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

Veysel Karsli**

Abstract
In this study, the observation reports prepared in 14 weeks‟ time in 2014-2015 education years by prospective
English teachers were examined to find out the voice quality preference of English teachers in eight different
high schools in Erzurum. With a case study design, observation reports were categorically aggregated suitable to
the pre-existing codes constructed by Pittam (1987). English teachers‟ aptitude and preference to use voice
quality under the pre-figured codes as breathy, whispery, creaky, nasal and tense voices were tried to be
identified within the evaluations of pre-service English teachers. The research findings showed that English
teachers tend to use breathy voice 5.3 percent; whispery voice 34 percent; creaky voice 0 percent; nasal voice 0
percent; tense voice 60.7 percent. The findings of this study also pointed out that tense, whispery and breathy
voices were more preferable among the English teachers in general because of whether their genetic familiarity
or personal choice. These findings were significant to determine the types of voice quality of teachers in English
as a Foreign Language (EFL) teaching context.
Keywords: Voice quality, prospective English teacher, observation report, voice types, English as a Foreign
Language

Öz

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SES KALİTESİ TERCİHLERİNİN ADAY İNGİLİZCE
ÖĞRETMENLERİNİN GÖZLEM RAPORLARINA GÖRE BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, Erzurum ilinde sekiz farklı liseden İngilizce öğretmenlerinin ses kalitesi tercihlerini belirlemek
için 2014-2015 eğitim yıllarında, aday İngilizce öğretmenlerinin hazırlamış olduğu 14 haftalık gözlem raporları
incelenmiştir. Bu gözlem raporları, durum çalışması deseninde, Pittam (1987) tarafından hazırlanmış mevcut
kodlara uygun olarak kategorik olarak ayrılmıştır. Aday İngilizce öğretmenlerinin değerlendirmeleri ekseninde,
okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin ses tonlamasındaki meyilleri ve tercihleri önceden belirlenmiş
hırıltılı/soluklu, fısıltılı, çatallı, burun/geniz ve yüksek/gergin ses başlıkları altında sınıflandırarak tanımlanmaya
çalışılmıştır. Araştırma sonuçları İngilizce öğretmenlerinin % 5,3 „ünün hırıltılı/soluklu sesi; %34‟ ünün fısıltılı
sesi; %0‟ının çatallı sesi, % 0‟ının burun/geniz sesi ve %60,7‟sinin de yüksek/gergin sesi kullanmaya meyilli
olduklarını göstermiştir. Bulgular hırıltılı/soluklu, fısıltılı ve yüksek/gergin sesin genetik yatkınlık veya kişisel
tercih olarak İngilizce öğretmenleri tarafından daha çok tercih edilen sesler olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular
İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği çevrede hangi ses kalitesi türünün tercih edildiğini göstermesi
açısından ayrıca önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Ses kalitesi, aday İngilizce öğretmeni, gözlem raporu, ses tipleri, yabancı dil olarak
İngilizce
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1. Introduction
The term “Voice Quality” has a variety of use areas in different types of branches as
Kreiman, Gerratt, Kempster, Erman, and Berke, stated its‟ being fundamentally perceptual in
nature (1993). These areas vary as voice over internet protocol (VoIP) (Sun & Ifeachor,
2004); pediatrics (Hartnich, 2002); packet base telephony (Jonssen, DeVlesschauwer , Büchli
and Petit, 2002); music (Omori, Kacker, Caroll, Riley, and Blaugrund, 1996); social
psychology (Scherer, 1978); phonetics (Catford, 1968; Esling, 1981; Nolan, 1982; Story &
Titze, 2002); otolaryngology (Allegra, Lombardo, La Boria, Rotundo, Bianco, Barrera,
Cuccunato, and Garozzo 2011; Delsupehe, Zink, Lejaegere and Bastian, 1999). Voice quality
functions communicatively in various ways within social interaction and it refers to various
types of vocal phenomena. Voice quality, at one level, refers to the characteristics of voice
that are present more or less all the time when an individual is speaking (Pittam, 1987).
Laryngeal qualities affect the quality of voice in short term, medium term and long
term (Biemans, 2000). Voice quality sometimes may function as linguistically, paralinguistically and extra-linguistically (Esling, 1981). Linguistic voice quality settings signal
the short term features of voice quality that endorse meaning through the order of
grammatical and phonological units. Para-linguistic settings that show medium term features
are related to emotional state or mood of a speaker in conversational context. For instance,
when a speaker is in anger loud, harsh and high voice is used (Lugger & Yang, 2007). Next,
when voice quality functions extra-linguistically, it reveals the long-term speech features to
identify or characterize the speakers and what sort of extra-linguistic elements they more or
less permanently have in their speech. According to a study constructed by Esling (1981) the
linguistic (short term) features or setting of voice quality interest English as a Second
Language (ESL) teachers, and may be both EFL and ESL teachers. In the same study he
divided laryngeal voice quality of the voice quality settings into two types as simple
phonation and compound phonation types. Whispery, creaky, breathy and harsh voices are
investigated under the latter subtitle.
Moreover, Catford (1968), Pittam (1987), Biemans (2000) and Kane & Gobl (2013)
have made discriminations of the compound phonation types more or less the same. Mostly
accepted five different voice types are the subject of this study and they are breathy, whispery,
creaky, nasal and tense voices. Firstly, in the articulation of breathy voice the vocal fold wide
separated with velocity turbulent flow (Catford, 1968). It is more often studied in the context
of gender and also known as “bedroom voice, a husky, relaxed, sexy way of speaking”
(Biemans, 2000). Second, the air in whispery voice escape audibly through the vocal folds,
but he tension in higher than breathy voice. It is known as library voice. Next, creaky voice is
known to act as a marker of the end of conversional turns (Duncan & Fiske, 1977) more
characteristics of male than female. It gives perceptual impression of running a stick along a
fence or slowly opening a door with creaky hinges (Beimans, 2000). Forth, the nasal voice is
an acoustic phenomenon arising from a supra-laryngeal event, chiefly, coupling of oral and
nasal cavities (Font, 1960 cited in Zaraich, Liss, Dorman, Case, LaPointe, and Beals, (2000).
The last and the fifth voice type is the tense voice is a sign of emotional stability, dominance
and extraversion, it is also seen as disciplined and controlled (Pittam, 1987). According to
Esling, it is associated with lower class background people (1978). Scherer and Giles also
2
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stated that active, dominant as well as disciplined and controlled speakers tend to have tense
voices (1979).
In this study, the linguistic aspect of voice quality and voice quality characteristics as a
personal marker which is difficult to be defined (Scherer & Giles, 1979) are going to be
discussed within the five voice type parameters determined by Pittam (1987) considering the
pre-service English teachers‟ observation reports. This study aims to find out the voice quality
preference of English teachers in eight different high schools in Erzurum by examining preservice English teachers 14-week observation reports. In sum, according to these observation
reports, the research findings are assumed to shed light upon two major questions: (1) what is
the voice quality perception of English teachers in high school? and (2) the reasons why
English teachers may use this type of voice quality?
2. Methodology
Participants of this study were 10 high school English teachers from different schools
in Erzurum. 7 of the participants were female and 3 of them were male English teachers. They
were all experienced teachers.
As for the data collection instrument, pre-service teachers‟ lesson observation reports
were used within a case study design. Pre-service teachers, to do this, were asked to observe
the participant teachers in terms of these sub-titles; motivation of teacher, equality attention,
body language of teacher, movement of teacher, act of teacher and students, error correction,
peer/self-correction, intonation of teacher, voice quality of teacher, observation of a student,
transition to the lesson, verbal/non-verbal reinforcement and evaluation of 14 weeks. Each
week they observed one of these sub-titles and transcribed them. During the observation
action, participant teachers were not aware of in what terms they were being observed.
Therefore they kept teaching as they used to do. For the purpose of this study we only
examined intonation and voice quality of participant teachers.
The collected data were analysed by two researchers through pre-existing codes of
Pittam (1987) as; tense, whispery, breathy, nasal and creaky voice to classify these codes in
the collected data, we examined observation reports of pre-service teachers and moreover we
reached numeric data in terms of participant teachers‟ use of those voice types.
3. Findings
Table 1 below shows the voice types used by participant teachers during the course of
lesson. According to the table, teachers use tense voice more often with a percentage of
%60.7. As can be seen, the number of tense voice used by participant teachers according to
the observation reports is 34 and is far more than other voice types. Another notable result is
that participant teachers use whispery voice with a percentage of %34 and use breathy voice
with a percentage of %5.3.
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Table 1. Voice Types According to Observation Reports
Report Tense
Whispery
Breathy
Number

Nasal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

Creaky

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
17

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
17

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

-

+
+
+
3

-

-

-

-

Table 1 also shows that the use of voice types varies according to the gender of
teacher. For instance male teachers use tense voice with a percentage of %63 and whispery
with %37 while female teachers use tense voice with a percentage of %58.7, whispery voice
with %31 and breathy voice with %10.3. It is important to say that male teachers use tense
and whispery voice, on the other hand female teachers use tense, whispery and breathy voice
during the course of lesson. However, according to the observation reports none of the
participant teachers use nasal and creaky voice.
Chart 1. General Voice Types Percentages
Breathy
5,3%

Whispery
34%

Voice Types

Nasal
Creaky
0%
0%

Tense
60,7%

observation reports of pre-service English teachers.

The pie chart reveals the general
perceptions of teachers‟ voice
quality more clearly and the biggest
part for the tense voice, second part
for whispery and the smallest part
for breathy voice. The other voice
types (nasal and creaky) were not
used by the participant English
teachers according to the 36

Within the use of tense voice quality among the other three voice types recorded in
observation reports: The pre-service teachers believe that English teachers used their voice to
4
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discipline the class and to stress importance of lesson topic. For instance, one pre-service
teacher said: “… the teacher used a normal voice but when there was a noise that was
annoying, the teacher increased her voice to attract attention… the teacher corrected the
pronunciation of students’ vocabulary with a high voice that everybody could hear.”
The use of whispery voice in the classroom that was recorded by another pre-service
teacher that: “…teacher was teaching with a low voice and students did not understand
anything, they started to talk to each other... it was like she was talking in the library.”
A third pre-service teacher said: “…teacher was sick and her voice was very low and,
no one understood what she tried to teach…” The use of breathy voice here associated with
the sickness of the teacher. Perhaps, in this case the use of this voice quality is not a
perception but an obligatory for the teacher.

4. Discussion
The findings of the study showed that during the course of lessons, teachers used
various voice types. They used tense, whispery and breathy voice types. According to
observation reports of pre-service teachers, teachers in Erzurum use tense, whispery and
breathy voice types with percentages of %60.7, %34 and %5.3 respectively.
Tense voice, the most commonly used voice type in Erzurum by English teachers, is
known for its being controlled, disciplined features besides its being a sign of emotional
stability, extraversion and dominance (Pittam, 1987). These definitions are suitable to the
general characteristics of Turkish education system and also in English language teaching
curriculum. In order to provide discipline and control in classroom and active, dominant
teachers prefer using this type of voice quality (Scherer and Giles, 1979). As this voice type
has relations to lower class background people (Esling, 1978), it can be estimated that a great
deal of teachers in Turkey are belonging to the lower class background people. In another
study done by Esling, he stated that “Turkish and Persian are cited as examples of where
articulation is performed by the tongue tip.” (1981). So, Turkish as a language prone to use of
tense voice in general considering its articulation place.
The tendency to use whispery voice comes in the second row in the perception of
English teachers in Erzurum. According to the observation reports English teachers preferred
this voice type in order to attract attention and not to become boring during the courses. The
voice is also known as library voice (Biemans, 2000). So, while students were doing the
exercises teachers tend to use this voice type in order not to interrupt the classroom
atmosphere.
The use of breathy voice that happen when the vocal fold wide separated with the
speed turbulent flow (Catford, 1968) was scarcely seen according to the observation reports of
pre-service English teachers. The records of this type of voice quality belong to the female
English teachers as it is more often studied in the context of gender (Biemans, 2000). But in
these reports, it is reported that the reason why teachers prefer to use breathy voice is
5
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associated with teachers‟ being ill, and having sore throat. So, health is an important factor to
determine the voice quality.
The other two types of voice quality (creaky and nasal) were not recorded in the
observation reports. Creaky voice is associated with the age factor; it is widely seen over 40
years old. In this study age is not taken into consideration but this result also shows that our
observed English teachers are not over 40 years old. None of the English teachers‟ voice gives
perceptual impression of running a stick along a fence or slowly opening a door with creaky
hinges (Beimans, 2000). Nasality is related to the oral and nasal cavities. It could be
associated with the disorders in these cavities. This situation was not recorded in the preservice English teachers‟ observation reports.
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KIBRIS’TA AZINLIKLAR VE KKTC’NĠNBÖLÜNMÜġ AZINLIĞI:
MARONĠTLER
Rıdvan BAL*
ÖZ
Doğu Akdeniz‟in en önemli bölgelerinden biri olan Kıbrıs Adası, tarihin her devresinde küresel güç
olmak isteyen devletlerin hedefi olmuştur. Mısırlılardan başlayarak çok sayıda devletin egemenliğinde kalan
Ada, hem Hristiyanlık hem de Müslümanlık için stratejik hedefler arasında da yer almış, böylelikle azınlık
toplumlarının oluşumuna da etki yapmıştır. 16 Ağustos 1960 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre özel
azınlık statüsüne tabi olan Ermeniler, Latinler (Roma Katolikleri) ve Maronitler (Maruniler), uzun yıllardır
parçası oldukları Kıbrıs‟ta varlıklarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında
Ermeniler ve Latinler tamamen Kıbrıs Rum toplumunun bir parçası olarak yaşamaya devam etme yönünde tercih
yaparak güneye göç etmiştir. Maronitlerin büyük çoğunluğu da güneye göç ederken, çok az bir bölümü Kıbrıs‟ın
Türk kesimindeki topraklarını terk etmeyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bünyesinde yaşamayı
seçmiştir.
Bu çalışmanın amacı; 1974‟ten beri özel ve tartışmalı bir yönetim yaşayan Kıbrıs‟taki azınlıkların
mevcut durumlarını incelemektir. Azınlık kavramının genel kabul görmüş açıklamalarının ifade edilmesi
yanında, yürürlükte bulunan hukuki mevzuat hükümleri esas alınmış; halen devam eden toplumlararası
görüşmelerde azınlıklara yönelik ne gibi çalışmalar yürütüldüğü konusunda yayımlanmış bir belge-bilgiye
ulaşılamamıştır. Kıbrıs‟taki azınlıkların genel olarak “mutsuz ve endişeli” bir gelecek kaygısı içinde
bulundukları, özellikle Kıbrıs‟ın Rum kesiminde yaşayanlarının tamamen “Rumlaşma” ve toplumsal özelliklerini
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kanısı oluşmuştur. KKTC‟de yaşayan ve Girne‟ye bağlı Koruçam
köyünde yaşamlarını devam ettiren 150 kadar Maronit, Arap kökenli Katolik Hristiyan bir toplum olarak
kendilerine özgü din, dil ve geleneklerini sürdürme mücadelesi içindedirler.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azınlıklar, Ermeni, Latin, Maronit,
Koruçam Köyü.
MINORITIES IN CYPRUS AND THE DIVIDED MINORITY IN THE TURKISH REPUBLIC
OF NORTHERN CYPRUS: MARONITES
ABSTRACT
Cyprus Island, which is one of the most important regions of the Eastern Mediterranean, has been the
target of governments seeking to become global powers in every period of history. Starting from the Egyptians,
the Island has also been a strategic target for both Christianity and Islam so has influenced the formation of
minority societies. According to the Constitution of the Republic of Cyprus dated 16 August 1960, Armenians,
Latins (Roman Catholics) and Maronites (Marunis), who are subjected to a special minority status, are trying to
maintain their presence in Cyprus. After 1974, while the vast majority of Maronites migrate to the south, very
few of them prefer to live in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) by not leaving the territory of the
Turkish part of Cyprus.
The purpose of this study is to examine the current situation of minorities in Cyprus (which has a
special and controversial administration since 1974). Besides the expression of the generally accepted
description of the concept of minority, legal provisions of the legislation in force have been taken into account.
Any information was not available about minorities ongoing inter-communal meetings. If you need to make an
assessment, in general, it can be said that, the minorities in Cyprus are “unhappy and anxious”. Especially the
ones living in the Greek part of the island are anxious about losing their social properties. In TRNC, about 150
*
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Maronites who continue their lives in the Koruçam village of Girne are in the struggle to maintain their unique
religion, language and traditions as a Catholic Christian community of Arab origin.
Keywords: Cyprus, Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), Minorities, Armenians, Latins, Maronites,
Koruçam Village.

GĠRĠġ
Stratejik ve jeopolitik özellikleri nedeniyle Doğu Akdeniz‟in en önemli noktalarından
biri olan Kıbrıs Adası, tarihin her devresinde küresel güç olmak isteyen devletlerin hedefi
olmuştur (Bkz. Resim-1: Kıbrıs Adası‟nın Konumu). Kıbrıs Türklerinin var olma
mücadelelerinin yanında, Türkiye‟ye olan coğrafi yakınlığından kaynaklanan güvenlik
gerekçeleri, Ada‟yı Türkiye Cumhuriyeti için diğer devletlerden daha kritik hale getirir.
1 Ağustos 1571 tarihinde Türk toprağı olmadan önce Mısırlılardan başlayıp çok sayıda
devlet tarafından yönetilen Kıbrıs, günümüzdeki azınlıkları için önem arz eden Hristiyanlık
tarihinde de kritik olaylara sahip olmuş bir adadır. Kıbrıs‟ta Hristiyanlık dini, Roma
döneminde görülmeye başlamış ve Havari Paul ile Aziz Barnabas tarafından tanıtılmıştır.
Hristiyanlığı bütün Ada‟ya yaymak için çalışan misyonerlerin etkili uğraşları neticesinde
Roma‟nın Kıbrıs Genel Valisi Sergius Paulus Roma İmparatorluğu‟nda Hristiyanlığı kabul
eden ilk soylu Romalı olmuş ve böylece Kıbrıs, Roma İmparatorluğu içinde Hristiyan birisi
tarafından yönetilen ilk yer olmuştur (http://users.metu.edu.tr/birten/luzinyan.html,
03.10.2016).
Bizans döneminde ise Ortodoks Kilisesi kurulmuş, bu süreçte Müslüman Araplar
tarafından dört defa kuşatılmak suretiyle vergiye bağlanmış özerk bir statü taşımıştır. 965
yılında Arapların Girit ve Kilikya bölgesinden uzaklaştırılmasıyla tekrar Bizans‟a
bağlanmıştır (Başbakanlık Devlet Arşivleri, 2000:10). Daha sonra Lüzinyan ve Venedik
egemenliğinde yaşayan Ada, 1571‟de Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1878‟de Osmanlı-Rus
savaşında sıkıntılı günler geçiren Osmanlı Devleti‟ne yardımı karşılığında Kıbrıs‟ı geçici süre
ile kiralayan İngiltere, 1960 yılına kadar Ada‟yı bir kraliyet kolonisi olarak yönetmiştir. Başlı
başına bir inceleme konusu olan İngiliz yönetiminin uygulamaları bir yana, Ada‟daki
azınlıkları ilgilendiren “Linobambaki” konusunda dikkat çekici değişimlere başlandı. Kıbrıs‟a
özgü bir terim olan Linobambaki, Osmanlı yönetiminde dış görünüşte İslamiyet‟i kabul etmiş
görünen, ancak gizlice Hristiyanlık inancını ve ibadet şekillerini, örf ve adetlerini yaşayan
kendini gizlemiş Hristiyanlara verilen isimdi. Linobambaki, keten ve pamuk sözcüklerinin
Yunanca karşılığı olan “lino (λινο)” ve “vamvaki (βάμβακοι)nin birleşiminden oluşan bir
sözcüktür. 1908 yılında Limasol Kraliyet Komiseri Ronald L.N.Mitchell de “Linobambaki
sapkınlığına” dikkat çekip bu konuda rapor kaleme aldı (Kyrris, 1996: 312). Kesin sayısı
bilinemeyen bu grup mensupları, görünür Müslümanlığı terk edip Hristiyanlık ve Elenliğe
geri dönüş yaptılar. 16 Ağustos 1960‟ta Kıbrıs Cumhuriyeti‟nin ilan edilmesiyle İngiliz
yönetimi sona erdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti‟nin ilan edilmesine ve yeni bir anayasa hazırlanmış olmasına
rağmen, Rumların anayasada değişiklik yapılarak Türk toplumunu neredeyse azınlık
durumuna getirme planlarıyla kısa sürede sıkıntı yaşanmaya başladı. Kıbrıs Türk toplumuna
yönelik terör eylemleriyle ortaya çıkan „Kıbrıs Sorunu‟na çözüm olmak amacıyla 1964 yılının
Mart ayından itibaren Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP-United Nations Peace
Keeping Force in Cyprus) Ada‟da konuşlansa da durum pek değişmedi. Hukuki ve adil bir
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paylaşım için gereken tarafsızlığı göstermeyen üçüncü ülkelerin olumsuz uygulamalarının da
etkisiyle, Kıbrıs Türklerine yönelik şiddet ve baskılar tehlikeli boyutlara ulaştı. Çok sayıda
Kıbrıs Türkü‟nün hayatını kaybettiği, çeşitli insanlık ve hukuk dışı eylemlere maruz kıldığı bu
yıllarda her türlü diplomatik yolu deneyerek çözüm arayan Türkiye başarılı olamadı. 1974
yılında Yunan cuntasının desteği ile ortaya çıkan yeni durum, Ada‟nın Yunanistan‟a
bağlanması ve Kıbrıs Türklerinin yok olma tehlikesini ortaya çıkardı. Bunun üzerine Türkiye,
19 Şubat 1959‟da Londra‟da imzalanan Garanti Antlaşmasının 3. Maddesinde belirtilen
garantörlük hakkına dayanarak, Kıbrıs Barış Harekâtını gerçekleştirdi. Kıbrıs Türklerini yok
olmaktan kurtaran ve günümüze kadar Ada‟da huzur içinde yaşamı sağlayan bu zorunlu ve
meşru girişimle Kıbrıs Adası fiili olarak ikiye bölündü (Bkz. Resim-2). Zorunluluktan
kaynaklanan bu bölünmeden Türkler ve Rumlar gibi, Ada nüfusunun çok az bir bölümünü
oluşturan azınlıklar da mağdur oldu.
Azınlık nedir? sorusuna cevap olacak çeşitli tanımlar yapılabilir. Bu bağlamda; BM
İnsan Hakları Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu
raportörü Francesco Capotorti tarafından 1978‟de önerilen bir tanım, daha sonra yapılmış
tanımlar için genel bir çerçeve oluşturmuştur. Buna göre azınlık: “...bir devletin nüfusunun
geri kalanına göre sayıca az olan, egemen konumda bulunmayan, -o devletin vatandaşı olanüyeleri nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere sahip olan ve
kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumaya yönelik, üstü örtülü de olsa, bir
dayanışma duygusu gösteren bir grup...” olarak tanımlanmıştır (Çavuşoğlu, 998: 95). Benzer
şekilde New Webster‟s Dictionary‟de “ a portion of the population differing from the majority
in race, religion, national origin or political affilication ( Nüfusun çoğunluğundan ırk, din,
ulusal köken veya politik eğilimleri nedeniyle sayıca az olanlar) şeklinde açıklama yer alır
(New Webster‟s Dictionary,1981: 954). Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Bir toplulukta
herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, çoğunluk karşıtı;
sosyolojik manada, bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayıca az olan topluluk”
(Türk Dil Kurumu, 2000: 102) olarak belirtilmiştir. Günümüzde ve muhtemelen yakın
gelecekte çerçevesi net olarak belirlenemeyecek olan azınlık kavramına sosyolojik ve
hukuksal bakımlardan tanımlama yapılmaya çalışılmaktadır. Azınlıkları genellikle “ezilmiş ya
da böyle bir algının varlığını içeren” topluluklar olarak ele alan görüşler de vardır. Diğer
yandan, KKTC‟nin varlığını kabul etmeyen ve Ada‟da sadece “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin var
olduğunu savunan bazı akademisyenlerin, Kuzey Kıbrıs‟ta yaşamlarını sürdüren Rumları,
Alevileri, Romanları ve Kürtleri de azınlık olarak değerlendirmesi manidardır (Dayıoğlu,
2014: xiv; Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, 2012: 11). Böyle bir değerlendirme, gerçekçi
bile kabul edilse, ucu açık ve siyasi görüşler doğrultusunda bir yoruma ulaşacağından,
devletlerin hukuki gerçekleri ve anayasal yapıları ile uyumlu olmayabilecektir. O nedenle bu
çalışma, sadece 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasında azınlık olarak yer almış ve
günümüzde Ada‟da var olan azınlık grupları incelemiştir.
Kıbrıs‟ta özel azınlık statüsüne tabi olan Ermeniler, Latinler (Roma Katolikleri) ve
Maronitler (Maruniler), uzun yıllardır parçası oldukları Ada‟da varlıklarını sürdürebilme
mücadelesine devam etmektedirler. 16 Ağustos 1960 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının
ikinci maddesi, Rum ve Türk Cemaatleri dışında kalan Cumhuriyet vatandaşı üç dini azınlık
grubu üyelerine, fert olarak veya dini grup halinde, istedikleri cemaate katılma hakkını
vermiştir (Atun, 2007: 64). Adadaki varlıkları uzun bir geçmişe dayanan Romanlar ise
Anayasa dışında bırakılmıştır. Anayasanın kabul edildiği tarihte Ermeniler 3628, Latinler
2000 ve Maronitler 2752 kişi olup üç azınlık grubu da Kıbrıs Rum toplumuna katılmayı
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seçmiştir (Kyle,1997: 33). 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında,
Ermeniler ve Latinler tamamen Kıbrıs Rum toplumunun ve dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum
Yönetiminin (GKRY) bir parçası olarak yaşamaya devam etmektedirler. Maronitlerin büyük
çoğunluğu ise Harekât sonrasında Rumlarla beraber yaşamayı tercih ederek güneye göç
ederken, çok az bir bölümü de Kıbrıs‟ın Türk kesimindeki topraklarını terk etmeyerek Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bünyesinde yaşamayı tercih ettiler.
KIBRIS’TA ERMENĠVE LATĠN AZINLIKLARI
Ermeniler: 6. yüzyıldan itibaren Kıbrıs‟taki varlıkları hakkında bilgiler bulunan Ermeniler,
savaş esirliği ve zorunlu göçler gibi nedenlerle Ada‟nın parçası olmuşlardır. Venediklilerin
yönetiminde Yunan ve Ortodoks baskısıyla “Yunanlaştırılmış” olarak belirli köylerde
yaşamaya zorlanan Ermeniler, Osmanlı Devleti‟nin egemenliği sürecinde ise her alanda
serbestlik kazanmışlardır. Uzun yıllar Rumlardan eziyet ve baskı gören Ermeni toplumu,
Türklerle beraber yaşamaya başladıktan sonra kimlik sorunu yaşamamış, komşuluk ilişkileri
gelişirken evlilikler de yapılmıştır (Hill, 2010: 281; Keser, 2015: 54). 1881 yılında 154 olarak
tespit edilen Ermeni nüfusu, Ada‟nın İngilizlere devrinden sonra özellikle Anadolu‟da
yaşanan Ermeni isyanları ve zorunlu göç uygulamaları nedeniyle artış göstermiştir (Şahin,
1988: 70-77). Osmanlı Devleti‟nde güven duyulan ve kritik görevlere dahi getirilen
Ermenilerin zamanla devlete karşı isyan derecesine varan eylemleri, doğal olarak toplumsal
ilişkileri ve günlük yaşamı da olumsuz yönde etkilemiştir (Siyasi göç hareketlerinin,
aralarında siyasi anlaşmazlıklar bulunan toplumlar/devletler arasında farklı değerlendirmelere
neden olması doğaldır. Dönemin şartları gereği yaşanmış olan üzüntü verici “zorunlu göç”
hareketin “sözde Ermeni soykırımı” olarak kabul görmesi tartışma konusudur. Bu konuda
siyasilerin değil tarihçilerin sahip olduğu bilgi ve belgelere dayanılarak çözüm bulunması
görüşünde olan Türkiye‟nin karşısında ciddi sayıda karşıt görüş sahibi devlet çıkmaktadır.
Bunlardan biri olan GKRY, Larnaka‟da bir soykırım anıtının temelini 2006 yılında
Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan‟a attırmış, 2008 yılında da anıtı Rum lider
Dimitris Hristofyas açmıştır). (Kıbrıs Star Gazetesi, 30.05.2008).
Ada‟da faaliyet gösteren Taşnak ve Hınçak örgütlenmeleri İngiltere ve Fransa
tarafından desteklenip korunurken, Fransa tarafından oluşturulan Ermeni Doğu Lejyonu
kampının Mağusa bölgesinde teşkili ciddi bir gelişme olmuştur. Benzer şekilde 1916 yılının
Ekim ayından itibaren, Çanakkale Cephesi başta olmak üzere çeşitli cephelerde esir alınmış
Türk askerleri için oluşturulan esir kampı da Mağusa‟nın Karakol bölgesinde açılmıştır
(Keser, 2000:11). Ancak zamanla kampta bulunan Ermenilerin civardaki Türk köylerine zarar
vermeye başlaması, aralarındaki ilişkilerin iyi olmasına rağmen Kıbrıslı Türklere
uyguladıkları gasp, dayak, soygun gibi kötü eylemler, kamp yöneticilerinin kamp hakkındaki
düşüncelerini yeniden değerlendirmelerine neden olmuştur. Bu arada 1921 Ankara
Antlaşması gerekçesi ile Ermeni kampının kapatılmasına karar verilmiştir. Kapatılan
kamptaki Ermenilerin Ada‟yı terk etmelerine izin verildiğinden bir grup Ermeni Ada‟dan
ayrılırken, Anadolu‟dan Kıbrıs‟a Ermeni göçü de devam etmiştir. Genellikle Lefkoşa‟ya
yerleşen Ermenilerin güçlü aile bağları oluşturduğu, mesleklerinin erbabı olarak usta
sayıldıkları anılarda yer alır. Pastırmacı, kazancı, kalaycı, bıçakçı, saatçi, tenekeci, bisikletçi,
terlikçi, mezeci, lokmacı ustalar yanında; anason ve kimyon ihracatı yapan, kimyasal madde
fabrikası gibi büyük ticari kuruluşları işleten Ermeniler de anımsanmaktadır. İlerleyen yıllarda
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benzer görünüm devam etmekle birlikte, sermaye gerektiren iş sahaları ile gelir seviyesini
artıran meslekler ve sanat dalları genellikle Ermeni ve Rum rekabetinde yürütülmüştür.
Hizber Hikmetağalar, ortamdaki genel ruh halini “…Rumlar iyi birer sanatkâr ve ticaret
adamı oldukları için Ermenileri istemezler ve kıskanırlardı. Ermeniler de bu adada iğreti
olduklarına bakmadan Rumları hiç çekemezler ve sevmezlerdi ama kimse de içindeki
duyguları ötekine belli etmezdi. Lakin Ermeni olsun, Rum olsun hepsinin de müşterek tarafı
Türklere olan husumetleriydi. Hepsi de asırlarca ekmeğini yedikleri Osmanlıya
düşmanlıktan bir an geri kalmazlardı…” ifadeleriyle kaleme almıştır (Hikmetağalar, 1996:
64-65). Günümüzde KKTC ile GKRY arasındaki sınır kapılarından biri olan “Lokmacı
Barikatı”nın adının, o bölgede yaşamış ve lokma ustası olan Kirkor isimli bir Ermeni‟den
geldiği
bir
söyleşide
belirtilmiştir
(https://www.stwing.upenn.edu/~durduran/hamambocu/authors/svg/svg11_20_2005.html,
15.10.2016). O yıllarda yaşananlar dikkate alındığında, Ada‟nın değişik bölgelerinde aynı
mahallelerde beraber yaşamış olan, benzer iş kollarında arkadaşlık yapmış, aynı okullara
gitmiş Türk ve Ermeniler arasında dostluk bağlarının geliştiği ve düşmanca davranışların pek
görülmediği söylenebilir. Ancak 1955 yılından itibaren yaşanmaya başlayan acı olaylar tüm
Ada halkını etkilemiş ve dostluklar yerini düşmanlığa ve bölünmelere bırakmıştır.
Rum EOKA örgütünün 1 Nisan 1955‟te başlayan terör saldırıları döneminde, bazı
Ermeniler yaşanılanlardan ve ortaya çıkan kargaşa ortamından etkilenerek yakınlarının
yaşadığı diğer ülkelere göç etmişlerdir (EOKA, (Εθνική Οργάνωσις Κσπρίων Αγωνιστών =
Ethniki Organosis Kyprion Agoniston) terör örgütü, Kıbrıslıların Milli Mücadele Örgütü
adıyla 1 Nisan 1955 tarihinden itibaren fiilen sahneye çıkmıştır). Dikkat çekici bir konu ise
Ermenilerin bir kısmının “self-determinasyon” girişimlerine destek vermesidir. Dahası, iki
Ermeni‟nin EOKA için bomba yapımında gönüllü olarak çalışması ve üç dört tanesinin de
Türklere yönelik silahlı tedhiş eylemlerinde bulunan grupların dağ kadrolarında görev almış
olmasıdır (Keser, 2016:79). Uzun yıllar aynı mahallelerde yaşamış, aynı havayı solumuş Türk
ve Ermeni toplumları, Kıbrıs Rumlarının başlatmış olduğu istikrarsızlık düzeninden
etkilendiler ve birbirlerinden ayrıldılar. Ermeni ileri gelenleri, yaşanan gelişmelerden Ada dışı
bazı güçler ile içerideki bazı kesimlerin sorumluluğunu görerek, sakinlik tavsiyelerinde
bulundular (Special News Bulletin,1965: b). Herhangi bir silahlı gücü olmayan Ermenilerin
ve sahip oldukları taşınmazların emniyete alınması, Lefkoşa‟da konuşlu bulunan Kıbrıs Türk
Kuvvetleri Alayı (KTKA) tarafından sağlanmıştır (6-19 Şubat 1959 tarihli Zürih ve Londra
Anlaşmaları ile hayata geçirilen “Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye Arasına
İmzalanan İttifak Antlaşması” gereği; Kıbrıs‟ta kurulacak olan Üçlü Karargâha Türkiye 650
kişilik bir subay, astsubay ve erbaş/erden oluşan bu alayı katılmıştır). Bu topluma ait
taşınmazların korunması için Türkiye ve KKTC yetkilileri gereken özeni göstermişlerdir.
Lefkoşa‟nın Türk kesiminde kalan Melikyan-Ouzouinan İlkokulu ve Sourp Asdvadzadzin
Kilisesi, onarımlarından sonra Ermenilere devredilmiştir. Bu konuda Türk makamlarının
ilgisiz davrandığı ve Surp Magar Ermeni Manastırının yarı harabe durumuna döndüğünü
savunan görüşler de vardır. 11 Mayıs 2014‟te yaklaşık 500 Ermeni‟nin katılımıyla bir ayin
düzenlendiğini vurgulayan bu görüş, Ada‟nın günümüzdeki durumunu göz ardı ederek 1960
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası maddeleri çerçevesinde bir azınlık değerlendirmesi
yapmaktadır (http://www.agos.com.tr/tr/yazi/10146/kuzey-kibrista-hiristiyanlar-yari-vatandas,
1.10.2016).
Barış Harekâtından sonra tamamı güneye göç eden Ermenilerin bugünkü nüfusu 2.500
kişi civarındadır. Ermenilerin, bünyesinde kalmayı tercih ettikleri GKRY Temsilciler
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Meclisi‟nde bir temsilcileri vardır. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasında da yer almış olan
azınlıkların mecliste birer temsilci ile temsil edilmesi hakkı, günümüzde GKRY Temsilciler
Meclisi‟nde de sürdürülmektedir. Ermeni, Latin ve Maronit azınlıklarının meclisteki
temsilcileri, GKRY‟nin tüm devlet organlarına istek ve şikâyetlerini aktarabilmektedirler.
Ancak bu kişilerin Temsilciler Meclisi‟nde oy kullanmaları ve konuşma yapma hakları
yoktur. Bu durumun mecliste yer alma özelliğini ortadan kaldırdığından ve siyasi
pozisyonlarının yetersiz ve önemsiz hale geldiğinden şikâyet etmektedirler. Toplumun dini
ihtiyaçları doğrultusunda Lefkoşa‟da bulunan ve Kilikya Katolik Patrikhanesi‟ne bağlı Kıbrıs
Ermeni Kilisesi‟nin bir yerel piskoposu bulunmaktadır. Güney Kıbrıs‟taki Ermeniler günlük
yaşamlarında Rumca konuşmakta olsalar da genellikle dini toplantılarda ve ibadetlerinde
Ermenice kullanmaya devam etmektedirler (Kyriakou ve Kaya, 2011: 15). Kıbrıs‟taki
azınlıkların hakları ve genel durumları dünya kamuoyu tarafından da izlenmekte, İngiltere
kaynaklı “Minority Rights Group” tarafından çeşitli dönemlerde raporlar hazırlatılarak
ilgililere aktarılmaktadır. İlk bakışta kulağa hoş gelen bu kurumsal çalışmaların AB
ülkelerinden belirli kişi ve şirket fonları ile ABD elçiliği desteği ile oluşturulması, tarafsızlık
ve güvenirlikleri konusunda şüpheler uyandırabilmektedir. Öyle ki; GKRY Temsilciler
Meclisi‟ndeki Ermeni temsilcisi olan Vartkes Mahtesyan‟ın: “…Ermenilerin Türkiye işgali
altındaki bölgelerde çok sayıda malları bulunduğunu, fakat işgal sebebiyle bunlardan
yararlanamadıklarını…” şeklindeki görüşü, bu raporlardan birinde yer almaktadır (Kyriakou
ve Kaya, 2011: 15). Bir azınlık temsilcisinin Ada‟nın kuzeyindeki mevcut durumu “Türk
işgali” olarak değerlendirmesi, tarafsızlık ilkelerine aykırı görülebilir. Ancak Ermeni
toplumunu haklarını koruması yönünden doğru olduğu kabul edilerek konu iyice
araştırılmalıdır. Bu konuda yapılmış müracaatlar varsa ve ne gibi süreç işlemişse uluslararası
kamuoyuna anlatılmalıdır. Haklarına tecavüz söz konusu ise mutlaka hukuki işlemler yerine
getirilmeli ve Ermeni toplumunun haklarına saygı gösterilmelidir.
Latinler (Roma Katolikleri): Lüzinyan Dönemi, Kıbrıs‟ta Katolik Hristiyanlar için önemli
bir süreç sağlamıştır. Templar Şövalyelerinin ayrılmasından sonra I. Richard (Aslan Yürekli
Richard) 1192 yılında Kıbrıs‟ı Kudüslü bir yönetici olan Fransız Guy de Lusignan
(Lüzinyan)‟a teslim etmişti. Yeni bir hanedan oluşturan ve öncelikle Filistin‟den kendi
adamlarını getiren Guy de Lüzinyan, bir Katolik olmasına rağmen, Kıbrıs‟ta hâkim din olan
Ortodoksluğa toleranslı davranmıştı. Fakat ölümünden sonra yerine geçen
kardeşi Amaury aynı şekilde davranmamış ve Katoliklik egemen hale gelmişti. Latin
papazların Kıbrıs Kilisesinin kontrolünü elde etmek için uyguladığı baskı, Kıbrıslıların
Lüzinyanlar‟a karşı tepkisini de artırmıştı ancak 1260‟da Papa IV. Alexander, Bulla
Cypria (Kıbrıs Mührü) yayınlayarak Latin Kilisesi‟nin Kıbrıs‟ın resmi kilisesi olduğunu ilan
etmişti (http://countrystudies.us/cyprus, 27.10.2016). Bu arada Suriye‟deki Latin
Hristiyanların mallarını korumaları için verdikleri mücadeleye destek olan Lüzinyan kralları
Mısır‟ı yöneten Memluklere karşı çıkmıştır. Kıbrıs‟ın Müslümanlara karşı yapılan savaşların
üssü haline gelmesi Kıbrıs ve krallarına, Avrupa‟daki hanedanlar arasında önem
kazandırmıştır. Ada‟da yapılan işler, dini yapılar ve refah seviyesi, tüccar, girişimci gibi
Avrupalıların dikkatini çekerken, ortaya çıkan olumlu gelişmelerle diğer devletlerin de hedefi
olmasına yol açtı. Özellikle İtalyan cumhuriyetlerinden Venedik ve Cenevizli tüccarlar büyük
yatırımlar yapmış ve hatta Mağusa, tehdit ile 1372 yılında Cenevizlilere bırakılmıştı. Zamanla
ortaya çıkan ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle otoritesini kaybeden Lüzinyanlar, her
alanda Venediklilerin kontrolü altına girmeye başlamış ve nihayet 1489 yılında tamamen
13
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Venedik egemenliği başlamıştır. Kıbrıs‟ta Venediklilerin egemen olduğu dönemde
Lüzinyanlar Ada‟yı terk etmemişler, sahip oldukları topraklarda eskisi gibi yaşamaya devam
etmişlerdir. Nüfuslarındaki azalmaya karşılık Ada‟daki varlıklarını hep muhafaza eden bu
Hristiyan topluluk, 1571 yılından sonra da Kıbrıs‟ın bir parçası olarak varlığını
sürdürebilmiştir.
Fetih sonrası yapılan bir nüfus sayımında Hristiyan nüfus yaklaşık 150.000 kişi olarak
belirlenmişti. Devlete ait 246 köyde ve Latin Kilisesi ile Latin asillerinin mülkiyetindeki 567
köyde yaşayan köylülerin kendi mülkiyetinde toprağı yoktu. Osmanlı egemenliği başladığı
zaman, Müslümanlığı ya da Ortodoksluğu kabul etme koşuluyla Kıbrıs'ta kalabilecekleri
belirtilen Latinlerin bir bölümü, Katolik Kilisesinin kapatılacağı ve sıkıntılı bir düzen
yaşanacağı endişesiyle Ada‟yı terk etti. Kalanlar da Müslüman veya Ortodoks olarak
yaşamaya devam ettiler. Bu arada zorunlu olarak din ve mezhep değiştiren çok sayıda Katolik
de gizli olarak eski ibadet düzenini devam ettirdi. Kiliseye ve ona ait topraklara el konması,
birkaç yıl sonra Venediklilerle yapılan bir anlaşma ile iptal edildi ve bazı toprak sahiplerine
mülkleri iade edildi. Vergilerini ödemek ve belirlenen kurallara uymak koşulu ile Kilise de
faaliyetlerinde serbest bırakıldı. 18.yüzyıl sonlarına doğru tekrar canlanma gösteren Latin
toplumu, zamanla yaşadıkları bölgelerde, özellikle Larnaka şehrinde üst tabaka oluşturdu.
Genellikle varlıklı ailelerden oluşan Latin toplumunun 1960 yılında 4500 kadar olan nüfusu
günümüzde 1500 kişi kadardır (Rakamlar çeşitli kaynaklarda farklılıklar göstermektedir.
GKRY tarafından Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşmesi Danışma
Komitesi‟ne sunulan İkinci Raporda 1991 yılında resmi nüfusları 250 kişi gözükürken, bizzat
cemaat tarafından yürütülen bir araştırmada bu sayının 900‟e yakın olduğu belirtilmektedir.
Bir başka kaynak ise bugün adada daimî olarak ikamet eden Roma Katoliklerinin toplam
sayısını 7000 olarak vermektedir. (http://www.latincatholicsofcyprus.com/cgibin/hweb?A=5&-V=history, 26.09.2016; Kyriakou ve Kaya, 2011: 16). 1960 Anayasası gereği azınlık
toplumlarından biri olarak belirlenen Latinler, Kıbrıs Rumları ile birlikte yaşama yönünde
tercih bildirerek tamamen Ada‟nın güneyinde yerleşmişlerdir. Kudüs‟teki Latin Patrikliği‟ne
bağlı olan Latin Kilisesinde ibadetlerini gerçekleştiren Latinler, Lefkoşa ve Leymosun'daki
Terra Santa Lisesi ile Fransız rahibelerince yönetilen Lefkoşa ve Larnaka'daki St. Joseph
Liseleri örneğinde olduğu gibi, eğitim alanında kayda değer çalışmalar yürütmektedirler
(An,1999: 14-26).
Genel olarak Rumca konuşan bu grup, kendilerinin “Latin” olarak anılmasında bir
eksiklik olduğunu savunmakta ve “Roma Katolikleri” ifadesinin daha doğru bir tanıtım
olduğu düşüncesindedirler GKRY Temsilciler Meclisinde bir temsilci olmasına karşılık oy
hakkı bulunmayan Benito Antonio Mantovani, kendisini “…cemaat üyelerinin siyasi
temsilcisi olarak değil de dini grubun üyeleri ile hükümet arasında kendilerini ilgilendiren
konular hakkında bağlantı halkası…” olarak tanımlayarak konumundan memnuniyetsizliğini
belirtmiştir. Toplumun haklarına genel olarak saygı gösterildiğini ve dini ibadetleri yönünde
hiçbir sorun veya engel bulunmadığını dile getiren temsilcinin aksine; Latin Cemaati Gençlik
Örgütü başkanı Sophie Tsouris, GKRY‟deki eğitim sisteminin Ortodoks merkezli olduğunu,
bu nedenle de Katolikliğin tamamen yok sayıldığını vurgulamıştır (Kyriakou ve Kaya, 2011:
16). Ada‟nın kuzeyinde ise günümüzde herhangi bir Latin varlığı tespit edilememiş, KKTC
nüfus sayımlarında belirtilmiş herhangi bir “Latin” kaydına rastlanmamıştır.
MARONĠTLER (MARUNĠLER)
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Ermeniler ve Latinlerle birlikte Kıbrıs‟ta özel azınlık statüsüne sahip bir toplum olan
Maronitler, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde Kıbrıs‟ın kuzey batısındaki Koruçam
(Kormacit) ve çevresindeki köylerde yerleşmişlerdi. Büyük bir çoğunluğu Harekât sonrasında
Rumlarla beraber yaşamayı tercih ederek güneye göç ederken, çok az bir bölümü de Kuzey
Kıbrıs‟ta kalmayı tercih ettiler. Bazı kaynaklarda “Maruniler” olarak da yer alan ve bu
çalışmada “Maronit” olarak incelenen topluluğun orta yaş ve üzeri kişilerden oluşan yüz elli
kadarı, Girne‟nin kuzey batısındaki Koruçam‟da yaşamlarını sürdürmektedir.
Orta Doğu ve özellikle Lübnan tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Maronitler
hakkında 15. yüzyıla kadar yapılan çalışmalar, genellikle efsane, menkıbe aktarımı şeklinde
olmuştur. Bu konuda ilk defa bilimsel çalışmalar, Maronit tarihinin babası olarak bilinen
İstefan ed-Duveyhi (Istifan al-Duwayhi) ile başlamıştır. 1629‟da doğan Duveyhi, 1670–1704
yılları arasında Maronit Patrikliği görevini yürütmüş, bir tarihçi olarak verdiği eserlerin
yanında, kendi topluluğunun etkileşim içerisinde olduğu diğer inanç ve kültür grupları
hakkında da bilgiler aktarmıştır. Lübnan ve Maronit tarihi hakkında çok sayıda önemli eser
bırakan Duveyhi‟nin “Tarih-i et-Ta‟ife el-Maruniyye (Beyrut 1890)” ve “Tarih-i el-Ezmine
(Beyrut-1950)” adlı eserleri bunların arasında en önemlileri sayılmaktadır (Salibi, 1957:288).
Tarih-i et-Ta‟ife el-Maruniyye adlı eseri genel bir Maronit tarihi kitabı iken, Tarih-i elEzmine adlı eserinde I. Haçlı seferinden kendi dönemine kadar olan Lübnan ve Maronit tarihi
ile ilgili olayları incelemiştir (Işık, 2005:224). Maronit sözcüğünün kaynağı konusunda çeşitli
görüşler mevcuttur. Suriye topraklarında yaşamış dinî liderlerden biri olan Aziz St. Maron'un
takipçilerine verilen isim olduğu; ya da Antakya Patrikliği yapmış olan John Marun‟dan
kaynaklandığı kabul edilir. İsmin kaynağı konusunda yaygın olan diğer bir kanaat, “Rabbimiz
İsa Mesih” anlamı taşıyan “Maran” sözcüğünden türediğidir (Işık, 2003: 21).
Süryani kökenli oldukları yönünde de görüşlerin bulunduğu bu Arap topluluğu, 4. - 5.
yüzyıllarda düşman toplulukların baskılarına maruz kalarak yaşadıkları topraklardan ayrılmak
zorunda kalıp, Lübnan dağlarında kendilerine yeni bir yaşam alanı belirlemişlerdi. Zamanla
bir kısmının (buralarda da) güvenli bir ortam bulamayarak Lübnan‟dan ayrılıp Kıbrıs‟a göç
ettiği Maronitler, Arap kökenli Katolik Hıristiyan bir toplumdur. Göç sürecinin yanında
Lüzinyan döneminde paralı askerler olarak da Kıbrıs‟a yerleşen ve 7. yüzyıldan itibaren
Ada‟da bulunan Maronitlerin, 12. yüzyıldan başlayarak etnik bir topluluk oluşturduğu
yönünde bilgiler mevcuttur (Şengil, 2010: 2).
KKTC’de Maronitler: Kıbrıs‟ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiği dönemde
otuz kadar Maronit köyünün var olduğu, Maronit Başpiskoposunun da Karpaşa bölgesindeki
manastırda bulunduğu bilgileri vardır. Devam eden savaşlar, Ada‟da uygulanan vergi sistemi
gibi kaçınılmaz ve normal gelişmelerle Maronit köylerinin sayısı azalmış, Başpiskopos
Lübnan‟a göç etmiş ve Maronit nüfusunda kayda değer bir azalma olmuştur. İlk bakışta
toplumlar arası savaşlar ve etnik düşüncelerden kaynaklandığı düşünülen bu azalmanın,
sadece ölümler ve göçlerden etkilenmediği görülmektedir. Bu olaylara ek olarak, Ortodoks
Hıristiyanlığa geçerek Rum toplumuyla bütünleşenlerin sayısının oldukça fazla olduğu, hatta
bir kısım Maronitin Osmanlı egemenliği sürecinde İslamiyet‟i seçerek Türk toplumu içinde
yer aldığı ileri sürülmektedir. Müslümanlığın tercih edilmesinde Osmanlı yönetiminin
uyguladığı vergilendirme sistemi de etkili olmuştur. Bazı Maronitler, kendilerine ağır gelen
vergi yükünden kurtulmak için Müslüman olmuş, ancak Hıristiyanlık inançlarından ve
toplumlarının eski dönemlerine ait geleneklerinden vazgeçmemişlerdi. Lefkoşa civarında
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yerleşmiş bu grup, erkek çocuklarını sünnet ettirirken vaftiz inancını da devam ettirmiştir
(Gürkan, 2006: 163).
Kıbrıs Cumhuriyeti‟nin ilan edildiği 1960 yılından sonra yapılan nüfus sayımında
Ada‟daki Maronit nüfusunun 2750 olduğu kaydedilmişti. Bugün ise bu sayı 4-5 bin kadar
olup topluluk nüfusunun tamamına yakını Güney Kıbrıs‟ta yaşamaktadır. Ada‟nın
kuzeyindeki Maronitler, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde, Kıbrıs‟ın kuzey batı
bölümünde yer alan Koruçam, Özhan, Karpaşa ve Gürpınar köylerinde (Resim-3‟te
gösterildiği gibi), yaşamaktaydı. Harekât sonrası çok az bir kısmı Koruçam, Karpaşa ve
Özhan‟da kalmış hemen hemen tamamı Rum toplumu ile yaşamayı tercih ederek güneye göç
etmiştir. 1975 yılında yapılan nüfus sayımında 900 kadar Maronitin yaşadığı belirlenen
KKTC topraklarında günümüzde 150 kadar Maronit bulunmaktadır (Şengil, 2010: 2). KKTC
vatandaşlığına sahip Maronit sayısının ise 400 kişi kadar olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede
yaşayan Rum ve Maronitlere verilmek üzere belirlenmiş “Mavi Kimlik Kartı” sahipleri,
seçme-seçilme ve askerlik gibi temel vatandaşlık görevleri hariç tüm vatandaşlık haklarından
yararlanabilmektedirler. 2005-2010 yılları arasında Mavi Kimlik Kartı alan Maronit
sayısındaki artış dikkat çekicidir. Koruçam bölgesindeki arazilerin KKTC vatandaşı olan
Maronitlere iade edileceği kararlaştırılınca, kart alabilmek için müracaat sayısında artış
olmuştur. En fazla Maronit nüfusun yaşadığı Koruçam dışındaki köyler, Türk Silahlı
Kuvvetleri‟nin güvenlik bölgesi içerisindedir. Bu durumun Maronit toplumunun ibadet
isteklerini olumsuz etkileyip etkilemediğini inceleyen Şengil, tez çalışması sırasında
köylülerle yaptığı görüşmeler sonucunda, Maronitlerin 1974 yılından beri dinî ibadetlerini
yerine getirme konusunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını tespit etmiştir.
Askerlerin kontrolündeki köylerde izin alınmak suretiyle ibadet serbesttir ve kullanıma kapalı
alanlarda ibadete izin uygulaması devam etmektedir. Nitekim Maronit toplumunun dinî lideri
olan Antakya Piskoposu Boutros Rai, 11-12 Şubat 2012 tarihlerinde KKTC topraklarında
gerçekleştirilen dinî törenlere katılmış, ancak devlet yetkililerini ziyaret etmeden ve KKTC‟de
konaklamadan ayrılmıştır.

