Emperyalizmi 
Ve Medya  

2.Ekonomi Politik 
3.Yaklaşım Ve Medya 
Çalışmaları  

4.Medya Endüstrisi Ve 
Kültür  

5.Yeni Medyanın 
Ekonomi Politiği  
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3.Türkiye’de Düşünce Hareketleri 
Ve Dergiler (1860-1940)  

4.Kamusal Alan Ve Medya  

5.Siyaset, Baskı Grupları Ve 
İletişim  

6.Türkiye’de Düşünce Hareketleri 
Ve Dergiler (1940-2000)  

7.Yeni Demokrasi Tartışmaları Ve 
İletişim Özgürlüğü  

8.Kamusal Alan Ve İletişim  

Konular  

14.Sosyal Teori  

YÜKSEK LİSANS 

1. -Küreselleşme, Kültür Ve 
Kimlik  

2.Klasik Toplum Kuramcıları  

3.İletişim Mekanları  

4.Kültür, İletişim Ve Beden 
Politikaları  

5.Spor Kültürü Ve Medya  

İletişim Tarihi      İletişim Psikolojisi  

Türkiye Halkla İlişkiler Tarihi Ve Örnek Olaylar       Medya ve Beden  

Halkla İlişkiler Ve Reklam Tarihi Yl 

Tarih Yazımında Yeni Tartışmalar Ve Basın Tarihi 

Gazeteciliğin Geleceği  

İletişim Ve Bellek  

C.1..Bölümlere Göre Lisansüstü Dersler: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi  

İletişim Uygulamaları İletişim Araştırmaları İletişim Sanatları 

DOKTORA 

1. Halkla İlişkilerde Stratejik 
Uygulamalar  

2.Reklam Kuramları  

3.Reklam Eleştirisi  

4.Sinemada Reklam Stratejileri 

YÜKSEK LİSANS 

 1.Stratejik Halkla İlişkiler  

2.Halkla İlişkilerde Kampanya 
Süreci  

3.Sosyal Sorumluluk ve Proje 
Yönetimi  

4.Kurumsal İletişim  

5.Halkla İlişkilerde Eleştirel 

DOKTORA 

1. Gazetecilikte Temel Kuramlar  

2.Gazetecilikte Güncel Sorunlar  

3.Medya ve İletişim Araştırmalar  

4.Makro İletişim Kuramları  

5.Sosyal Bilimlerde Araştırma 
Yöntemleri  

6.Türk Medyasının Tarihsel Gelişimi  

7.Yazılı Basında Etik Uygulama 

8.Kitle İletişim Teorileri  

9.İletişim Modelleri ve Kuramları  

10.İletişim Çalışmalarında Araştırma 
Yöntemleri  

11.Göstergebilim 

DOKTORA 

1. Uluslararası 
Televizyon 
Yayıncılığı  

2.Dijital Oyun 
Araştırmaları 

3.Radyo-
Televizyonda 
Yayın Politikaları 

4.Sinema-Eğitim 
İlişkisi 

5.Sinemada Ürün 
Yerleştirme  

Endüstrisi 
Arasındaki 
Etkileşim  

6.Kurumsal 
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Yaklaşımlar  

6.Yeni Medyada Marka 
Yönetimi ve Kampanyaları  

7.Etkileşimli Halkla İlişkiler  

8.Halkla İlişkiler ve Medya 
İlişkileri  

9.Marka İletişimi Yönetimi  

10.Halkla İlişkiler: Bir Kültür 
Politikası  

11.Halkla İlişkiler Kuramları 

12.Stratejik Reklam ve 
Kampanyası Planlaması  

13.Sinema ve Televizyon 
Reklamlarında İçerik 
Çözümlemesi  

14.İletişim Ortamlarında Çocuk 
Reklam Etkileşimi  

15.Sinema ve Televizyon 
Reklamlarında 
Göstergebilimsel Çözümleme  

16.Örgütsel Davranış 
Paradigmaları  

 

 

 

 

 

 

Çözümlemeleri  

12.iletişim Araştırmalarında Eleştirel 
Çalışmalar 

13.Metin Okuma Stratejileri 

14.Gazetecilikte Araştırma Yöntem 
ve Süreçleri 

15.Uluslararası İletişim  

16.Kanonik Metinler 

17.Melodramatik İmgelem 

18.Film Okumaları 

19.Medya İzleyicisi  

20.Yeni Dönem Türk Sineması  

21.Çağdaş Medya Çalışmaları  

22.Nitel Araştırma Yöntemleri  

YÜKSEK LİSANS 

1. İletişimde İkna Kuramları ve 
Stratejileri  

2.Görsel Göstergebilim  

3.Araştırma Yöntemleri  

4.Yeni Medya ve İletişim 
Araştırmaları  

5.İletişim Yönetimi   

6.Sanal Topluluklarda İletişim 
Becerileri 

7.Sosyal Medya, İletişim Stratejiler 
ve Kampanyaları  

8.Yeni Medya Okuryazarlığı  

9.Stratejik İletişim Yönetimi  

10.Sosyal Medya  

11.Göstergebilim 
12.Türk Sinemasında Dönemler  

13.Eleştirel Çalışmalar  

14.Sinema Ve Kavram İlişkisi  

Dergicilik  

7.Yerel Basın ve 
Sorunları D 

 

YÜKSEK LİSANS 

1. Dergi 
Yayıncılığında 
Türkiye ve 
Dünyadaki 
Gelişmeler  

2.Spor Basını ile 
Spor  

3.Etkileşimli 
Medya Yönetimi  

4.Sosyal Medyada 
İçerik Üretimi ve 
Yönetimi  

5.Sosyal Medya 
Uygulamaları ve 
Araştırmaları  

6.Sağlık İletişimi 
Uygulamaları  

7.Radyo Televizyon 
Yapımlarında İçerik 
Biçim İlişkisi  

8.Uluslararası 
Habercilikte Yeni 
Eğilimler  

9.Televizyon 
Programlarının 
Çözümlenmesi 

10.Dijital Medya 
Estetiği  
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15.Bilimsel Araştırma Teknikleri  

16.Sosyal Göstergebilim  

17.Türkiye’de Sinema Ve İnsan 
Hakları  

18.Türk Filmlerinde Sansür 	  

C.2.Ana Bilim Dallarına Göre Dersler: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Siyasal İletişim İletisim Sosyolojisi İletisim 
Ekonomisi 