Suriye

Türkiye

Lübnan
İsrail
Kıbrıs

Resim 1: Kıbrıs Adası‟nın Konumu
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Resim 2: Kıbrıs‟ta Türk ve Rum Toplumlarının Egemenlik Bölgeleri

Resim 3: Kuzey Kıbrıs‟taki Maronit Köyleri
(Harita: KKTC Harita Dairesi, 2002;
ĠĢare
tleme: Rıdvan Bal)
Hristiyanların doğu grubuna mensup olmakla beraber Papalığa bağlı olan Maronitler,
hiyerarşi ve ibadet şekli olarak diğer bazı Doğu Hristiyan topluluklarından farklılık gösterir.
Roma teolojisi ve geleneklerinden derlenmiş olan ayinlerin yanında, kendilerine özgü
uygulamalar da görülür. Maronit kiliseleri içinde en yüksek otorite patrik olup bu makam
Roma Kilisesi‟nin kardinallerine eşittir. Günlük yaşamlarının birer parçası olan dinî
uygulamalar kapsamında Maronitler şu ayinleri yerine getirirler (Şengil, 2010: 97-113):
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Evharistiya- Qurbono Ayini (Ekmek-Şarap Ayini): Qurbono yerine kullanılan
geleneksel bir adlandırmadır. Diğer kiliselerde olduğu gibi, Maronitlerde de Qurbono
Ayininin ayrı bir önemi vardır ve İsa‟nın havarileriyle birlikte yediği “Son Yemeğin”
hatırasına kutlanmaktadır. İsa‟nın oluşturduğu dinsel ayinlerden biri olarak kabul edilen
qurbono, adak anlamına gelir ve Tanrıya sunulan şey anlamına gelen kelime, İncillerde geçen
„kurban‟ kelimesi ile aynı kökten türetilmiştir. Qurbono‟da kullanılan ekmek ve şarap,
Tanrının et ve kanının basit bir sembolü değil, bizzat kendisi olarak kabul edilir. Bunu yiyerek
Tanrının varlığına iştirak edilmiş ve inananlar arasında gerçek kardeşlik gerçekleştirilmiş
olur.
Vaftiz Ayini: Diğer kiliselerde olduğu gibi, Maronit Kilisesinde de vaftiz, dine giriş
ayini olarak kabul edilir ve günümüzde Latin Kilisesinde olduğu gibi uygulanır. Çocukların
doğumundan 40 gün geçmeden vaftiz edilmeleri bir gelenektir.
Konfirmasyon Ayini: Hristiyan ilahiyatında bu kavram, vaftizi pekiştirme ayini
olarak da bilinmektedir. Konfirmasyon, daha önce vaftiz olmuş ergenlerin imanlarının papaz
tarafından onaylanması demektir. Vaftiz, kişinin günahlarından arınması için gereklidir.
Rahip Takdisi: Hristiyanlıkta genel olarak vaftiz olmakla bir kişinin, kilisedeki
hizmetleri ve rahiplik görevlerini üstlenmiş olduğuna ve Yeni Ahit‟te ifade edilen İsa Mesih‟in
rahiplik görevini paylaşmış olduklarına inanılmaktadır.
Hasta Yağlama Ayini: Kilise kutsal yağla yağlamanın hastanın sıkıntılarını
gidermeye vesile olduğunu kabul ederek, bu ayini şifa verme ve iyileştirme fonksiyonu üzerine
bina etmiştir. Papaz tarafından yağlanan hasta, manevî bakımdan ölüme ya da yeniden sosyal
hayata hazırlanır ve Mesih‟in çektiği ıstırabı yaşayarak tecrübe eder. Böylece, yağlama,
hastanın çektiği acıların dinmesi için bir vesile olduğu gibi, günahlarından da kurtulmasına
yardımcı olur. Kutsal yağla yağlanan hasta, İsa‟nın çektiği acıları hissetmek suretiyle, ölüme
veya dirilişe hazırlanmakta ve bu yağlama vasıtasıyla hem günahlarından kurtulmakta hem
de sağlığına kavuşmak için manevî bir güç kazanmaktadır.
Ayrıca günlük yaşam içerisinde Tövbe, Evlilik ve Ölüm törenleri de bulunmaktadır.
Maronit Köyleri
Koruçam Köyü: KKTC topraklarındaki dört Maronit köyünün en büyüğü olan ve topluluğun
merkezi kabul edilen Koruçam Köyü, Girne‟nin 35 km. batısında yer alır. Yerleşim birimleri
isimlerinin Türkçeleştirilmesi sürecinden önce “Kormakitis - Kormaciti – Kormacit”
isimleriyle anılan köyün isminin kaynağı hakkında değişik rivayetler mevcuttur. Bir rivayete
göre köyün adı “Koura” sözcüğünden kaynaklanmış. Lübnan'da Maronitlerin yaşadığı bir
kasaba olan Koura‟dan göç ederek Kıbrıs‟a gelen halk, yeni yerleştikleri bölgeye aynı ismi
vererek vatan hasretini dindirmeyi düşünmüşler. “Koura‟dan geldim ama toprağım gelmedi”
anlamına gelen “Koura Macidi” ismini kullanmışlar (Gürel, 10.04.2005). Benzer şekilde
Lübnan‟da “Kour Majit” isimli köyden göç ettikleri için bu ismin tercih edildiği de yüksek
kabul görmektedir. Bir diğer rivayete göre, Maronitlerin yaşadığı “Kormia” şehrinin korsanlar
tarafından zarara uğratılması nedeniyle yeni bir yerleşim yeri oluşturdukları, bu yerin adını
yeni Kormia anlamında “Kormia Jtite” olarak seçtikleri kabul edilir. Dinî ağırlıklı bir rivayet
ise Aziz Barnabas‟ın biyografisinde adı geçen ve onun tarafından ziyaret edildiğine inanılan
bir köy olan “Kormakitis”in adından bahseder. Rivayetlerin ortak yönü, Maronitlerin sık sık
göç yaşayan bir toplum olması nedeniyle yeni yerleştikleri yerlere, Lübnan‟daki yaşam
merkezlerinin isimlerinin verilmesidir.
18

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Koruçam köyünde yaşayan Maronitler, genellikle yaşlı emekliler olup çiftçilikle
uğraşmaktadırlar. Oldukça verimli topraklara sahip olan köy, hafta sonları GKRY‟den gelen
Maronitlerin ziyaretiyle kalabalıklaşmakta, özel ve kutsal sayılan günlerde gerçekleştirilen
katılımcılarla birkaç bin Maronit bir araya gelebilmektedir. Verimli tarım ve hayvancılık
arazisine sahip olan köyde, geleneksel Kıbrıs mimarisinin örneklerini sergileyen köy evleri
görülür. Uzun süre bakımsız kalmış evlerin bakım onarım işlemlerine başlanmış olmasıyla
daha güzel bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Köyde; Aziz George Katedrali, Aziz George
Şapeli ve bu şapelin sahildeki bölümü, Fransisken Kardeşler Manastırı, Aziz Meryem
Şapelinde dinî ibadetler yerine getirilmektedir.
KarpaĢaKöyü: Maronit köyleri arasından en az nüfusa sahip olmuş köy olan Karpaşa‟nın
adının Türkçe kökenli “Kurp Asya” olduğu ve Yakın Asya anlamına geldiği kabul
edilmektedir. Günümüzde sadece 12 kişinin yaşadığı bilinen köy, hafta sonu güney kesimden
gelen Rum Maronitlerle kalabalıklaşmaktadır. Karpaşa köyünde kutsal mekân olarak, Kutsal
Haç Kilisesi yer almaktadır.
Özhan Köyü: Koruçam köyünden sonra Kıbrıs‟taki en büyük Maronit köyü olan Özhan,
1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonra Türk askeri bölgesinde içinde kalmış ve sadece bir
Maronitin yaşadığı bilinen bir köydür. Köyün girişindeki kontrol noktasından giriş çıkış
yapılan köyde, Maronitler pazar günleri ayinlerini yapabilmekte, izin almak suretiyle köye
girebilmektedirler. Maronit kaynaklarında, yerleşim birimlerinin adlarının değiştirilmesinden
önce “Asomatos” olan köyün adının kaynağı hakkında iki rivayet vardır. Birinci rivayete
göre, Kıbrıs‟ta iki adet aynı adı taşıyan köy vardır. Michael ve Gabriel adlı baş meleklerin
“Asomatoi” olarak anılması nedeniyle, köyün adı bunlardan birine ithaf olunmuştur. Diğer bir
bilgiye göre, köye ilk yerleşenler Lübnan‟ın Zbayel bölgesinde bulunan “Siamat” isimli
köyden göç etmişlerdir. Arapçada Siamat kelimesinin karşılığının Rumca “Asomatos”
anlamına gelmesi nedeniyle bu isim seçilmiştir. Köyde, köyün koruyucu azizi olan Baş melek
Michael‟e ithaf edilen, 1774 yılında inşa edilmiş Baş melek Michael Kilisesi bulunmaktadır.
Gürpınar Köyü: Coğrafi düzenlemelerle Lefkoşa‟ya bağlı bir köy olarak kalan Gürpınar,
günümüzde boşaltılmış bir köydür. Azize Marina‟ya ithaf edilmiş kiliselerin bulunduğu
köyde, Maronitlerle evlilik bağı yaşamış Türk ailelerin de bulunduğu ancak 1963 yılında
yaşanan Rum katliamları sürecinde köyden ayrıldıkları belirtilmektedir. Halkın çiftçilik ve
hayvancılıkla uğraştığı köyde buğday ve badem üretimi yüksek seviyede olmuştu. Köyden
ayrılarak güneye göç etmiş Maronitlerin, köydeki Ayia Marina Kilisesi ile İlyas Peygamber
Manastırı‟nı ziyaret etmelerine izin verilmemektedir.
ADA’DAKĠ MARONĠTLERĠN DĠNÎ, KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALĠYETLERĠ
KKTC topraklarında yaşayan Maronitlerin yasal durumları ve vatandaşlık özellikleri
tartışılırken, Ada‟nın güneyindeki Maronitler, dinî ve kültürel varlıklarını devam ettirmek
üzere sistemli bir yapılanma gerçekleştirmektedirler. Toplum bireyleri arasındaki ilişkilerin
pekiştirilmesi, kültürel varlığın devam ettirilmesi için eğitim, spor gibi sosyal oluşumlar
yanında özellikle dinî faaliyetler dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2002 tarihinde
açılan ve Maronit Arapçası dersi de verilen „Aziz Maron İlkokulu‟; Kudüslü Fransisken
keşişlerinin koruması altında 1646 yılında eğitime başlayan, özellikle Koruçam‟lı çocukların
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okuduğu „Terra Santa Okulu‟; 1921 yılında açılmış, çoğu Fransisken Tarikatı mensubu
rahibeler tarafından yönetilen „Aziz Meryem Okulu‟, öğrenime devam etmektedir.
Maronit topluluğu üyeleri arasında dinî ve kültürel yakınlığın muhafazası maksadıyla
çeşitli dernek, kulüp ve organizasyonlar da çalışmalarını sürdürmektedir. Toplum ileri
gelenlerinin, bu oluşumların isimlerini seçmede geçmişi hatırlatmaya özel bir önem verdiği,
„Marunî Kooperatif Tasarruf Bankası AMKKA (Ayia Marina, Kormakitis, Karpashia,
Asomatos)‟ örneğinde olduğu gibi, 1974 Barış Harekâtı öncesinde kullanılan yerleşim
merkezlerinin adlarını kullandırması dikkat çekicidir. Benzer şekilde, „Kormakitis Spor
Kulübü, ENA Asomatou Kulübü, Karpaşa Kutsal Haç Gençlik Kulübü, Asomatos Kadın
Hareketi Derneği”, gibi kulüp ve dernekler, Maronit topluluğu için buluşma ve kaynaşma
yerleri olmaktadır. Topluluğun dinî ve sosyal etkinliklerini düzenleyen, Maronitlerin
taleplerine yönelik olarak resmi makamlarla temasta olan Maronit cemaatinin Rum
Meclisi'ndeki temsilcisi Antonis Haji Roussos, her fırsatta etkin çalışmalar yapmaktadır. Bir
gazete ile yaptığı görüşmede, Güney Kıbrıs'ta dağınık halde yaşayan Maronitlerin, KKTC
topraklarındaki eski köylerine geri dönmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Aksi takdirde dış
evliliklerden kaynaklanan kimlik kaybı nedeniyle yakın gelecekte yok olacaklarından endişe
ettiğini söyleyen Roussos, bazı köylerin askerler tarafından kullanıldığından şikâyetçi
olmuştur. Kıbrıs‟taki taraflara ve BM yetkililerine yaptıkları müracaatlardan olumlu bir cevap
alamadıklarını belirterek, çözüm isteklerini yinelemiştir. Toplum lideri olarak yaptığı
girişimler ne kadar makul ve topluluk için faydalı görülse de, Ada‟nın içinde bulunduğu
durumun suçlusu olarak Türkiye‟yi ve TSK‟ni vurgulaması, ait olduğu Rum toplumu ve şahsi
siyasi görüşleri doğrultusundaki bir değerlendirme olarak algılanmaktadır. Kıbrıs Türklerinin
çektiği sıkıntılardan ve maruz kaldıkları insanlık dışı olaylardan hiç bahsetmeden, sorunların
1974 sonrası başlamış olduğu görüntüsü vermek, Annan Planı‟nı kabul ettikleri halde
Türklerin cezalandırılmasının dürüst ve kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını hiçbir
oturumda gündeme getirmemek, muhtemeldir ki din ve dil bağı olarak Kıbrıs Rumlarının bir
parçası olmalarından kaynaklanmaktadır.
GKRY topraklarında yaşamlarını sürdüren Maronitler, çeşitli iş sahalarında çalışmakta
olup geçimlerini sağlayabilmektedir. KKTC‟de yaşayan Maronitler ise tarım ve hayvancılıkla
uğraşmalarının yanında emeklilik maaşı ve yardımlarla yaşamlarını sürdürmektedir. Özellikle
Koruçam köyünde yaşamı teşvik etmek ve evlere geri dönüşü sağlamak üzere çeşitli
kaynaklardan para desteği yapılmaktadır. Kaynağı net olarak belli olmayan bu yardımlar gibi,
Birleşmiş Milletler tarafından da köy halkına gıda ve para yardımında bulunulmakta, çeşitli
gıda maddelerinin yanında aylık olarak bir miktar para yardımı da ailelere ulaştırılmaktadır.
1975 yılının şartlarına göre düzenlenmiş anlaşmalarla, yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik
bu girişimler normal karşılanabilir. Ancak Maronitlerin günümüzde yaşadığı Koruçam
köyünün genel durumu, böyle bir yardıma gerek göstermemektedir. Maronit topluluğunun
KKTC topraklarında kötü şartlarda yaşadığı duygusunu hissettirebilecek böyle bir
uygulamanın sonlandırılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
SONUÇ
BM Genel Kurulu tarafından 1966‟da kabul edilen Kişisel ve Siyasi Haklar
Sözleşmesinin 27. Maddesi, uluslararası insan hakları hukuku içinde evrensel nitelikte ve
hukuki bağlayıcılığa sahip azınlık haklarına ilişkin ilk düzenleme olup şu şekilde ifade
edilmiştir: “Etnik, dinsel ya da dilsel azınlıkların bulunduğu devletlerde, bu azınlıklara
mensup kişiler, kendi gruplarının diğer üyeleriyle birlikte toplu olarak, kendi kültürlerinden
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yararlanmak, kendi dinlerini açıklamak ve uygulamak ya da kendi dillerini kullanmak
hakkından mahrum edilemezler”(Çavuşoğlu, 998:94). Azınlıklar konusuna bu ifadeler
çerçevesinde bakıldığında; Kıbrıs‟taki mevcut durumun özellik ve farklılık arz ettiği kabul
edilmelidir. Ada‟nın güneyinde, BM tarafından “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanınan ve AB
üyesi olan bir devlet vardır ve bu devlet Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmamaktadır.
Ada‟nın kuzeyinde ise sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış ve BM tarafından
hukuki varlığı kabul edilmemiş bir Türk devleti (KKTC) kurulmuştur (BM, aldığı bir kararla
hak ve adalet gibi kavramların neresinde bulunduğu gösterdi. 18 Kasım 1983 tarih ve 541
sayılı kararı ile; KKTC kurulması kararını tanımadığını ve yasal olarak geçersiz gördüğünü,
KKTC‟nin hiçbir devlet tarafından tanımamasını istedi. Bu karar Güvenlik Konseyi tarafından
13 kabul, 1 ret (Pakistan) ve 1 çekimser (Ürdün) oyla kabul edildi, Atun, 2007: s. 2-3). 1974
yılından bu yana devam eden taraflar arası görüşmelerde henüz bir karara ulaşılamamış olup,
özellikle Kıbrıs Türklerinin derin kaygılar içinde olduğu süreç devam etmektedir. Bu nedenle
Kıbrıs‟ta azınlıklar konusundaki incelemeler, Ada‟da uzun yıllardır varlıklarını sürdürmeye
çalışan ve 1960 Anayasasına göre özel azınlık statüsündeki Ermeniler, Latinler (Roma
Katolikleri) ve Maronitler hakkında yapılmaya çalışılmıştır. 5 Mayıs 1985 tarihli KKTC
Anayasasında azınlıklar konusunda herhangi bir hüküm bulunmadığından, bu kişilerin
durumları uluslararası hukuka ve anlaşmalara atfedilmiştir.
Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti‟nde azınlık olarak varlıklarını sürdüren
Ermeniler, 6. yüzyıldan itibaren Kıbrıs‟ta yaşamaya başlamışlardır. Ada‟nın Venedikliler
egemenliğinde olduğu yıllarda ciddi baskılara maruz kalmış olan Ermeniler, Osmanlı
Devleti‟nin egemenliği sürecinde ise genel bir serbestlik kazanmışlardır. Anadolu‟da “millet-i
sadıka” olarak tanınıp devletin üst kademelerinde bile görevler aldıkları gibi, Kıbrıs‟ta da
Türklerle beraber yaşamaya başladıktan sonra huzurlu ve güvenli bir düzen kurmuşlardır. Ne
var ki Anadolu‟da yaşanan Ermeni isyanları ve devletin bir çözüm olarak uygulamaya
koyduğu zorunlu göç kararı, ilişkileri olumsuz etkilemiştir. Ada‟daki Ermeni nüfusunun artış
göstermesinin yanında Türklerle olan toplumsal ilişkiler de tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.
Uzun yıllar aynı mahallelerde beraber yaşayan, komşuluk ve arkadaşlıkların ötesinde evlilik
bağı bile oluşturan Türkler ve Ermeniler, özellikle 1955 yılından itibaren yaşanmaya başlayan
EOKA eylemlerinden itibaren kesin çizgilerle ayrılmaya başlamışlardır. 1974 Kıbrıs Barış
Harekâtından sonra Ada‟nın güneyine göç ederek Türklerden tamamen ayrılan ve Kıbrıslı
Rumlarla yaşamayı tercih eden Ermenilere, Türk yönetim tarafından gereken yardım
gösterilerek özellikle dini vecibelerini yerine getirme konusunda yardımcı olunmaktadır.
Başlangıçtan itibaren Kuzey Kıbrıs‟ta bir Türk devletine destek vermemelerine ve Kıbrıs
Türklerinin mağduriyetlerine seyirci kalmalarına rağmen; Ermenilerin KKTC makamlarından
istek ve şikayetleri olması durumunda en üst düzeyde araştırılmalı, uluslararası hukuk ve
insan hakları çerçevesinde gereği yapılmalıdır.
1960 Anayasası gereği azınlık toplumlarından biri olarak belirlenen Latinler (Roma
Katolikleri), 1974 sonrası Kıbrıs Rumları ile birlikte yaşamayı tercih ederek Ada‟nın
güneyine göç etmişlerdir. Ada‟daki varlıklarını hep muhafaza eden bu Hristiyan topluluk,
özellikle eğitim alanında ciddi yatırımların sahibi olmuş varlıklı ailelerden oluşmaktadır.
Topluluğun GKRY Temsilciler Meclisindeki temsilcisi, Ada‟nın güneyinde kendilerine
tanınan haklardan genel bir memnuniyet duymaktadır. Latinlerin Gençlik Örgütü başkanı ise
eğitim konusunda kaygılı olup, Ortodoks merkezli olan GKRY eğitim sisteminde Katolikliğin
tamamen yok sayıldığını eleştirmektedir. Günümüzde Kıbrıs Türkleri ile etkileşim halinde
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olmayan ve Ada‟nın kuzeyinde herhangi bir varlıkları tespit edilemeyen Latinlerin, KKTC
nüfus sayımlarında belirlenmiş kaydı bulunmamaktadır.
Kıbrıs Adası‟nda 12. yüzyıldan itibaren dinî ve etnik bir topluluk olarak varlıklarını
sürdüren Maronitler, Ada tarihinin hemen her döneminde görülen sorunlar, kargaşalar ve
savaşlardan en çok etkilenen azınlık gruplarından biri olmuştur. Günümüzde, beraber
yaşamayı tercih ettikleri Kıbrıs Rum halkı ile tamamen bütünleşmiş ve kaynaşmış bir toplum
olsa da Maronitler; özgün din, dil ve gelenekleri olan farklı bir Hristiyan grubudur. Büyük bir
çoğunluğu 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonra Ada‟nın güneyine göç etmiş olan
Maronitler, etnik ve kültürel kimliklerini devam ettirebilmek için eski köylerine dönmeleri
gerektiğine inanmaktadırlar. Kendilerine ait olan dinî vecibelerini yerine getirme arzusu, bu
gerekliliği daha da kuvvetlendirmektedir. Aksi takdirde tamamen ortadan kalkma tehlikesini
gören topluluk, son yıllarda dinsel etkinlikleri daha da artırmıştır. Sportif ve kültürel dernekler
oluşturularak genç Maronitlerin birbiriyle kaynaşması hedeflenmekte, öğrenim çağındaki
çocukların belirlenmiş Maronit okullarına gitmesi sağlanmaktadır. Çok sayıda internet sitesi
ile etkili bir tanıtım ve iletişim ağı oluşturulmasının yanında, yazılı ve görsel kaynaklar ile
topluluk ilişkilerinin canlı tutulması sürdürülmektedir. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için
gereken maddi kaynak, genellikle GKRY yönetiminden ve çeşitli amaçlarla elde edilen
bağışlardan oluşturulur. Kendilerine daha yakın gördükleri Kıbrıs Rum toplumu ile
bütünleşmiş olmaları, topluluk amaçlarının gerçekleştirilmesinde büyük bir avantaj
sağlamıştır. Başta GKRY olmak üzere, Hristiyan devlet ve örgütlerin desteğini alan ve iyi
ilişkiler sürdüren Maronit toplumu, aynı toprakları paylaştığı Kıbrıs Türkleri ile benzer sıcak
ortamı oluşturmamıştır. 1974 yılına kadar Ada‟da yaşanan sıkıntıları ve Kıbrıs Türklerinin bu
devrede maruz kaldığı acımasız işkenceleri unutmuş görünen Maronitler, özellikle 1974 Barış
Harekâtı sonrasındaki gelişmeler karşısında Kıbrıs Rumları ile aynı siyasi değerlendirmelere
ortak olmuşlardır. Bir sistem bütünlüğü içerisinde yapılacak iyileştirme hareketleri, KKTC
topraklarında yaşayan tüm toplulukların faydalanacağı gelişmelere neden olabilecekken,
Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerini haksız şekilde eleştirmişlerdir.
Kıbrıs Türklerinin Ada‟da kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki istek ve girişimleri
karşılık bulamamakta, devam eden müzakereler sürecinde Kıbrıs Rum tarafının katı ve taviz
vermeyen tutumu devam etmektedir. Farklı bir çözüme yönelmeyi gerektirecek bu olumsuz
manzaraya rağmen, Kıbrıs Türkleri, Maronit topluluğunun isteklerini gerçekleştirmek için
çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda; KKTC topraklarına giriş-çıkış işlemleri
kolaylaştırılmış, Maronit kültürünün yaşatılabilmesi için başlatılan projelere destek
verilmiştir. BM ve AB‟nin katkılarıyla, Koruçam köyündeki eski okul restore edilmiş,
topluluğun kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak “Maronit Kültür Merkezi”, 2012 yılında hizmete
açılmıştır. Bu topluluğun, farklı dil ve dinî özellikleriyle, Kıbrıs Adası‟nın bütünleyici
unsurlarından biri olduğunun bilincinde olarak; dönemsel zorunluluklar nedeniyle
anadillerinin Rumcayla ve kısmen Türkçeyle etkileşim dolayısıyla değişime uğrayan
Maronitlerin, Hristiyan dinine mensup oldukları için Rum vatandaşlığını tercih ettiklerini
kabul eden KKTC Devleti, ülkenin siyasi belirsizliği, maruz kaldığı haksız ambargolar ve
kısıtlı maddi gücüne rağmen; bu topluluğun varlığını devam ettirecek tedbirleri almak
zorundadır.
2010 yılında Papa‟nın Kıbrıs‟ı ziyaret ederek Maronit ayinine katılmış olması, olayın
dinî boyutunun dikkatle ele alınmasını gerektirir. Hristiyan devletlerin KKTC‟yi tanıma
yolundaki politikalarını değiştirecek girişimler gerçekleştirilmelidir. KKTC turizmi, özellikle
de inanç turizmi açısından önemi göz ardı edilemeyecek dinsel törenler için gereken
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düzenlemeler yapılmalıdır. Maronitlerin, KKTC vatandaşı olarak bu ülkenin tanınmasına
katkı sağlamasını talep etmek, devletin en doğal hakkıdır. Böyle bir siyasi iradenin açıkça
ortaya konmasından sonra, Maronit toplumunun KKTC‟nin varlığını kabul ederek saygı
duyması ve KKTC‟nin tanınması için çalışması yeni bir süreç başlatacaktır. Bu bütünleşme
sürecinin tamamlanmasından ve KKTC‟nin tanınmasından sonra;
* Maronitlerin sorunlarını çözmek ve taleplerini karşılayabilmek üzere kapsamlı
çözüm temelinde etkili bir politika oluşturulmalı,
* Bir huzurevi inşa edilerek yaşlı Maronitler devlet güvencesi altında sağlıklı ve
huzurlu bir ortamda dinlendirilmeli; genç Maronitlerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik okul,
tesis ve gerekli alt yapı tamamlanmalı,
* UNESCO‟nun koruması altında olan Maronit dilinin muhafazası için tedbirler
alınmalı, topluluğun dinsel ihtiyaçları karşılanmaya devam edilmeli,
* Maronit yaşam yerlerini temsilen, Koruçam Köyü örnek bir Maronit köyü haline
getirilmeli, gelecek dönemde sıkıntı yaratabilecek uygulamalar varsa öncelikle çözülmelidir.
Dinî hoşgörü alanında örnek olabilecek bir yapıya sahip olan KKTC; diğer ülkeler ve
uluslararası kuruluşlar tarafından suiistimal edilebilecek hassasiyetteki bu konuyu, ayrıntılı bir
çalışmayla çözüme kavuşturabilecek ve ülkenin tanınmasına yardımcı olacak girişimleri
gerçekleştirecek güçtedir.
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A DICHOTOMOUS PRACTICE OF INTERNATIONAL RELATIONS:
THEORY BEHIND HUMANITARIAN INTERVENTION UNTIL WORLD WAR II
Şahin Eray Kırdım*
Abstract
Use of force is no doubt one of the most important issues in international law and relations. Since the
establishment of the United Nations., use of force was not successfully prohibited and was applied as a legal tool
of international relations. The prohibition on the use of force in international affairs was directly related to a
universally accepted norm of international relations, namely the principle of State sovereignty. However, some
states have used this principle as a shield to abuse their subject and commit gross human rights violations, which
aroused the question of humanitarian intervention. This article traces the history of the prohibition on the use of
force and the theory behind humanitarian intervention from a period of almost 200 years. The main objective is
to find the dominant opinion among international law scholars until the World War II.
Keywords: Prohibition on the Use of Force, Theory of Humanitarian Intervention, State Sovereignty.
ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN TARTIŞMALI BİR UYGULAMASI: İKİNCİ DÜNYA
SAVAŞINA KADAR İNSANİ MÜDAHALE TEORİSİ
Öz
Şüphesiz kuvvet kullanımı, uluslararası hukukta ve ilişkilerdeki en önemli konulardan biridir. Birleşmiş
Milletler'in kurulmasına kadar, kuvvet kullanımı başarılı bir şekilde yasaklanamış ve uluslararası ilişkilerin
meşru bir aracı olarak uygulanmıştır. Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanımına ilişkin yasak, doğrudan evrensel
kabul edilen bir uluslararası ilişkiler normuyla, devlet egemenliği ilkesiyle, ilgilidir. Bununla birlikte, bazı
devletler bu ilkeyi kendi egemenlik alanında bulunanların haklarını suistimal etmek ve ağır insan hakları ihlalleri
gerçekleştirmek için bir kalkan olarak kullanmaktadır. Bu makale, neredeyse 200 yıllık bir sürede insani
müdahalenin ardındaki teoriyi ve kuvvet kullanımı yasağının geçmişini ele almaktadır. Temel hedef, uluslararası
hukukun önemli bilim adamları arasında II. Dünya Savaşı'na kadarki dönemdeki insani müdahale konusunda
hakim görüşü bulmaktır.
Anahtar Kelimeler: Kuvvet Kullanımının Yasaklanması, İnsanı Müdahale Teorisi, Devlet Egemenliği.