DOKTORA 

1. Türk Dünyası ve Basın  

2.Medya ve Demokrasi Kültürü  

3.Türkiye’de ve Dünyada 
Modernleşme ve Basın  

5.Küreselleşmenin Medyaya 
Etkileri  

6.Türk Siyasi Tarihi ve Basın  

7.İletişimin Sosyo-Politiği  

8.Kamuoyu ve Medya  

9.Siyasal İletişim Yönetimi  

10.Avrupa Birliğinin Görsel İşitsel 
Politikası  

11.Alternatif Medya ve Demokrasi  

12.Medya Ve Milliyetçilik  

13.Medya Teknoloji ve İktidar  

14.Medya ve Kamusal Katılım  

15.AB’de Görsel İşitsel Yayıncılık 
ve Kültürel Kimlik  

16.İknanın Sosyal Psikolojisi  

YÜKSEK LİSANS 

1. 19. Yy. Türkiye’sinde Fikir 
Hareketleri ve Basın  

2.Demokrasi Ekseninde Medya ve 
Basın Özgürlüğü  

DOKTORA 

1. Medya ve  

Ötekileştirme Pratikleri  

2.Görsel Kültür Araştırmaları 

3.Film, Temsil ve Kültür  

4.İletişim Sanatlarında Taklit 
Sosyolojisi  

5.Sosyal Ağlar ve Online Topluluklar  

YÜKSEK LİSANS 

1. Medya ve Toplum  

2.İnsan Hakları ve Medya  

3.İletişim ve Mekân  

4.Enformasyon Toplumu  

5.Medya Sosyolojisi  

6.Medya Ekolojisi  

7.Teknososyoloji  

8.Görsel Kültür  

9.Kültürlerarası İletişim  

10.Kitle İkna Stratejileri  

11.İletişimin Toplumsal Anlamı ve 
Etkileri  

12.Görsel Sosyoloji  

13.Enformasyon Toplumu ve Yeni 
İletişim Teknolojileri  

DOKTORA 

1.	  İletişimin 
Ekonomi 
Politiği	   

YÜKSEK 
LİSANS 

1. -Küresel 
Medya 
Ekonomisi  

2.Basın 
İşletmeciliği 
ve Ekonomisi 
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3.Güncel Dış Politika Sorunları  

3.Basın ve Modernleşme  

4.Oryantalizm Çalışmaları, Medya 

5.Siyasal İletişim  

6.Yeni Medyada Aktivizm ve 
Dijital Demokrasi  

7.Siyasal İletişimde Halkla İlişkiler 
Uygulamaları  

8.Küreselleşme ve Basın YL 

 

  

14.Toplumsal Etkileşim ve Davranış 
Çözümlemeleri  

15.Yeni Medya Kültürü ve Sanal 
Kimlik  

16.İletişim ve Devinim  

17.Sinema ve Kültürel Kimlik 

18.Dijital Oyun Kültürü  

19.Yeni Medya Sosyolojisi 

20.Kültürel Çalışmalar  

21.Sanatın Toplumsal Tarihi 

 22.Medya- Kültür İlişkisi 

23.Medya Çalışmaları ve Sosyal Teori  

İletişim Tarihi      İletişim Psikolojisi  

Halkla İlişkiler Tarihi                                                Kişilerarası İletişim Kuramları D 

Sinema Ve Çocuk 

                                                                                   Medya ve Kadın 

Yukarıdaki tablolarda, en eski üç fakültenin; gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo 
televizyon ve sinema gibi geleneksel mass medya isimleri ile anılmakta olan üç programın, 
ilan edilen ders programlarındaki mevcut dersleri aktarılmaktadır. Bu dersler, burada önerilen 
bölüm ve anabilim dallarına göre paylaştırılmaya çalışılmıştır ve bu dağıtımın daha tutarlı 
olduğu gözlemlenmiştir.    

Halen uygulanmakta olan programlarda çok açık görülmektedir ki, lisansüstü programlarda 
uygulanan dersler; gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo televizyon ve sinema olarak 
düşünülmemektedir. Kuşkusuz ki, ciddi biçimde elden geçirilip revize edilmesi söz konu 
olabilir ama bu haliyle bile, adı farklı da olsa, içeriği benzer dersler, mevcut durumda, üç ayrı 
programda ayrı ayrı verilmektedir ki, bu da disiplinin iç tutarlığını bozmaktadır.     

SONUÇ 
İletişim biliminin kullanmakta olduğu, halen geçerliliğini koruyan kavramsal düzenek, kitlesel 
iletişim amacıyla kullanılan cihazlar aracılığıyla (mediating) gerçekleştirilen iletişimi 
anlatmakta bir miktar işe yaramakla birlikte, insanlar arasındaki iletişimi anlatmakta 
yetersizdir. Günümüzde, yeni medya teknolojileri sayesinde biçim ve içerik değiştiren 
iletişimi anlamak için; bilhassa sosyal paylaşım ağları söz konusu olduğunda, yeni bir 
kavramsal düzenek geliştirmek gerekmektedir.  

İletişim konusunun iki boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar communication ve 
communications kavramları ile açıklanabilir: İletişim terimi ile Türkçeleştirdiğimiz 
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communication, bilindiği gibi, kelime anlamı itibariyle, ortaklaşım anlamına gelmektedir. 
İletişim konusunun ikinci boyutu ile ilgili ve muhaberat kavramı ile karşılamayı denediğimiz 
communications, medya teknolojileri ile ilgili bir kavramdır.   

Her insanın bir başka insanla, muhakkak bir ilişkisi vardır ve olmak zorundadır. İletişim 
bilimini çerçeveleyen, onun kapsam ve sınırlarını tayin ve takdir eden bu aksiyom, iki sonuç 
ihtiva etmektedir: Birinci sonuç: iki insan arasındaki ilişki; ya bir iletişim(communication) 
ilişkisi dir ya da etkileşim (interaction) ilişkisidir.  İkinci sonuç: İnsan varlıkları ilişkilerini,  
medyatik bir mekanizma aracılığı ile gerçekleştirmek zorundadır. Demek ki elimizde; ne 
olduğunu net olarak anlamamız gereken beş kavram bulunmaktadır: (1)ilişki, (2)etkileşim, (3) 
iletişim, (4) intention ve (5) medyatik mekanizma. Diğer bazı sosyal bilim alanine ait 
disiplinlerin birikiminden yararlanarak, iletişim bilimciler bu kavramları açıklıkla 
anlamlandırmali ve iletişim bilimi disiplinine mal etmelidir.   

Sosyal bilimler alanına mensup iletişim bilimleri için üç akademik bölüm (department) 
önerilebilir. Bu bölümler: 1. İletişim Araştırmaları Bölümü, 2. İletişim Uygulamaları Bölümü 
ve 3. İletişim Sanatları Bölümüdür. Bu bölümler aynı zamanda lisans eğitiminin verilmesi 
gereken bölümlerdir. 
Halen uygulanmakta olan programlardaki dersler; gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo 
televizyon ve sinema başlıkları ile adlandırılmaktadır. Bu da iletişim disiplininin kurumsal 
düzeyde geliştirilmesine engel olmaktadır.   
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BIST’TE İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ FİRMALARINA AİT AR&GE 
GİDERLERİNİN ÖZSERMAYE KARLILIĞINA ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 

 

Selçuk CÜRE* 

Özet 

Teknoloji Firmaları ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren ve insan ihtiyaçlarının etkin karşılanmasını sağlayan 
önemli kurumlarındandır. AR&GE faaliyetleri bu tür kuruluşların başarısında bilgi ile bütünleşik yapıları gereği 
büyük öneme sahiptir. Çalışmada hisse senetleri BIST’te işlem gören 16 teknoloji firmasının AR&GE verileri ve 
sermaye kârlılığı (ROE) arasındaki ilişki panel veri analizi yapılarak araştırılmıştır. Kullanılan yöntemler Im, 
Peseran ve Shin (2003) panel birim kök ve Pedroni panel eşbütünleşme testleridir. IPS (2003) birim kök testi 
sonucunda serilerde birim kök saptanmıştır. Serilerin birincil farkları alınmış ve durağanlığın olmadığı 
gözlemlenmiştir. Pedroni panel eşbütünleşme testi sonucuna göre AR&GE giderleri ile sermaye kârlılığı 
arasında uzun dönemli bir ilişki saptanmış; firma değerinin artmasının sermaye karlılığını etkilemediği 
gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Firmaları, AR&GE Giderleri, Sermaye Karlılığı (ROE), Panel Veri Analizi 

Jel Sınıflandırması: M40 

 

EFFECT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES’ ON RETURN ON EQUITY OF 
TECHNOLOGY FIRMS OPERAND IN BIST: PANEL DATA ANALYSIS 

Abstract 

Technology Companies are the significant enterprises providing the efficient meet of human needs and showing 
the level of economic growth. Research and Development (R&D) works have great importance in these kind of 
organizations’ achievement as a result of these firm’s structure integrated with knowledge. In this paper the 
relation between R&D data and ROE of 16 technology firms stock operand in BIST have been resarched with 
panel data analysis. Im, Pesaran and Shin (2003) panel unit root and Pedroni panel cointegration tests are used as 
method. In the result of IPS (2003) unit root test, unit root has been determined in both series. Primary variations 
of series are taken and non-stability are observed. According to the results of Pedroni panel cointegration test, 
long term relation between R&D expenses and ROE has been observed; and firm value’s increment is not 
effecting the ROE. 

Keywords: Technology Companies, R&D Expenses, Return on Equity (ROE), Panel Data Analysis 

Jel Classification: M40  
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1. Giriş 

Teknolojik çalışmalar ulusal ve küresel bazdaki gelişimin temel etmenlerindendir. İşletmeler 
açısından bu işlevi yerine getiren firmalar ise genel olarak teknoloji firmalarıdır. Bu firmalar 
kendi gelişimleri ile birlikte sistem yaklaşımı açısından diğer firmaları da etkilemekte; 
dinamik bir sistem olan devlet sisteminin elemanları olan diğer işletmelerle etkileşimi 
sayesinde bunların gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Böylelikle devlet düzeyindeki bir 
gelişme ve diğer devletlerin gelişimine katkı sağlamak gibi bir sonuç ortaya çıkabilmektedir. 

Ulusal ve küresel bazdaki kalkınmada önemli etkiye sahip teknoloji firmalarının böyle bir 
katkılarının olabilmesi için öncelikle sürdürülebilirliklerini korumaları ve gelişmeleri gerekir. 
Diğer bir ifade ile bu tarz firmaların işletmelerin temel amaçlarından olan sürekliliklerini 
sağlayamadan; ayrıca stratejik amaçları olan kısa ya da uzun vadede gelişim hedeflerini 
gerçekleştiremeden ulusal ya da küresel bazdaki kalkınmayı etkileme rollerinin olamayacağı 
açıktır. Dolayısıyla bu firmaların öncelikle hayatta kalabilmeleri ve daha da önemlisi teknoloji 
firmaları olma karakteristiklerinin gereği olan kısa, orta ya da uzun vadede gelişim hedeflerini 
başarabilmeleri gerekir. Hiç şüphesiz bu amaçlarını gerçekleştirebilmeleri birçok faktöre 
bağlıdır. Başta tepe yönetimi politikaları olmak üzere tüm işletme fonksiyonları bu hedeflerin 
gerçekleşmesine katkı sağlamalıdır. Etkili satış ve pazarlama politikaları, doğru istihdam ve 
motivasyon çalışmaları, etkin ve verimli üretim metotları, finansın uygun alanlardan 
sağlanarak doğru alanlara yatırımı ve teknoloji firmalarının bilgi ile harmonize olmuş doğası 
gereği sonuç odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi birçok etken bütün işletmelerde 
olduğu gibi teknoloji firmaları içinde ciddi önem arz eden çalışmalardır.Bu çalışmaların etkin 
ve verimli olmayışı firmaların hedeflerine ulaşımını sekteye uğratacak ya da sonlanmalarına 
sebebiyet verebilecektir. Bu faaliyetler içinde AR&GE çalışmaları ifade edildiği üzere 
firmanın temel karakteristiği olan bilgi ile bütünleşik olmaları açısından rekabet güçleri 
dolayısıyla firma varlığının korunması ve gelişimleri açısından ciddi bir önemi haizdir. 

AR&GE faaliyetleri ve firmaların performans göstergelerini muhasebe bilgi sisteminde gelir 
tablosu AR&GE harcama kalemi ve finansal durum tablosundan elde edilen özsermaye 
(ROE) kârlılığı karşılamaktadır. Teknoloji firmalarında AR&GE harcamalarının finansal 
performansa etkisini farklı açılardan ortaya koymak, bu tür firmalara, bahsi geçen hedeflerine 
ulaşma noktasında bir fikir sağlayacak; ayrıca bu konuda yapılacak diğer çalışmalara belli 
ölçülerde zemin olma niteliği taşıyabilecektir. 