INTRODUCTION
The Egyptian-Hittite peace treaty (also known as Kadesh Peace Treaty) was concluded
in or around 1259 BC (Bryce, 2005: 277). Although it is not the oldest known treaty, it is the
first known diplomatic and the oldest written agreement to survive to date (Barker, 2000: 2;
Sayapin, 2014: 9). Its purpose was to establish and maintain peaceful relations between the
parties (Barker, 2000: 2). The treaty provided that, among other matters, both sides would
remain at peace and would not commit acts of aggression against each other (Barker, 2000:
2). Hence, as being one of the first treaties in history, it is noteworthy to show that the use of
force1 has been one of the most central issues in international relations and international law
(Hurd, 2011:295; Värk, 2003: 27).
*

Afyon Kocatepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public
Administration, Sub-Department of Juridical Sciences, +90 272 228 12 92 / 13169, yekirdim@aku.edu.tr.
1
In this paper, ―
use of force‖ is used to refer only to conduct between states, but not between states and non-state
actors or use of force by law enforcement officers unless indicated otherwise.
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Despite this central place and the fact that the conduct of war has always existed
between states throughout history, the understanding regarding the reasoning for the use of
force has changed over years, although there has always been a justification to wage war.
According to Corneliu Bjola, Professor of Diplomatic Studies at University of Oxford, the
conduct of war was considered ―
a legitimate form [of] social action for acquisition of a throne
in the age of dynasties (1400-1559); protection of religion in the age of religions (1559-1648);
promoting state power in the age of sovereignty (1648-1789); achieving national
independence in the age of nationalism (1789-1917);‖ and self-defense since 1945 with the
U.N. (Biola, 2008: 630).
Besides the justification grounds, there has also been a shift on the legality of the use
of force2 under international law from an institutionalized legal state act to a new one, in
which the conduct of war is universally restricted.
For thousands of years, there was no legal restriction on the decision to wage war
(Heselhaus, 2009: 63). According to Saint Thomas Aquinas‘ (1225-1274) natural law theory,
war was ―
just‖ if it met three conditions: 1) it is waged by the authorities empowered to do so,
2) the cause is just, and 3) the intention is correct (Milojević, 2001: 583). Since the second
and third were always easy to manipulate, the first one was the most important criteria at the
time, because war was always linked with the sovereign (Milojević, 2001: 583). In this sense,
the decision to wage war became an integral part of sovereignty.
This full authority to wage war caused a chaotic structure in international relations by
allowing each single state to use the idea of unlimited sovereignty to wage war on another
2

The meaning of ―
use of force‖ should be understood as using military force against a state or group of states for
any purposes as it is defined under Article 8bis of Rome Statute:
―
Article 8bis
Crime of aggression
1. For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or
execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military
action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest
violation of the Charter of the United Nations.
2. For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a State against the
sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent
with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in
accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974,
qualify as an act of aggression:
(a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any
military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by
the use of force of the territory of another State or part thereof;
(b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any
weapons by a State against the territory of another State;
(c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;
(d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of
another State;
(e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the
agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or
any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;
(f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to
be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;
(g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which
carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed
above, or its substantial involvement therein.‖

27

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

state. Under the concept of state sovereignty, developed and institutionalized by Jean Bodin
and others, a state had the full right to govern itself and its subjects without any interference
from outside sources (Araujo, 2000: 1487-1532), and this authority inherently included the
right to wage war (Fenwick, 1965: 126). Therefore, none of the states would accept any legal
restrictions on their decision-making authority. ―
Since sovereignty was ‗deemed more or less
unlimited thus neither the right to wage war could not come under any legal limitations‘‖
(Milojević, 2001: 583).
Then, Hugo de Groot (1583-1645) — who is probably better known under the Latin
version of his name, Hugo Grotius, and is generally regarded as the ―
father‖ of modern
international law — introduced his new conception of war distinguishing jus ad bellum
(whether entering into war is permissible) from jus in bello (the limits to acceptable wartime
conduct) to create a balance between war and peace. Accordingly, ―
right of state to decide
how to gain or protect some of its right . . ., then it can be used as the last resort . . . if other
resorts are insufficient.‖ (Milojević, 2001: 583). This way introduced peaceful settlement of
disputes by limiting the way of waging war, but not touching upon the right to wage war.
Grotius did not live until the end of the Thirty Years‘ War (1618-1648) in Europe, but his
ideas on the use of force shaped some key decisions made at the Congress of Westphalia.
The new Grotian concept that war could be legally used as a last resort was
consolidated with the Treaty of Westphalia of 1648, in which European states agreed to end
the Thirty Years‘ War, a devastating long war waged on religious grounds and territorial
boundaries (Straumann, 2008: 173). Since the Peace of Westphalia, ―
the intervention by other
states has been considered a major threat to international peace‖ (Heselhaus, 2009: 63),
although it was not deemed illegal until the beginning of the twentieth century (Milojević,
2001: 584). The treaty paid great attention to the non-intervention principle (Hayman and
[non-intervention]
Williams, 2006: 521; Jamnejad and Michael Wood, 2009: 349).3 The ―
principle forbids all States or groups of States to intervene directly or indirectly in internal or
external affairs of other States. A prohibited intervention must accordingly be one bearing on
matters in which each State is permitted, by the principle of State sovereignty, to decide
freely.‖ (Nicaragua v. United States of America, 1986: 108). However, a quick look at the
period from 1648 until World War I (―
WWI‖) shows the apparent failure of the treaty, at least
regarding the non-intervention principle.
Despite the failure of the 1648 Treaty, the efforts to limit waging war continued into
the nineteenth century. Although the Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, which were
the first two tangible efforts in limiting use of force in external affairs of states, focused
primarily on jus in bello, the legal and institutional mechanisms established by the
Conferences were of major importance (Sayapin, 2014: 27). For example, the Second Hague
Convention (1907) ―
drew up some formal rules for the start of wars.‖ (Heselhaus, 2009: 63)
for the recovery of contractual debts, the Second Hague Convention even created ―
a
substantive ban on recourse to armed force on the condition of a debtor state‘s obligation to
accept and submit to an arbitrational settlement.‖ (Heselhaus, 2009: 63). Nevertheless, these
could not prevent emergence and later the horrors of the Great War.
As a response to the devastating experiences of WWI, the League of Nations
Covenant of 1919 was the first effort worth noting to create a collective security system
3

It should be noted here that there are others arguing the principle of non-intervention was not relevant to the
Peace of Westphalia, and did not occur until nineteenth century. See Krasner, 2000: 20.
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whose main task was to maintain peace (League of Nations Covenant art. 11). States were
first obliged to submit a dispute to inquiry, arbitration, or to the Council of the League
(League of Nations Covenant art. 17). Any war had to be postponed until three months after
the arbitrators‘ award or the Council‘s decision, and it was fully prohibited in the case that a
state complies with those decisions (League of Nations Covenant art. 12). However, as
Professor Momir Milojević of the School of Law at Belgrade University correctly points out,
―
the Pact did not oppose peaceful settlement of disputes to war as the only alternative, but
only gave priority to the peaceful settlement of disputes which should reduce the possibility of
applying violent means . . . .‖ (Milojević, 2001: 586).
These efforts were not enough to bring a full legal restriction or ban on the right to
wage war until the Kellogg–Briand Pact of 1928. The Pact, for the first time in history,
outlawed the right to wage war.4 Moreover, unlike prior agreements, it did not leave any room
to use arms to settle disputes by providing that ―
the settlement or solution of all disputes or
conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them,
shall never be sought except by pacific means.‖ (Briand-Kellogg Pact art. 2). Most of the
states, especially the European countries, joined the Pact probably because the entire world
got tired of the devastating effects of long years of war. The remaining states of South Africa
agreed upon similar restrictions with the Saavedra Lamas Treaty of 1933. Thus, a universal
ban on war was achieved — at least by agreement on paper — for the first time, subject only
to the right to self-defense.5 Unfortunately, the Pact did not work well in practice.
One of the two weaknesses of the Pact was its wording (Sayapin, 2014:36). The Pact
prohibited only ―
war‖ rather than ―
the use of force.‖ Therefore, states such as Japan were able
to bypass the Pact because they still could engage in war without declaring a formal armed
conflict. Second, it was Hitler‘s Germany that destroyed the Pact by relying unlawfully on the
self-defense exception to camouflage its aggression at the beginning of World War II
(―
WWII‖). Despite its weaknesses, the Pact had a lasting impact regarding the use of force
since its intentions were incorporated into the U.N. Charter in the 1940s.
WWII not only brought an end to the National Socialist Party in Germany, but it also
created a universal organization which has had full authority on the use of force among states:
the United Nations. The U.N., whose main purpose is to maintain international peace and
security, has a Charter compatible with this purpose. It prohibits all states ―
in their
international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or
political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of
4

Kellogg–Briand Pact art. 1, Aug. 27, 1928 (―
The High Contracting Parties solemly declare in the names of their
respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and
renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.‖) (emphasis added) The pact
was signed in 1929 by Belgium, Czechoslovakia, France, Germany, Italy, Japan, New Zealand, Poland, the
United Kingdom and the United States. By that date, the following nations had deposited instruments of
definitive adherence to the pact: Afghanistan, Albania, Australia, Austria, Bulgaria, Canada, China, Cuba,
Denmark, Dominican Republic, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, Guatemala, Hungary, Iceland, Latvia, Liberia,
Lithuania, the Netherlands, Nicaragua, Norway, Panama, Peru, Portugal, Romania, South Africa, the Soviet
Union, the Kingdom of the Serbs, Croats, and Slovenes, Siam, Spain, Sweden, and Turkey. Eight further states
joined after that date (Persia, Greece, Honduras, Chile, Luxembourg, Danzig, Costa Rica and Venezuela). In
1971, Barbados also declared its succession to the treaty.
5
Although the Pact does not provide a self-defense exception itself, many states, when ratifying or joining it,
declared that they did not deem defensive wars prohibited since all wars were prohibited under it without
distinctions. For a further discussion. See Milojević, 2001: 588-592.
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the United Nations.‖ (U.N. Charter art. 2, para 4). Two exceptions to this norm are those
military attacks launched for the purpose of self-defense (U.N. Charter art. 51) and in the case
of the Security Council‘s authorization to maintain international peace and security under its
Chapter VII powers (U.N. Charter Chapter VII.).
The U.N. Charter can be easily seen as an extended and universal publication of the
Peace of Westphalia in that they both recognize a strict non-intervention principle among
states. The Charter clearly states that ―
[n]othing contained in the present Charter shall
authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic
jurisdiction of any state . . .; but this principle shall not prejudice the application of
enforcement measures under Chapter VII‖ (U.N. Charter art. 2, para 7). Therefore, it might be
persuasive to argue that the U.N. can only intervene in states in cases that would be
appropriate only to ensure international peace and security under Chapter VII. 6
However, another type of use of force — namely humanitarian intervention — has
occurred for a long time and gained support from scholars. Humanitarian intervention is
―
saving strangers‖ (Wheeler, 2002). The primary focus of the discussion on humanitarian
intervention involves the conflicts with state sovereignty (Ayoob, 2002: 81). To put it
differently, there is, on the one hand, the sacred purpose of protecting those who heavily
suffer from a cruel government or from an organization that has emerged due to the lack of a
successful government. On the other hand, there is a universally accepted fundamental rule of
international law and principle of international relations providing that all states have internal
sovereignty and should be free from the interference of an external power. Which side should
the international community take in the case of a humanitarian crisis? The answer has varied
over time depending on the common inclination of the international community towards the
international system.
Without determining the current position of state sovereignty, the analysis would be
lacking. Section I of this paper focuses on the theory of state sovereignty and the nonintervention principle, which are considered jus cogens norms of international law. Section II,
by tracing the historical theory behind humanitarian intervention, considers to what extent
states can use state sovereignty and the principle of non-intervention as a shield to rule their
subjects in their internal affairs. For this purpose, the section reviews the early international
law writings of the scholastics and natural law theorists ―
recognizing the capacity of one
sovereign to wage war on behalf of a people unjustly oppressed by another sovereign‖
(Chesterman, 2001: 7-8); later it considers the opposing doctrine of non-intervention, which
arose during the seventeenth century with the rise of positivism in international law. Partly in
response to this, humanitarian intervention did not emerge as a coherent term until the
twentieth century, after which the term is recognized as an exception to the general principle
of non-intervention.
1.

HISTORICAL EVOLUTION OF STATE SOVEREIGNTY AND THE NONINTERVENTION PRINCIPLE IN INTERNATIONAL RELATIONS

A basic feature of the modern international relations system is ―
the division of the
world into sovereign states‖ (Abiew, 1999: 23). The premise of state sovereignty composes
6

U.N. Charter art. 39 provides that ―
the Security Council shall determine the existence of any threat to the peace,
breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be
taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.‖
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most of the basic rules of international relations theory (Jackson, 1987: 521). ―
The beginnings
of the theory of state sovereignty are found in Aristotle‘s Politics, and the classic body of the
Roman Law‖ (Merriam, 2001: 5). In Politics, Aristotle recognizes that there must be a
supreme power in a state, and this power may belong to one, or a few, or of many (Merriam,
2001: 5). The Romans rendered the idea its clearest meaning that, ―
[t]he will of the Prince has
the force of law, since the people have transferred to him all their right and power‖ (Merriam,
2001: 5; Solberg, 1990: xxiv).
Despite this literature, it is accepted that the first systematic definition of the term was
made by the French jurist Jean Bodin (Arslanel & Eryücel, 2016: 26). According to Bodin‘s
definition, sovereignty is ―
[t]he supreme power over citizens and subjects, unrestrained by
law‖ (Merriam, 2001: 7). With this definition, the term has an absolute, unlimited, single,
indivisible and non-transferable meaning (Arslanel & Eryücel, 2016: 26). Although Bodin by
no means desires a restriction on sovereignty, he expressly declares that every ruler is subject
to the laws of God, of nature, and of nations (Merriam, 2001: 7).
To Hugo Grotius, sovereignty means ―
that power whose acts are not subject to the
control of another, so that they may be made void by the act of any other human will‖
(Merriam, 2001: 7). Grotius did not insist upon the Bodin‘s conception of absoluteness of
sovereignty. Besides divine law, natural law, and the law of nations, Grotius sees also such
agreements that are made between ruler(s) and ruled as restrictions on state sovereignty
(Merriam, 2001: 11).
In Leviathan, Thomas Hobbes‘ concept of sovereignty appears as far more absolute
than in the theory of both Bodin and Grotius (Abiew, 1999: 28). In the language of Hobbes,
―
[t]he sovereign power, whether placed as in monarchy, or in one assembly of men, as in
popular and aristocratically commonwealths, is as great as possibly men can be imagined to
make it‖ (Merriam, 2001: 14). He, moreover, states that ―
he who considers it too great and
will seek to make it less, must subject himself to a power that can limit it, that is to a greater‖
(Merriam, 2001: 14).
It is noteworthy that Bodin and Hobbes wrote their ideas on sovereignty after citystates had formed in Europe. Therefore, they tended to defend a high degree of sovereignty
due to the disorders caused by the religious wars of the sixteenth and seventeenth centuries
(Abiew, 1999: 28). Their theories played an important role in the development of state
sovereignty because they ―
provided European rulers with a variegated menu of intellectual
ideas from which they could draw to justify their policies‖ ( Krasner, 1993: 263).
The term can be used today as referring to two meanings. The first refers to ―
internal
sovereignty‖ which means ―
the power enjoyed by a government entity of a sovereign state,
including affairs within its own territory.‖ (Black‘s Law Dictionary 2014: 1524). According
to John Hoffman, it is ―
a state‘s absolute authority to rule over a specific geographical area
and the people that live in the area‖ (Hoffman, 1998: 16). According to the internal
sovereignty theory, the state, which is the only sovereign unit in a specific territory, will
continue domestic politics in the framework of its own set of rules and will expect the citizens
to comply with the rules (Hinsley, 1966: 26).
The second refers to ―
external sovereignty‖ meaning that a government‘s power of
dealing with foreign governments to defend the interests of its own country (Black‘s Law
Dictionary 2014: 1524). External sovereignty can be interpreted to mean that states emerge as
equal subjects within the international system, and they do not interfere in the internal affairs
of each other so that they can have a de facto autonomy inside their borders beside a de jure
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recognition by other states (Arslanel & Eryücel, 2016: 26). As can be seen, the basic
difference between internal and external sovereignty is that while there is only one supreme
authority within domestic affairs, there are several in the international arena because all states
within the international system have this equal sovereignty. Therefore, the international
system illustrates a picture in which there is a chaotic environment because none of the states
has to obey a superior sovereign since all independent states are equally represented
(Brownlie, 1998: 287).
Stephen Krasner, on the other hand, adds two more aspects to sovereignty and
classifies the term in four different ways:
- Interdependence sovereignty is the ability of public authorities to regulate the flow of
information, goods, or people or capital across the borders of their state;
- Domestic sovereignty [internal sovereignty] refers to the formal organization of
political authority within the state and the ability of public authorities to exercise
effective control within the borders of the state;
- International sovereignty [external sovereignty] refers to the practices associated
with mutual recognition, usually between territorial entities that have formal juridical
independence;
- And Westphalian sovereignty refers to political organization based on the exclusion
of external actors from authority structures within a given territory (Krasner, 2000: 3).
In this sense, Krasner‘s classification points to an important aspect of state sovereignty
because the Peace of Westphalia (1648) is generally accepted as a milestone in the
development of the theory (Abiew , 1999: 28; Cebeci, 2008: 28). According to Professor
Francis Kofi Abiew of Political Science, ―
the European pattern of territorial entities ruled by
sovereigns equal as between themselves received its confirmation [with the Peace of
Westphalia]‖ (Abiew , 1999: 28). The institutions created with Westphalia aimed at
maintaining order and stability in the international relations systems (Abiew , 1999: 29).
Those institutions were a balance of power to prevent the rise of a more powerful state; the
codification of rules of behavior through international law; and the use of international
conferences to settle disputes (Watson. 1984: 23-25).
The Peace of Westphalia did not only create some institutions to maintain order in
international relations, but it also marked a new era in the modern state system. Professor
Jonathan Havercroft of International Political Theory at the University of Southampton claims
that ―
before Westphalia, Europe was a complicated, overlapping network of multiple political
authorities, none of which had a monopoly on political power. After Westphalia, states in
Europe were autonomous sovereign entities with exclusive control over their territories, and a
right to not have interference in their domestic affairs by foreign powers‖ (Havercroft, 2012:
121; see also Hayman and Williams, 2006:521; Jamnejad and Michael Wood, 2009: 349).7

7

It should be noted here that there are other scholars arguing the principle of non-intervention was not relevance
with the Peace of Westphalia, and did not occur until nineteenth century. See Krasner, 2000: 20. This paper
follows the common acceptance by international relations and international law theorists that although the
principle of non-intervention did not take place as a common practice in international relations right after the
Peace of Westphalia, it is very difﬁcult, if not impossible, to precisely date when an idea comes into existence.
However, after Westphalia, ―n
on-intervention became standard and expected state practice . . . [in international
relations].‖ (Philpott, 1999: 582.)
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Therefore, the treaty recognized a divine authority of the domestic affairs of states, and paid
great attention to the non-intervention principle.
Authors accept that Westphalia marked the foundation of the modern international
system, because ―
the contemporary principle of state sovereignty in international law is nonintervention‖ (Abiew, 1999: 23). As Nicholas Onuf, Professor of International Relations at
Florida International University, argues, ―
Vattel is among the ﬁrst who argued that in order
for a polity to exist it must possess sovereignty and be independent of other states‖ (Onuf,
19994: 297). Accordingly, the ―
[non-intervention] principle forbids all states or groups of
states to intervene directly or indirectly in the internal or external affairs of other States. A
prohibited intervention must accordingly be one bearing on matters in which each State is
permitted, by the principle of State sovereignty, to decide freely‖ (Nicaragua v. United States
of America, 1986: 108). As far back as 1749, Wolff clearly put the principle of nonintervention by saying that ―
for no ruler of a State has a right to interfere in the government of
another, nor is this a matter subject to his judgment.‖ (Quoted in Benneh, 1995: 140).
Later actions by the international community regarding state sovereignty and the nonintervention principle are in harmony with the earlier theories. In this sense, the League of
Nations Covenant laid the foundation for the modern rule of non-intervention.8
In this context, one could erroneously argue that contemporary international law does
not foresee an exception allowing intervention in states where government is responsible for
gross human rights violations. The next section, by tracing the history of the theory behind
humanitarian intervention, considers to what extent states can use state sovereignty and nonintervention to shield their rule over their subjects from external interference.
2.

HUMANITARIAN INTERVENTION BEFORE THE U.N.: DICHOTOMY
AMONG SCHOLARS

The English term ―
humanitarian intervention‖ was used first by William Edward Hall
in 1880 in his book International Law in a footnote (Hall, 1880: 247). Until the 1930s, the
term humanitarian intervention was used ―
for the purpose of vindicating the law of nations
against outrage,‖ (Stowell, 1921: 51) ―
in the interests of humanity for the purpose of stopping
religious persecution and endless cruelties in times of peace and war.‖ (Oppenheim,
1905:186). According to Ellery Stowell‘s definition, humanitarian intervention is ―
the
reliance upon force for the justifiable purpose of protecting the inhabitants of another state
from treatment which is so arbitrary and persistently abusive as to exceed the limits of that
authority within which the sovereign is presumed to act with reason and justice‖ (Stowell,
most commentators yesterday and today tend to
1921: 53).9 Despite of this early definitions, ―
regard Henry Wheaton as the father of the concept [of humanitarian intervention].‖
(Heraclides, 2014: 33).
The conceptualization of humanitarian intervention can be traced to as early as the
writings of St. Thomas Aquinas (1225 - 1274), who maintains that ―
a sovereign is entitled to
8

League of Nations Covenant art. 15(8) provides that ―
if the dispute between the parties is claimed by one of
them, and is found by the Council, to arise out of a matter which by international law is solely within the
domestic jurisdiction of that party, the Council shall so report, and shall make no recommendation as to its
settlement‖.
9
A conventional definition of humanitarian intervention is ―th
e threat or use of force by a state, group of states,
or international organization primarily for the purpose of protecting the nationals of the target state from
widespread deprivations of internationally recognized human rights‖ Murphy, 1996: 11-12.
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intervene on the basis of religious solidarity in the internal affairs of another when the latter
mistreats his own subjects beyond the limits of what seems acceptable‖ (Fonteyne, 1974:
241).
However, scholars tend to date the classical origins of what became known as
humanitarian intervention to Hugo Grotius, who argued that the rights of the sovereign could
be limited by principles of humanity (Chesterman, 2001: 9; Wheeler, 2002: 45). The father of
the solidarist international society theory, Grotius considered that:
[t]here is . . . another question, whether a war for the subjects of
another be just, for the purpose of defending them from injuries
by their ruler. If a tyrant practices atrocities towards his
subjects, which no just man can approve, the right of human
social connexion is not cut off in such a case . . . . [I]t would not
follow that other may not take up arms for them. (Whewell,
2011: 277-278).10
Vattel, in 1758, seems to be in a dilemma to take a side between state sovereignty and
humanitarian intervention. First, he states that:
[t]he sovereign is the one to whom the Nation has entrusted the
empire and the care of government; it has endowed him with his
rights; it alone is directly interested in the manner in which the
leader it has chosen for itself uses his power. No foreign power,
accordingly, is entitled to take notice of the administration by
that sovereign, to stand up in judgment of his conduct and to
force him to alter it in any way. If he buries his subjects under
taxes, if he treats them harshly, it is the Nation's business; no
one else is called upon to admonish him, to force him to apply
wiser and more equitable principles. (Quoted in Fonteyne,
1974: 215).
Vattel, then, immediately maintains that ―
[i]f the prince, attacking the fundamental laws,
gives his people a legitimate reason to resist him, if tyranny becomes so unbearable as to
cause the Nation to rise, any foreign power is entitled to help an oppressed people that has
requested its assistance.‖ (Quoted in Fonteyne, 1974:215).
Although the doctrine of humanitarian intervention can be traced to the religious wars
of the sixteenth and seventeenth centuries, its institutionalism is a creation of the nineteenth
century (Heraclides, 2014: 26). From the middle of the nineteenth century, Jean-Pierre
Fonteyne argues, a dichotomy appears between those championing the non-intervention
principle and those who favor a more flexible rule permitting humanitarian intervention
(Fonteyne, 1974: 215).
Henry Wheaton stated in 1836, after the Greek independence war against the Ottoman
Empire, that:
10

One of Grotius‘s contemporaries, Samuel von Pufendorf, also maintained in 1682 that ―
common descent alone
may be a sufficient ground for our going to the defense of one who is unjustly oppressed, and implores our aid, if
we can conveniently do so.‖ von Pufendorf, 1964: 11.
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[t]he interference of the Christian powers of Europe, in favour
of the Greeks, who, after enduring ages of cruel oppression, had
shaken off the Ottoman yoke, affords a further illustration of the
principles of international law authorizing such an interference,
not only where the interests and safety of other powers are
immediately affected by the internal transactions of a particular
State, but where the general interests of humanity are infringed
by the excesses of a barbarous and despotic government
(Wheaton, 1866: 113).
Naussau William Senior immediately responded to what Wheaton had conceptualized.
Senior‘s view (in 1843) was that ―
interference for the mere purpose of preventing the
oppression of Subjects by their Prince‘ was unlawful and dangerous, and made the lasting
point that it was the privilege . . . of the strong against the weak‖ (Senior, 1865: 241).
One of senior‘s contemporaries, German Rodecker von Rotteck, tried to reconcile both
views in 1845 by stating that ―
humanitarian intervention should be considered as a violation
of law, but sometimes excused, or even applauded, as we excuse a crime‖ (Heraclides, 2014:
35. See also Friedrich Berner in Stowell, 1921: 472; Lawrence, 1895: 120-121).
In the 1850s, Robert Phillimore became involved in the debate by asserting that:
[i]ntervention by one Christian State on behalf of the subjects of
another upon the ground of Religion, has, under certain
circumstances, been practiced, and cannot be said, in the
abstract, to be a violation of International Law . . . in the event
of a persecution of large bodies of men, on account of their
religious belief, an armed Intervention on their behalf might be
as warrantable by International Law, as an armed Intervention
to effusion of blood and protracted internal hostilities
(Phillimore, 1853: 11; see also Rivier in Heraclides, 2014: 48).
Likewise, to qualify his position that ―
[i]nterference on the score of humanity or of
religion can be justified only by the extreme gravity of the case,‖ (Woolsey, 1860: 111)
Theodore Woolsey asserted that interference can be justified on the ground that ―
some
extraordinary state of things is brought about by the crime of a government against its
subjects.‖ (Woolsey, 1860: 111; see also Halleck, 1908: 103; Bluntschli (Quoted in
Heraclides, 2014: 40).)
Mountague Bernard, the first chair of international law professor in Britain at Oxford,
argued, in 1860, that ―
good . . . in any degree commensurate with the evil. On the contrary,
even when it dethrones a tyrant, puts an end to a ruinous anarchy, or stanches the effusion of
blood in a civil war, it has a direct tendency to produce mischiefs worse than it removes.‖
(Bernard, 1860: 9) However, interestingly, after examining an exception where intervention
may be admissible, and concluding that all exceptions are inadmissible, Bernard argued that
―
there is great difference . . . between rebellion and revolt‖ (Bernard, 1860: 23),11 and in
cases of revolt, ―
interference ceases to be intervention when that is done‖ (Bernard, 1860: 23)

11

―Asuccessful rebellion changes or government or a dynasty; a successful revolt makes two states out of one.‖
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as in the case of the battle of Navarino which cannot be seen as simply an intervention in the
internal affairs of the Turkish [E]mpire.‖ (Bernard, 1860: 23).
The trend in 1870s was to accept humanitarian intervention in a limited way only. The
authors tended to restrict ―
its lawful application either to very specific circumstances or to
situations involving certain categories of states only‖ (Bernard, 1860: 23). Edward Creasy, for
instance, while admitting, ―
Intervention may be justifiable, and even a duty, in certain
exceptional cases‖ (Creasy, 1876: 303), limited the application of humanitarian intervention
to those cases only:
[w]here we intervene in behalf of a grievously oppressed
people, which has never amalgamated with its oppressors as one
nation, and which its oppressors have systematically treated as
an alien race, subject to the same imperial authority, but in other
respects distinct … [or] where the King, or dominant party of a
nation keeps up, in defiance of the State's fundamental Laws, a
mercenary army of regular troops, especially if carefully
organized and officered by men who are of creed, of politics,
and of feelings alien from those held by the great majority of
the population, and where, by this being done, all effective
manifestations of the popular will, and the formation of a truly
national force are rendered utterly impossible . . . . (Creasy,
1876: 303-305).
The French international lawyer, Paul Louis Pradier-Fodere, demonstrated one of the
most detailed rejections of humanitarian intervention in the 1880s. He was of the view that:
[humanitarian] intervention is illegal because it constitutes an
infringement upon the independence of States, because the
powers that are not directly, immediately affected by these
inhuman acts are not entitled to intervene. If the inhuman acts
are committed against nationals of the country where they are
committed, the powers are totally disinterested. The acts of
inhumanity, however condemnable they may be, as long as they
do not affect nor threaten the rights of other States, do not
provide the latter with a basis for lawful intervention, as no
State can stand up in judgment of the conduct of others. As long
as they do not infringe upon the rights of the other powers or of
their subjects, they remain the sole business of the nationals of
the countries where they are committed (Fonteyne,1974:216).
Again, de Martens, in 1883, made an interesting distinction between states in which
humanitarian intervention could be legal and illegal. Accordingly, de Martens put it that ―
visa-vis non civilized nations . . . intervention by the civilized powers is in principle legitimate,
when the Christian population of those countries is exposed to persecutions or massacres.
These motives are not applicable to the relations between civilized powers‖ (Fonteyne, 1974:
219).
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In the 1900s, the dichotomy remained the same. Lafayette Pereira, as a traditional
Latin American scholar, stated in 1902 that ―
[i]nternal oppression, however odious and
violent it may be, does not affect, either directly or indirectly, external relations and does not
endanger the existence of other States. Accordingly, it cannot be used as a legal basis for use
of force and violent means‖ (Fonteyne, 1974: 217).
De Lapradelle, on the other hand, referring to the U.S. intervention in Cuba, stated that
―
[w]hereas it is true that States are sovereign, that sovereignty . . . has its limits . . . in
international law . . . in the fundamental rights of humanity‖ (Fonteyne, 1974: 221).
In the period from 1900s to the establishment of the U.N., ―
the preponderance of
supporters [of the humanitarian intervention] by comparison to those against intervention is
even greater than in the previous phases,‖ argues Alexis Heraclides (Heraclides, 2014: 48).
Indeed, John Westlake maintained, in 1910, that ―
[i]t is idle to argue in such a case that the
duty of neighboring peoples is to look on quietly. Laws are made for men and not for
creatures of the imagination, and they must not create or tolerate for them situations which are
beyond the endurance . . . .‖ (Westlake, 1910: 320).
It is very similar to what Lassa Oppenheim argued, in 1905, that ―
whether there is
really a rule of the Law of Nations which admits such intervention may well be doubted . . .
and it may perhaps be said that in time the Law of Nations will recognize the rule that
interventions in the interest of humanity are admissible, provided they are exercised in the
form of collective intervention of the Powers‖ (Oppenheim, 1905: 100).12
Charles Cheney Hyde, interestingly, while highly respecting state sovereignty dogma,
felt obligated to make an exception in case where there is a racial connection between the
oppressed people and the intervening state (Hyde, 1911: 6).
Although it is highly possible to extend the list of these great scholars who are against
and in favor of humanitarian intervention, we should conclude with Nicolas Politis whose
work was published posthumously. He asserted that
[e]very people has the right to organize itself as it wants, to
choose and to change, at its convenience, the forms of its
government, without other countries being in the position to
oppose or to intervene in what are internal affairs — But . . .
such a right will merit due respect on the principle that it makes
reasonable use of it. If, on the contrary, it gives ground to
abuses of power, if the rights of others are violated … and, in
general, if the prescriptions of international morality and of
international law are downtrodden, other countries are entitled
to intervene; they could put into play the rules of international
responsibility. (Quoted in Heraclides, 2014: 53-54).