Bu çalışmada BIST’te kayıtlı 16 teknoloji firmasının 2008 – 2015 yıllarına ait finansal 
verilerine “kap.gov.tr” adresinden ulaşılmış; AR&GE giderleri ile özsermaye kârlılığı (ROE) 
arasındaki ilişki Im, Perasan ve Shin (2003) panel birim kök ve Pedroni panel eşbütünleşme 
modelleri kullanılarak analiz edilmiştir. 
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2. Literatür Taraması 

AR&GE harcamalarının kayıtlanması ve teşviki ile bu giderlerin ihracat ve ekonomik büyüme 
ile ilişkisine yönelik farklı çalışmalar söz konusudur. Vergi mevzuatı ve muhasebe 
standartları açısından AR&GE giderlerinin kayıtlanmasındaki uyumsuzluğa dikkat çeken 
Gökçe ve Tellioğlu (2013: 130), muhasebe işlemlerinde tekdüzeni sağlamak üzere mevzuatın 
UFRS’ye uygun olarak yeniden düzenlenmesini ve geliştirilmesini önermiştir. Aydın (2009) 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun AR&GE harcamalarına yönelik katkılarına değinerek; ilgili 
yasaların daha anlaşılır kılınmasının uygulamaya ve denetime katkı sağlayacağını ileri 
sürmüştür. AR&GE harcamalarının teşviki ile ilgili Türkiye’deki vergi teşviklerinin 
yeterliliğini araştıran Güzel (2009) Türkiye’deki teşvikle ilgili yasa ve uygulamaları OECD 
ülkelerindeki uygulamalarla karşılaştırmış; sonuç olarak AR&GE alanındaki teşviklerin 
yetersiz olduğunu gözlemlemiştir. Kaya ve Uğurlu (2013) da TUİK, DPT ve Maliye 
Bakanlığı’nın Türkiye’deki 1990 – 2011 yıllarına ait yıllık AR&GE harcamaları ve ihracat 
rakamlarını G20 Ülkelerinin ihracatlarının GSYH içindeki paylarına dair Worldbank 
verilerine kıyaslayarak, Türkiye’de ilgili yıllar için AR&GE harcamalarının yetersiz olduğuna 
vurgu yapmıştır. AR&GE giderlerinin ülkelerin kalkınmasındaki önemine vurgu yapan 
Akbulak (2010: 13), firmaların AR&GE faaliyetlerini destekleyen teşvik, indirim gibi 
çalışmaların, firmaları AR&GE faaliyetlerine sevk edeceğine dikkati çekmiştir. 

AR&GE politikalarının önemine vurgu yapan çalışmaların yanında birçok çalışmada AR&GE 
faaliyetlerinin ekonomiler üzerinde; özellikle ihracat açısından önemli getirilerine vurgu 
yapılmaktadır. Özer ve Çiftçi (2009) OECD Ülkeleri’nde AR&GE harcamaları ile genel 
ihracat, bilgi iletişim teknolojileri ihracatı ve ileri teknoloji ihracatı arasındaki ilişkiyi 
gözlemlemek amacıyla, OECD’nin değişik yayınları ve OECD elektronik veri tabanındaki 
veriler üzerine yaptığı panel veri analizi sonucunda OECD Ülkelerinin AR&GE ve ihracat 
arasında pozitif yönlü ve yüksek oranlı bir ilişki olduğuna dair bulgular elde etmiştir. Benzer 
bir araştırmayı 11 Asya Ülkesi’nin 1996 – 2012 dönem verileri üzerinde panel veri 
yöntemiyle araştıran Göçer (2013: 239) AR&GE harcamalarının; yüksek teknolojili ürün 
ihracatı, bilgi – iletişim teknolojileri ihracatı ve ekonomik büyümeyi pozitif yönlü olarak 
etkilediğini ve belli oranlarda attırdığını tespit etmiştir. 34 ülkenin 1997 – 2008 dönemi 
verileri ile AR&GE harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran Genç ve 
arkadaşları (2010: 34) çalışmalarında uyguladığı panel nedensellik testi sonucunda AR&GE 
harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu 
aktarmışlardır. AR&GE harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere 
yapılan diğer çalışmada Gülmez ve Yardımcıoğlu (2012) 21 OECD Ülkesinin 1990 – 2010 
dönemi AR&GE harcamaları ve ekonomik büyüme verileri arasında anlamlı bir ilişki 
olduğunu belirtmişlerdir. AR&GE harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
araştıran başka bir çalışmaya göre (Yaylalı vd. 2010: 24) aynı ilişkinin Türkiye için de söz 
konusu olduğunu belirtmiştir. Yaylalı ve Karaca (2014) ise Türkiye’de AR&GE harcamaları 
ile doğrudan yabancı yatırım arasındaki ilişkiyi anlamak üzere gözlemlediği 1990 – 2013 
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AR&GE harcamalarının yabancı yatırım girişlerini uzun dönemde arttırırken, kısa dönemde 
sadece cari yıl için artış olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu çalışma özelinde yapılan literatür taramasında Türkiye’de AR&GE harcamaları ile firma 
karlılığı üzerine sınırlı sayıda çalışma olduğu tespit edilmiştir. Doğan ve Yıldız (2013: 172) 
AR&GE harcamalarının firma kârlılığı üzerine etkisini araştırmak üzere BIST’tehisse 
senetleri işlem gören 173 firmanın 2008 – 2011 yıllarına ait verileriyle, bu verilerin ROA ve 
ROE üzerindeki etkisini araştırmış; AR&GE harcamalarının firma kârlılıklarını olumlu 
etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. AR&GE harcamalarının firma finansal performansı üzerine 
etkisini araştıran bir diğer çalışmada (Ünal, 2014: 208 – 209), Gaziantep’te AR&GE 
faaliyetlerinde bulunan 29 firmaya ait 2005 – 2010 verilerini dinamik panel veri modelini 
kullanarak analiz etmiş; AR&GE harcamaları ile net satış hasılatı ve dönem net kârı arasında 
pozitif yönlü ilişkinin varlığına dikkati çekmiştir. Yücel ve Ahmetoğulları ise AR&GE 
harcamalarının firma net kâr değişimi ve hisse başı kârlılığına inovatif etkisini araştırmak 
üzere BIST’te işlem gören teknoloji firmaları üzerine araştırma yapmışlardır. Kocamış ve 
Güngör (2014) de aynı şekilde BIST’te işlem gören 16 teknoloji firmasının AR&GE 
harcamaları ile şirket faaliyet kârı, VÖK ve dönem net kârı değerleri arasında pozitif yönlü bir 
ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

3. Kavramsal Çerçeve 

3.1 Teknoloji Kavramı 

İnsan yaşantısının önemli bir parçası olan teknoloji kavramından bahsedildiğinde genel olarak 
fiziksel varlıklar anlaşılmaktadır. Ancak teknoloji kavramının literatür boyutuna bakıldığında 
kavramın fiziksel varlıklardan ziyade bilgi ile ilişkili yönü dikkati çekmektedir. Zira Kobu 
(2003: 141) çalışmasında teknoloji kavramının fiziksel yönünden bahsetmekle birlikte; bu 
kavramı bilginin bir varlık üzerindeki kullanılma derecesi şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanım 
doğrultusunda teknolojinin potansiyel olarak bilgi ile birlikte hep var olduğu söylenebilir. 
Çünkü herhangi bir varlık düşünüldüğünde bu varlığın oluşmasında kullanılan bilgi düzeyi 
aynı zamanda o varlığın teknoloji düzeyini de ifade edecektir. 

Teknoloji kavramı sistem açısından değişik şekillerde ele alınmıştır. Porter (1992: 32 – 34) 
teknoloji kavramı için özellikle üretim sistemleri açısından farklı tanımlamalar yapmıştır. Bu 
tanımlar şu şekildedir; 

•   Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan 
bilgidir. 

•   Üretimde kullanılan metotlardır. 
•   Üretim araçlarının kullanarak bireyin çevresini değiştirmek amacıyla geliştirdiği 

metotlardır. 
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•   Araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen tekniklerin üretime uygulanması sonucu 
geliştirilen süreç, metot ve bilgidir. 

•   Yeni bir mal veya hizmet üretilmesine ya da mevcut ürünlerin daha ucuz ve kaliteli 
üretilmesine imkan sağlayan üretim bilgi, süreci ve tekniğidir. 

Görüldüğü üzere Porter da özellikle üretimsel olarak farklı tanımlamaları ortaya koyarken 
teknolojinin bilgi ile ilgili boyutuna vurgu yapmıştır. Yıldız da (2007: 4) benzer olarak 
teknolojinin bir varlıktaki ya da bir üretim faktöründeki bilgi düzeyi vurgusuyla kavramı 
tanımlamıştır. 

İnsanın en ayırt edici özelliklerinden olan, yaşamlarının bir anlamda bilgiye bağlı oluşu, 
teknoloji kavramının önemine işaret etmektedir. Özellikle, günümüz dünyasında insan 
ihtiyaçlarının karşılanması bilgi ve teknoloji ile entegre olmuş sistemler tarafından 
gerçekleştirildiği düşünüldüğünde teknoloji kavramına özellikle yoğunlaşılması gereği 
anlaşılacaktır. Ayrıca, birçok açıdan önde olmanın vurgusunu taşıyan teknoloji kavramı 
ülkelerin de gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesidir. Çünkü gelişmiş ülke kategorisine 
giren ülkelerin en belirgin özellikleri, teknoloji alanında sahip oldukları üstünlüktür (Çelebi, 
2002: 158). Bir ekonomide bu üstünlüğün önemli ayaklarından biri teknoloji firmalarıdır. 
Teknoloji firmalarının ise özlerinin gereği olarak bilgi ve teknoloji düzeylerini maksimize 
etme gereklilikleri, insan ihtiyaçlarını en ektin şekilde sağlayabilmeleri odağında ülkelerin 
kalkınması ve diğer ülkeleri etkilemesi açılarından büyük önem arz etmektedir. 

3.2 Sermaye Kârlılığı (Return On Equity – ROE) 

Farsça bir kelime olan “Sermaye” kelimesini Türkçe’de “Ser – Baş” ve “Maye – Maya” 
kelimeleri karşılamaktadır. Bu kelimelerden yola çıkıldığında anlaşılmaktadır ki insanlar 
ihtiyaçlarını karşılamak ve varlıklarını arttırmak amacıyla “maye” olacak, temel yani “ser” bir 
ya da birçok varlığı üretimin temel bir faktörü olarak ortaya koymaktatır. 

Muhasebe bilimi açısından sermaye, finansal durum tablosunun pasif kısmında yer almakta ve 
işletme sahip ya da ortaklarının finansal durum tablosunun aktif kısmındaki varlıkları 
üzerindeki haklarını temsil etmektedir. Sermaye olacak temel varlıkların ortaya 
konulmasındaki amaçlardan biri varlıklardaki artıştır. Bu durumun muhasebe açısından 
ifadesi finansal durum tablosunda bulunan sermaye kaleminin artışıdır. Sermayenin net kâr 
karşısında ne şekilde arttığını karşılayan ifade ise “sermaye kârlılığı (Return on Equity – 
ROE)”dır. Sermaye kârlılığı (ROE) vergi sonrası net karın özkaynağa oranlanmasıyla formüle 
edilen bir orandır (Van Horne ve Wachowicz 1995:142). 

Sermaye, arttırılmak amacıyla konulmasına rağmen kimi zaman tam tersi sonuçla 
karşılaşılabilinmektedir. Kâr ya da zarar olarak ifade edilen bu iki durumun gerçekleşmesi 
giriş kısmında da ifade edildiği gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden birisi teknoloji 
firmaları için özellikle AR&GE çalışmalarıdır. Dolayısıyla sermayenin kârlılığı üzerinde 
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nelerin etkili olduğu ve bu etkinin uzun ya da kısa vadede etkisi gibi farklı durumların 
anlaşılması; gerekli tedbirlerin alınması açısından üzerinde durulması gereken önemli 
hususlardır. 

3.3 Araştırma ve Geliştirme (AR&GE) Giderleri 

Araştırma ve geliştirme, yeni bir fikir, metot, ürün, hizmet, süreç ve herhangi bir farklılık 
katma faaliyetlerinden oluşan bileşenler toplamıdır (Yücel vd. 2015: 90). İçinde bulunulan 
ortama göre, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli; ekonomide mevcut 
pazarlara sunulabilen ya da yeni pazarların oluşturulmasına zemin hazırlayan yeni bakış 
açıları, yöntemler ya da yenilikler olarak nitelendirilir (Gündoğdu, 2008: 77). 