12

Oppenheim also states that ―
there is no doubt that, should a State venture to treat its own subjects or some of
them with such cruelty as would stagger humanity, public opinion of the rest of the world would call upon the
Powers to exercise intervention for the purpose of compelling such State to establish a legal order of things
within its boundaries sufficient to guarantee to its citizens an existence more adequate to the ideas of modern
civilization.‖ (Oppenheim, 1905: 347). See also Alexandre Merignhac, (Quoted in Heraclides, 2014: 51);
Borchard, 1916: 14.
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CONCLUSION
I examined a total of different 36 authors commenting upon the admissibility of
humanitarian intervention during the period from 1880s to WWII. The clear conclusion is that
the dichotomy among scholars, which Fonteyne points, runs through the doctrine of
humanitarian intervention in this period (Fonteyne, 1974: 224). For instance, while 11 of them
are decidedly against foreign intervention for purposes of humanity, 25 of them are in favor.
Again, among those 25 who are in favor, there are basically 6 groups.
The first group including Wheaton, Heiberg, Woolsey, Halleck, Bluntschli, Creasy,
Westlake, Merignhac, Amos, Hall, Manning, Borchard, and Politis, do not consider
humanitarian intervention a violation of sovereignty and non-intervention norm. The second
group including de Martens deliver the right to intervention only to civilized states. Similarly,
in the third group including Phillimore, an intervention could be justified only when it is done
for Christianity. According to the forth group including Vattel, von Rotteck, Berner,
Lawrence and Bernard, although it is a violation, an intervention can be excused for the
sacred purpose of saving human beings. The fifth group including Fiore, Rivier and
Oppenheim creates a more contemporary approach which is that an intervention is admissible
when it is done collectively. Finally, the sixth group including Flyde makes an interesting
exception to the general norm that intervention is legal if there is a racial connection between
the states.
Although the dichotomy seems strict, it should be noted that there is a high acceptation
rate of humanitarian intervention among scholars. For instance, 24 authors of 35 I have
reviewed above accept humanitarian intervention as a legal method in international law,
which corresponds about 68 per cent. This conclusion is well-matched with the work of
Heraclis in which he examined 94 publicists active from the 1830s until the 1930s of whom
60 are supportive of humanitarian intervention, which corresponds 64 per cent of the total
(Heraclides, 2014: 33). Therefore, although there were more scholars believing that
humanitarian intervention should be a legal and legitimate tool of international relations, a
consensus was not even close.
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ’ĠNDE YÜKSELEN SAĞ VE IRKÇI POLĠTĠKALAR:
21.Yüzyıl Barış Projesinin Sonunu mu getiriyor?
Murat ERCAN*

Özet
Avrupa’nın tanımlanmasını sağlayan en önemli unsur bütün Avrupalı devletler tarafından algılanan ve kabul
görülen bir tehdit unsurudur. Bu unsur iç ve dış tehdit olabilir. Örneğin ilk dönemlerde antisemitizm, ortaçağda
Anti-İslamizm veya İslamofobi Türkenfobi, Zenofobi, 19. yüzyılda Rusya, 20. Yüzyılda ise Nazi Almanya’sı ve
Komünizm gibi unsurlar Avrupa’nın tanımlanmasında ve sınırlarının belirlenmesinde etkin rol oynamışlardır.
Soğuk Savaş’ın son bulmasıyla birlikte uluslararası politika önemli değişikliklere sahne olmuş, 20. yüzyıl son
döneminde küreselleşme sürecinden etkilenen Avrupa ülkeleri mevcut statükonun korunması için kendilerine
yeni düşman arayışlarına girişmişler ve bu doğrultuda İslam’ı Avrupa’yı tehdit eden düşman ilan etmişlerdir. Bu
politika Avrupa’da aşırı sağın yükselmesi ve ırkçı eylemlerin artmasına neden olmuştur. Ayrıca Avrupa’da aşarı
sağın yükselmesi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Müslümanlara karşı islamofobi altında sosyal, kültürel,
ekonomik ve ayrımcılık yapılması gibi hoşgörüsüz politikaların gelişmesini tetiklemiştir. Bu gelişmeler
21.yüzyılın İslam ile Batı medeniyeti arasında vuku bulacak medeniyetler çatışması şekilleneceği ve yine aynı
yüzyıl içerisinde medeniyetler çatışması ile başlayan çatışmanın yeni bir kitlesel savaşlara neden olabileceğini
göstermektedir. Ayrıca Avrupa’da aşırı sağın yükselmesine bağlı olarak çatışmaların devam etmesi temelleri 20.
yüzyılda atılan AB’nin ve küreselleşmenin sonun getirebilir. “Avrupa Birliği’nde Yükselen Sağ ve Irkçı
Politikalar: 21.Yüzyıl Barış Projesinin Sonunu mu getiriyor?” başlıklı bu çalışma; Avrupa’da İslam kaynaklı
artan aşırı sağ ve ırkçı politikaların gelecek dönemlerde AB’nin iç ve dış politikalarına nasıl yansıyacağı,
AB’deki İslam ve Müslüman karşıtlığı bir barış projesi olan AB’nin dağılıp parçalanmasına mı, yoksa AB
ülkelerinin birbirlerine daha da yakınlaşmasına neden olacaktır? Yoksa Huntington’un “Medeniyetler Çatışması
Tezi” doğrulanıyor mu? sorularının cevabını analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Irkçılık, Medeniyetler Çatışması, İslamofobi
THE RISE OF RIGHT AND RACIAL POLICIES IN THE EUROPEAN UNION: Does the 21st Century
bring the end of the Peace Project?
Abstract
The most important factor that ensures the identification of Europe is a threat factor perceived and accepted by
all European states. This factor can be both internal and external. For example, some factors such as antiSemitism in the early periods, anti-Islamism in the Middle Ages or Islam phobia Türkenfobi, (Turk phobia) Zen
phobia, Russia in the 19th century, Nazi Germany and Communism in the 20th century played an active role in
defining Europe and defining its borders. Along with the end of the Cold War, international politics faced major
changes. European countries, influenced by the globalization process in the late 20th century, began to search for
new enemies for the preservation of the present status quo and declared Islam to be an enemy threatening
Europe. This policy has led to rise of far- right-wing and racist actions in Europe. In addition, the rise of far-right
in Europe has led the development of intolerant policies against Muslims such as social, cultural, economic and
discrimination under Islam phobia in the countries of the European Union. These developments indicate that the
21st century will be shaped by the clash of civilizations that will take place between Islam and Western
civilizations. Moreover, the clash started with the clash of civilizations within the same century could lead to a
new mass battle. Moreover, the continuation of conflicts in Europe due to the rise of far right can bring the end
of the 20th century EU and globalization. This study with the title of "Rising Right and Racist Policies in the
European Union: Does the 21st Century Bring the End of Peace Project?" tries to explain about how the farright-wing and racist policies on Islamic reasons in Europe will be reflected in the internal and external policies
of the EU in the coming periods, whether this anti-Islam and anti-Muslim project will either cause the EU to
collapse or break up or EU countries will get closer together? Moreover, it analyses the answer of Huntington's
on the question “ Is the "Conflict of Civilizations Thesis" verified?”
Keywords: European Union, Racism, Conflict of Civilizations, Islamophobia
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Giriş
Avrupa’nın tanımlanmasını sağlayan en önemli unsur bütün Avrupalı devletler
tarafından algılanan ve kabul görülen bir tehdit unsurudur. Bu unsur iç ve dış tehdit olabilir.
Örneğin ilk dönemlerde antisemitizm, Orta Çağ’da Anti-İslamizm veya İslamofobi
Türkenfobi, Zenofobi, 19. yüzyılda Rusya, 20. yüzyıl ise Nazi Almanya’sı ve Komünizm gibi
unsurlar Avrupa’nın tanımlanmasında ve sınırlarının belirlenmesinde etkin rol oynamışlardır.
Avrupa fikrinin en güçlü ayağını, Avrupalı devletler kendi medeniyetlerinin kültürlerini başka
medeniyetlerin kültürleri ve değerleri ile karşılaştırarak onları ötekileştirmeleri oluşturmuştur.
Fakat bu ötekileştirmeler Avrupa topraklarında savaş ve çatışmaları sonlandırmamış, bilakis
bu ötekileştirmeler Avrupa’da aşırı sağ ve ırkçı eylemlerin artmasına neden olmuştur.
Avrupa’da aşırı sağcı grupların ırkçı eylemlerinin artması ise Avrupa topraklarında yeni
savaşlara neden olmuştur.
20. yüzyılda vuku bulan Soğuk Savaş döneminde Batılı veya Avrupalı devletler
dağılan ve parçalanan Avrupa’yı tekrar nitelendirmek ve sınırlarını çizmek için kendilerine
tehdit unsuru olarak Sovyet Rusya Rusya’yı görmüş ve bu doğrultuda bugünkü Avrupa
Birliğinin temellerini atmışlardır. Bugün her ne kadar Avrupalı devletler AB’nin Avrupa için
barış ve istikrar projesi olduğunu ifade etseler de, aynı zamanda da AB, II. Dünya Savaşı’nda
yıkılan ve parçalanan Hristiyan kardeşliğini bir araya getirme projesidir. Bu proje Soğuk
Savaş dönemi boyunca Rusya’yı kendine düşman edinmiş ve bu doğrultuda hareket ederek
Hıristiyan Avrupalı devletleri ulus üstü özelliği olan AB etrafında birleştirmiştir. Soğuk Savaş
boyunca AB üyesi ülkeler birbirlerine karşı ötekileştirici ve düşmanca söylemlerden uzak
durmuşlardır. Üstelik birbirlerine yakınlaştırıcı politikaları tercih etmişlerdir. Fakat Berlin
duvarının yıkılması, komünizmin çökmesiyle liberalizm zaferini ilan etmiş ve AB ülkesi
üyeler büyük ölçüde küreselleşmenin baskısına boyun eğmek zorunda kalmıştır. Küreselleşme
ile birlikte AB ve diğer Avrupalı ulus devletleri arasında sınırlar kalkmış, Avrupalı devletlerin
Hristiyan kardeşliği üzerine inşa edilmeye çalıştığı Avrupalılık kimliği yozlaşmaya başlamış
ve bunun yanında neo-liberal ekonomik düzeyde ABD’nin AB ticareti üzerinde etkisi
artmıştır. ABD ve AB üyesi ülkeler statükonun korunması için komünizmin yerini dolduracak
olan yeni bir düşman arayışı içerisine girmişlerdir. Bu doğrultuda Batı uygarlığı İslam’ı,
komünizmin yerine koyarak, İslam’ı Batı uygarlığına karşı düşman olarak yansıtan (gösteren)
fikirler geliştirmeye başladılar. Batılı medya örgütleri ve düşünce kuruluşlarının İslam karşıtı
ürettikleri fikirler sonucunu vermiş ve Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlara karşı dışlayıcı,
ayrımcı ve fiziki saldırılar artmıştır. Özellikle 11 Eylül terör saldırısından sonra başta ABD
olmak üzere Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupalı ülkelere
yayılmıştır.
21.yüzyılda yaşanan İslam karşıtı bu gelişmeler Avrupa ülkelerinde İslamofobi olarak
arttığı görülmektedir. Aynı zamanda bu gelişmeler Avrupa’da aşırı sağcılığın yükselmesine ve
bu da ırkçılığın artmasına neden olmaktadır. Avrupa Birliği’nde Yükselen Sağ ve Irkçı
Politikalar: 21.Yüzyıl Barış Projesinin Sonunu Mu Getiriyor? Başlıklı bu çalışmada, genelde
Batı, özelde AB’de İslam ve mensubu Müslümanlar neden yeniden ötekileştirilmek
istenmiştir? Avrupa’da İslam kaynaklı artan aşırı sağ ve ırkçı politikalar gelecek dönemlerde
AB iç ve dış politikalarına nasıl yansır? AB’deki İslam ve Müslüman karşıtlığı, bir barış
projesi olan AB’nin dağılıp parçalanmasına mı, yoksa AB ülkelerinin birbirlerine daha da
43

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

yakınlaşmasına neden olacaktır? Yoksa Huntington’un “Medeniyetler Çatışması Tezi”
doğrulanıyor mu? Sorularının cevabı analiz edilecektir.
Avrupa Birliği’nde Yükselen Aşırı Sağın Nedenseli; Batı Medeniyetinin Ötekisi
Ġslam ve Ġslamofobi
Avrupa tarihi sık sık aşırı sağcı ve ırkçı politikalara tanıklık etmiştir. Bu politikalar
daha önce antisemitizm çerçevesinde gelişmiş ve sonraki dönemlerde ise Anti-İslamizm veya
İslamofobi-Türkenfobi ve Zenofobi gibi kavramlarla günümüze kadar devam ettirilmiştir.
Batılı devletler bu politikaları sadece kendi aralarındaki çatışmalar ve savaşlar döneminde terk
etmek zorunda kalmıştır. Örneğin yakın tarihte Avrupalı devletler 20.yüzyılda I. , II. Dünya
Savaşları ve Soğuk Savaş döneminde milliyetçi ve ırkçı politikaları terk etmişler ve farklı
kutuplara ayrılarak ayrı saflarda birbirleri ile mücadele etmişlerdir. Barış dönemlerinde ise
kendilerine düşman olarak genellikle Müslüman ve Türkleri seçmişlerdir.
II. Dünya Savaşı sonrasında patlaklık veren Soğuk Savaş döneminde uluslararası
sistem iki kutup etrafında şekillenmiş ve Batı / Avrupalı devletler aralarındaki sorunları bir
tarafa bırakarak kendilerine düşman olarak komünizmi seçmişlerdir. Fakat 1990’nın
başlarında Berlin duvarının yıkılması, komünizmin çökmesi ve liberalizmin zaferini ilan
etmesiyle ulus devletler küreselleşmenin etkisi altında kalmıştır. Bu yeni düzende sınırlar
kalkmış ticaret, finans ve ekonomik düzen üzerinde ABD’nin etkisi hissedilir bir şekilde
artmıştır. Aynı zamanda bu yeni düzende ABD ve AB ülkeleri mevcut düzeni sürdürebilmek
için küresel bir siyasi, askeri güce ihtiyaç duymuşlardır(Aktaş, 2014: 32). Komünizmin
Batı/Avrupalı devletler için tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Hristiyan Avrupalı devletleri
küresel düzende bir arada tutabilmek için ise yeni bir düşmana ihtiyaç
duyulmuştur(Ayata,2010: 21). Bu doğrultuda Batılı medya ve düşünce kuruluşları bunu
kendilerine bir görev olarak üstlenmişler İslam’ı ve Müslümanları Hıristiyan Batı uygarlığına
karşı düşman olarak aşağılayan ve kötüleyen fikirler üretemeye başlamışlardır. Batılı medya
örgütleri ve düşünce kuruluşlarının İslam karşıtı ürettikleri fikirler sonucunu vermiş ve Batılı
ülkelerde yaşayan Müslümanlara karşı dışlayıcı, ayrımcı ve fiziki saldırılar artmıştır. Batılı
ülkelerde Müslümanlara karşı dışlayıcı, ayrımcı ve fiziki saldırılar, özellikle 11 Eylül terör
saldırısından sonra başta ABD olmak üzere Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere ve
Hollanda gibi Avrupalı ülkelere yayılmıştır. Son zamanlarda İslam karşıtı bu gelişmeler
Avrupa ülkelerinde İslamofobi olarak arttığı görülmektedir. Aynı zamanda bu gelişmeler
Avrupa’da aşırı sağcılığın yükselmesine ve bu da ırkçılığın artmasına neden olmaktadır. Peki,
Batılı/Avrupalı ülkelerin İslam korkusunun nedeni/kaynağı nedir? Avrupa’daki siyasiler
İslamofobiyi bir siyasi seçim propagandası mı olarak kullanıyor? Acaba Huntington’un
“Medeniyetler Çatışması Tezi” doğrulanıyor mu? Bu soruların cevabını bulabilmek için
Avrupa’daki İslam karşıtlığı ve İslamofobinin temel nedenlerine bakmak gerekmektedir.
Psikolojide “fobi ve fobia” kelimesi belli bir nesnenin, durumun veya etkinliğin
yarattığı ve kişinin kendisi tarafından da yersiz veya aşırı kabul edilen usdışı oluşan korku
olarak tanımlanmaktadırlar. İslamofobi ise korku duygusu ile karakterize edilerek eski bir
korku ifade etmek için Batılılar tarafından kullanılmaktadır. İslamofobi, yüzyıllar boyunca
sürdürülen savaşlar, soykırımlar, haçlı seferleri ile kendini gösteren dini hoşgörüsüzlüğün bir
ifadesidir. Bu hoşgörüsüzlüğün temelinde ise İslam’ın kısa zamanda doğması ve yayılması
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diğer dinler tarafından kendileri için bir problem ve tehdit olarak algılanmasına neden
olmuştur. İslamofobik görüşe göre İslam dininin Batı kültürü içerisinde bir değeri yoktur ve
Batı kültüründen aşağıdır. Ayrıca İslamofobik anlayışa göre İslam şiddet içerikli siyasi bir
ideolojiye sahiptir. Dolayısıyla Batı medeniyeti İslamofobi tutumunu ayrımcılık, medyadaki
iftiralarıyla, fiziksel rahatsızlık ve saldırganlık eylemleriyle göstermektedir(Karslı, 2013: 81).
Demokrasi, insan hakları ve özgürlük gibi konulara en çok değer verildiği günümüzde
Batı, özellikle Avrupa sınırları içerisinde yaşayan Müslümanlara karşı ayrımcılık ve nefret
söylemlerinin aşırı bir şekilde yayıldığı görülmektedir. Örneğin Avrupa ülkelerinde yaşan
Müslümanların ibadethaneleri basılmakta, camilerin kapılarına domuz kafası, bağırsağı
asılmakta, camilerin kapısı ve camları karılmakta, Müslümanlar yolda yürürken veya
parklarda şiddet ve saldırıya maruz kalmakta ya da çocukları okullarda hor görülmektedir.
Sokakta yürürken polisin kontrol ettiği her dört kişiden ikisi Müslüman bir ülkeden gelmiş
kimselerdir. Ayrıca Avrupa sınırlarında yaşanan ırkçı eylemler ve söylemler Avrupa’nın
sınırlarını aşarak Türkiye gibi Müslüman ülkelerin iç ve dış politikasına müdahaleye kadar
varmıştır. Avusturya’da başlayıp Almanya ve Hollanda’da gerçekleşen Türkiye karşıtlığı ırkçı
politika ve eylemler Avrupa’daki ırkçılığın nedenli artığının göstergesidir.
Avrupa’daki bu ayrımcılık ve horlamanın önüne geçilmez bir şekilde artığı
FRA(European Union Agencyfor Fundamental Fights) gibi pek çok Avrupalı araştırma
kuruluşları tarafından doğrulanmaktadır. FRA’nın verilerine göre Müslümanlara karşı
ayrımcılık, horlama ve ırkçı saldırıların sayısı her geçen yıl artmaktadır. FRA’nın raporuna
göre bu ayrımcılığın nedeni tarihi, dini ve kültürel nedenlere bağlanmaktadır(European
Commission 2015, Aktaş, 2014: 33). FRA gibi kuruluşların yaptığı bütün araştırmalar
göstermektedir ki, Avrupa’da yaşayan Müslüman nüfus, bu ister yaşadığı ülkenin vatandaşı
olsun isterse vatandaşı olmasın bugün Müslümanların yarısı sosyal kültürel, ekonomik ve
kurumsal alanlarda ayrımcılığa uğramaktadırlar. Fakat bu tür araştırma kuruluşları veya
merkezleri sadece araştırma yapmakla kalmamakta aynı zamanda da aşırı sağ partileri ve
savunucularına imkan ve olanakları da sunmaktadırlar. Örneğin Merkezi ABD’de bulunan ve
dünyayı şekillendiren konular, eğilimler ve tutumlar üzerine araştırma yapan PEW
“TheFuture of the Global MuslimPopulation” (Küresel Müslüman Nüfusun Geleceği) başlıklı
raporunda Müslüman nüfusun giderek hızlı bir şekilde artmakta olduğu ve 2030 yılında
yeryüzünde her dört kişiden birinin Müslüman olacağını belirtmektedir. Ayrıca aynı raporda
Avrupa’da yaşan Müslüman nüfusunda arttığı ve 2030 yılında 44,1 milyondan 58,2 milyona
çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu artışın ise 2030 yılında toplam Avrupa nüfusunun %8(
PEW, 2017, Citizen Times, 2017)’ne tekabül edeceği şeklinde Hıristiyan Avrupa’yı
uyarmaktadır. Anket ve kamuoyu araştırması yapan bu tür araştırma merkezleri Avrupa
halkını kışkırtarak Avrupa’da artan Müslüman nüfusun ne denli tehlikeli olduğunu işaret
etmekte ve Avrupa’daki Hristiyan halkın Müslümanlara kuşku ve endişeyle bakmasına neden
olmaktadır. Başka bir ifadeyle bu tür araştırma merkezleri Avrupa’da Müslüman nüfusun
artmasını bir tehdit olarak göstermekte ve bu algı operasyonu Hristiyan Avrupa halkını
korkutmaktadır. Sosyal medya gibi kitle iletişim araçlarını sık sık kullanan araştırma
kuruluşları Müslümanları düşman gibi göstererek bu korkuyu toplumun her bir tarafına
yaymaktadır. Bu algı, bilinçli olarak Avrupa’da aşırı sağın ve akabinde ise ırkçılığın tekrar
canlanmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu tür araştırma merkezleri yapmış oldukları
araştırmalarla siyasi partilere seçim malzemesi sunmaktadırlar. Böylelikle Avrupa’da
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muhafazakâr, ırkçı ve milliyetçi partiler bu sonuçları kullanarak oy oranlarını artırmakta, sol
partiler ise giderek Avrupa genelinde oy kaybetmektedir. Bugün bu gerçeği gören sol partiler
dâhil ırkçı söylemlerde bulunarak oy oranlarını artırma çabası içerisine girmişlerdir. Zira
onlara göre Avrupa’da güvensizliğin, işsizliğin ve ekonomik krizlerin nedeni Avrupa
sınırlarında yaşayan Müslümanlardır(Marsden, https://www.wsws.org/de/articles 2017).
Avrupa’da ekonomik üretim sürecindeki paylaşım sorununun yansıması olarak akıllarda
oluşturulan ön yargılarla- “Müslümanlar pistir, şiddet eğilimlidir, Türkler tembel ve
üçkâğıtçıdır ve Müslümanlar teröristtir (Sumbas, 2009: 276)”-istenmeyen yeni bir öteki ve
suçlu yaratılmak istenmektedir. Bu düşüncelerin amacı, kişileri atomize ederek küreselleşme
süreci ile yozlaşan Hristiyan dünyasının kendilerini güvende hissedecekleri kimliklerine sahip
çıkmasını sağlamak ve Hristiyan dünyasını tek bir çatı altında toplamaktır. Böylelikle
Hıristiyan dünyasının evren üzerindeki hâkimiyeti sağlanacaktır. Bugün bu plan
doğrultusunda Avrupa ülkelerinde milliyetçi ve ırkçı söylemler hızla yükselmiş ve aşırı sağcı,
milliyetçi, popülist göçmen ve Müslüman karşıtı partiler önemli oranda oylarını artırarak
önemli bir siyasi aktör haline gelmişlerdir.
Peki, neden Avrupalı veya Batılı ülkeler tekrar kendilerine hedefteki düşman olarak
Müslümanları seçmişlerdir? Bugün Avrupa ülkelerdeki İslam düşmanlığının dini, tarihi,
kültürel ve sosyal yönden pek çok nedenleri olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü asırlar boyunca
Hristiyan ve İslam dünyası birbirleri ile çatışmışlar ve Hıristiyan dünyası, güçlü İslam
ordularının nefesini uzunca bir süre enselerinde hissetmişlerdir. Bu iki farklı dünya arasında
yaşanan savaşlar toplumlar arasındaki ilişkileri de etkilemiştir. Fakat şu da bir gerçek ki
tarihte Avrupa kıtasında birbiri ile savaşmayan devlet yoktur. Örneğin 20.yüzyılda II sıcak
savaş bir de Soğuk Savaş yaşanmıştır. Bu savaşlarda Avrupalı ülkeler bloklara/kutuplara
ayrılarak birbirleri ile savaşmışlardır. Her ne kadar Avrupalı ülkeler birbirleriyle savaşmış
olsalar da bunların savaşlarını İslam ülkelerine karşı vermiş oldukları mücadelelerle
karşılaştırdığımızda din ve kimlik faktörü ortaya çıkmaktadır. Hıristiyan Batılı/ Avrupalı
ülkeler tarihte aynı din ve kimliğe mensup olan ülkelerle savaşmış olsalar da İslam dininin
ortaya çıkıp yayılmasıyla birlikte Müslümanların Hristiyan toplumların egemenliği altındaki
toprakları fethetmesi onları rahatsız etmiş ve böylelikle Batı’da- Avrupa’da Müslümanlar
iyileştirilmesi gereken korkunç hastalık olarak görülerek ötekileştirilmiş ve istenmeyen öteki
olarak algılanmıştır.
Bugünkü Avrupalı ülkelerin Müslümanları öteki olarak görmelerinin tarihsel
etmenlerine bakıldığında;
Müslümanların Cebelitarık Boğazı’ndan geçip İspanya’ya
yerleşmesi ve burada kendi devletlerini kurması, Avrupalı Hristiyan dünyası tarafından bir
güvenlik tehdit olarak algılanmıştır. Bu gelişmenin üzerine 8.yüzyılda İslam ordularının
Pirene Dağlarını geçerek Fransa’ya girmesi ve Fransa ile kendi topraklarında çatışması
Hristiyan dünyasının korkularını daha da artırmıştır. Müslümanların uzunca bir süre
Hristiyanlar ile çatışması sonucunda, Hristiyanlar tarafından; İspanya’ da yaşayan
Müslümanlar Hristiyanları zorla yerlerinden eden işgalci ve barbar kişiler olarak algılanmıştır.
Bu algı çerçevesinde Hristiyan dünyası, Müslümanların Avrupa’da ilerleyişini durdurmak,
kutsal toprakları Müslümanlardan geri almak ve İslam tehdidinden kurtulmak için kutsal
ittifak oluşturmuşlar ve Müslümanlara karşı seferler düzenlemişlerdir. Müslümanları kâfir ve
barbar olarak nitelendiren Hristiyan dünyası her ne kadar da Müslümanlara karşı kutsal haçlı
ittifakı altında mücadele başlatmış olsalar da başarılı olamamışlardır(Aksoy, 2011: 165).
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Aksine Türklerin steplerden inmesiyle birlikte devlet kurmaları(Osmanlı İmparatorluğu) ve bu
yeni kurulan devletin Balkanlara ardından da Avrupa’ya yayılması Hristiyan dünyasının
Müslüman ve Türk korkusunu artırarak pekiştirmiştir. Batı/ Avrupalı devletler bu korkularını
kuşaktan kuşağa aktarmışlar ve Avrupa halkı üzerinde Müslümanlara ve Türklere karşı korku
ve endişe algısı oluşturmuşlardır(Ayata, 2010: 22). Bu korku ve endişe Avrupa’da
Müslümanlara karşı ırkçılığın artmasına neden olmuştur. Hatta bu korku ve endişe Avrupa’da
ırkçı deyimlere dahi girmiştir(Aktaş, 2014: 41)1.
İnsanlık tarihine bakıldığında pek çok toplum ve medeniyetler arasında çatışmalar
yaşandığı bilinmektedir. Bu çatışmalar II. Dünya Savaşı’na kadar şiddetli bir şekilde devam
etmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında çatışmaların genelde Batı, özelde Avrupa sınırlarında
azaldığı ve çatışmaların sadece Orta Asya’da( Ortadoğu) merkezli yaşandığı bilinmektedir.
Buna rağmen Batı’nın – Avrupa’nın İslam karşıtlığı ön yargısı son bulmamıştır. Bilakis bu ön
yargı her geçen gün hızlanarak artmaktadır. Bu durumun ancak Batı-Avrupa toplumlarının
siyasi, dini ve kültürel takıntıları ve uzunca bir süre Müslüman ve Türklerin etkisinde
kalmışlığın, dolayısıyla kendilerini aşağılanmış olarak hissetmelerinden kaynaklandığını
belirtebiliriz. Özellikle Osmanlıların kurulup cihan imparatorluğu kurmasıyla birlikte
Hristiyan dünyası Türklerin2 Hıristiyanlığı yok edeceği ve Türklerin tüm Batı/Avrupa’ya
hâkim olacağı endişesine kapılmışlardır. Bu düşünce hâlâ bugün eşi benzeri olmayan ulus
üstü örgüt olan AB’de mevcuttur. AB üyesi olan ülkelere göre nüfusunun %90’nı Müslüman
olan Türkiye’nin, AB’ye üye olmasıyla birlikte Türkiye’nin birliği müslümanlaştıracağı
endişesi hâkimdir. Bu ön yargı ise AB toplumu üzerinde endişe ve korkulara neden
olmaktadır. Burada şunu ifade etmekte fayda vardır; Türkiye’nin üyeliği sadece din faktörüne
bağlı değildir. Türkiye’nin sahip olduğu dini kimlik üyelik yolunda önemli faktörlerden
sadece birisidir. Ekonomi, siyasi ve AB mevzuatına uyum aday ülke olarak Türkiye’nin
yerine getirmesi gereken kriterlerdir. Fakat Batı, özellikle AB kendi kimliğini, güvenliğini ve
sınırını belirlemek için sürekli birilerini kendine düşman olarak ilan etmiştir.
Batı/Avrupa uygarlığının tarihinde kendisini savunmak ve propagandalarını yapmak
için başka bir toplumu veya medeniyeti istenmeyen ilan edip ötekileştirdiği pek çok sayıda
örnekleri mevcuttur3. Örneğin 20.yüzyılda Batı siyasal ve kültürel kimliğini anti-komünist
olarak tanımlamış ve bu bağlamda uluslararası siteminin iki kutuplu yapıya bölünmesine
neden olmuştur. Komünizmin çökerek iki kutuplu yapının son bulmasıyla birlikte kendi
varlığını güvence altına alabilmek için kendine yeni bir tehdit arayışına girmiş ve bu
doğrultuda İslam ve mensubu Müslümanları ötekileştirmiştir(Ayata, 2009: 397). Özellikle de
21.yüzyılın hemen başında 11 Eylül saldırısından sonra bunu tescillemiştir. Hâlbuki 21.
yüzyıl en çok insanı değerlerin savunulduğu ve öne çıkartıldığı yüzyıl olmasına rağmen Batı/
Avrupalı ülkeler İslam’ı iyileştirilmesi gereken korkunç ve bulaşıcı bir hastalık olarak
1

Bu deyimlerden bazıları şunlardır; İtalyanlar “Anneciğim Türkler geliyor ve Türk gibi pis kokmak” Sırplar” bir
ite bir de Türk’e güven olmaz, Türk gibi bencil” Yunanlar “Öfkesinden Türk oldu” Fransızlar “Türk kafası”
Aktaş, Murat, “Avrupa’da Yükselen İslamofobi ve Medeniyetler Çatışması Tezi “Ankara Avrupa Çalışmaları
Dergisi, Cilt,13, No. 1, 20 14, s.41.
2
Batı dünyası, Osmanlı İmparatorluğunun kurulması ve özelliklede İslamiyet’i devletin resmi dini olarak kabul
etmesiyle birlikte Türk dendiğinde Müslüman, Müslüman dendiğinde Türkleri ifa etmeye başlamıştır. Çünkü
Türkler/Osmanlı Sultanı İslam dünyasının halifesiydi.
3
Sadece 20.yüzyılda Batının/ Avrupalı ülkelerin ötekileştirdikleri Nazizm, Faşizm, Komünizm, Fundementalizm
ve İslam Medeniyetidir.
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görmektedirler. Bugün Batı islamofobi altında kendi toplumuna bunu ifade etmeye
çalışmaktadırlar. Bu düşünceleri ise gizlenemeyerek Soğuk Savaş döneminde ara verilen
1300–1400 yıllık çatışmaya geri döndüklerini ifadelerinde yer vermeye başladılar. İslam
karşıtı fikir, düşünce ve propagandalara içerisinde yaşadığımız 21. yüzyılda Batılı araştırma
kuruluşları ve medyaların sık sık yer verdiği görülmektedir. Batı medeniyetinde İslam karşıtı
propagandaların artması akıllara, acaba islamofobi altında Huntigton’un “Medeniyetler
Çatışması Tezi” doğrulanıyor mu? Sorusu gelmektedir. Çünkü Hungtinton “Medeniyetler
Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması” çalışmasında İslam ile Batı medeniyeti
arasında çatışmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. Huntigton’un “Medeniyetler
Çatışması” tezine göre 21. yüzyıl medeniyetler arasındaki çatışmalarla şekillenecektir
(Helmerich, 2011: 441–442). Ayrıca Huntinton, yeni şekillenecek dünya düzeninin ülkelerin
geçmiş dönemlerde olduğunu gibi siyasi ekonomik ve gelişmişlik düzenine göre olmayacağı,
yeni yapının devletlerin ve milletlerin kültürel özelliklerine göre şekilleneceğini
belirtmektedir(Ayata ve Baloğlu, 2016: 378). Bugün Huntinton’un tezinden yola çıkararak
uluslararası düzene bakıldığında, uluslararası yapı Katolik, Hıristiyan, Slav-Ortodoks, İslam,
Konfüçyüs, Japon, Hindu, Latin Amerika ve Afrika olmak üzere faklı medeniyet bölgelerine
ayrılmış ve bu bölgeler arasında irili ufaklı çatışmalar yaşanmaktadır ve medeniyetler arası
çatışmanın en büyüğünün ise İslam ile Batı medeniyeti arasında yaşandığını ifade etsek,
yanlış olmaz. Batılı ülkelerin İslam’ı terör olarak görmesiyle, İslam dünyasının kendi
varlıklarına bir tehdit oluşturduğunu açıklamaları Huntinton’un tezini doğrulamaktadır. Daha
21. yüzyılın henüz başında gerçekleştirilen 11 Eylül saldırısı sonrası ABD Başkanı George W.
Bush’un intihar saldırısına karşı başlattığı savaşı “Haçlı seferine” benzetmesi başta ABD
olmak üzere Batı ile İslam dünyası arasında çatışmaların uzun vadede devam edeceğinin
sinyalini vermiştir. Bu konuda Bush Amerikan vatandaşlarına hitaben yaptığı konuşmada,
''Terörizme karşı bu Haçlı Seferi, bu savaş zaman alacaktır. Amerikalılar sabırlı olmalıdır(
Hürriyet,http://www.hurriyet.com.tr/bushtan-hacli-seferi-yakistirmasi-16285,2017)''demiştir.
Bush’un terörizm olarak gösterdiği İslam dünyasıdır. Bu konuşmayla Bush,“artık İslam
dünyası bizden korksun, biz Hristiyan dünyasını Batı’nın içerisine sızmış bu korkunç ve
bulaşıcı hastalıktan kesinlikle kurtulacağız, fakat bu mücadele uzun sürecektir” mesajını
vermiştir. Bush’un bu konuşması Batılı diğer devletlerden destek görmüştür. Bu olayların
hemen akabinde ise Batılı diğer devletlerin desteğiyle ABD’nin Afganistan ve Irak
topraklarını işgal etmesi ve işgal sonrasında ABD’nin bu topraklara yerleşerek bölge halkını
kontrol ve baskı altında tutmak istemesi Batı’nın İslam medeniyetine karşı başlattığı
mücadelenin göstergesidir. 11 Eylül sonrası Asya’da Ortadoğu’da çatışmaların bitmemesi,
Arap Baharı ile bölgede yeni sistem oluşturulmak istenmesi Batı ile İslam arası çatışmanın bir
parçasıdır. Bölgedeki bu çatışmaların aktörü Batı medeniyetinin bizzat kendisidir. Bölgedeki
çatışmalardan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan Müslümanlar ABD ve Avrupa’nın
herhangi bir ülkesine göç etmişlerdir. Fakat Avrupa’ya göç eden Müslümanlar göç ettikleri
ülkelerde aşağılanarak hor görülmektedir. Bu ise Batı/Avrupa’da aşırı sağın ve ırkçılığın
yükselmesini tetiklemiştir. ABD başkanlık yarışında Trump’ın ırkçı söylemlerle başkan
seçilmesi ve başkan seçilir seçilmez ilk icraat olarak Müslüman ülkelerden gelen kişilerin
vizelerini iptal edip ABD’ye girişlerini yasaklaması ve İran gibi terör örgütlerini destekleyen
ülkelerle mücadele edileceği mesajını vermesi ve bu mesajın pek çok Batılı veya Avrupalı
ülkeler tarafından desteklenmesi Huntinton’un 21. yüzyılın İslam ile Batı medeniyetleri
arasındaki çatışmalarla geçeceği tezini doğrulamaktadır.
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Dolayısıyla 21.yüzyıl daha fazla mezhep ve kimlik çatışmalarına sahne olacaktır.
Çünkü Batı, özellikle de AB ülkeleri küreselleşme ile yozlaşan kendi kültür ve toplumsal
değerlerini, küreselleşmeyi frenleyerek Hristiyanlık değerleri etrafında birleştirme mücadelesi
verecektir. Bu birleşimi ise ne ekonomi ne de siyasi politikalar ile yapacaktır. Bu birleşimi
ırkçı sloganlar ile birilerini hor görerek, kendi öz kimlik ve kültürleri çerçevesinde
yapacaklardır. Fakat bu politikalar AB’ye iç ve dış politika açısından, AB’nin dağılması gibi
sonuçlar doğurabilir. Böylelikle Avrupa’da da yeni savaşları görebiliriz.
Yükselen Aşarı Sağın Avrupa Birliği’nin Ġç veDış Politikasına Etkileri;
Dağılma mı? Çatışma mı?
AB üye devletlerinde sağcılığın yükselmesiyle Müslüman karşıtı ırkçı söylemlerin
artığını ve bu söylemlerin artmasıyla birlikte Birliğin içerisinde de yavaş yavaş
kutuplaşmaların oluşmaya başladığını ifade edebiliriz. Birlik içerisinde kutuplaşmaların
olmasıyla birlikte uzun vadede hem Batı’nın hem de AB’nin içerde ve dışarıda büyük
sıkıntılar yaşayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. AB tarihinin son 1000 yılı analiz edildiğinde,
Avrupa topraklarında her yüzyıl içerisinde milliyetçi ve ırkçı politikalardan dolayı küçük veya
büyük çaplı savaş ve çatışmalar yaşandığı görülmektedir. Avrupa tarihinde vuku bulan
çatışmalara bakıldığında; ilk olarak Musevilik döneminde Yahudilerin kendilerinden olmayan
gruba- kabilelere karşı uyguladığı aşırı ırkçı politikalarından kaynaklanan çatışmalar
karşımıza çıkmaktadır. Bu ırkçı politikalarla Yahudiler kendinden olamayanları ötekileştirmiş
ve öteki olarak adlandırılan gruba şiddet uygulamaya başlamışlar ve bu şiddet uzun zaman
davam etmiştir. Baskı ve şiddet karşısında ötekileştirilen Yahudiler kendilerini bu baskıdanşiddetten kurtaracak bir kurtarıcı “Mesih” beklemişlerdir. Hz. İsa böyle bir ortamda ortaya
çıkmış ve öğretisi gerek, Yahudiler gerekse yoksul ve umutsuz halk arasında hızla yayılmıştır.
Hz. İsa’nın öğretisinin hızlı bir şekilde yayılmasında en önemli etken yeni öğretinin
Yahudiliğe benzemiş olmasıydı. İlk başlarda Hıristiyanlık herkesi kucaklamış ve ayrım
yapmamıştır. Çünkü her şeyden önce yeni öğretide seçilmiş kişi yoktu, tanrı sevgisi her
şeyden önce gelmekteydi, özel zenginlik ve kişisel avantajlara karşıydı ve tüm zenginlik
tanrıya aitti(Sander, 2008: 44–45). Bu özelliklerle Hristiyanlık, ta ki bu gerçek özelliğini
yitirip farklı yorumlanıncaya kadar hızlı bir şekilde yayılmıştır. Hristiyan öğretisinin farklı
yorumlanmaya başlanmasıyla Hristiyanlık içerisinde de öteki sınıflar oluşturulmuş ve bu
tarihten itibariyle Hristiyan gruplar(Mezhepler) arasındaki çatışmalar Avrupa topraklarında
Otuz Yıl Savaşları sonrası imzalanan Vestfalya Barışı(1648) Antlaşması’na kadar devam
etmiştir.
İslam’ın doğup yayılmaya başlaması uluslararası sistemin dengelerini tam olarak
bozmamışsa da dengenin parçaları arasında sınırları keskinleştirmiş ve özellikle de Ortadoğu
bölgesinde ağırlığını hissedilir bir şekilde artırmıştır. Her şeyden önce İslam dini; merhamet,
sevecenlik, nezaketlilik ve hoşgörüye dayanmaktaydı. İslam dininin bu özelliği çürümekte
olan Hristiyanlık ve ırkçı Yahudilik karşısında önemli bir üstünlüktü. İslamiyet öğretisi bu
özellikleriyle 600 ile 1000’li yıllar arasında dünya üstünlüğünü ele geçirmiş ve hızlı bir
şekilde yayılmıştır. İslamiyet’in bu denli hızlı bir şekilde yayılmasını diğer dinler, özellikle
Hıristiyanlık ve Yahudiler kendi varlıkları açısından tehdit olarak görmüşler ve İslam’ı
ötekileştirerek İslam’ı iyileştirilmesi gereken bir tür ruh hastalığı olarak algılamışlardır.
Böylelikle İslam’a karşı bugüne kadar süren mücadeleyi başlatmışlardır. Önce halifelik
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döneminde, sonra Emeviler ve Abbasiler ve Selçuklularla uzun mücadeleler vermişlerdir.
1000’li yıllardan itibariyle Türklerin Steplerden inmesi ve devlet kurup İslam’ın halifeliğini
üstlenmesiyle birlikte Hristiyan Batı dünyası Irkçı ve milliyetçi çıkar politikalarını 16.yüzyıla
kadar aralıksız olarak Müslümanlara karşı sürdürmüştür. 1500’lü yılların ikinci yarısında
Avrupa’da- Batı’da başlayan mezhep kavgaları 17. yüzyılda yerini çatışmaya bırakmıştır. 30
Yıl Savaşları olarak adlandırılan bu savaşın temeli bir Protestan-Katolik mücadelesi olarak
gösterilse de, asıl amaç Avrupalı devletlerin siyasi çıkarlar çerçevesinde hareket ederek
Avrupa’ya egemen olma ve hegemonya savaşıdır. Bu savaş Kutsal Roma Cermen
İmparatorluğuna bağlı prensliklerin farklı taraflarda savaşması dolayısıyla Avrupa’da bir iç
savaş niteliği taşımaktadır (Bosbach, 2017: 70).
Avrupa topraklarında vuku bulan bir diğer olay ise 18. yüzyılda gerçekleşmiştir.
Avrupa tarihinde 7 Yıl Savaşları olarak bilinen ve İngiltere ve Fransa arasındaki imparatorluk
kurma yarışının tüm dünyaya yayılmış mücadelesidir. Yedi Yıl Savaşlarını Avrupa kıtasında
yaşanmış ilk dünya savaşı olarak tanımlayabiliriz. Yedi Yıl Savaşları İngiltere’nin üstünlüğü
ile son bulmuş fakat İngiltere Amerika’daki kolonilerini 18.yüzyıl sonlarında Fransa’nın da
desteğiyle kaybetmiştir. İngiltere 1775–1783 tarihleri arasında Fransa’nın desteğini alan
Amerikan kolonilerinin başlattıkları mücadelede etkisiz kalarak bu kolonilerin bağımlığını
tanımak zorunda kalmıştır. Bu mücadeleyi bir büyük savaştan ziyade Avrupa’da bir yan iç
savaş olarak değerlendirebiliriz. Aynı yüzyılın son dönemlerinde ve 19.yüzyılın başlarında
Avrupa topraklarında gelecek yüzyılları ciddi bir şekilde etkileyecek olan Fransız devrimi ve
Napolyon savaşları yaşanmıştır. Fransız devriminin sonuçlarından başta Avrupa olmak üzere
tüm dünyada etkilenmeyen ülke, toprak kalmamıştır. Milliyetçilik ve liberalizm akımları
dünyanın her bir köşesine yayılmış ve yeni ulusal devlet ve devletçikler kurulmuştur.
Napolyon ise devrim sonrası başlattığı savaşlarla Avrupa’nın statüsünü değiştirerek Fransa
hegemonyasında bir güç oluşturmak istemiştir. Napolyon’un bu politikası karşısında başta
Avrupa’yı tek bir gücün egemenliğine bırakmak istemeyen İngiltere ve Avusturya olmak
üzere Prusya ve Rusya gibi ülkeler durmuşlar, Napolyon’a karşı Viyana düzenlemelerini
oluşturmuşlardır. Fakat her ne kadar Viyana düzenlemelerini oluşturan ülkeler Napolyon’un
ilerleyişini durdurup onu eski sınırlarına geri çekilmesini sağlamış olsalar da liberal ve
milliyetçi politikaların etkisinden kurtulamamışlardır(Uçarol, 2008: 34–35). Dolayısıyla 19.
yüzyılın ikinci yarısına kadar bu akımların etkisinde kalan Avrupa toprakları kanlı devrimlere
ve isyanlara sahne olmuştur.
19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupalı ülkeler endüstrileşmenin de sağladığı
dezavantajla yıkılmaya yüz tutan Osmanlı’nın topraklarını paylaşma planları yapmaya
başlamışlardır. Fakat bu dönemde Avrupa’nın en büyük sorunlarından biri Rusya’nın
yayılmacı politikalarıydı. Bilindiği gibi Rusya Osmanlı topraklarını ele geçirip Akdeniz-sıcak
denizlere inme hevesindeydi. Avrupa’nın diğer devletleri de Rusya’nın bu politikalarına karşı
durmaktaydı(Keleş, 2008: 53). Bu çerçevede İngiltere ve Fransa 1854–1856 tarihlerinde
Osmanlı ile Rusya arasında gerçekleşen Kırım Savaşı’nda Osmanlıyı destekleyerek Rusya’nın
kaybetmesinde önemli rol oynamışlardır. Ayrıca 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa
toprakları, İtalya ve Almanya’nın ulusal birliklerini sağlamak için verdikleri mücadelelere
tanıklık etmiştir.19. yüzyılın egemen güçlerinin birbirlerine karşı giriştiği rekabet
politikalarının 20.yüzyıla sıçraması, Fransız İhtilali’nin getirdiği milletçilik akımının etkisi,
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Avrupa topraklarında iki büyük kitlesel savaşın yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca Avrupa
arenasında 1945–1990 yılları arasında ideolojik çatışmalar yaşanmıştır.
Yukarıda kısaca ifade edilen çatışmaların bazıları milliyetçi ve ırkçı politikalar,
bazıları ideolojik, bazıları ise egemen, ulusal çıkar, sömürgecilik ve birinin diğerini
ötekileştirmesine binaen vuku bulmuştur. Nedeni her ne olursa olsun Avrupa topraklarında
vuku bulan bu çatışmalar Avrupalı devletlerin iç ve dış politikalarını olumsuz etkilemiştir. Bu
savaş ve çatışmalardan dolayı Avrupa’da pek çok ülkede rejim değişiklileri yaşanmış ve bu
rejim değişliği esnasında çıkan olaylar kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Ayrıca Avrupa’da aşırı
sağ kesimlerin yükselişe geçtiği dönemlerde ırkçılık artmış ve kendi aralarında gruplaşmalar
ve ittifaklar oluşturarak birbirlerini ötekileştirmişlerdir. Bu ötekileştirmeler Avrupalı
devletlere ekonomik, siyasi ve toplumsal açıdan büyük olumsuz sonuçlar doğurmuştur(Aksoy,
Bilkad Salı Söyleşileri, 25.10.2011). En önemlisi de Avrupa’da bir türlü barış ve istikrar
sağlanamamış ve milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Güç peşinde koşan Batılı devletler
gerçekleri II. Dünya Savaşı sonrası görmeye başlamışlar ve Avrupa’da barışın sağlanması için
çözüm projeleri üretmeye başlamışlardır. Bu doğrultuda Avrupa Birliği projesini hayata
geçirmek için büyük çabalar sarf etmişlerdir. İlk adımı da 1952 yılında yürürlüğe giren AKÇT
ile atmışlar daha sonra 1957 Roma Antlaşmaları ile bu projeyi Avrupa Ekonomik
Topluluğunu oluşturarak devam ettirmişlerdir(Aksoy, 2011: 35). Sonraki süreçlerde de
genişleme ve derinleşme politikaları ile hem Avrupa’da bütünleşmeyi sağladılar, hem de
Avrupa topraklarında barış ve istikrarı sağlamış oldular. Zira AB üyesi ülkeler 1952-2000’li
yıllar arası süreçte aralarındaki sorunları milliyetçi ırkçı söylemlerden kaçınarak barışçıl
yollarla çözmüşlerdir. Başka bir ifadeyle AB üyesi ülkeler ulus çıkarlar çerçevesinde değil de,
ortak politikalar üreterek kendi aralarında ötekileştirme politikalarından uzak durmuşlardır.
Mücadele etmişlerse de ortak düşmana karşı ortak hareket etmişlerdir.
Fakat 20.yüzyıl son dönemi ve 21. yüzyılın başlarında AB ülkelerinden farklı sesler
ortaya çıkmaya başlamış ve AB üyesi ülkeler ulus çıkarları çerçevesinde hareket ederek ortak
politikalardan ödün vermeye başlamışlardır. Özellikle 2000’li yıllarda gerçekleştirilen yanlış
genişleme politikaları Avrupa Birliği vatandaşlarının dikkatini çekmiş ve bu dikkat tepkilere
neden olmuştur. Hem yanlış yapılan genişleme politikaları çerçevesinde Birliğe yeni üye
olarak katılan ülkelerden Almanya, İngiltere ve Fransa gibi birliğin gelişmiş ülkelerine
gerçekleşen göç akımı, hem de Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gerçekleşen düzensiz
göçmen dalgaları AB üyesi ülkelerde sağ kesimin ve milliyetçi politikaların yükselmesine
neden olmaktadır. Avrupalı pek çok bilim adamı, Avrupa Birliği’ndeki yükselen aşırı sağın
nedenini olarak Müslüman ülkelerden gelen göç akımı(Feinberg,https://mondediplomatique.de/artikel/!5291147: 25.02.2017) ve göç akımına bağlı olarak ise üye ülkelerde
oluşan istihdam ve güvenlik sorunlarına dayandırmaktadır. Başka bir ifadeyle Türkiye gibi
diğer Müslüman ülkelerden AB’ye sığınan göçmen veya mülteciler üye ülkelerde işsizlik,
ekonomik krizler ve güvenlik sorunlarının kaynağı olarak gösterilmektedir. Fakat AB üyesi
ülkelerin karar vericileri gerçekle yüzleşmekten korktuklarından, Avrupa’daki siyasi,
ekonomik ve toplumsal krizlerin gerek AB nezdinde gereksek AB üyesi ülkelerin aldıkları
kararlardan kaynaklandığını açıklayamamaktadırlar. Öncelikle AB üyesi ülkelerin karar
vericileri yaşanan göç akımlarının sadece Müslüman veya Afrika kökenli ülkelerden mi?
yoksa Birlik üyesi ülkelerden de Avrupa vatandaşlığı çerçevesinde göçler yaşanmakta mıdır?
Sorusunun cevabını kendi vatandaşına anlatması gerekmektedir. Ayrıca AB üyesi ülkelerin
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karar vericileri Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkesi vatandaşlarının neden ve kimlerden dolayı
ülkelerini terk edip Avrupa’nın herhangi bir ülkesine göç etmek zorunda kaldıklarını izah
etmelidir. Bu soruların cevabı verilmediği sürece İslam dini her zaman Avrupalıların gözünde
terörist bir din ve öteki olarak kalacaktır.
1 21.yüzyıla siyasi ve ekonomik çerçevede bakıldığında Batı, özellikle AB üyesi
ülkelerde gelecek dönemlerde sadece Müslümanların öteki olarak algılanmayacağı,
bugün bu algıyla AB’nin İslam üzerinden hedef şaşırtılmak istendiği ifade edebiliriz.
Bunun nedeni de şu şekilde ifade edilebilir; Bugün AB üyesi ülkelerde Müslümanlar
hedef gösterilerek toplumsal gruplaşmalar oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu gruplaşmalar
gelecekte Hristiyan toplumlar arasında ötekileştirmelere neden olup bir asrın projesi olan
AB’nin dağılma sürecini başlatıp akabinde de AB’nin dağılmasını neden olabilir.
Örneğin 2008 yılından itibariyle Avrupa Birliği’ne gerçekleşen iç göç neredeyse Birliğe
üçüncü dünya ülkelerinden gerçekleşen göç oranına yaklaşmış olup, hatta bazı ülkelerde
bu rakam oldukça fazladır. Aşağıda European statisticsExplained sayfasından alınan
2014–2015 yılına ait olan tablo AB’nin iç ve dış göç sorununu daha açık bir şekilde ifade
http://ec.
europa.eu/
eurostat
/statis
tics-explained/
etmektedir(Eurostat,
index.php/File:Immigration_ by_ citizenship ,_2014 _(%C2%B9)_YB16-de. Png:
16.02.2017).

Tabloda büyük ve gelişmiş AB üyesi ülkelerin hem iç, hem de dış göç aldığı
görülmektedir. Tablonun açıklanmasında AB’nin kendi içerisinde yaşanan göç artışı siyasi,
ekonomik ve sosyal faktörlere dayandırılmaktadır. Özellikle AB’deki iç göç dalgası 2000’li
yıllarda gerçekleşen genişleme dalgasından sonra hızlı bir artış göstermiştir. Bir de bu yanlış
genişleme politikalarının üzerine 2008 ekonomik krizi eklendiğinde birlik içerisindeki iç göç
dalgasını daha da artmıştır. Çünkü AB, birliğe yeni dâhil olan üye ülkelerin birliğe uyum
sağlamasını beklemeden üyeliklerini onaylamıştır. Bu onayla birlikte Bulgaristan, Kıbrıs Rum
kesimi, Romanya, Macaristan gibi refah seviyesi düşük ülkelerden İngiltere, Almanya ve
Fransa gibi birliğin diğer gelişmiş ülkelerine kalifiyesiz ve niteliksiz göçlerde başlamıştır.
Bugün AB’nin en çok göç alan ülkelerin metrolarında, garlarında ve sokaklarında dilenciler
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AB’nin yeni üye ülkeleri vatandaşlarıdır. Ayrıca Birliğe yeni üyelerin artmasıyla birlik
sınırları içerisinde gasp, hırsızlık ve adam öldürme gibi olaylarda artmıştır. Bununda yanda
genişleme ile birlikte hem AB’nin, hem de AB üyesi ülkelerde, yeni üyelerden göç eden
insan gücünün düşük ücret karşılığında çalışması, gelişmiş ülkelerin kendi vatandaşlarındaki
işsizlik sayısının da artmasına neden olmuştur. Örneğin bir Almanın saat ücreti 15- 20 Avro
iken, bir Macar su tesisatçısı saat ücreti 3–5 Avro karşılığında (ayrı) çalışmaktadır. Böylelikle
Almanya’da bir işveren tercihini daha az ücret karşılığında çalışan Macar, Çek veya Slovak
gibi ülke vatandaşlarını tercih etmektedir. Ayrıca yeni üye ülkelerde daha düşük sermaye ile
yeni yatırımlar kolaylıkla yapıldığından dolayı, AB’nin köklü işveren firmaları işçilere daha
az ücret ve devlete daha az vergi ödeyebilmek için Alman, İngiliz ve Fransız firmaları firma
merkezlerini veya şubelerini bu yeni ülkelere taşımışlardır. Bu ise kendi ülkelerinde işsizliğin
artmasına neden olmuştur.
Birde bu gelişmelere Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Batılı devletlerin ulusal
çıkarlar çerçevesinde hareket edip Ortadoğu bölgesine müdahale etmesi ve bu bölgede
çatışmalara neden olması, bölge ülkelerinin vatandaşlarının Avrupa’ya göç etmesine neden
olmuştur. Fakat Bugün Avrupa’da yaşanan iç ve dış göçlerin faturasının Müslümanlara
kesildiği görülmektedir. Dolayışla Avrupa’da yaşanan göç krizi hem genelde Batı’da hem de
AB’de sağcıların ve İslam karşıtı kitlelerin sayısının artmasına neden olmaktadır.
Avrupa Birliği’nde sağcı kesim ve milliyetçi politikaların artması birliğin sadece iç
politikasını etkilemediği gibi dış politikasını da ciddi bir şekilde etkilemektedir ve gelecek
yıllarda da bu etki daha da artacaktır. Birliğin gelişmiş ülkelerindeki İslam karşıtlığı gelecek
yıllarda yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü yabancı düşmanlığını da kapsayacak şekilde
genişleyip birliğin bir üye ülkesi, birliğin diğer bir ülkesinin vatandaşlarını ötekileştirip
istenmeyen ülke vatandaşları olarak ilan edebilir. Bu olumsuz senaryoya bir de İngiltere’nin
Birlikten ayrılma isteği eklenirse AB’yi gelecek dönemlerde daha karamsar günlerin
beklediğini ifade edebiliriz. Örneğin Brexit başarılı olur ve İngiltere AB’den ayrıldıktan sonra
refah ve istikrar anlamında iyiye giderse, bunun AB üyelerine vereceği mesaj çok önemlidir.
Brexit ile İngiltere AB’nin diğer üyelerine AB’nin dışında kalmanın içinde olmaktan daha iyi
olduğu mesajını verirse AB’nin diğer üye ülkelerinin de İngiltere’yi takıp etme olasılığı
oldukça yüksektir. Birde AB içerisinde belirsizliğini koruyan Rusya meselesi var. Rusya
Soğuk Savaş’tan kısa bir süre sonra Avrasya politikası çerçevesinde Avrupa’nın doğusundan
batısına doğru harekete geçmiştir. Rusya’nın bu hareketine karşı AB fazla etkili olamamış,
sadece Almanya Şansölyesi Merkel’in zorlamasıyla Rusya’ya bazı yaptırımlarla karşılık
vermeye çalışmıştır. Fakat bugün Merkel Almanya’da eski gücünü kaybetmiş durumdadır.
Merkel uzun bir süre Avrupa Birliği’nde statükonun korunmasında önemli rol oynamıştır.
Bugün AB’nin diğer ülkelerinde olduğu gibi Almanya’da da aşırı sağ partiler oy oranını
artırmıştır. Bu artışın nedenleri arasında Almanya’daki mevcut Merkel iktidarının yapmış
olduğu politikalarda etkili olmuştur. Almanya’daki gelecek seçimi Merkel’in kaybetmesi
demek AB’nin büyük sıkıntılar yaşayabileceği anlamına gelmektedir(Aydın,
http://www.salom.com.tr/ newsdetails.asp?id=102227: 10.03.2017). Bu gelişmeler AB’yi
parçalanmaya götürebilecek bir süreci başlatabilir veya farklı çemberlerden oluşan farklı bir
Avrupa Birliklerini ortaya çıkartabilir. Ayrıca Trump’ın ABD başkanı olarak seçilmesi ve
Trump’ın başkan seçilir seçilmez ABD’nin Trans-Pasifik Serbest Ticaret Anlaşması’ndan
(TPP) çekildiği kararı onaylaması genelde Batı özelde AB’de devletlerinin merkantilist
53

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

politikalara yönelmesini tetikleyerek gruplaşmaların ve ittifaklaşmaya giden sürecin fitilini de
ateşlemiştir. Avrupa tarihinde Avrupalı devletler ne zaman merkantilist politikalara
yöneldiyse bu politikaların sonucu çatışmalar ile sonuçlanmıştır. Anti-islamizm ve
merkantilist politikalar birleştiğinde Avrupa topraklarında çatışma kaçınılmaz olabilir. Bu ise
bir barış projesi olan AB’nin dağılması ve Avrupa’da faklı yeni ittifaklaşmalara neden
olabilir.
Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki, AB’de islamofobi altında İslam düşmanlığının
artması AB’ye dış politika açısından ciddi ekonomik sorunlar yaşatması kaçınılmazdır. AB
gelecek yıllarda ciddi ekonomik sorunlar yaşamaması için İslam karşıtlığı algısını Müslüman
ülkelerle ilişkileri çerçevesinde değerlendirmesi gerekmektedir. Bugün devletlerin veya
örgütlerin varlığı devletlerle gerçekleştirilen ilişkilere bağlıdır. Oysa Batılı özellikle de AB
üyesi ülkeler bu ilişkileri görmezden gelerek, Müslüman ülkeleri ötekileştirerek 21.yüzyılda
oluşturulmaya çalışılan yenidünya düzeninde onlara yer vermeme uğraşı içerisindedir. Fakat
Batı dünyasının, Müslüman ülkeleri ötekileştirerek istenmeyen olarak ilan etmenin ve
yenidünya düzeninde Müslüman ülkelere yer vermemenin olumsuz faturasını iyi hesaplaması
gerekmektedir. Çünkü düne kadar Batılı-Avrupalı pek çok ülke gelecek senaryolarını ve
stratejilerini Müslümanların yoğun olduğu Ortadoğu bölge üzerine yapmış ve mevcut
güçlerini bu stratejileri ile Batı’ya- Avrupa’ya akan Arap ve Müslüman ülkelerin
sermayeleriyle pekiştirmişlerdir. Bu ise Batılı-Avrupalı ülkelerin ekonomik ve iktisadi
politikaların gelişmesi ve refah seviyelerinin yükselmesinde etkili olmuştur. Bugün ise BatılıAvrupalı ülkeler mevcut stratejilerini İslam karşıtlığı üzerine kurmuş ve bölge ile ilişkilerini
kurdukları ve destekledikleri DAEŞ, PKK, PYD ve FÖTE gibi örgütlerle gerçekleştirmek
istemektedir(Özalp,2016: 135). Batılı veya Avrupalı ülkelerin İslam’ı hedefteki düşman
olarak ilan edip bölge ile ilişkilerini terör örgütleriyle gerçekleştirmek istemesi, başta Türkiye
olmak üzere neredeyse bölge ülkelerinin tamamında Batı veya Avrupa karşıtlığının artmasına
neden olmuş, bölge ülkelerinin sermayesi Batı’dan başka Türkiye gibi güvenilir ülkelere
kaymaya başlamıştır. Müslüman topraklarda neredeyse terör örgütlerinden başka Batı yanlısı
ülke kalmıştır. Başka bir ifadeyle terör örgütleri dâhil Batı’dan başka Batı yandaşı ülke yok
denecek kadar az kalmıştır. Birde Batı karşıtı ülke olarak Rusya eklendiğinde 21.yüzyıl
genelde Batı-özelde AB için dış ilişkilerin koordinasyonu süreci ve enerji politikaları
çerçevesinde sancılı geçecektir. Hatta Huntington’unda ifade ettiği gibi 21.yüzyılda İslam’ın
ötekileştirilmesiyle İslam ile Batı medeniyeti arasında çatışmalarla şekillenecek ve ayrıca bu
çatışmalar Batılı devletlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi ulusal çıkarlarını tekrar ortaya
çıkartacaktır. Medeniyetler arası başlayan çatışmalar sonraki süreçlerde ulusal çıkar
çatışmalarına dönüşerek AB’nin dağılması ve Batı topraklarında kısmen yaşanacak olan
ulusal çıkar merkezli yeni bir savaşa ya da çatışmalara neden olabilir. Çünkü Avrupa tarihi
her yüzyılda irili ufaklı pek çok çatışma ve savaşlara tanıklık etmiştir. Dolayısıyla 21.yüzyılda
da böyle bir çatıma veya yeni bir savaş kaçınılmaz görülmektedir.
Sonuç yerine; Genel Değerlendirme
Medeniyetin beşiği Avrupa, içerisinde yaşadığımız 21.yüzyılda aşırı sağın ve İslam
düşmanlığının yeniden artmasıyla tehlikeli sinyaller vermektedir. Avrupa Birliği’ndeki aşırı
sağın yükselişe geçmesinin ilk sinyali 1999 yılında Avusturya’da Jörg Haider liderliğindeki
Özgürlükçü Partisi’nin(ÖFP) oy oranını(%26) ciddi bir şekilde artırması olmuştur.
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Avusturya’da aşlayan bu yükseliş AB’nin diğer üyesi ülkelerde de kendini hissettirmiştir.
Avusturya’da başlayan bu yükseliş 2000’li yıllarda Fransa’da Jean Marie Le Pen,
Bulgaristan’da ATAKA’nın, Danimarka’da Dansk Folkeparti, Hollanda’da Özgürlük
Partisi’nin(PVV),Norveç’te
Fremdskrittspaetiet’nin,
Macaristan’da
Jobbik’in
ve
Yunanistan’da Hrisi Avgi’nin oy oranlarını artırmasıyla genişlemiş ve hatta bu partiler
hükümet ortakları olmuşlardır. Bu tablo AB’deki gidişatın vahametini ortaya koymaktadır.
Özellikle 2000’li yıllarda AB’deki aşırı sağın yükseliş nedenini şu şekilde sıralayabiliriz;
İslamofobi: Avrupa Birliği’nde aşırı sağın yükselişinin en önemli
nedenlerinden biri genelde Batı özelde Avrupalı ülkelerin daha İslam’ın doğup
yayılmaya başladığı andan itibaren ötekileştirdiği İslam dini ve onun mensubu olan
Müslümanlara karşı beslenen kin ve korku çerçevesinde bakmaları ve dolaysıyla İslam
dinini iyileştirmesi gerek hastalık olarak nitelendirmelerinden kaynaklanmaktadır.
Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası Batıda Müslümanlar kendilerine yönelik tepkiler
artmış, fakat bu tepkiler AB özelinde daha da vahim bir hal almıştır. Zira AB bu
tepkilerin nedeni olarak Avrupa’daki Müslümanların 21. yüzyılda hâlâ feodal sistemi
benimsemelerini ve AB’nin demokratik laik sistemine entegre olamamaları iddiasını
göstermektedir. Ayrıca AB, Müslümanların AB sistemine entegre olmaktan
çekinmelerini Avrupa halkının kendilerine ön yargılı yaklaşmalarına neden olduğunu
ve bu ön yargılarda Müslümanları Avrupa halkının gözünde sevimsiz hale getirdiği
tezini savunmaktadır.
Ekonomik kriz ve işsizlik: Avrupa Birliği’nde sağ kesimin aşırı bir şekilde
yükselmesinin bir diğer nedeni de 2008 yılında başlayan ekonomik krize çözüm
bulunmaması ve hâlâ devam etmesidir. Özellikle pek çok AB üyesi ülkelerde genç
işsizlik oranının alışılmadık bir şekilde yükselmesi gençleri milliyetçi ve ırkçı
eylemlere teşvik etmektedir. Bilhassa genç nüfus AB ve ülkelerindeki işsizliğin
yükselmesini dış göç ve yapılan yanlış ve gereksiz genişleme sürecine bağlamaktadır.
Solun Zayıflaması ve ırkçılık: Avrupa Birliği’nde sağ kesimin hızlı bir artış
göstermesinin bir diğer nedeni, Avrupa devletlerini büyük savaşlara sürüklemiş
olmasına rağmen bugün hâlâ AB üyesi pek çok ülkede etkinliğini sürdüren ırkçılık ve
eylemleridir. Bugün Almanya gibi pek çok AB üyesi ülkelerde Müslüman ve
yabancılara karşı ırkçı eylemler gerçekleşmekte ve bu eylemler ise her geçen gün
artmaktadır. Fakat hiçbir AB üyesi ülke artan bu ırkçı örgütlere karşı herhangi bir
politika geliştirememektedir. AB üyesi ülkelerin artan ırkçı eylemlere karşı sessiz
kalması aşırı sağ siyasi partilerin oy oranlarını artırarak siyasal alanda yer almalarına
neden olmaktadır. Aynı zamanda da bu durum AB’de bir zamanlar büyük oy oranına
sahip olan siyasi sol partilerin gerilemesine neden olmaktadır. Ayrıca aşırı sağ kesimin
yükselmesi sosyalist sol ve düşüncesinin zayıflamasına neden olmuştur. Fakat siyasi
sol partiler ve mensupları bu düşüşün farkında olup oylarını tekrar artırabilmek için
aşırı sağ kesim gibi ırkçı söylemlerde bulunmaktalar ve hatta ırkçı faaliyetleri
desteklemektedirler.
İç Göç: Avrupa Birliği’nin özellikle 2000’li yıllarda gerçekleştirdiği genişleme dalgası
ve bu genişleme dalgasıyla yeni üye ülkelerin vatandaşlarının Almanya, İngiltere ve
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Fransa gibi gelişmiş AB üyesi ülkelere daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak için
kontrolsüz bir şekilde göç etmelerine neden olmuştur. Genişleme dalgasıyla
gerçekleşen bu iç göç gelişmiş pek çok AB üyesi ülkelerin hem sağ hem de sol
düşünen kesimini rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık AB üyesi ülkelerde yeni üye ülke
vatandaşlarının istenmeyen kişiler olarak görülmesine, yani insanların
ötekileştirilmesine neden olmuştur. Genişlemeyle ortaya çıkan iç göçe ilk tepki aşırı
sağcılardan gelmiş ve oy kaybı yaşayan sol düşünce ise bu tepkileri desteklemektedir.
Fakat her ne kadar AB’de kontrolsüz iç göç merkezli ırkçı tartışmalar yaşansa da ırkçı
eylemlerle fatura dış göç yani Müslümanlara kesildiği görülmektedir. AB’deki
işsizliği, güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasının ve ekonomik gerilemenin kaynağı
olarak Müslümanlar gösterilmektedir. Bu düşünceyi ise AB medya örgütleri, araştırma
merkezleri ve sivil toplum örgütleri destekleyerek birlik içerisinde öteki algısı
yaratılmasına neden olmaktadır. Müslüman merkezli oluşturulan bu ötekileştirme AB
üyesi ülkelerde aşırı sağın yükselmesini tetiklemektedir.
Yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı AB’de aşırı sağın yükselmesi aynı zamanda
da üye ülkelerde ırkçılığı ve ırkçı eylemleri artmasına neden olmaktadır. Aşırı sağ partilerin
sempatizanlarının artması gelecek dönemlerde AB’yi parçalanma veya bölünme ve hatta
Avrupa merkezli yeni bir kitlesel savaş gibi içinden çıkılmaz durumlara itebilir. Gelecekte
sıkıntı çekmemek için AB ve üyesi ülkeler bugünden itibaren aşırı sağın ve akabinde artan
ırkçı eylemlerin yükselmesine engel olmalıdır. AB aşırı sağın yükselmesini tetikleyen
İslamofobinin/Anti-İslamizm politikalarına son vererek mutlak çözüme kavuşturması
gerekmektedir. Bu politikalara son verebilmek için öncelikle AB üyesi ülkelerin liderlerinin,
halkın ve medyanın önünde İslam’ın ve mensubu Müslümanların kendileri için bir düşman
olmadıklarını kendi halkına izah etmesi gerekmektedir. Daha sonra ülkeleri içerisinde
yaşayan Müslümanların hakları verilmesi için anayasalarında yasal düzenlemeler yapmaları
gerekmektedir. Çünkü genelde Batı, özelde ise Avrupalı ülkeler antisemitizm yani Yahudi
düşmanlığını çok iyi biliyorlar ve Yahudi düşmanlığına son verebilmek için Batılı/ Avrupalı
demokratik ülkeler Yahudi düşmanlığı yapanları insanlık suçu işlemiş saymaktadır. Aynı
düzenlemeyi Batılı/Avrupalı ülkeler İslamofobi çerçevesinde oluşan İslam düşmanlığını
önlemek amacıyla insanlık suçu sayarak yapabilir. Ayrıca Batılı/ Avrupalı yayın organları
İslamofobi yayın politikalarını bırakıp, İslam dininin ilke ve prensipleri olduğu ve dolayısıyla
insan hakları çerçevesinde Müslümanların kendi dinlerinin ilke ve prensipleri doğrultusunda
yaşama hakkı olduğunu bütün Batı halkına doğru bir şekilde aktarması gerekmektedir. Aksi
takdirde Müslümanlar Batı toplumu gözünde hep öteki olarak kalır ve bu ise zaten temeli
atılmış olan medeniyetler çatışmasının daha da yaygınlaşmasına neden olup, AB gibi bir barış
projesinin dağılmasına ve Avrupa topraklarında yeni bir çatışmanın veya savaşın ortaya
çıkmasına yol açabilir.
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ADNAN MENDERES’İN YARGILANMASI VE İDAMI
İlyas TOPÇU