AR&GE, firmaların, tüketicilerin ihtiyaçlarını iyi belirlemek üzere araştırmalar yaparak 
uygun yeni ürün ya da hizmetlerin oluşturulmasını hedef almaktadır (Doğan, 2013: 17). 
AR&GE çalışmaları başta tüketiciler olmak üzere firmanın kendisi, çalışanlar, devlet ve hatta 
rakiplere varıncaya kadar piyasanın tüm unsurları üzerinde önemli etkileri olan çalışmalardır. 
Çünkü AR&GE faaliyetleri sayesinde oluşturulacak yeni ürünler tüketicilerin ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde karşılayacak, firma talep gören ürünler sayesinde önemli kârlar elde edecek, oluşan 
likidite ekonomiyi canlandıracak ve bu tarz bir domino etkisi ile piyasalardaki birçok unsur 
için olumlu sonuçlar ortaya çıkabilecektir. 

Ekonomilerin gelişiminde önemli bir yere sahip olan AR&GE çalışmaları özellikle teknoloji 
firmaları için vazgeçilmez unsurlardandır. Çünkü piyasada kendisinden en fazla inovasyon 
beklenilen sektörlerden olan teknoloji firmaları, AR&GE çalışmalarıyla tüketicinin beklediği 
yenilikçi ürünleri oluşturamazlarsa, özellikle günümüz gelişim ortamında teknoloji 
ürünlerinin hızlı demode olduğu göz önünde bulundurulduğunda varlıklarını sürdürebilme 
noktasında ciddi riskler alacaklardır. 

Özetle müşteri beklentilerini karşılamada önemli bir yere sahip AR&GE çalışmaları tüm 
işletmelerde olduğundan daha fazla, teknoloji firmalarında üzerinde özellikle yoğunlaşılması 
gereken faaliyetlerdendir. 

4. Ampirik Model 

4.1 Veri Seti 

Bu çalışmada teknoloji firmalarının için önemli faktörlerden olan AR&GE faaliyetlerinin 
firma performansına etkileri araştırılmıştır. Bu doğrultuda BIST’te kayıtlı 16 teknoloji 
firmasının finansal durum tablosu ve kapsamlı kâr/zarar tablosuna “kap.gov.tr”’den ulaşılmış; 
hesaplamalar bu firmaların AR&GE giderleri ve sermeye kârlılığı dikkate alınarak 
yapılmıştır. Tablo 1’de 2012 yılına ait net kâr, özsermaye ve AR&GE gideri verileri 
görülmektedir (kap.gov.tr). Çalışmada 2008 – 2015 yıllarına ait veriler analiz edilerek 
AR&GE giderlerinin kısa ya da uzun vadede sermaye kârlılığına etkisi araştırılmıştır. 
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FİRMALAR AR&GE GİD. ÖZSERMAYE NET KAR 
ALCATEL -612.355 60.109.158 17.971.753 
ANEL TELEKOMUNİKASYON -313.216 44.456.426 -3.431.403 
ARENA 0 96.583.938 15.709.317 
ARMADA 0 48.967.282 9.479.246 
ASELSAN -70.259.436 1.265.551.399 293.202.668 
DATAGATE 0 28.843.617 1.898.778 
DESPEC 0 41.772.499 7.932.811 
ERICOM -488.495 6.802.886 -692.716 
ESCORT -153.413 53.838.418 1.959.160 
INDEKS 0 125.524.543 16.646.294 
KAREL -9.114.556 138.166.023 12.879.865 
KRON -3.871.030 9.669.585 -5.374.919 
LINK 0 11.144.248 -1.049.777 
LOGO -13.998.756 42.465.743 10.415.005 
NETAŞ -582.535 301.581.213 17.088.788 
PLASTİKKART 0 30.064.839 2.100.761 

Tablo 1. BIST’TE Kayıtlı Teknoloji Firmalarının 2012 Yılına Ait Örnek AR&GE, Net Kâr 
ve Özsermaye Verileri 

 

4.2 Yöntem 

Çalışmada panel veri analizi yapılmıştır. Panel veri analizi zaman boyutuna sahip kesit 
serilerini kullanarak ekonomik ilişkilerin tahmin edilmesi yöntemidir (Güvenek ve Alptekin 
2010: 179). AR&GE harcamaları ve sermaye karlılığı arasındaki ilişkiyi anlamak üzere 
literatürde en çok kullanılan panel eş bütünleşme testlerinden Pedroni panel eşbütünleşme 
testi ve birim kök testlerinden Im, Pesaran ve Shin (2003) birim kök sınaması yapılmıştır. 

4.2.1 Im, Pesaran ve Shin (IPS - 2003) Panel Birim Kök Testi 

Bütün zaman serileri analizinde olduğu gibi, hem zaman hem de yatay kesit analizini bir arada 
gerçekleştiren panel veri analizlerinde de değişkenler arasında sahte ilişkilere neden 
olunmaması için değişkenlerin durağan olması gerekmektedir (Korkmaz 2010: 100). Dickey 
Fuller test istatistiğini kullanan Im, Pesaran ve Shin panel birim kök modeli, sektör 
düzeyindeki panel verilerin durağanlığının sınamasında en çok kullanılan modellerdendir. 
Panel verilerde, yapılacak analizin sonuçlarının sağlıklı gözlemlenebilmesi değişkenler 
arasındaki durağanlığın anlaşılabilmesine bağlıdır. Bu bağlamda literatürde en çok kullanılan 
birim kök testlerinden olan IPS (2003) birim kök testi yapılarak bir sonraki aşamada model 
olarak kointegrasyon testinin yapılabilirliğinin uygun olduğu anlaşılmıştır. 
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4.2.2 Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi 

Ekonomik değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını ortaya koyan eş bütünleşme 
testi temel olarak iki ya da daha fazla değişkenin bütünleşik olup olmadığını ortaya koymayı 
hedefler (Güvenek ve Alptekin 2010: 180). Değişkenlerin bütünleşik olması durumu kısa 
vadedeki karışıklıkların uzun vadede düzeleceği anlamını taşır. Bütünleşik olmama 
durumunda ise sapmalar söz konusu olup kısa vadedeki karışıklıkların uzun vadede 
düzeltilmesi mümkün olmayacaktır. Literatürde en çok kullanılan ve 7 test öneren Pedroni 
panel eşbütünleşme testi, eşbütünleşme vektöründeki heterojenliğe izin veren bir testtir 
(Güvenek ve Alptekin 2010: 180). Bu nedenle bu çalışmada panel veriler arasındaki 
durağanlığın Im, Pesaran ve Shin (2003) panel birim kök sınaması yapıldıktan sonra elde 
edilen sonucun panel eşbütünleşme testinin yapılmasına elverişli olması dolayısıyla Pedroni 
panel eşbütünleşme testi uygulanmıştır. 