Sema AKILMAK TOPÇU

Öz
7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 milletvekili seçimleriyle tek başına iktidara geldi. Bu
tarihten itibaren on yıl süren DP iktidarı, 27 Mayıs 1960 darbesiyle sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir
komuta zinciri içerisinde gerçekleşmeyen darbe, en üst rütbesi albay olmak üzere bir grup subay tarafından
planlandı. Darbeciler tarafından oluşturulan Milli Birlik Komitesi, basın aracılığıyla yaptığı propagandayla darbenin
meşruiyetini Türk kamuoyuna anlatmaya çalışıyordu. Diğer taraftansa, İhtilâlin toplum nazarında kabul görmesi
için, yargılama süreciyle iktidar mensuplarının itibarının düşürülmesi hedeflenmekteydi. Bu amaç doğrultusunda,
Komite tarafından yargılamaların yapılabilmesi için Yüksek Adalet Divanı kuruldu ve partililer Yassıada’da
yargılandılar. Kararları ve yargılama sürecindeki uygulamaları halen daha tartışılmakta olan Yassıada
Mahkemelerinin neticesinde, DP’nin önde gelen isimlerinden 14 kişi idama mahkûm edildi. Milli Birlik Komitesi
sadece Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam cezalarını onayladı ve bu üçlü 16-17 Eylül
tarihlerinde idam edildiler. Diğer idam cezaları ise komite tarafından müebbet hapis cezasına çevrildi.
On yıl boyunca Türkiye’de Başbakanlık yapmış olan Adnan Menderes’in idamı çok tartışıldı ve halen daha
tartışılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada darbe sonrası yaşanan gelişmelerle beraber, Menderes’in Yassıada’da
itham olduğu suçlardan yargılanması ve kendisine uygulanan muameleler irdelenmektedir. Menderes’in
yargılamaların son günlerinde intihara teşebbüs etmesi ve tedavi sürecinde yaşananlar arşiv belgeleri doğrultusunda
incelenmektedir. Ayrıca, idamı ve sonrasındaki hadiseler yine belgeler ve olayın tanıklarının ifadeleriyle ele
alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Menderes, Yassıada, İmralı, idam.
THE TRIAL AND EXECUTION OF ADNAN MENDERES
Abstract
The Democratic Party, founded on January 7, 1946, came to power alone on 14 May 1950 through the elections.
The DP government, which has been in power for 10 years since this date, ended with the coup d'état of May 27,
1960. The military coup of the, which did not take place within the command chain of Turkish Armed Forces was
planned by a group of officers whose highest ranking person was a colonel. The National Unity Committee, created
by the coup, was trying to tell the Turkish people the legitimacy of the coup by propagandas made through media.
On the other hand, in order to provide acceptance of coup in the eyes of society it was aimed to reduce the
reputation of the members of the ruling party. Towards this end, a High Court of Justice was established by the
Committee for prosecution and the members of the Democratic Party were tried in Yassıada. In the consequence of
the procesutions executed by Yassıada courts, whose decisions and practices during the prosecution are sill under
discussion 14 person were sentenced to death. The National Unity Committee approved the execution of only Adnan
Menderes, Fatin Rüştü Zorlu and Hasan Polatkan, and they were executed on 16-17 September. The other death
penalties was sentenced to life imprisonment with the committee.
The execution of Adnan Menderes who had been prime minister for 10 years in Turkey was longly
discussed and still continues to be under discussion. This study examines the prosecution of Menderes with crimes
accused for him in Yassıada and the treatments done to him along with the developments after the coup. Menderes'
attempted suicide in the last days of the trial and the facts about process of the treatment are examined in the light of
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archive documents. Furthermore, the execution and the events aftermath of the execution are examined by the
documents and statements of the witnesses of the event.
Keywords: Democrat Party, Menderes, Yassıada, İmralı, Execution

Giriş
1899 İzmir doğumlu olan Adnan Menderes, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezundur. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Menderes, Aydın Ticaret Odası üyeliği ve Ziraat Odası
Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda Parlamentolar Türk Gurubu kurucu üyesidir(TBMM Albümü,
2010: 378). Adnan Menderes, Aydın’da 9 Eylül 1930’da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasının
İl Başkanlığı ile ilk kez aktif siyasî hayata atıldı. Serbest Cumhuriyet Fırkasına, partinin lideri
Fethi Beyin Aydın’a geldiğinde kendisiyle görüşmesinden sonra girdi(İnan, 2002: 26). Bahsi
geçen görüşmenin yanı sıra, fırkanın ekonomide liberalizmi benimsemesinin de etkisi vardır. Bu
dönemde Aydın Ticaret Odası üyesi olan ve Ziraat Odası başkanlığı yapan Menderes, iktidarın
ekonomi politikasından da memnun değildi. Bunların yanında Menderes’in CHP’ye karşı siyasî
hayata atılmasında, kendisinin 1922-1930 yıllarında yaşadığı ekonomik hareketlerin ve
karşılaştığı idarî meselelerin de büyük etkisi vardı(Aydın, 2011: 5).
Menderes siyasete önceleri soğuk bakmış herhangi bir siyasi oluşumun içinde yer
almamıştı. Siyasete uzak durma nedenleri arasında çiftlik işlerinden başka, eşi Berrin Hanımın
bu konudaki açık isteksizliği de rol oynamış görünmektedir. Çünkü Berrin Hanımın dayısı Refik
Beyin damadı, eski İttihatçılardan Dr. Nazım Bey, İzmir Suikast davasında yargılanıp, idama
mahkum edilmişti. Bu yüzden, Berrin Hanım, Adnan Menderes’in siyasete girmemesi
konusunda diretmiştir. Öyle ki, Adnan Bey’in siyasete girdiğini öğrenince kendisine niçin
politikaya atıldığını soran bir telgraf gönderir. Dolayısıyla, Menderes’in siyasete girmesinde, eşi
Berrin Hanımın bir katkısının olmadığı; tam aksine, engelleyici bir tavır takındığı
anlaşılmaktadır(Güneş ve diğerleri, 2013: 187).
Adnan Menderes, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasından önce, CHP’den partiye
girme teklifi almış; fakat kabul etmemişti. Daha sonraları Celal Bayar’ın başkanlığında, içinde
bildiği ve fikirlerine inandığı kişilerin de yer aldığı bir kurulun etkisiyle CHP’ye girmeye karar
verdi. CHP’nin Aydın Vilayeti İdare Heyetinin başkanlığını üstlendi(İnan, 2002: 30-31). 1931
yılında yapılan milletvekili seçimlerinde Aydın’dan milletvekili olarak 42 yaşında TBMM’ye
girdi. 5, 6 ve 7. dönemlerde de CHP milletvekili olarak mecliste bulundu(TBMM Albümü, 2010:
378).
Ocak 1945’te Şükrü Saraçoğlu Hükümeti’nce hazırlanan Toprak Reformu tasarısı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunda, bu tasarı aynı zamanda CHP içindeki
muhalefetin ortaya çıkışına da imkan hazırladı. Tasarı kanunlaşmadan 3 gün önce, 7 Haziran
1945 tarihinde İzmir Milletvekili Celal Bayar, İçel Milletvekili Refik Koraltan, Kars Milletvekili
Fuat Köprülü ve Aydın Milletvekili Adnan Menderes imzalarıyla CHP Meclis Grubu’na verilen
ve Türkiye’nin demokrasi tarihine ―
Dörtlü Takrir‖ diye geçen önerge, parti içi çatlama ve
ardından gelen şiddetli kopuşun ilk adımıdır(Özdemir, 2002: 80). 7 Haziran 1945 tarihinde
verilen önerge, CHP Meclis Grubu’nun 12 Haziran günü yaptığı toplantıda okundu ve
reddedildi. Önergenin reddinin gerekçesi ise, grup başkanlığının bildirisinde, müracaatın usul
bakımından hatalı olduğu, kanun değişikliği için Meclise, tüzük değişikliği için ise Kurultaya
tekliflerin getirilmesi gerektiği şeklinde açıklandı(İnan, 2002: 80).
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Takrire imza atan milletvekillerinden Adnan Menderes ile Fuat Köprülü Vatan
Gazetesi’nde muhalif yazılar yazmaya başlamışlardı. İşledikleri tema, millet egemenliğinin
sağlanması, insan hak ve hürriyetlerinin güvenceye alınması, anti-demokratik hükümlerin
kaldırılması ve baskıya son verilmesidir. Menderes ve Köprülü’nün yayımlanan makaleleri, CHP
yönetiminin takrircilerle ilgili somut bir tavır takınmasına zemin hazırladı. Partinin bilgisi
dahilinde olmayan faaliyetlerin, doğrudan parti disiplinini zedeleyici olduğu gerekçesiyle,
Menderes ve Köprülü Parti Disiplin Kurulu’na sevk edildi ve ―
Partinin iç durumunu bozmak için
partide kaldıkları‖ gerekçesiyle 21 Eylül’de partiden ihraç edildiler(Bakan ve diğerleri, 2013:
377). Ardından Celal Bayar, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kısa bir mektup göndererek 26
Eylül 1945 tarihinde İzmir milletvekilliğinden istifa etti(Fersoy, 1971: 103). 2 Aralık 1945’te de
CHP’den istifa etti(Aydemir, 2013: 127). Dörtlü Takriri imzalayan Refik Koraltan ise, Vatan
Gazetesi’ne arkadaşlarının ihracının parti tüzüğüne aykırı olduğunu iddia edince 27 Kasım 1945
tarihinde partiden ihraç edildi(Yücel, 2001: 50).
Milletvekilliğinden de istifa eden Bayar, 3 Aralık 1945’de yeni bir parti kuracağını
açıkladı(Koçlar, 2002: 754). Bu açıklamayı izleyen birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü, Celal Bayar’ı Çankaya Köşkü’ne çağırdı ve birlikte yemek yediler. İki lider politikacı bu
yemekte, savaş sonrası dünyada Türkiye’nin yalnız kalmaması için çok partili yaşama
geçilmesinin kaçınılmaz olduğu fakat daha önceki olumsuz deneyimler nedeniyle bu konuda
dikkatli olunması gerektiği konularında fikir alışverişi yaptılar. Ayrıca dış politika konusunda
polemiklere girilmemesi, CHP iktidarının yeni kurulacak partiye engeller çıkarmaması da
görüşülen konular arasındadır. Böylece İsmet İnönü, Türkiye açısından çok önemli sonuçlar
vermesi beklenen demokrasi devresine kontrollü bir muhalefetle girmeyi planladığını göstermiş
oluyordu. Bu görüşmenin ardından 7 Ocak 1946 tarihinde Bayar, Koraltan, Menderes,
Köprülü’nün önderliğinde DP kuruldu(Çavdar, 1995: 402). Aynı gün tüzüğü ve programı ilan
edilen partinin genel başkanlığına da Celal Bayar seçildi(Ataykul, 2007: 90).
1. Demokrat Parti ve Milletvekili Seçimleri
DP, kuruluşundan sonra girebileceği ilk mahalli idare seçimlerini mevzuatı anti
demokratik bularak boykot etti1 ve iktidarı meşruiyet sorunu ile baş başa bıraktı. 26 Mayıs 1946
tarihinde yapılan mahalli seçimlerde bunlar yaşanırken, 21 Temmuz 1946’da yapılan milletvekili
genel seçimlerine CHP’nin dışında çok partili siyasal yaşamın ilk partisi olan ve 18 Temmuz
1945 tarihinde Nuri Demirağ tarafından kurulan Milli Kalkınma Partisi (MKP) ile 7 Ocak 1946
tarihinde kurulan Demokrat Parti katıldı(DİGM, 2008: 12). Türkiye tarihinin ilk tek dereceli,
açık oy, gizli tasnif ve basit çoğunluk ilkelerine göre yapılan seçimi 21 Temmuz 1946’da
1

―
Belediye seçimleri bu tartışmalar arasında 26 Mayıs 1946 günü yapıldı. Demokrat Parti, resmî bir açıklamayla,
partili ve taraftarı olan seçmenlerini sandığa gidip gitmemekte serbest bıraktı. Bu kararın alınmasında, İnönü’nün
kurultaydaki sözleriyle, seçime katılmamakla vatan hainliğinin eşdeğer tutulacağı anlamını taşıyan uyarısı etkili
oldu. Fakat Demokrat Parti gizliden bütün DP örgütlerine seçimlere katılmama çağrısı yaptı. Çünkü seçimlere
katılma oranının düşük olması, Demokrat Partinin gücünü ortaya koyacaktı. Bunun yanında, DP seçimleri
denetlemek için sandık başlarına gözlemciler gönderdi ve onlardan raporlar aldı. Ayrıca, vatandaşlar da şikâyetlerini
DP merkezlerine bildirmeye davet edildiler. Demokrat Parti, seçimlere karşı böylece açık isteksizlik gösterdi. Diğer
muhalif parti Milli Kalkınma Partisi ise, seçimlere 8 Mayıs’ta katılacağını açıklamışken seçim günü, yani 26
Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak bir açıklamayla, hükümeti taraf tutmakla ve fesat karıştırmakla suçlayarak
seçimlerden çekilmeye karar verdi.‖(İnan, 2002:124-125).
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yapıldı(Akın, 2002: 912). Tarihe ―
hileli seçimler‖ olarak geçen 1946 seçimlerini CHP kazandı,
DP ise 465 sandalye için 273 aday gösterdi ve bunlardan 66’sını Meclis’e sokmayı
başardı(Yücel, 2002: 836).
Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra DP, seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiası ile
seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarda bulundu. Bu itirazlarla, seçimlerle ilgili iddia ve söylentilerin
basında sıkça yer alması, 24 Temmuz’da Sıkıyönetim Komutanlığının ―
seçim sonuçları hakkında
vatandaşları şüpheye düşürücü ve memleketin huzurunu sarsıcı neşriyatı yasaklamasına‖ neden
olacak ve ertesi gün Yeni Sabah ile Gerçek gazeteleri Sıkıyönetim Komutanlığı emirlerine aykırı
hareketten ötürü süresiz olarak kapatılacaktı2. Ancak sandıklara oyların birer gün önceden
doldurulduğu, sandıkların sadece birkaç saat oy vermeye açık tutulduğu, ölülere oy vermiş gibi
işlem yapıldığı gibi iddialarda bulunan DP, CHP’nin arzusunun aksine, kamuoyu ilgisinin
azalmasına izin vermeyecek ve seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla yurdun dört bir
yanında protesto mitingleri düzenleyecekti (Ataykul, 2007: 104).
İktidar ile muhalefet arasında 1946 genel seçimleri ile başlayan ve Hürriyet Misakı’nın
ilanı ile artarak devam eden gerginlik İnönü tarafından yayınlanan ―
12 Temmuz Beyannamesi‖
ile bir nebze de olsa azaldı. İki parti arasında yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından seçim kanunu
üzerinde görüşmeler yapıldı ve nihayet 16 Şubat 1950 tarihinde CHP ve DP’nin üzerinde
uzlaştığı seçim kanunu yeniden düzenlendi. Çıkartılan bu seçim kanunu, tek dereceli, eşit ve
gizli oy, açık tasnif ve her ilin bir seçim çevresi kabul edildiği ―
çok oy alanın seçilmesi‖
ilkelerine dayalı, yargının denetim ve yönetiminde bir seçim sistemi getirmekteydi. Yeni seçim
kanunu, seçim sürecini yargının yanı sıra seçmenin denetimine de açtı. Bu bağlamda, seçmen
kütükleri halkın incelemesine açıldı, seçim hükümet işi olmaktan çıkarılıp halkın ve partilerin
yürüteceği bir etkinlik olarak tanımlandı, seçimin yürütülmesi sırasında hükümet görevlilerinin
kötü eylemleri seçim suçları arasına alındı ve seçim uygulamaları hakkında şikayet ve itiraz
olanakları sağlandı. Seçim kanunu kabul edildikten bir ay sonra, seçimlerin yenilenmesi
kararıyla TBMM dağıldı (Göngör, 2010: 194).
14 Mayıs 1950’de yapılan, Cumhuriyet tarihinin ilk tek dereceli, genel, gizli, eşit oy, yargı
denetiminde açık tasnif, basit çoğunluk kuralları ile yapılan seçimde Türk halkı Demokrat
Parti’yi tartışmasız bir şekilde iktidara taşıdı. İktidarın devri konusunda kısa süren bir tereddüt
evresinden sonra, İnönü, Bayar’ı Çankaya köşküne davet etti; iktidarın sandıktan çıkan partiye
devrinin koşullarını görüştü. İnönü-Bayar ikilisinin itidalli davranışları geçiş gerilimini
azalttı(Akın, 2002: 913).
14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimlere ülke genelinde 7 parti katıldı: CHP bütün
illerde, DP Hakkari hariç bütün illerde, Millet Partisi 22 ilde, Milli Kalkınma Partisi 3 ilde,
Toprak Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi, Türk Sosyal Demokrat Partisi ve İşçi Çiftçi Partisi
sadece İstanbul’da seçimlere girdi(Yücel, 2002: 837). Katılım oranı %89.3 olan 14 Mayıs 1950
2

―
Seçim sonuçlarına dönük itirazların tetkik edilmemesi, seçim sonuçları ile ilgili zihinlerde şüphe uyandıracak
yayınların örfî idare tarafından İstanbul ve çevresinde yasaklanması, iktidarın seçimlerin üstünü olduğu gibi
kapatmayı tercih ettiği yolunda değerlendirildi. Celâl Bayar’ın seçimlerle ilgili görüşlerini aktardığı Yeni Sabah ve
Gerçek gazeteleri kapatılırken bu habere yer veren ve iktidarın yanında olan Tanin Gazetesi kapatılmıyordu. En
yetkili ağız olan İnönü dahi üç yıl sonra yaptığı konuşmada: ―
Demokratik rejime girmeye karar verdiğimiz zaman
bazı zekalar ehemmiyetli ölçüde bu seçim mekanizmasına ne ölçüde hile karışabilir bunu keşfetmeye gayret sarf
etmişlerdi… Bu marifetlerin CHP’ye darbe vurduğunu… bütün ülkeyi lekelemiştir‖ diyerek seçimlere hile
karıştırıldığını açıklıyordu.‖ (Özüçetin, 2002: 12).
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seçimlerinin sonuçları özetle şöyleydi: CHP 3.176.561 (%39,9) oy ile 69 milletvekili çıkardı. DP
4.241.393 (%53,3) oy ile 416 milletvekili çıkardı. MP ise 250.414 (%3.1) oy ile 1 milletvekilliği
kazanırken, toplam oyları 267.955 (%4.8) olan bağımsızlardan 1 tanesi milletvekili seçildi
(TÜİK, 2011: 9). CHP’nin aldığı yüzde kırka yakın oy aslında büyük başarı idi. CHP’nin son iki
yılda izlediği akıllı liberal politikalar bu başarıyı getirdi. Eğer seçim 1948’de yapılsaydı CHP bu
oyların ancak yarısını alabilirdi(Yücel, 2002: 837).
5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu, üzerinde değişiklikler yapılarak 1954 ve 1957
seçimlerinde de kullanıldı. 40.000 nüfusu 1 milletvekilinin temsil edeceği ilkesi ile 22 olan
seçmen yaşı da bu kanunda aynen yer aldı. Mevcut seçim yasasına göre, illerin çıkaracağı
milletvekilleri sayıları, 40.000 nüfusa 1 milletvekili düşecek şekilde hesaplandığında, nüfus
artışına paralel olarak milletvekilleri sayıları 1950’de 487 iken, 1957’de 610’a yükseldi. 19461957 yılları arasında yapılan seçimlerde, tek dereceli liste usulü çoğunluk seçim sistemi
uygulandı. Bu sisteme göre, kullanılan oyların salt çoğunluğunu alan parti, o seçim bölgesindeki
tüm milletvekillerini kazanıyordu(DİGM, 2008: 12). Ülke genelinde 1954 seçimlerine CHP ve
DP’den başka CMP ve KP’de katıldı(TÜİK, 2011: 4). 2 Mayıs 1954 günü yapılan genel
seçimlerden Demokrat Parti, Cumhuriyet tarihinin rekor oranıyla galip çıktı: %56.6 oy alan
Demokrat Parti, 503 milletvekilliği kazandı. CHP ise %34.8 oranla parlamentoya ancak 31
milletvekili sokabildi. Yürürlükte olan çoğunluk sistemi DP’ye milletvekilliklerinin neredeyse
tamamını kazandırdı: %56.6 oy karşılığında milletvekilliklerinin %93’ünü aldı(Yücel,
2002:838).
Demokrat Parti’nin katıldığı son milletvekili seçimi 27 Ekim 1957 tarihinde yapıldı ve
seçimlere katılım oranı %76.6 seviyesinde gerçekleşti. DP oylarını yüzde ellinin altına düşürdü
ve %47.3’te kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi ise %40.6 oranını yakaladı. Çoğunluk sistemi
yürürlükte olduğundan, oy oranlarına göre milletvekili sayılarındaki adaletsizlik bu seçimlerde
de göze çarpıyordu; DP 424 milletvekili, CHP 178 milletvekili kazandı(Yücel, 2002:840). DP bu
seçimlerde ilk kez seçmen düzeyinde çoğunluğunu kaybetti ve onun aldığı yüzde 48’lik oyu
sadece altı puan geriden CHP izliyordu. Genelde muhalefetin, özelde CHP’nin kendisine
özgüveni çok artmıştı. Eğer seçimlerde basit çoğunluk sistemi değil nispi temsil sistemi
uygulansa idi, DP bu seçimi kaybedebilir, karşısındaki muhalefet bloğu ile bir koalisyon
hükümeti oluşturmak zorunda kalabilirdi. DP seçim sistemini basit çoğunluktan nispi temsile
çevirme önerilerini sürekli reddetti. Önde gelen bir DP’li, Rıfkı Salim Burçak, Zafer’de
yayınladığı makalesinde ―
Nispi temsil sistemi bizim memleketimizin bünyesine katiyen uygun
değildir” yargısında bulunacaktı. Bu seçimlerde tek listeli basit çoğunluk sistemi oyların
%48’ini alan iktidar partisinin TBMM’deki sandalye sayısının %75’ini elde etmesine, buna
karşılık %52 oy alan muhalefet partilerinin %30’da kalmasına da yol açacaktı (Akın, 2002: 915).
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Tablo 1: 1950,1954 ve 1957 Ülke Genelinde Seçim Sonuçları

Partiler

AP
CHP
CKMP
CMP
DP
HP
KP
MP
TİP
YTP
Bağımsız

Oy
3.176.561
4.241.393
250.414
383.282

1950
Oran
39,9
53,3
3,1
4,8

M.v
k
69
416
1
1

Oy
3.161.696
434.085
5.151.550
57.011
137.318

1954
Oran
34,8
4,8
56,6
0,6
1,5

M.
vk
31
5
503
2

Oy
3.753.136
652.064
4.372.621
321.471
350.597
4.994

Kaynak: (DİGM, 1966: 7 ve TÜİK verilerinden faydalanılmıştır)

1957
Oran
40,6
7,0
47,3
3,5
3,8
0,1

M.
vk
178
4
424
4
-

2. 27 Mayıs Darbesi
DP’nin son döneminde ekonomik sıkıntıların giderek ağırlaşması iktidarı güç durumda
bırakmaktaydı. Özellikle 1958 yılı içerisinde fiyat artışları ile birlikte kuyruklar ve karaborsa
ortaya çıktı. Türkiye Köylü Partisi Cumhuriyetçi Millet Partisi’ne, Hürriyet Partisi ise CHP’ye
katılarak iktidara karşı bir güç birliği oluşturdular. DP ise buna karşılık Vatan Cephesi’ni kurarak
ülke içinde örgütlenmeye başladı. Kıbrıs meselesi ile ilgili hükümetin çabaları ve Menderes’in
geçirmiş olduğu uçak kazası muhalefet ve iktidar arasındaki ilişkileri geçici bir sürede olsa
yumuşattı. Ancak 1959 yılında Türk Lirası’nın değerinin düşürülmesi ve enflasyonun
yükselmeye başlaması kamuoyunda tepkilere yol açtı. Ardından muhalefetin güçlenmesi ile
birlikte CHP erken seçim isteklerini de gündeme getirmeye başladı (Bulut, 2009: 78).
1960’a gelindiğinde ise iktidar ve muhalefet arasındaki gerginlik iyice arttı. Muhalefet
DP’yi baskı rejimi kurmakla suçlarken, DP iktidarı ise muhalefeti ―
ihtilal‖ çığırtkanlığı
yapmakla suçlamaktaydı. Siyasi ortamın giderek gerginleştiği bu dönemde DP meclis grubu
―
CHP’nin yasa dışı yöntemlerle siyaset yaptığı ve bazı basın organları tarafından da
desteklendiği ‖ iddiası ile on beş kişilik bir soruşturma kurulu oluşturulmasını kararlaştırdı.
Kurulan Tahkikat Komisyonu, siyasi faaliyetlerle beraber kendi çalışmalarıyla ilgili haber ve
değerlendirmelere de yasak getirdi. 27 Nisanda bu kurulun yetkilerini genişleten yasanın çıkması
ile birlikte İstanbul ve Ankara’daki öğrenci olayları hükümetin tutumunu daha da sertleştirdi.
Sıkıyönetimin ilanına rağmen dinmeyen tepkiler ve ordunun açık bir şekilde ortaya koyduğu
hoşnutsuzluğa rağmen iktidarın sorunlara çözüm bulamaması 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi
ile neticelendi(Bulut, 2009: 79). 27 Mayıs Cuma sabahı Ankara Radyosunda Alparslan Türkeş’in
sesinden “Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini eline almıştır” duyurusu ile askeri
müdahale kamuoyuna açıklandı (Arıkan, 1997: 305). Demokrat Parti’nin on yıllık iktidarı bu
müdahale ile sona ererken Türkiye kamuoyu darbe ile tanışıyordu.
27 Mayıs sabahının ilk saatlerinde, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, TBMM Başkanı Refik
Koraltan ve İçişleri Bakanı Namık Gedik başta olmak üzere, DP milletvekilleri gözaltına
alınarak Harp Okulu binasına götürüldü. Adnan Menderes ise Kütahya yolunda tutuklanarak
Eskişehir’e, oradan da Ankara Harp Okulu’na getirildi. Böylece darbenin ilk aşaması başarı ile
tamamlandı. Rıfkı Salim Burçak anılarında Menderes’in tutuklanma anını şöyle anlatmaktadır:
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“27 Mayıs günü saat 06:30 sularında küçük bir kafile ile beraber Kütahya’ya
varan kafilemiz doğruca hükümet konağına geçti. Burada, vali muavini ile Kütahya hava
Eğitim Tugay Komutanı olduğunu öğrendiğimiz bir albayla birlikte birkaç vilayetle telefon
görüşmesi yaparak durumu öğrenmeye çalıştık. Derken hükümet konağı önünde yer yer
halk toplulukları gözükmeye başladı. Halk Partililerin uygunsuz hareketlerine maruz
kalmak ihtimalinden dolayı Hava Garnizonuna gitmeyi uygun bulduk. Bu husus komutana
bildirilince komutan teklifi memnuniyetle karşıladı ve Başbakanla beraber Hava
Garnizonuna gittik. Burada da bazı vilayetlerle telefon görüşmeleri yapıldı.
Bu sırada Kütahya Havaalanına inen bir uçak, komutanlık binasına yaklaşarak
durdu ve içinden 4-5 subay çıktı. Gelenler, orada bulunan Kütahya Hava Komutanına bir
zarf uzattılar. Komutan zarfı açıp içindeki kağıdı okuyunca, Başbakan’ın bulunduğu yeri
eliyle işaret etti. Ardından uçaktan inenler bulunduğumuz odaya geldiler. Bu sırada odada
Başbakan’la benden başka kimse yoktu. Polatkan lavaboda, Zihni Üner paşa’da
aşağıdaydı. Odaya giren havacı subaylar, birisi albaydı, bir saf teşkil ederek Başbakan’ı
askerce selamladıktan sonra başlarındaki albay, Silahlı Kuvvetlerin hükümet idaresini ele
aldığını ve kendisini salimen Eskişehir’e götürmeye memur edildiklerini söyledi. Başbakan,
arkadaşlarıyla birkaç dakika görüşmek için müsaade edilmesini istedi. Subaylar, görüşme
serbestliğini sağlayacak en ufak bir davranışta bulunmaksızın: “buyurun, görüşün”
dediler. Bu hareket tarzı “ne konuşacaksanız bizim yanımızda konuşun” anlamına
geliyordu. Adnan Bey benim yüzüme baktı, ben de kendisine ”yapılacak bir şey kalmamış”
olduğunu söyledim. Bunun üzerine Başbakan albaya doğru dönerek: “buyurun, gidelim”
dedi. Subaylarla beraber hazır olan uçağa bindik. Eskişehir Bölge Komutanı ve Kurmay
Başkanı da bizimle beraber uçağa bindiler. Uçak Eskişehir Havaalanına indi. Uçak durur
durmaz etrafını silahlı erler sardı. Meydanda bir general ve 10-15 kadar da subay vardı.
Bizi getiren askerler yeniden uçağa dönerken, biz başka bir uçağa bindik ve saat 11:00
sularında Etimesgut Havaalanına indik.‖(Burçak, 1998: 757-758).

27 Mayıs darbesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir komuta zinciri içerisinde
gerçekleşmedi. Darbe, en üst rütbesi albay olmak üzere, bir grup subay tarafından planlandı.
Darbenin asıl lideri ve kurulan gizli örgütlerin teşkilatlanmasını sağlayan kişi Tümgeneral Cemal
Madanoğlu’dur. Ancak Cemal Madanoğlu’nun rütbesinin orgeneralden küçük olması dolayısıyla
emir komuta zincirinin bozulacağı tehlikesi belirdi ve bu nedenle darbecilerin başına Orgeneral
Cemal Gürsel getirildi (Stratejik Düşünce Enstitüsü, 2010: 10-11).
Darbe sabahı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, kendisine yönelik istifa tekliflerini, ―
seçimle
geldim, ancak seçimle giderim‖ diyerek reddettmişti. Celal Bayar’ın bu çıkışı üzerine Cemal
Madanoğlu, yaptıkları darbeyi meşru bir zemine oturtmak için yeni bir planı yürürlüğe koydu.
Madanoğlu bu amaçla, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sıddık Sami Onar, Prof. Dr. Naci
Şensoy, Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubalı, Prof Dr. Ragıp
Sarıca, Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya ve Doç. Dr. İsmet Giritli’den oluşan heyete geçici bir
anayasa hazırlattı. Komisyonun başkanlığını Sıddık Sami Onar yaptı. Aralarında Türkiye’nin
yetiştirdiği önemli Anayasa hukukçularının bulunduğu gurubun hazırladığı geçici anayasa ile
TBMM’ye ait tüm görev ve yetkiler darbeyi yapan Milli Birlik Komitesi’ne devredildi.
Hükümet, çalışmalarının gizli olacağı belirtilen MBK’ya karşı sorumlu tutuldu. MBK
başkanı, devlet başkanı olarak kabul edildi ve devrilen siyasal iktidarın üyelerinin suçlarını
araştırmak için bir ―
Yüksek Soruşturma Kurulu‖, suçlu oldukları sanılanları yargılamak için de
dokuz kişilik bir ―
Yüksek Adalet Divanı‖ kuruldu. 13 Aralık 1960’ta geçici anayasada yapılan
bir değişiklik ile yeni anayasanın bir kurucu meclis tarafından hazırlanması kabul edildi. Böylece
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MBK’ya devredilen eski TBMM’nin yetkileri, bu kez Kurucu Meclis’e devredildi. Ancak
hükümet, yine yalnızca MBK’ya karşı sorumlu tutuldu. Genel olarak yasama yetkisini kullanan
Kurucu Meclis’in esas görevi, 27 Mayıs 1961’e kadar yeni anayasayı ve yeni seçim yasasını
hazırlamak oldu. Yoğun bir çalışma sonucunda, yeni anayasa tasarısı, 27 Mayıs 1961 günü
Kurucu Meclis’te kabul edildi ve bu tasarı, 13 Aralık 1960 günlü yasanın hükmüne uygun
olarak, 9 Temmuz 1961 tarihinde halkoylamasına sunuldu. Bu oylamada yüzde 61,5 ―
evet‖ oyu
alan yeni anayasa kabul edildi. 27 Mayısçıların bu süreç içinde bizzat gerçekleştirdikleri en trajik
icraat kuşkusuz Yassıada yargılamalarıdır. Bu yargılama süreci hem işleyiş itibariyle ve hem de
sonuçları itibariyle Türk siyasal hayatında travma yaratan önemli olaylardan birisi olarak tarih
sahnesindeki yerini aldı (SDE, 2010: 12).
Eski iktidar mensuplarını yargılama kararının alınmasında özellikle siyasî bir gereklilik de
vardı. Yargılama ile iktidarın suçlu olduğuna karar verilirken, müdahalenin meşruiyeti tescil
ettirilmiş olacaktı. İhtilâlin toplum nazarında kabul görmesi için, iktidar mensuplarının itibarının
düşürülmesi gerekmekteydi. Bunun en uygun aracı da yargılama süreciydi; yargılama, ihtilâlin
siyasî propaganda aracıdır. Yargılamanın hukuki bir gerekliliği de vardır. Çünkü yasama
dokunulmazlıkları ortadan kalkan iktidar mensupları için daha önce isnat edilen suçların karara
bağlanması, suçun şahsileştirilmesi gerekmektedir (Arıkan, 2002: 79).
Diğer taraftan ise 27 Mayıs darbesi yapıldıktan sonra Askeri Cunta tarafından ―
ülkenin
çok tehlikeli bir uçurumdan son dakikada kurtarıldığı‖ şeklinde yoğun bir propaganda yapılmaya
başlandı. Yönetime hakim olunmuştu fakat hakimiyetin sürdürülmesi gerekiyordu. Bu sebeple de
propaganda yöntemleri kullanılmalıydı. Cunta, idareyi ele alır almaz DP iktidarını akıllara
durgunluk veren suçlamalarla itham etmeye başladı. Müdahalenin sebepleriyle birlikte
meşruiyetini de kamuoyuna anlatmak istiyordu. Askeri cuntanın iddia ettiği sebepler arasında:
―
Devrilen iktidar, İstanbul Bayezit Meydanında hükümet aleyhine gösterilerde
bulunmuş öğrencilerin arasından yüzlercesini gizlice öldürmüş ve cesetlerini bilinmeyen yerlere
gömmüş veya Et-Balık Kurumu’nun kombinalarında kıyma şekline dönüştürerek hayvan yemi
haline getirmiş olması.(Bkz Ek: 1)
Harp Okulunun 1500 öğrencisini toptan imha etmenin hazırlıklarının yapıldığı.(Bkz.
Ek:2)
 Kars ve Ardahan’ı Sovyet Rusya’ya satıldığı.
 DP iktidarının ülkede bir iç savaş çıkarmayı planladığı ve kendi adamlarını
silahlandırdığı.(Bkz. Ek: 3)
 DP’li yöneticilerin devlet hazinesini soymuş oldukları‖ iddiaları yer alıyordu.(Bkz.
Ek:4)
Bizzat Cemal Gürsel tarafından halka duyurulan bu iddialarla ilgili gazetelerde de sürekli
haberler çıkmaktaydı.3 Cunta yönetimi idareyi ele aldıktan sonra bu korkunç iddiaları ispat
etmek için araştırmalara başladı. Et-Balık Kurumunun buzdolaplarında ve gizli mezarlarda
3

4 Haziran 1960 tarihinde Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel, Milli Savunma Bakanlığı’nda subay ve
astsubaylara hitaben yaptığı konuşmasında: ―
düşünün ki bu adamlar, ordumuzun irfan kaynağı biricik harbiyemizi
ve burada yurt aşkı ile yanan bin beş yüz kişilik masum çocukları, vatanperver evlatlarımızı kurşuna dizmeyi, toptan
imha etmeyi tasavvur etmiş insanlardır. Bu bir rivayet değildir arkadaşlar, bunun delilleri vardır‖ diyordu (Yücel,
2001: 158).
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öldürülen öğrencilerin cesetleri arandı. Bu işte bilgi sahibi olabilecek kişilere işkenceler yapıldı.
İç savaş için hazırlandığı öne sürülen silahlar ve sorumluları arandı. Bir taraftan da DP’lilerin
bankalardaki paralarına ve özel kasalarına el konuldu. Ve tüm bu iddialarla ilgili dönemin
gazetelerinde ana sayfada haberler yer almaktaydı. (Burçak, 1998: 783-784).
27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirilen askeri darbe sonucunda tutuklanan Cumhurbaşkanı
Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes ile hükümet üyeleri, DP yöneticileri ve milletvekilleri
Yassıada'da hapsedildi, darbeyi gerçekleştiren cunta tarafından kurulan özel bir mahkemede
yargılandı.
3. Yassıada Mahkemeleri
Yassıada mahkemeleri, darbe sonrası oluşturulan bir makam olan Yüksek Adalet
Divanı’nca kuruldu. Yassıada mahkemelerinde toplam 592 sanık 19 ayrı davadan yargılandı.
DP’lilerin işledikleri suçlar, genellikle anayasayı ihlal ve yolsuzluk başlıkları altında
toplanıyordu. Duruşmalara, Yüksek Soruşturma Kurulu’nun anayasanın ihlal edilmesiyle ilgili
raporları geç hazırlaması üzerine, Menderes’in yargılandığı ―
Bebek‖ ve Bayar’ın yargılandığı
―
Köpek‖ davalarıyla başlandı. Ardından ―
Anayasa İhlali‖ ve ―
6–7 Eylül olayları‖ başlığını
taşıyan davalar ile yolsuzlukla ilgili davaların görülmesine geçildi. Davaların görülebilmesi için
gerek ada içerisinde gerekse mahkemelerin yapılacağı salonda bir takım düzenlemeler yapıldı.
Bu davalar için, 700 kişilik kapasitesi olan özel bir mahkeme salonu hazırlandı. Mahkeme
salonunda halk için 220, sanık aileleri için 50 ve basın için 200 kişilik yer ayrıldı. MBK’nin
hazırladığı plan gereğince, duruşma sırasında DP’liler aileleriyle konuşturulmadı ve adada
bulunduruldukları kısma kimsenin girmesine müsaade edilmedi. Daha trajik olanı ise daha
önceden gözlerine kestirdikleri ve idam etmeyi kararlaştırdıkları önemli DP’li siyasetçileri idam
edebilmek için özel bir kanun hazırlandı. Bu yeni kanunla idam cezasına yönelik yaş sınırlaması
kaldırıldı, 65 yaşını geçenlerin de idam edilebilecekleri hükme bağlandı (SDE, 2010: 12-13).
Yassıada yargılamalarının daha ilk oturumunda Yüksek Adalet Divanı Başkanı tarafından
sanık milletvekillerine beraat etmenin yolunu gösteren bir mesaj verildi. Erzurum eski
milletvekili Şevki Erker ile Samsun eski milletvekili Naci Berkman’ın Meclis Gurubunda
yapmış oldukları konuşmalar arasından Menderes ve hükümeti eleştirir mahiyette olanları
seçilerek, mahkeme tarafından ―
denetleme görevlerini yerine getirdikleri‖ gerekçesiyle
tutukluluk hallerinin kaldırılmasına karar verildi. Böylelikle sanık milletvekillerine Başbakan ve
hükümeti suçladıkları taktirde Yassıada’dan kurtulabilecekleri mesajı veriliyordu. Fakat
beklenilen olmadı ve sanık milletvekilleri dava arkadaşlarını satmadılar (Yücel, 2001: 167).
Yassıada’da yaşananlar için mahkeme deyimini kullanmanın dahi doğru olmadığını
belirtmek gerekir. Çünkü mahkeme denen süreç insanların bir suçun sanığı olarak görüldüğü ve
bu sanıklara kendilerini savunma haklarının verildiği süreçtir. Ancak Yassıada’da kurulan ve
mahkeme olarak adlandırılan bu ortamın başındaki Salim Başol’un yargılama süreci boyunca
kurduğu cümleler sürecin bir yargılama süreci olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu konuya
ilişkin birkaç örnek cümle zikretmekte yarar vardır. Dava süresince sanıkları sürekli azarlayan
Başol’un Menderes’e hitaben ―
sizi buraya tıkan böyle istiyor‖ cümlesi buna en güzel
örneklerden bir tanesidir. Yine Başol’un Menderes’in avukatına hitaben ―
daima böyle lüzumsuz
şeyler söylersiniz zaten,‖ ―
sizi susturmak için ne yapmalı,‖ ―
susmazsanız sustururum,‖ bizzat
Menderes’e hitaben: ―
Eğer ben kesin deyince kesmezseniz kestirmesini bilirim,‖ sözleri ve dava
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sonucunda idam edilen Hasan Polatkan’a hitaben: ―
öyle şey olmaz, kısa kes, az konuş‖ cümleleri
bir mahkemede kullanılmaması gereken ifadelerdir (SDE, 2010: 21). Yassıada’da hazırladığı
iddianamelerde Demokrat Partili olmayı suç sayan Başsavcı Altay Ömer Egesel’in, 1954
milletvekili seçimlerinde Demokrat Parti’den aday olabilmek için partinin Balıkesir teşkilatına
başvurduğunu, ancak listeye giremeyince kamudaki görevine, yani savcılığa geri döndüğünü de
burada belirtmek gerekir. (Yücel, 2001: 161).
Menderes ismi, Yassıada’da en ağır, argo kelimelerle birlikte söylendi. Duruşma
aralarında bir kapı geçidinin girişinde oturtuldu. Yüzü önündeki duvara çevrildi. Kendisine her
gün yapılan uyuşturucu iğnelerden şikayetçiydi ama “iyi gelir‖ denilerek iğnelere devam edildi
(Taşyürek, 2009: 128). Mahkeme sürecinin tamamında nazik ve saygılı üslubunu muhafaza eden
Menderes, 14 Ekim 1960’taki duruşmada mikrofona geldiğinde:
“…Bendeniz beş aydır tamamen tecrit edilmiş bir vaziyette bulunuyorum. Bir
tek odanın içinde ve günün yirmi dört saatinde, her saat değişen bir nöbetçi subay beyin
nezareti altında, hiçbir kelime konuşmak imkanı olmamak şartıyla yaşıyorum. Bu
itibarla konuşma takatim, akli melekelerim zaafa uğramış bulunuyor. Arzım şudur:
bana imkân verecek, asabımı düzeltecek bir uygulamanın tatbiki. Nöbetçi subay beyle
bir kelime dahi konuşmaya mezun değilim. Beş aylık mecmu konuşmalarım on-on beş
saati geçmez…bendeniz huzurunuzda kumandan beyefendiye şükranlarımı arz ederim
ve yine huzurunuzda subay beylerin nazik muamelelerine teşekkür ederim. Ancak hiçbir
kelime konuşmadan günün 24 saatinde karşı karşıya bulunmaktayım”(Aydemir,

2013:471).

Menderes, ada kumandanına: ―
bu müthiş yalnızlık korkarım beni çıldırtacak‖ diyerek bir
ricada bulunmuştu: ―
tuvalete giderken odalardan arkadaşların sesini duyuyorum. Acaba kapıları
açık bırakmanızda bir mahsur var mı? Kendileriyle konuşamadığım arkadaşlarımı hiç değilse
uzaktan görebilirim‖ diyordu. (Taşyürek, 2009: 128) Fakat Menderes’in mahkemedeki bu
beyanlarından sonra durumunda herhangi bir değişiklik olmadı. Mesela mahkemedeki duruşma
safhalarında diğer sanıklara sigara içme ve rahatlama için verilen ve onların biraz hava almasını
mümkün kılan fasıllarda, Menderes ancak camdan bir telefon kabinini andıran ve salonun
dışarısına yerleştirilen bir hücreye alınıyordu. Sigarasını da orada içebiliyordu. Menderes’in
kaldığı odanın kapısında insan başı genişliğinde bir gözetleme penceresi vardı. Menderes bu dar
odanın içerisinde 15 ay boyunca tecrit edildi (Aydemir, 2013:471). Sabık Başbakana tutukluluk
sürecinde yapılan muamelelerle ilgili Celal Bayar’ın avukatının Kayseri cezaevindeyken
Yassıada günleri ile ilgili Bayar’a anlattığı bir hatırası büyük önem arz etmektedir. Avukat
Gültekin Başak, Bayar’a: ―
size doğru ilerliyordum. Menderes aralık kapıyı daha da açarak:
Gültekin bey, benim avukatlarıma ne oldu? Onlar gelmediğine göre ben ne yapabilirim? diye
sordu. Bu sırada bir subay Menderes’e ağır küfürler ederek onu tekme tokat odaya kapattı” diye
anlatacaktı (Taşyürek, 2009: 128-129).
Yüksek Adalet Divanı, mahkemenin sonunda, hükümlerin açıklanmasına doğru
Demokrat Parti iktidarı ile ilgili görüşlerini de açıklıyordu. Açıklamada, 1924 ve 1930’daki çok
partili hayata geçiş denemelerinden, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmelerden, çok partili
hayata geçiş sürecinden ve 1950 seçimlerinden bahsediliyordu. Sonrasında ise Demokratlar ile
ilgili eleştiriler sıralanıyordu. Tahkikat Komisyonun kurulması ve iktisadi politikaların
başarısızlığı vurgulandıktan sonra gericilerle işbirliği yapılarak gericiliğin teşvik edildiği iddia
edilmekteydi. Devamında: ―
Türkçe ezan kaldırılmıştır. Atatürk’ün dil konusunda ne kadar
hassas olduğu malum iken, Türkçeyi sadeleştirme cereyanı bırakılarak, anayasa değişikliği ile
68

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

ezanın eski haline dönülmüştür‖ deniliyordu (Aydemir, 2013:479).4 Bu cümleden, Demokrat
Parti iktidarının dini konulardaki uygulamalarının bazı kesimlerde ciddi rahatsızlığa sebep
olduğu anlaşılmaktadır.
18 dava için yapılan 202 celsede 701 sanığın yargılandığı, 228 idamın talep edildiği,
1.068 şahidin dinlendiği ve 150.000 vatandaşın takip ettiği yargılamalar 203 gün sürdü (Arıkan,
2002: 81). Yassıada'daki bu ağır şartların gölgesinde gerçekleştirilen yargılamalar sonucunda 15
DP'li idama mahkûm edilirken, 47 DP'li milletvekili beraat etti. 143 DP'li 4 yıl 2 ay, 117 kişi 5
yıl, 15 kişi 6 yıl, 6 kişi 7 yıl, 2 kişi 8 yıl, 17 kişi 10 yıl, 3 kişi 15 yıl, l kişi 20 yıl, 30 kişi de
müebbet hapse mahkûm edildi. 6 DP'li ise karardan önce öldükleri için haklarındaki dava
düşürüldü. Yassıada'da ölen DP'lilerin isimleri şöyledir: Yusuf Salman, Lütfü Kırdar, Gazi
Yiğitbaşı, Yümni Üresin, Nuri Yamut ve Kenan Yılmaz. Ayrıca Konya eski Valisi Cemil
Keleşoğlu da Yassıada'da intihar ederek yaşamına son verdi (SDE, 2010: 12-13).
3. 1. Menderes’in İtham Olduğu Suçlardan Yargılanması
Yukarıda da bahsedildiği üzere, Yassıada Mahkemeleri, darbe sonrası oluşturulan bir
makam olan Yüksek Adalet Divanı’nca kuruldu. Bu mahkemelerde toplam 592 sanık 19 ayrı
davadan yargılandı. Adnan Menderes ise: ―
bebek davası,‖ ―
Ali İpar davası,‖ ―
örtülü ödenek
davası,‖ ―
6-7 Eylül olayları,‖ ―
Demokrat İzmir gazetesinin tahribi‖ ve ―
Anayasayı ihlal‖
suçlarından yargılandı. Bu davalardan sadece ―
bebek davasından‖ beraat eden Menderes, diğer
davalardan suçlu bulunarak türlü cezalar aldı. Son olarak ―
Anayasayı ihlal‖ suçundan idam
cezasına çarptırıldı. Bu davalara ve verilen cezalara kısaca göz atacak olursak:
ABebek Davası: Bu davada, Adnan Menderes ve İstanbul’da bir hastanenin
baştabibi olarak görev yapan Fahri Atabey yargılandı. Dava, Adnan Menderes’in Ayhan Aydan
ile yaşadığı gayrimeşru ilişki sonucunda doğan çocuğunu Fahri Atabey’i Ankara’ya getirerek
öldürttüğü iddiasıyla açılmıştı. Yargılama sırasında Adnan Menderes ilişkisini inkâr etmedi. 7
oturum devam eden bebek davası, Adnan Menderes ve Ayhan Aydan’ın bebeklerinin eceliyle
öldüğünü açıklamalarının ardından, 22 Kasım 1960’ta son buldu(SDE, 2010: 15). Divanın 960/8
numarasında kayıtlı, yeni doğmuş çocuğu öldürtmeye diğer sanık Doktor Atabek’i azmettirmek
suçundan beraatına oy birliği ile karar verildi (BCA. 010.09.90.275.5.1.).
B6-7 Eylül Olayları: Bu dava, 6–7 Eylül 1955’te İstanbul’da meydana gelen
olaylarla ilgilidir. Davanın sanıkları Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu (Dışişleri
Bakanı), Fuat Köprülü (eski Dışişleri Bakanı), Fahrettin Kerim Gökay (İstanbul Valisi), Alaattin
Eriş (İstanbul Emniyet Md.), Kemal Hadımlı (İzmir Valisi), Mehmet Ali Balin (Selanik
Başkonsolosu), Mehmet Ali Tekinalp (Selanik Konsolos Yrd.), Hasan Uçar (Selanik
Konsolosluk Kavası), Oktay Engin (Selanik Fuarında Tercüman)’dir. Hazırlanan iddianamede
sanıklar: ―
1955 Kıbrıs anlaşmazlığı dolayısıyla halkı, İstanbul ve İzmir Rumlarına karşı
ayaklanmaya teşvik ettirmek suretiyle cana ve mala zarar verilmesine sebep olmakla suçlandı.‖
Sanıklardan Bayar, Menderes, Zorlu ve Köprülü için 4–5 yıl arasında ağır hapis cezası ve kamu
hizmetlerinden sürekli men mahrumiyeti istendi. Yüksek Adalet Divanı’nın vermiş olduğu
4

Arapça ezan ve kamet okuyanlar hakkında ceza hükmü koyan Türk Ceza Kanunun 526. maddesi TBMM’nin 16
Haziran 1950 tarihli oturumunda kabul olunan 5665 sayılı kanunla değiştirildi ve bu hüküm maddeden çıkartıldı.
Kanun Cumhurbaşkanı tarafından tasdik edildi ve 17 Haziran 1950’de resmi gazetede yayınlanarak, ikinci maddesi
gereğince aynı gün yürürlüğe girdi. 17 Haziran 1950 tarihinden itibaren ezanın ve kametin Arapça okunmasının
serbest olduğu Başbakanlıktan vilayetlere tebliğ edildi (BCA, 030.01.51.306.2.).
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kararlar uyarınca Celal Bayar hakkında dava açılmadı (SDE, 2010: 14). Menderes’in ise Divanın
960/3 numarasında kayıtlı 6-7 Eylül olaylarından dolayı Türk Ceza Kanunu’nun 64 ve 517.
maddeleri gereğince 4 sene hapsine ve 250 lira ağır para cezası alınmasına, husule gelen zarar
pek fahiş olduğundan 522. madde gereğince yarısı artırılarak 6 sene hapsine ve 375 lira ağır para
cezası ile mahkumiyetine oy birliği ile karar verildi(BCA. 010.09.90.275.5.1.).
CAli İpar Davası: Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Sebati Ataman, Hasan
Polatkan, Hayrettin Erkmen, Medeni Berk, Nihat Ali Üçüncü ve Ali İpar sanık olarak yargılandı.
İddianameye göre, ―
Fatin Rüştü Zorlu, Koordinasyon Kurulu üzerinde, Adnan Menderes
vasıtasıyla baskı kurmuş ve gemi ithal rejiminde değişikler yaptırmıştır. Bu değişiklikten
yararlanan Ali İpar, getirdiği 3 gemiyi kredi ile alınmış göstererek 210.000 sterlini yurtdışına
kaçırmıştır.‖ Dava sonrasında Ali İpar 2 yıl ağır hapis cezası alırken, Zorlu ve Berk 1’er yıl hapis
cezası aldılar. Polatkan, Erkmen ve Ataman ise 3’er ay hapis cezaları aldı (SDE, 2010: 16). Bu
davada Menderes’in ise Divanın 960/13 numarasında kayıtlı İpar Transport Şirketinin döviz
yolsuzluğundan dolayı Türk Ceza Kanunun 240/1. maddesi hükmünce bir sene hapsine ve 400
lira ağır para cezası almasına ve 20. madde delaleti ile takdiren 6 ay memuriyetten mahrumiyeti
kararı verildi (BCA. 010.09.90.275.5.1.).
DÖrtülü Ödenek Davası: Adnan Menderes ile Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih
Korur’un yargılandığı davadır. İddianamede, ―
Menderes’in, şahsi ihtiyaçlarını ve DP
hizmetlerini örtülü ödenekten sağladığı, Ahmet Salih Korur’un da aynı ödenekten zimmetine
30.000 lira geçirdiği‖ iddia edilmiştir. Menderes savunmasında kendisine yöneltilen iddiaları
kabul etmemiş, yapılan masrafların çoğundan habersiz olduğunu belirterek suçu Ahmet Salih
Korur’a atmıştır. Korur ise her şeyin Adnan Menderes’in bilgisi dâhilinde yapıldığını belirtmiştir
(SDE, 2010: 17). Divanın 960/21 numarasında kayıtlı örtülü ödenekten bin netice 4.877.780 lira
19 kuruşu zimmetine geçirmekten Türk Ceza Kanunun 202/1. maddesi hükmünce zimmet
miktarı nazara alınarak takdiren 10 sene ağır hapsine ve 80. madde icabınca altıda birinin
artırılarak 11 sene 8 ay ağır hapsine ve zimmete geçirilen miktarın ödettirilmesine; 227. maddeye
göre memuriyetten müebbeten mahrumiyetine ve görevini kötüye kullanmaktan 240. madde
gereğince usulsüz sarf edilen meblağın çokluğu göz önünde bulundurularak takdiren 3 sene
hapsine ve 1.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı maddeye tevfikan ve
takdiren 3 sene memuriyetten mahrumiyetine; 80. madde icabınca altıda bir artırılarak 3 sene 6
ay hapsine ve 1.116 lira 60 kuruş ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve 3 sene 6 ay
memuriyetten mahrumiyetine, içtima sebebiyle aynı kanunun 74 ve 75. maddeleri hükmünce
tamamının infazına oy birliği ile karar verildi (BCA. 010.09.90.275.5.1.).
EDemokrat İzmir Gazetesi’nin Tahribi Davası: Bu davada, Adnan Menderes,
DP İzmir İl Başkanı Faruk Tunca, İzmir Valisi Kemal Hadımlı, Emniyet Genel Müdürü Cemal
Göktan, İzmir Milletvekilleri Rauf Onursal, Kemal Serdaroğlu, Enver Dündar Başar ve Sezai
Akdağ ile birlikte toplam 24 sanık yargılandı. İddianamede, ―
DP iktidarı aleyhindeki tutumuna
engel olmak amacıyla, İzmir Gazetesinin basıldığı, tahrip edildiği, sonuç olarak da basın
hürriyetinin ve Anayasanın ihlâl edildiği‖ ileri sürülmüştür (SDE, 2010: 18). Divanın 960/32
numarasında kayıtlı ―
Demokrat İzmir‖, 960/7 numarasında kayıtlı Topkapı, 960/32 numarasında
kayıtlı Çanakkale ve 960/31 numarasında kayıtlı Kayseri olayları ile 960/20 numarasında kayıtlı
Radyo, 960/7 numarasında kayıtlı Vatan Cephesi ve 961/8 numarasında kayıtlı istimlak
yolsuzlukları ve 960/4 numarasında kayıtlı İstanbul-Ankara olayları ―
Anayasayı ihlal‖ suçunun
maddi vesikalarını teşkil etmiştir (BCA. 010.09.90.275.5.2.).
FAnayasayı İhlal Davası: Celal Bayar ve Adnan Menderes başta olmak üzere,
DP’nin 405 kişiden oluşan tüm TBMM kadrosu yargılanmıştır. Bu davada Demokrat Parti;
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— 1951 ve 1953’te 6294 sayılı kanunla CHP’nin mallarına el koymak,
— Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne çok oy kazandırdığı için 1954’te Kırşehir ilini
ilçe haline getirmek ve bu yolla vatandaşları siyasal inançlarından ötürü cezalandırmak,
— Yargı bağımsızlığını ihlal etmek,
— Meclis iç tüzüğünde yapılan değişiklikle Meclis Müzakerelerinin yapılmasına engel
olmak ve Tahkikat Komisyonu’nun kurulmasına karar vermek,
— Tahkikat Komisyonu’na verilen olağanüstü yetkilerle Anayasanın feshi ve ilgasına
yeltenmek,
— 6761 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu çıkarmak,
— Seçim Kanunu’nda antidemokratik değişiklik yapmak gibi suçlamalara maruz
kalmıştır(SDE, 2010: 20). Dava sonucunda, Adnan Menderes’in Anayasayı ihlal suçundan
dolayı Türk Ceza Kanunun 146/1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliği
ile karar verildi (BCA. 010.09.90.275.5.2.).
Millî Birlik Komitesi 15 Eylül 1961 Cuma günü saat 18’de Devlet ve Milli Birlik Komitesi
Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in Baş kanlığında toplanarak Yüksek Adalet Divanınca verilen
ölüm cezalarını içeren dosyayı 12/06/1960 tarih ve Anayasanın 6. maddesi gereğince tetkik etti.
Komite, Yüksek Adalet Divanınca ve ittifakla ölüm cezasına çarptırılan sakıt Reisicumhur Celâl
Bayar, sakıt, Başbakan Adnan Menderes, sakıt Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve sakıt
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın ölüm cezalarını tasdik ederken, Celâl Bayar'ın 65 yaşım
bitirmiş olması dolayısıyla ölüm cezası müebbet ağır hapis cezasına çevrildi. Keza diğer
ekseriyetle ölüm cezasına çarptırılan Refik Koraltan, Agâh Erozan, İbrahim Kirazoğlu, Ahmet
Hamdi Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, Emin Kalafat, Baha Akşit, Osman
Kavrakoğlu, Zeki Er Ataman ve Rüştü Erdelhün'ün cezaları da müebbet ağır hapse çevrildi
(Resmi Gazete, 1961). Alınan kararlar 16 Eylül 1961 tarihli 10908 sayılı resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, oybirliğiyle alınan ölüm kararı 4, oy çoğunluğuyla
verilen ölüm cezası ise 11’dir (SDE, 2010: 20). 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde Menderes ve iki
bakanın cezaları infaz edildi. Bayar’ın cezası ise yaşlılık gerekçesiyle ömür boyu hapse
çevrildiğinden, diğer mahkûmlarla beraber Kayseri cezaevine nakledildi (Arıkan, 2002: 81).
4. Menderes’in Son Anları ve İdamı
Yassıada yargılamaları devam ederken, infazların İmralı Adasında yapılacağı adanın
cezaevi savcısına bildirilmişti. Bu süreçte infazın hazırlıklarına başlandığını söyleyen İmralı
Cezaevi Müdürü Ahmet Ziyaettin Acarol, ―
zeytin fidanı için çukur açıyoruz‖ diyerek mezar
kazdıklarını, ―
cephane için sandık‖ diyerek tabut yaptıklarını, ―
kale direği‖ diye darağacı
kurduklarını söylemektedir. Cezaevi Müdürü Acarol, İnfazlardan önce adaya getirilen hocaların
ne için geldiklerini bilmediklerini, hocalara: ―
Pakistan’dan bir heyet gelecek, onlarla din
konusunda münazara yapılacak, orada görevlendirildiniz‖ denildiğini nakletmektedir. Aynı
şekilde cellatların da nereye ve ne için geldiklerini bilmediklerini, hatta cellatların meyhaneden
alınarak apar topar adaya getirildiklerini ve sarhoş olduklarını söylemektedir (Yürekli, 2005).
İmralı Adasında hazırlıklar yapılırken, Yassıada’da yargılamaların sonuna gelinmişti.
Kararın açıklanmasından önceki gece, 14 Eylül’ü 15 Eylül’e bağlayan gece, Adnan Menderes
fazla miktarda uyku hapı alarak intihara teşebbüs etti. Muhafızı derin bir uykuya daldığını sansa
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da, duruşma zamanına az bir vakit kaldığında uyandırmaya teşebbüs edilince, güçlükle nefes
aldığı, hafif bir hırıltı sesinin geldiği tespit edildi (Fersoy, 1971: 517).
Nöbetçi subay telefonla nöbetçi Tabip Bnb. Ahmet Karahaliloğlu’na haber verdi. Saat
06:30’da ilk muayeneyi yapan Karahaliloğlu, Menderes’in komada olduğunu, etrafı ile alakası
olmadığı ve sorulara cevap vermediğini, kan basıncının 80/50mm.Hg, nabzını dakikada 80,
solunum adedinin de dakikada 25 olduğunu tespit etti. Bu durum üzerine Tbb. Yb. Asabiye
Mütehassısı Galip Bozalioğlu, Tbb. Bnb. Hariciye Mütehassısı Zeki Kebapçıoğlu ve Tbb. Kd.
Üsteğmen Sedat Yürütken haberdar edildi. Saat 07:00’da adı geçen hekimlerin muayenesinde,
koma halinin devam ettiği, kalp sesinin derinden geldiği, solunum sisteminde patolojik fizik
bulgu bulunmadığı, kusma-ishal olmadığı, yüz ve cilt renginde bir değişiklik olmadığı, soğuma
ve ter mevcut olmadığı görüldü. Asabiye mütehassısı tarafından yapılan muayenede ise, gözlerde
bir deviyasyon olmadığı, ışığa karşı hafif reaksiyon verdiği, dil ısırması ve ense sertliği olmadığı,
reflekslerin mevcut olmadığı, tembihlere cevap vermediği, vücut ısısının normal olduğu tespit
edildi. Muayenenin hemen ardından tedavisine başlandı ve midesi yıkandı. Kanlı olmayan mide
muhteviyatında yemek artıkları ve mide suyundan başka dikkat çeken bir şey görülmüyordu.
Mide muhteviyatı gerekli araştırmalar için muhafaza edildi. Doktorlar tarafından ada
kumandanına görüş alışverişi için iki mütehassısın İstanbul’dan davet edilmesi teklif edildi. Saat
08.30’da koma halinin devam ettiği ve bulguların değişmediği görülüyordu (BCA.
010.09.90.276.1.77.).
Saat 09.50’de Farmakoloji ve tedavi kliniğinden Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat ve Amiral
Bristol Hastanesi Dahiliye Servisi iç hastalıkları mütehassısı Dr. Nevzat Yeğinsu İstanbul’dan
gelerek Menderes’i muayene ettiler. İstanbul’dan gelen iki hekimin muayenesinde ise; hastanın
etrafı ile alakası olmadığı, şuurunu tamamen kaybetmiş olduğu ve hiçbir eksitasyona cevap
vermediği görüldü. Nefesinde gayri tabi bir koku yoktu ve el parmak uçlarında hafif siyanoz
vardı. Vücut ısısı koltuk altında 35,3, solunum dakikada 24, nabız 76, kalp sesleri hafiflemiş ve
başka bir ses yoktu. Solunum sisteminde patolojik fizik bulgu tespit edilemedi. Sindirim
sisteminde ve karnında de patolojik fizik bulgu mevcut değildi. Perküsyonla ve palpasyonla
mesane boş bulundu. Menderes’in baştan itibaren kusmadığı, idrar yapmadığı ve defekasyon
olmadığı tespit edildi. Ayrıca herhangi bir travma hasarı da tespit edilemedi.
Muayene neticesi olarak, Menderes’in içinde bulunduğu koma halinin kardiyo-vasküler
bir hastalığın neticesi olmadığı, evvelce mevcut kronik bir hastalıktan ileri gelmediği, iç
kanamanın söz konusu olmadığı, merkezi sinir sisteminde kanama olmadığı, tromboz ve travma
gibi bir sebebe bağlanamayacağı, hariçten vücuda verilen hipnotik bir madde ile husule gelmiş
bir koma ihtimali mevcut ise de, etraftan yapılan soruşturmalarla, odasına ve mide muhteviyatına
bakılarak bu ihtimalin teyit edilmediği belirtiliyordu. Netice olarak: ―
hastada müşahede olunan
koma halinin kesin bir sebebe bağlanamadığı, kesin teşhis için hastalığın seyrinin takibi ve mide
muhteviyatının, kan ve idrar testlerinin sonuçlarının beklenmesi uygun görülmüştür‖ deniliyordu
(BCA. 010.09.90.276.1.78.). Ayrıca, daha önce başlanan tedavinin yerinde olduğu, hastanın
durumunun ciddiyetini korumakla beraber yapılan tedavinin ümit vermekte olduğu
belirtilmekteydi (BCA. 010.09.90.276.1.79.). Ertesi gün neticelenen testlerinin sonucunda,
Menderes’ten alınan mide yıkama suyu, kan ve idrarda ―
barbituric asit‖ türevi bulunduğu tespit
edildi (BCA. 010.09.90.276.1.63.).
4.1. Son Yolculuk, İmralı Adası
15 Eylül akşamı, Menderes’in gözleri yarı açık ve kendinde olmadığı haldeyken,
Yassıada’da son oturumu takibe gelmiş olan yerli ve yabancı basın mensuplarına yattığı odanın
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kapısından sıra ile gösteriliyordu. Bu teşhir akıl edildiği halde müdafilerinden müvekkillerini
görme hakkı esirgeniyor, eşine ve çocuklarına durum ile ilgili haber verilmiyordu. (Fersoy, 1971:
517).
Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu 16 Eylül sabahı idam edildiler. Menderes henüz
iyileşmemiş olduğundan idam mahkumları İmralı Adasına götürülürken o Yassıada’da kaldı. 17
Eylül sabahı kendisine gelmiş ve kısmen sağlığına kavuşmuş olan Menderes, mahkeme
kararlarından ve arkadaşlarının idam edildiğinden habersizdi. 17 Eylül 1961 Pazar sabahı saat
10:15’te Yassıada’da Adnan Menderesin odasına giden heyetin raporunda Menderes’in idama
götürülmeden önceki durumu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Raporda: ―
odasına girildiğinde
Menderes’i muntazam giyinmiş, tıraş olmuş ve iskemlede oturmuş sigara içerken bulduk‖
yazmaktadır. Raporun devamında:
“Menderes tamamen soyundurularak yatağına yatırılıp muayene edildi.
Muayenemizde, 15 Eylül 1961 Cuma günü heyetimizin müşahede ettiği derin koma hali
tamamen zail olmuş, şuuru tamamen yerine gelmiş, sorulan sorulara makul, tutarlı ve
nezaketle cevap vermekte, ayrıca bizlere verdiği zahmetten ötürü özür talep etmekteydi.
Zaman, mekan ve etrafı hakkında tamamıyla bilinci yerinde, reaksiyonları da
normaldir. Kendisine sorulduğunda hiçbir şikayeti olmadığını, iştahının iyi olduğunu
bildirmektedir. Bedeni muayenesinde; umumi halinde kayda değer bir husus yok. Vücut
harareti 26.2, nabız 76, tansiyon 13.5 - 5.5’tir. Sağ kolunda tedavi esnasında verilen
intravenöz perfüzyon yerine tedbir amaçlı konulmuş pansuman mevcut, hareketler ve
refleksler normal olup, diğer sistemlerin fonksiyon ve fizik bulgularında kayda değer bir
değişiklik yoktur.” Raporun sonunda da: “Netice: Adnan Menderes’in geçirmiş olduğu
koma ve kollapse halinin tamamen ortadan kalkarak, sıhhi durumunun tamamen
normale döndüğü tespit edilmiştir‖ deniliyordu (BCA. 010.09.90.276.1.62.).

Rutin muayeneler yapıldıktan sonra Menderes’in odasına giren Ord. Prof. Sedat Tavat
―
prostat muayenesi yapmayı unutmuşuz‖ diyerek prostat muayenesi yapmak isteyecekti. Odada
bulunan komutan da Menderes’e: ―
utanmayın utanmayın‖ diye sesleniyordu. Menderes’in
―
istirham ediyorum, yapmayın‖ şeklindeki ifadelerine rağmen bu muayene yapıldı (Taşyürek,
2009: 143). Halkın oyuyla seçilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nde on yıl başbakanlık yapmış olan
bir insana, idam sehpasına çıkmadan hemen önce yapılan bu muamelenin insanlık ve insanlık
onuru ile yakından uzaktan alakası yoktur. Bir an evvel Menderes’i asabilmek için ağır koma
hali olmasına rağmen, bir gün sonra sağlık durumu iyi şeklinde rapor verenlerin, prostat
muayenesi yaparak Menderes’i son anlarında da küçük düşürmek niyetinde oldukları aşikardır.
Çünkü yapılan prostat muayenesinin neticesinde bir şey değişmeyecek ve Menderes o gün idam
sehpasına çıkartılacaktı.
Etrafında ve dışarıda olanlardan habersiz olan Menderes, infazın yapılacağı İmralı
adasına götürülürken ―
nereye gidiyoruz‖ diye sorduğunda kendisine ―
hastaneye‖ diye cevap
verildi (Taşyürek, 2009: 143). Mustafa Yürekli’nin İmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Ziyaettin
Acarol ile yaptığı söyleşide Acarol, Menderes’in İmralı’ya getirilişini şöyle anlatmaktadır:
―
17 Eylül’de, saat 12 sularında cezaevimize getirildi. Kapısında Jandarma nöbet
tutuyor, doktorlar muayene ediyorlardı. Hücresine girdim; hemen ayağı kalktı. O
zaman düşündüm, koskoca bir başbakan, vatanın bağrına mührünü basmış bir insan
içeri girdiğimde nasıl ayağa kalkar diye. İmralı Cezaevi’nin müdürüyüm, 63 lira
maaşım var, Başbakan ayağa kalkıyor. “niye kalkıyorsunuz, lütfen oturun” dediğimde,
“siz ayaktayken nasıl oturabilirim” dedi. Sonra oturdu ve yakasına orada bulunma
sebebinin yazılı olduğu kâğıdı taktım. Orada bulunma sebebinde idam yazıyordu.
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Gözlerime baktı ve derin bir iç çekti. Yüzü bitkin ve solgundu. Hasta olduğu ve acı
çektiği rahatlıkla anlaşılabiliyordu (Yürekli, 2005).