4.3 Bulgular 

4.3.1 IPS Birim Kök Testi Sonuçları 

NullHypothesis: Unitroot (individualunitrootprocess)  
Series:  ROE 
Date: 05/10/16   Time: 14:22 
Sample: 2008 2015 
Exogenousvariables: Individualeffects, individuallineartrends 
Automaticselection of maximumlags 
Automaticlaglengthselectionbased on Asymptotic t-statistic (p=0.1): 0 
Total (balanced) observations: 112 
Cross-sectionsincluded: 16 
Method Statistic Prob.** 
Im, PesaranandShin W-stat  -0.45644  0.3240 
Im, PesaranandShin t-bar -2.68209  

T-bar criticalvalues ***  

1% level  -4.54560  
5% level  -3.35640  
10% level  -2.99360  

Tablo 2. Sermaye Kârlılığı (ROE) IPS Birim Kök Testi Sonuçları (2008 – 2015 Verileri) 
 
Tablo 2’de ROE serisine ilişkin IPS birim kök testi sonucuna yer verilmiştir. Tabloya göre 
IPS modeli ile yapılan sınama sonucunda ROE serisinde birim kök bulunmaktadır. Buna göre 
seri olarak ROE durağan değildir. Birim kök sorunu, diğer bir ifadeyle verilerin durağan 
olmayışı dolayısıyla serinin birincil farkı test edilecektir. 

 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 60         Mart - Nisan 2017 
          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 
	  

	  
	  

643	  

NullHypothesis: Unitroot (individualunitrootprocess)  
Series:  D(ROE) 
Date: 05/10/16   Time: 14:23 
Sample: 2008 2015 
Exogenousvariables: Individualeffects 
Automaticselection of maximumlags 
Automaticlaglengthselectionbased on Asymptotic t-statistic (p=0.1): 0 
Total (balanced) observations: 96 
Cross-sectionsincluded: 16 
Method Statistic Prob.** 
Im, PesaranandShin W-stat  -5.04173  0.0000 
Im, PesaranandShin t-bar -3.47207  
T-bar criticalvalues ***:  1% level   -2.62800  
   5% level   -2.19560  

   
10% 
level   -2.00640  

** Probabilitiesarecomputedassumingasympoticnormality 
*** Critical valuesfromoriginalpaper 
Tablo 3. Birinci Fark Alındığında ROE Serisi IPS Birim Kök Testi Sonuçları (2008 – 

2015 Verileri) 
Eğer bir zaman serisi için birinci fark alındığında durağanlık gözlemleniyorsa bu serinin 
birincil dereceden bütünleşik olduğu söylenir. ROE serisi için yapılan birim kök testinde 
birincil fark alındığındaki durağanlık Tablo 3’te görülmektedir. 

 
NullHypothesis: Unitroot (individualunitrootprocess)  
Series:  ARGE 
Date: 05/10/16   Time: 14:24 
Sample: 2008 2015 
Exogenousvariables: Individualeffects 
Automaticselection of maximumlags 
Automaticlaglengthselectionbased on SIC: 0 to 1 
Total number of observations: 67 
Cross-sectionsincluded: 10 (6 dropped) 
Method Statistic  Prob.** 

Im, PesaranandShin W-stat  
 2.2581
9   0.9880 

** Probabilitiesarecomputedassumingasympoticnormality 
Tablo 4. AR&GE Giderleri IPS Birim Kök Testi Sonuçları (2008 – 2015 Verileri) 
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AR&GE giderlerinin 2008 – 2015 yılları serisi ile ilgili IPS birim kök testi sonuçları Tablo 
3’te görülmektedir. ROE serisine benzer olarak AR&GE giderleri serisinde de birim kök 
saptanmıştır. AR&GE giderleri verilerinin birim köklü olması dolayısıyla serinin birincil farkı 
alınarak sınanmıştır. Tablo 5’te serinin birincil farkı alındığında IPS birim kök sonuçları 
görülmektedir. Tablo 5’e göre serinin birincil farkı alındığında durağanlık görülmektedir. İki 
serinin de birincil farkı alındığında durağan olması, serilerin eşbütünleşme analizine uygun 
olduğu anlamına gelmektedir. Bu da serinin birinci dereceden bütünleşik olduğu anlamına 
gelir. 

 
NullHypothesis: Unitroot (individualunitrootprocess)  
Series:  D(ARGE) 
Date: 05/10/16   Time: 14:25 
Sample: 2008 2015 
Exogenousvariables: Individualeffects 
Automaticselection of maximumlags 
Automaticlaglengthselectionbased on SIC: 0 
Total (balanced) observations: 60 
Cross-sectionsincluded: 10 (6 dropped) 
Method Statistic Prob.** 
Im, PesaranandShin W-stat  -1.63876  0.0506 
Im, PesaranandShin t-bar -2.33860  

T-bar criticalvalues ***:  

1% level  -2.91200  
5% level  -2.34800  
10% level  -2.12200  

** Probabilitiesarecomputedassumingasympoticnormality 
*** Critical valuesfromoriginalpaper 

Tablo 5. Birinci Fark Alındığında AR&GE Giderleri Serisi IPS Birim Kök Testi 
Sonuçları (2008 – 2015 Verileri) 

 

IPS birim kök testlerinin birincil farkları alındığındaki sonuçlarının eşbütünleşme testine 
uygun olduğu görülmektedir. Bu aşamadan sonra panel veriler üzerinde Pedroni panel 
eşbütünleşme testi uygulanacaktır. 

4.3.2 Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

AR&GE harcamaları ve ROE değişkenleri I (1) seviyesinde yapılan IPS (2003) birim kök 
sınaması sonucunda durağanlık gözlemlendiği için eşbütünleşme testi olarak Pedroni panel 
eşbütünleşme testi uygulanmıştır. 
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PedroniResidualCointegration Test   
Series: ROE ARGE     
Date: 05/10/16   Time: 14:26   
Sample: 2008 2015    
Includedobservations: 128   
Cross-sectionsincluded: 10 (6 dropped)  
NullHypothesis: No cointegration   
Trend assumption: No deterministictrend  
Automaticlaglengthselectionbased on SIC with a maxlag of 0 
Newey-West automaticbandwidthselectionandBartlettkernel 
Alternativehypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
    Weighted  
  Statistic Prob. Statistic Prob. 
Panel v-Statistic -1.167571  0.8785 -1.450142  0.9265 
Panel rho-Statistic -1.167564  0.1215 -1.366109  0.0860 
Panel PP-Statistic -9.846433  0.0000 -6.575441  0.0000 
Panel ADF-Statistic -6.731537  0.0000 -5.744146  0.0000 
Alternativehypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 
 Statistic Prob.   
Grouprho-Statistic  0.408184  0.6584   
Group PP-Statistic -8.015385  0.0000   
Group ADF-Statistic -5.321009  0.0000   
Tablo 6. ROE ile AR&GE Giderleri Arasındaki Pedroni Panel Eşbütünleşme Sonuçları 

(2008 – 2015 Verileri) 
 
Tablo 5’te Pedroni Koentegrasyon testine ilişkin sonuçlar yer almaktadır. Tablodan 
anlaşılacağı üzere ROE ile AR&GE giderleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı söz 
konusudur. Diğer bir ifadeyle AR&GE giderleri özsermaye verimliliğini uzun dönemde 
pozitif yönde etkilemektedir. 

 
PedroniResidualCointegration Test 
Series: ARGE ROE  
Date: 05/10/16   Time: 14:29 
Sample: 2008 2015 
Includedobservations: 128 
Cross-sectionsincluded: 10 (6 dropped) 
NullHypothesis: No cointegration 
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Trend assumption: No deterministictrend 
Automaticlaglengthselectionbased on SIC with a maxlag of 0 
Newey-West automaticbandwidthselectionandBartlettkernel 
Alternativehypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
    Weighted  
  Statistic Prob. Statistic Prob. 
Panel v-Statistic -0.789954  0.7852 -0.740073  0.7704 
Panel rho-Statistic  1.927107  0.9730  0.684707  0.7532 
Panel PP-Statistic  2.394363  0.9917 -0.525997  0.2994 
Panel ADF-
Statistic  2.468035  0.9932 -0.908502  0.1818 
Alternativehypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 
  Statistic Prob.   
Grouprho-Statistic  2.550239  0.9946   
Group PP-Statistic  1.143453  0.8736   
Group ADF-Statistic  1.541001  0.9383   

Tablo 7. AR&GE Giderleri ile ROE Arasındaki Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi 
Sonuçları (2008 – 2015 Verileri) 

 
Firma değerinin AR&GE giderleri ile ilişkisine dair Pedroni panel eşbütünleşme testine dair 
sonuçlar Tablo 7’de görülmektedir. Tablodan anlaşılacağı üzere AR&GE giderlerinin uzun 
dönemde ROE’yi etkilemesine karşılık; firma değerinin AR&GE giderleri ile uzun dönemli 
bir ilişkinin olmadığı açıkça gözlemlenmektedir. Başka bir deyişle firma değerinin artması 
özsermaye verimliliğini arttırmamaktadır. 

6. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Ekonomik büyümenin önemli göstergelerinden olan teknolojik gelişmeler özellikle bugünün 
dünyasında insan ihtiyaçlarının tam zamanında, yüksek kalitede ve etkin karşılanması 
açılarından önemli bir yere sahiptir. Japonya’da Sony, Almanya’da Mercedes gibi ileri 
teknoloji firmalarının bu ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir anlamda göstergeleri olmaları 
bakımından; teknoloji firmalarının bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin ve insan ihtiyaçlarının 
etkin karşılanması gibi açılardan sahip oldukları pozisyonun değerini sergileyen önemli 
faktörlerdendir. 

Bütün işletmelerde olduğu gibi teknoloji firmalarının başarılı olabilmesi birçok faktöre 
bağlıdır. Teknoloji firmalarının bilgiyle bütünleşik yapısı gereği başarılı olabilmelerinin 
önemli etkenlerinden biri olan araştırma ve geliştirme çalışmaları bu tarz firmalar için diğer 
faaliyetlerinin yanında ayrı bir yere sahiptir. 
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Bu çalışmada Teknoloji Firmalarının AR&GE giderlerinin sermaye verimliliğine etkisi 
araştırılmıştır. Bunun için Türkiye’de hisse senetleri BIST’te işlem gören 16 teknoloji 
firmasının verileri dikkate alınarak panel veri analizi yapılmıştır. Kullanılan verilere “Kamuyu 
Aydınlatma Platformu”ndan (www.kap.gov.tr) ulaşılmış olup; 16 teknoloji firmasına ait 
AR&GE giderleri ve ROE arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere IPS (2003) panel 
http://www.kap.gov.tr'den/ birim kök ve Pedroni panel eşbütünleşme testleri uygulanmıştır. 

IPS panel birim kök sınaması sonucunda AR&GE ve ROE serilerinde birim kök yani 
durağanlık sorunu gözlemlendiği için serilerin birincil farkları sınanmış ve serilerin birincil 
farklarının durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra seriler arasındaki 
ilişkinin analizinde heterojenliğe izin vermesi dolayısıyla literatürde en çok kullanılan 
kointegrasyon testlerinden olan Pedroni Panel Eşbütünleşme sınaması yapılmıştır. 
Eşbütünleşme sonucunda AR&GE giderlerinin sermaye kârlılığını uzun dönemde etkilediği 
görülürken firma değerinin artması durumunun özsermaye verimliliğini uzun dönemde 
etkilemediği anlaşılmıştır. 

Bu çalışma ülkelerin ekonomik göstergelerinin önemli elemanlarından olan teknolojik 
gelişmelerin AR&GE çalışmaları sayesinde ilerleme kaydedebileceği açısından başta 
teknoloji firmaları olmak üzere firmalara yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. 

Çalışma özelinde yapılan literatür taramasında Türkiye’de AR&GE giderleri ile işletme 
performansı arasındaki ilişkiyi araştıran sınırlı sayıda makale ve bildiri olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu tarz çalışmaların farklı bakış açılarıyla ve güvenilir testlerle yapılması 
özellikle teknoloji-yoğun firmalar için yol gösterici bir niteliğe sahiptir. Örneğin yönetim 
kurulu üyelerinin mühendislerden oluşması, cinsiyetleri ya da bu firmaların pazarlama ve 
reklam gibi faaliyetlerle AR&GE faaliyetleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaları bu firmalara 
özellikle yönetimsel olarak izleyecekleri yolun nasıl olabileceğini anlamaları açısından katkı 
sağlayabilecektir. 
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