Menderes, orada bulunan hoca ile yalnız kalarak görüşmek istediğini belirtti fakat
darbeciler “kanunların buna müsaade etmediğini‖ söyleyerek bu isteği reddettiler (Taşyürek,
2009: 143). Elleri arkadan kelepçeli, hüküm özeti boynuna asılı idam sehpasına götürülürken
arzusu ve vasiyeti sorulunca Menderes: ―
hayata veda ettiğim şu anda devlete ve millete saadetler
diler, karım ve çocuklarımı şefkatle andığımı bildiririm‖ dedi (BCA. 010.09.90.276.1.58.).
Beyaz gömlek giydirilmiş olarak infaz mahalline getirilen Menderes’e kimlik tespiti
yapıldıktan sonra, hazır bulunan Doktor Adli Tabip Lütfü Tuncay’dan mahkumun TC kanunun
12/2 maddesinde yazılı cezasının infazına mani bir durumu olup olmadığı soruldu. Doktor Lütfü
Tuncay, Menderes hakkında Farmakoloji ve tedavi kliniği Ord. Profesörü Sedat Tavat, Amiral
Bristol Hastanesi Dahiliye Servisi Şefi ve Mesul Müdürü Nevzat Yiğinsu, Yassıada Garnizon
Hastanesi Baştabibi Asabiye Mütehassısı Tabip Yarbay Galip Bozalıoğlu, aynı yer Dahiliye
Mütehassısı Tabip Binbaşı Ahmet Karahaliloğlu, Hariciye Mütehassısı Tabip Binbaşı Zeki
Kebapçıoğlu, Garnizon Tabibi Kıdemli Üsteğmen Sedat Yürüten imzalı 17 Eylül 1961 tarihli
rapor ile Adli Tıp Müessesesi Reisliği Kimyevi Tahliller Şubesi Müdürlüğü’nün 16.09.1961 gün
9883 sayılı raporunu tetkik ettikten ve hükümlü muayenesi yaptıktan sonra infaza mani bir hali
bulunmadığını bildirdi ve bu husustaki raporunu verdi (BCA. 010.09.90.276.1.57.).
Menderes’e mensup olduğu dinin icabı yerine getirilmek üzere ruhani sıfata haiz bir
kimseyi arzulayıp arzulamadığı soruldu. İsteği üzerine hoca Ethem Akalın dini telkinat ve
lazımeyi yerine getirdi. Yüksek Adalet Divanı’nın 15 Eylül 1961 gün E/960/1 sayılı hüküm
hülasası zabıt katibi tarafından mahkumun ve mevcut görevli şahısların huzurunda okundu.
Menderes’in kolları arkadan bağlandıktan ve hüküm hülasası boynuna asıldıktan sonra hükmün
infazı için infazı yerine getirecek cellât Kemal Ansay’a teslim edildi.
Hükmün saat 14:28’de yerine getirilmesinin ardından Menderes’in cansız bedeni
sehpadan alındı. Doktor Lütfü Tuncay’a ölümün vuku bulup bulmadığını tespit etmesi gerektiği
bildirildi. Menderes’in cesedini muayene eden doktor ölümün gerçekleşmiş olduğunu ve raporu
vereceğini bildirmesi üzerine Menderes’in cansız bedeni gömülmek üzere infaz mahallinden
kaldırıldı.
Sonrasında Menderes’in infaz edildiğine dair belge düzenlendi. Belgeyi Yüksek Adalet
Divanı Üyesi Vasfi Göksu, YAD. Başsavcısı Altay Ömer Egesel, YAD. Başsavcı Yardımcısı
Faruk Siret Değermen, YAD. Başsavcı Yardımcısı Salim Ertem, YAD. Başsavcı Yardımcısı
Süleyman Taşar, YAD. Başsavcı Yardımcısı Turgut Lüleci, YAD. Başsavcı Yardımcısı Servet
Tüzün, İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliği İnfaz Savcısı Hüseyin Yücel, Adli Tabip Lütfü
Tuncay, YAD. Başkatibi Osman Üstünsöz, hapishane müdürü Ahmet Z. Acarol, din adamı
Ethem Akalın ve infazcı Kemal Ansay imzaladılar (BCA. 010.09.90.276.1.57.).
Menderes’in idam edilmesinden sonra Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı Ömer Altay
Egesel tarafından Menderes’in naşının defnine ruhsat verildi (BCA. 010.09.90.276.1.66.). Aynı
tarihte Ömer Altay Egesel imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gönderilen yazıyla, ölüm
cezalarının infazında görev alan infazcılar ve bunların celbinde görev alan polis memurlarının
mesaileri karşılığı ücretlerinin ödenmeleri isteniyordu (BCA. 010.09.90.276.1.67.).
İmralı Cezaevi Müdürü Acarol, Menderes’in idam edilme anını ve idamdan hemen sonra
yaşananları şöyle nakletmektedir: ―
Menderes’i sehpaya çıkardıklarında YAD Başsavcısı Ömer
Altay Egesel Menderes’e: ―
Yassıada mahkemeleri sürecinde yaşanan şeyler için kusura
bakmayın, görev icabıdır‖ deyince Menderes: ―
hiç kimseye küskün değilim, hiçbir dargınlık
duymuyorum‖ diye cevap verdi. Bu sırada cellat idam ipini Menderes’in boynuna geçirdi.
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Normalde urganın arka tarafa gelmesi gerekirken sağ tarafa kaydırılmış olarak geçirdi. Böyle
olunca can çekişme ve çırpınma daha fazla oluyor. Bunu doktorlar da biliyorlardı. Fakat kimse
müdahale etmedi ve bu şekilde infaz edildi. Bu yüzden Menderes’in ayakkabısı ayağından
çıkmıştı. İnfaz gerçekleştirildikten sonra zabıtlar tanzim etmek için oradan ayrıldık ve hepimiz
imza attık. Ben daha sonra tekrar Menderes’in asıldığı yere geldim. Geldiğimde, cellâdın
Menderes’i indirmiş, ayakları yere değdikten sonra tekrar ipi çektiğini gördüm. Ne yapıyorsun
sen diye sorduğumda bana: “bu evliyaymış, her Perşembe gecesi Yassıada’dan Eyüp Sultan’a
kıratın üzerinde gidip namaz kılıp geliyormuş. Onun için ben de uçuruyorum onu, bir daha gidip
gelemez” dedi. Ben hemen indirmesini söyledim. İpten alınan Menderes gasilhaneye götürüldü.
Onu en son gören ve yıkayanların başında olan bendim. Menderes’in göğsünden karnına kadar
olan boşlukta sigaralar söndürülmüş, yaralar kurumuş, kabukları olduğu gibi kalmıştı. Buna
bizzat başında olan birisi olarak ben şahidim. Yıkandıktan sonra kefenlendi, arabaya konuldu ve
götürülüp defnedildi. Yalnız mezarının başına ne bir tahta ne de bir mermer konuldu. Sadece
başı ve ayakları belli olsun diye taş konuldu (Yürekli, 2005).
Menderes’in idamından sonra üzerinden çıkan eşyalar tutanak ile Yassıada Garnizon
Komutanlığı tarafından teslim alındı. Tutanağa göre tabloda belirtilen 11 kalem eşya teslim
alınmıştır (BCA. 010.09.90.276.1.68.):
Tablo 2: İdamından sonra Menderes’in üzerinden çıkan eşyalar
Cinsi
1 Siyah iskarpin
2 Çorap
3 Takım Elbise
4 Kemer
5 İç çamaşırı
6 Kol saati
7 Gömlek
8 Gözlük
9 Kravat
10 Pardösü
11 Para

Adedi
1 Çift
1 Çift
1 Takım
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
2 Adet

Mülahazat
Naylon, yün karışık
Siyah, çizgili
Siyah
Patiska ve düğmeli
Kayışlı
Krom renk, manşetli
Yarım bakalit çerçeve
Kendinden çizgili, gri
Siyah, spor
Onar liralık, kağıt para

Ayrıca, idamın ardından 21.09.1961 tarihinde saat 20:00’de Adnan Menderes’in son
ikametgahı olan 27 Mayıs Tahran Caddesindeki 16 numaralı Arman Apartmanın 3. Kat, 5
numaralı dairesinin kapısına 15 Eylül 1961 tarih E.960/1 sayılı hüküm hülasası 27 Mayıs
Karakol komutanı, iki polis memuru, mahalle muhtarı, apartman kapıcısı ve ev sahibinin de
bulunduğu zevatın huzurunda asıldı (BCA. 010.09.90.276.1.70.).
SONUÇ
14 Mayıs 1950 seçimleriyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başladı. Bu tarihten
itibaren 27 Mayıs darbesine kadar Demokrat Parti tek başına ülkenin yönetiminde söz sahibi
oldu. Uyguladığı politikalar ilk günden itibaren bazı kesimlerden destek bulurken, aynı şekilde
bazı kesimlerden de tepkiler almaktaydı. Özellikle DP iktidarın son dönemlerinde uygulanan sert
politikalar, 6-7 Eylül olayları, üniversitelerde yaşanan gerginlikler adım adım ülkeyi darbenin
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eşiğine getirdi. 27 Mayıs Cuma sabahı Ankara radyosunda Alparslan Türkeş’in sesinden ―
Türk
Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini eline almıştır‖ duyurusu ile askeri müdahale kamuoyuna
açıklandı. Demokrat Parti’nin on yıllık iktidarı bu müdahale ile sona ererken yöneticileri
tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşmeyen darbe, en
üst rütbesi albay olmak üzere, bir grup subay tarafından planlandı.
İhtilâlin toplum nazarında kabul görmesi için, iktidar mensuplarının itibarının
düşürülmesi gerekmekteydi. Bunun en uygun aracı da yargılamadır. Yargılama ile iktidarın suçlu
olduğuna karar verilirken müdahalenin meşruiyeti tescil ettirilmiş olacaktı. Bu doğrultuda 14
Ekim 1960’ta başlayan yargılamalar 15 Eylül 1961’e kadar sürdü. Yassıada’da bir spor
salonunda 592 kişi sanık olarak yargılandı. DP’nin ileri gelenlerinden 228 kişi hakkında ölüm
cezası istendi. Mahkeme sonuç olarak 14 kişi hakkında idam kararı verdi fakat Milli Birlik
Komitesi bu idamlardan sadece Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan hakkında
verilen idam cezalarını onayladı. Diğer idam cezaları ise MBK tarafından müebbet ağır hapis
cezasına çevrildi. Yassıada mahkemelerinde verilen bu kararlarla birlikte, tutuklu bulunan
DP’lilere yapılan muameleler de kamuoyunda günümüze kadar sürecek tartışmaların da
başlangıcı oldu.
Mahkemenin kararını açıklayacağı gün, Menderes kendisine verilen uyku haplarını
biriktirerek intihara teşebbüs etmişti. Hakkında idam kararı verilmiş Menderes’in bir an evvel
iyileştirilmesi için adada ciddi bir seferberlik başladı. Doktorlar yapılan muayeneler neticesinde
Menderes’in komada olduğunu ve tedavisine hemen başlandığını belirttiler. Zorlu ve Polatkan 16
Eylül’de İmralı Adasında idam edilirken Menderes’in durumu ciddiyetini korumaktaydı. 17
Eylül sabahı Menderes yavaş yavaş kendine geliyordu. Aynı günün sabahı doktorlar, enteresan
bir şekilde, daha 24 saat önce komada olan Menderes’in sağlık durumunun iyi olduğuna dair
rapor verdiler. Hemen ardından idam sehpasına çıkmak üzere olan Menderes’e ikinci bir ceza
vermek ve küçük düşürmek için prostat muayenesi yaptılar.
Artık asılmasının önünde bir engel kalmamıştı ve infazın yapılacağı İmralı Adası’na
doğru yolculuk başladı. Henüz tam olarak iyileşmediği her halinden belli olan Menderes’e ise
hastaneye gidiyoruz şeklinde yalan söylediler. Darbeciler artık zaman kaybetmeden bir an evvel
sakıt başbakanı idam etmek istiyorlardı. Öyle ki, imam da cellat da apar topar bulunarak adaya
getirilmişlerdi. Menderes İmralı Adası’na vardıktan sonra kısa bir süre içerisinde infaz
gerçekleştirildi, zabıtlar imzalandı ve ada doktorunun ―
ölüm gerçekleşmiş‖ raporunun ardından
defnedildi. Yassıada yargılamaları sürecindeki muameleler ve uygulamalarla birlikte,
Menderes’e işkence yapıldığı iddiaları tartışıladursun, dönemin ve olayın şahitlerinden İmralı
Cezaevi Müdürü Ahmet Acarol’un söyledikleri Menderes’e Yassıada’da yapılan işkencelerin
belgesi niteliğindedir.
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Ek 1: 4 Haziran 1960 Tarihi Akşam Gazetesi
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Ek 2: 9 Haziran 1960 Tarihli Ulus Gazetesi

Ek 3: 30 Mayıs 1960 Tarihli Ulus Gazetesi

Ek 4: Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı tarafından darbenin hemen ardından yayınlanan tebliğ.
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ЭМИГРАЦИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ (20-30-еe годы XX века)
Jumadurdy ANNAORAZOV*

Tahir AŞİROV

Аннотация
Повстанческое движение 1920-1935 гг. в Туркменистане создало новое явление в общественнополитической жизни республики – эмиграцию. Будучи по природе народом-кочевником и состоящим из
нескольких племен и родов, туркмены испокон веков обитали на бескрайных просторах,
(распростершихся) от Каспийского моря на востоке и от Аральского моря и Амударьи на западе и на
севере от Афганистана и Ирана до казахских степей. К середине XIX в. большая часть туркменских
племен перешла к оседлой жизни. В таком состоянии эти народы оставались и на начальном этапе
советского периода. Однако новая обстановка, складывавшаяся после установления советской власти,
вынудила часть туркменского населения искать прибежища и эмигрировать на территорию соседних с
Туркменистаном государств - Афганистана и Ирана. В статье на основе новых материалов, выявленных
авторами в архивах Туркменистана, были показаны основные периоды эмиграции, сделана попытка
обобщить данные о количестве эмигрировавших семей по районам и округам Туркменской Республики в
20-30-е гг. прошлого века.
Ключевые слова: Туркменистан, Афганистан, Советский периода, туркменские племена, эмиграция
Emigration in Turkmenistan (20-30-ies of XX century)
Abstract
The insurgent movement of 1920-1935 in Turkmenistan created the new phenomenon in social and
political life of the republic – emigration. Being naturally nomad people and consisting of several tribes and
families, Turkmens from ancient times lived on boundless open spaces, from the Caspian Sea in the east of and
from the Aral Sea and Amu Darya in the West and in the north from Afghanistan and Iran to the Kazakh steppes.
To the middle of the 19th century the most part of the Turkmen tribes passed to settled life. This state remained
also at the initial stage of the Soviet period. However, a new situation, the establishment of the developing Soviet
power later, forced parts of the Turkmen population to look for shelters and to emigrate to the neighboring
territory of Afghanistan and Iran. The main periods of emigration were shown in article on the basis of the new
materials revealed by authors in archives of Turkmenistan, the attempt is made to generalize data on quantity of
the emigrated families on areas and districts of the Turkmen republic in the 20-30th of the last century.
Keywords: Turkmenistan, Afghanistan, the Soviet period, Turkmen tribes, Emigration

Введение
Эмиграция 20-30-х гг. XX века была вынужденной, и носила во многом
социально-экономический, политический и идейно-культурный характер. Жители
Туркменской Республики не хотели покидать свою родину. Жизнь в СССР, несмотря на
жесткую политику большевиков, все же была несравнимо лучше, чем в Иране или в
Афганистане. Например, эмигранты, прорвавшиеся 28 августа 1932 г. в Иран из группы
Сары Овлякулиева из Северных Каракумов, рассказывали, что «в ТССР они жили
хорошо, но советская власть назвала их баями, стала отбирать имущества и
притеснять». Из-за этого сначала им пришлось бежать в пустыню Каракум, а оттуда –
в соседний Иран. (ЦГАТ, ф.2, оп. 2, д. 297, л. 340)
В колониальный период на территории Закаспийской области и туркменских
районах Бухары, проживали представители разных народов из соседних стран,
особенно много было выходцев-мигрантов из Ирана – азербайджанцев, армян, персов и
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др. Здесь легко можно было найти работу, и добыть средства к существованию.
Мигранты тысячами прибывали на сезонные или иные работы в города Закаспийской
области. Отсюда они попадали русский Чарджоу и Керки, пределы Бухарского эмирата.
В начале 20-х годов XX века правительство Туркменской области с трудом
избавилось от так называемых «персидских подданных» – граждан Ирана.
Большинство из них насильственно были выдворены из территории области.
Несчастные люди так не хотели уезжать, так как на родине их ждала безработица,
нищета и голод.
После окончания гражданской войны эмиграция на территории Закаспийской
области практически не наблюдалась. Однако этот процесс в туркменских районах
Бухарского ханства шел очень интенсивно. После свержения власти эмира в сентябре
1920 г. из туркменских районов ханства в Афганистан эмигрировало 60 тыс.
сторонников эмира. В 1921-1924 гг. эмигрировало еще 30 тыс. человек. За этот период
обратно на родину вернулись, т.е. реэмигрировали всего 1200 человек,( ЦГАТ, ф.1,
оп.1, д.147, л.22.) 75% из них вернулись в 1923 г., а 15% – в 1924-1925 гг. (ЦГАТ, ф.1,
оп. 2, д. 14, с.24.)
Конечно, правительство Афганистана всячески препятствовало возвращению
туркменских эмигрантов на родину, так как среди них было много богатых скотоводов.
Несмотря на противодействие афганских властей в 1920-1927 гг. все же удалось
реэмигрировать на территорию Туркменской ССР 4659 хозяйств или 23299 человек.
Реэмигранты привезли собой 14085 скота и 669 винтовок.(Хоммаев, 1996: 14.)
Сплошная коллективизация, на этой основе ликвидация байских хозяйств, еще
более усилили поток туркменской эмиграции в конце 20-х – начале 30-х гг. только с 1
января по 1 мая 1930 г. из республики эмигрировало по далеко не полным данным 1091
хозяйств (ЦГАПДТ, ф.1, оп. 7, д. 237, л. 9.), в том числе в Иран – 326, в Афганистан –
705 хозяйств. Было задержано при попытках эмиграции 326 человек. По социальному
положению эмигранты выглядели так: баев 214, зажиточных – 80, середняков 321,
бедняков – 201, батраков – 31, торговцев – 10, духовенства – 10, неустановленных по
социальному положению – 223. За это время из ТССР в соседние советские республики
переселились 243 хозяйства. (Туркмен архиви,1993: 65.)
Несладко было эмигрантам на чужбине. Отношения правительств соседних
стран – Афганистана и Ирана к повстанцам и их семьям было двойственным. С одной
стороны, обе страны не хотели осложять отношения с грозной СССР и поэтому чинили
всякое препятствие вооруженным группам и беженцам из севера, но с другой стороны,
как правители соседних мусульманских государств, особенно правители Афганистана,
по мере возможности давали туркменским эмигрантам возможность осесть на
территории своих стран.
В начале декабря 1932 г. известный туркменский вождь Джунаид хан, который
долгие годы воевал с русскими и советскими властями, дважды посетил Гератского
губернатора Абдураим хана, просил разрешение на въезд в советскую территорию с
целью привода оставшихся семей эмигрантов. Губернатор в разрешении ему отказал,
но сказал: «Можете, но об этом я не должен знать.» ( ЦГАТ, ф.Р. 2, оп. 2с, д. 335, с.
589.)



Центральный государственный архив политических документаций Туркменистана (далее – ЦГАПДТ).
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В декабре 1932 г. около 600 хозяйств иомудов из рода бехелкинцев под
командованием Атаклыч Мамедова прорвались в Иран из Северо-Западной Туркмении,
и расселились в долине реки Гурген в ее северо-западной части. Однако его
противники жаловались на иранцев, что Атаклыч Мамедов и его сородичи советские
шпионы. Поэтому иранские власти переселили их дальше – в район Бендер-Шаха (ныне
Бендер-Туркмен) и Тегеран. Самого Атаклыч Мамедова иранцы хотели арестовать, но
он бежал обратно в Туркмению. (ЦГАТ, ф. Р.2, оп. 2с, д.335, с. 590.)
После разгрома восстаний 1931 г. оставшиеся в живых и уцелевшие
повстанческие группировки массами стали спешно эмигрировать в соседние с
Туркменистаном государства – Иран и Афганистан. Если за 1930 г. из республики
эмигрировало (данные по 25 районам республики) 2167 хозяйств, то по не полным
данным за 1931 г. из Туркменистана эмигрировало 3603 хозяйств, в том числе:
1. По районам Ашхабадского округа – 535 хозяйств;
2. По районам Мервского округа – 222 хозяйств;
3. По районам Керкинского округа – 2563 хозяйств;
4. По районам Лениского округа (только по Карабекаульскому району) – 283
хозяйств;
Указанное количество эмигрировавших хозяйств (3603 хозяйства) в социальном
отношении распределяется:
1. баев, торговцев, духовенства – 624 хозяйств;
2. бедняков, батраков – 833;
3. середняков – 668;
4. служащие – 6;
5. невыясненных – 1372. (ЦГАПДТ, ф. 1, оп. 8, д. 24, л. 47-48.)
Следует отметить, что по имеющимся данным в 1931 г. только по районам
Керкинского округа эмигрировала в Афганистан:
1. По Кизылаякскому району – 765 хозяйств;
2. По Халачскому району – 3274 хояйств;
3. По Керкинскому району – 630 хозяйств;
4. По Ходжамбасскому району – 1223 хозяйств;
5. По Чаршангинскому району – 258 хозяйств;
6. По Карлюкскому району – 112 хозяйств. (ЦГАТ, ф.2, оп. 2с, д.201,
л. 142.)
В результате чего, только из приграничных районов за 1931 г. – первую
половину 1933 г. в Иран и Афганистан эмигрировало 27303 хозяйства, было задержано
при попытках эмиграции 6921 хозяйства. За это же время из районов отдаленных от
границ, эмигрировало 866 хозяйств. (Хоммаев, 1994; Рахимов, 1996: 97.) Часть таких
эмигрирующихся группировок благополучно добрались до места назначений, а часть из
них, особенно отдаленных районов от границ, были уничтожены регулярными
советскими войсками и пограничниками.
Заграничные группировки использовались также в качестве вооруженного
прикрытия для эмиграции населения. Хотя по сравнению с предыдущими годами
эмиграция значительно снизилась, тем не менее, за первое полугодие 1933 г.
эмигрировало 1745 хозяйств и пыталось эмигрировать, но задержаны при попытке
перехода границы 1463 хояйства. (ЦГАПДТ, ф. 1, оп. 8, д. 24, л. 46.)
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В июне-июле 1933 г. после продолжительной погони, устроенной
пограничниками и частями ГПУ и продолжавшйся почти месяц, группа Ораз Какшала
прорвалась на территорию Ирана, прихватив собой большое количество эмигрантских
семей и разного рода имущества.
К сожалению, не всем эмигрантским группировкам удавалось дойти до
предполагаемого местожительства. В феврале 1932 г. в районе советско-афганской
границы у пограничной заставы Акрабат произошла страшная трагедия, когда после
десятидневных преследований отрядами ГПУ и советскими регулярными частями была
уничтожен большая группа эмигрантов-скотоводов из Центральных Каракумов. Как эта
было?
После того, когда в августе 1931 года в бою с 82 кавалерийским полком у
колодца Сингренли были убиты предводители тедженских повстанцев Оразгелди хан и
Юзбай над остатками их отрядов в количестве 60-70 вооруженных всадников и с
болшим количеством семей предводителями стали Аннакули хан, Гараоглан хан и
Карры Молла. Видя, неизбежность своего разгрома, Аннакули хан и Кары Молла
решили эмигрироватъ в Афганистан. С этой целью они из своего отряда отобрали
вооруженную группу в 40 отважных и крепких всадников и с караваном до 20
верблюдов. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.100.)
Отряд Аннакули хана не смог прорваться в Афганистан, и они вынуждены были
перейти на Иранскую территорию, где иранские пограничники буквально обобрали их,
забрав все имущество. После этого Аннакули хан и Кары Молла оттуда отправились в
Афганистан.
С убытием Аннакули хана и Кары Молла заграницу над оставшими повстанцами
в Теджене их семьями руководили Байрамкули Телеке, Иламан бек и Акдыр хан.
Несколько времени спустя эта группировка присоединилась к отряду ташаузских
повстанцев Ахмед бека и находилась в составе последней вплоть до разгрома ее
частями Красной Армии до 19 января 1932 года.
За свое пребывание в Афганистане Аннакули хан и Кары Молла имели
неоднократные встречи с сыном Джунаид хана Эщи ханом, с которым и договорились
об эмиграции в Афганистан. В качестве специального поручения Джунаид ханом был
поставлен вопрос о том, что Аннакули хан и Карры Молла при своей вторичной
эмиграции в Афганистан должны будут взять группировку Ахмед бека. Для этой цели
Джунаид ханом было выделено 6 всадников под командованием Хыдыра, которые
были влиты в отряд Аннакули хана, имея с собой письмо от Джунаид хана, на имя
Ахмед бека, с предложением переселиться в Афганистан. Прежде чем возвращаться на
территорию Туркменской ССР Аннакули хан вооружил свой отряд с помощью
Джунаид хана английскими винтовками и патронами. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.101.)
Имея виду, предполагаемый прорыв отряда Аннакули хана и намерение его
захватить с собой своих родственников, органами ГПУ были репрессированы отец
Аннакули хана и два его двоюродных брата. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.101.) Несмотря
на принятые меры на границе, 5 января 1932 года отряд Аннакули хана и Карры Молла
и количестве 62 всадников прорвался на территорию ТССР на Кушкинском участке
советско-афганской границы. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.47, 100-101.)
После отделения от группировки Ахмед бека повстанческий отряд Байрамкули
Телеке, Иламан бека и Акдыр хана направилась в район колодцев Мирза-чырла и
Дашаджы (100-140 км юго-восточнее Серного завода). Причинами к отделению
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послужили нежелание следовать за Ахмед беком на запад, так как тедженские
предводители ожидали ближайшего возвращения Аннакули хана.
20 января 1932 г. группа Иламан бека и Акдыр хана соединилась с отрядом
Аннакули хана у колодца Даш-Аджы. От прибывших и от нескольких джигитов Ахмед
бека Аннакули хан узнал о разгроме последнего и встал на путь немедленной
подготовки к эмиграции в Афганистан.
К Аннакули хану стали прибывать со степных районов Ашхабадского,
Мервского округов, Тедженского и Дарганатинского районов Туркменистана
эмигрирующие семьи. Одновременно с этим Аннакули ханом были разосланы в разные
стороны мелкие вооруженные группы для сбора желающих, уходить в Афганистан. 31
января одна из группы Аннакули хана под командованием Мерет Ходжа с кол.
Моллакурбан (180 км северо-восточнее Ашхабада) забрала до 25 хозяйств с которыми
откочевала на кол. Сингренли. 10 Февраля той же группой был совершен налет на кол.
Джезит (30 км юго-восточнее Моллакурбана), где было взято до 40 семей повстанцев
для эмиграции. В этом же налете группой Мерет Ходжа на кол. Джезит были пленены
ряд партийно-советских работников, которые прибыли сюда с целью ареста здешних
баев. Но Меред Ходжа опередил их, и все байские семьи были взяты собой. Что
касается советских работников: Меред Ходжа арестовав их всех, казнил руководителя,
а остальных отпустил. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.101.)
Активная подготовка Аннакули хана и Карры Молла к эмиграции происходила
на колодцах Сингренли и Дашаджы. Для ликвидации этой группировки с Серного
завода был выброшен сводный отряд под командованием Логинова в 170 сабель. В
задачи этого отряда входило обеспечить действия против отряда Аннакули хана с
севера, с юга с кол. Ёлбарслы (подрайонный центр Теджена) 9 февраля выслан на
колодец Сингренли отряд милиции силою 60 всадников под командованием
Лисицкого, а также из Теджена был выслан милицейский отряд Леонова. (ЦГАТ, ф.2,
оп.2, д.297, л.46.) Местные агенты ГПУ сообщили, что прежде чем уйти в Афганистан
Аннакули хан намеревается напасть на подрайонный центр Ёлбарслы и забрать
эмигрантские семьи. Поэтому, там решением ГПУ ТССР был оставлен гарнизон в 15
бойцов милиции под командованием Маркина. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.102.)
Действительно, через два дня после вступления с Ёлбарслы основного отряда
Лисицкого, группа в составе 30 всадников под командованием Карры Молла в ночь на
12 февраля совершила налет на колодец Ёлбарслы, но Маркин заблаговременно
организовал оборону колодца. Поэтому нападавшие потеряв 3-х убитых, в их числе и
Карры Молла, забрав трупы убитых и 15 эмигрантских семей, ушли на северо-восток.
(ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.102.)
На рассвета 13 февраля эта же группа была встречена в 30 км северо-восточнее
Ёлбарслы с отрядом Лисицкого, и произошел бой, длившийся до полудня. С обеих
сторон погибли несколько человек. После боя с повстанцами Лисицкий вернулся в
Ёлбарслы, а 15 февраля по следам повстанцев выступил в преследование, имея задачу,
объединится с отрядом Логинова, идущего с севера. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.102.)



В 20-30-е гг. ХХ в. для облегчения обслуживания скотоводов в степной части территории некоторых
районов были образованы так называемые «подрайоны» со своими центрами. Колодец Ёлбарслы, что на
севере Теджена, был одним из таких подрайонных центров.
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К 16 февраля 1932 года все группировки Аннакули хана объединились в районе
кол. Ханкую (200 км севернее г. Мерва) и двинулись в южном направлении к линии
железной дороги. Группировка, руководимая Аннакули ханом и Гараоглан ханом, по
данным советских органов имела в своем составе до 325 джигитов, до 500 человек
женщин и детей и до 1000 верблюдов. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.103.) Идущий по
следам повстанцев отряд Леонова 17 февраля объединился с отрядом Логинова в 15 км
юго-восточнее Ханкую, продолжая преследование.
В связи с движением группировки Аннакули хана к железной дороге 18 февраля
ГПУ ТССР был поставлен перед командованием горнострелковой дивизии вопрос об
организации заслона на линии железной дороги, с целью недопущения прорыва
повстанцев через нее. Однако, организация этого заслона затянулось, и 3-й
Горнострелковой полк, предназначенные ему участки ст.ст. Карабата, Дѐрт-Кую,
Джоджукли и Геок-Сюр, сумел занять своими взводами только к ночи 19 февраля.
Также для усиления железной дороги из Ашхабада названным станциям выслан
бронепоезд №10. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.103.)
19 февраля отряд Логинова идущий по следам повстанцев в 50 км севернее ст.
Джоджукли настиг их, пытался, окружив уничтожить. Однако Аннакули хан во время
сумел развернуть свои силы, организовал оборону, переходя даже дважды в атаку. В
результате этого боя, пользуясь наступившей темнотой и растерянностью командира
отряда Логинова, повстанцы ушли от отрядов, взяв направление к ст. Джоджукли. В
результате этого боя со стороны отряда Аннакули хана было убито до 60 джигитов.
(ЦГАПДТ, ф.51, оп.16, д.601, л.11.) Отряд Логинова потерял 2-х убитых и 7 раненых.
(ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.103.)
Среди убитых повстанцев оказались Аннакули хан и Гараоглан хан. Они и
остальные убитые джигиты ночью были спешно похоронены. Но могилы Аннакули
хана и Гараоглан хана была найдены советскими агентами и их трупы были выкопаны.
Их головы были предоставлены начальнику оперативного штаба, представителю ГПУ
СССР Соболеву. (ЦГАПДТ, ф.51, оп.16, д.46, л.14.) После гибели этих вождей
руководителями повстанцев стали Мерет Тентек, Кадыр Халназар, Акдыр хан и другие.
Части заслона, расположенные на линии железной дороги, о бое 19 февраля
были своевременно ориентированы. Однако регулярные части САВО с поставленной
задачей не справились. Войсковые части, стоявшие между станциями Джоджукли и
Дѐрт-Кую, надеясь друг на друга, совершенно не просмотрели территорию до трех
километров в длину, где и прорвались повстанцы. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.103.)
По их следам со ст. Джодкули 20 февраля выступил отряд Тарасова в
количестве 30 всадников, а по их следам продолжали двигаться на измученных
длительными переходами конях отряд Логинова и Леонова. В тот же день из Мерва на
колодец Шехитли (40 км юго-западнее Мерва) было отправлено 50 всадников 82
кавалерийского полка под командованием Курбатова и еще 50 всадников из этого же
полка со станций Имам-Баба по тому же направлению. Туда же из приграничного
города Серахса был отправлен отряд пограничной охраны в 65 всадников под
командованием Островского, из Кушки в Ислим-Чешме и Акрабат (пограничные
заставы между Серахсом и Кушкой) 100 всадников 83 кавалерийского полка под
командованием Мутохина. На тот же участок было выслано 50 всадников под
командованием командира 83 полка Жаркова. На станцию Ташкепри из Мерва,
последующим выходом на кол. Гумбезли был отправлен 21 февраля отряд
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пограничников учебного дивизиона в 140 сабель под командованием Корниенко.
(ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.103-104.)
21 февраля в 7 часов утра повстанцы столкнулись с отрядом Курбатова в 70 км
юго-восточнее ст. Джоджукли, с которым и приняли бой. Хорошо пользуясь
средствами маскировки и проявляя исключительное упорство, повстанцы сумели
окружить отряд Курбатова, осыпая его сильным огнем. Не выдержав натиска
повстанцев, отряд Курбатова стал отступать, имея потерю 5 убитых и 5 раненых. В
числе последних были 2 командира взводов, и на поле боя был брошен пулемѐт.
(ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.77.)
Как было, потом установлено отряд Курбатова имел потери и попал в окружение
повстанцев потому, что красноармейцы этого отряда и даже начальствующий состав
проявили в бою невообразимую панику. Многие из них «бывшие впервые в боях
буквально ревели от страха и бросили пулемѐт за боязнью подойти к убитым
пулемѐтчикам». Три человека из этого отряда дезертировали с поле боя и были
найдены только на следующий день. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.104.)
К 15 часам к месту боя подоспели идущие по следам повстанцев, сначала отряды
Тарасова, затем Логинова и Леонова, с которыми было ликвидировано образовавшее
окружение со стороны повстанцев. Несмотря на значительное превосходство
красноармейских частей в вооружении и боеприпасов, повстанцы проявили
исключительное упорство, заняв позицию по фронту от 3-5 км. Караван и семьи
повстанцы отправили вперед. Бой продолжался до темноты, с наступлением которой
повстанцы стали отходить в южном направлении. Для их преследования и обхода с
фланга был организован сводный отряд в 160 сабель из отряда Курбатова, Леонова и
Тарасова, а отряд Логинова в силу крайней усталости был выведен из операции.
(ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.77.)
После этого боя некоторые повстанцы ввиду близости границы, предложили
прорваться в Иран, так как до границы было не более 60-70 км. Однако, большинство с
этим не согласились, напомнив предыдущий прорыв Аннакули хана в Иран. Некоторые
руководители прямо говорили, что «в Персии также принимают туркмен, как у
советской власти, все равно оберут». (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.104.)
23 февраля 1932 года рано утром объединенный отряд Курбатова-ЛеоноваТарасова объединился с отрядом полевых войск под командованием Меркулова,
совместно с которым и продолжал преследование повстанцев.
В 11 часов 23 февраля объединенными отрядами повстанцы были настигнуты в
районе кол. Кара-Бурун (65 км восточнее Серахса), с которыми вступили в бой,
длившийся до темноты. В этом бою, как и всегда повстанцы проявили исключительное
упорство, сопровождая его сильным оружейным огнем. В процессе боя повстанцы
трижды бросились в атаку пешим строем с криками «Долой советскую власть!».
(ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.21.)
Отряд Меркулова также как и отряд Курбатова с первых моментов боя проявил
трусость. Ранение Меркулова в этом бою произвело окончательное замешательство в
отряде и некоторые из красноармейцев «имели намерение броситься бежать».
Оставшиеся за Меркулова политрук Иванов (также легко раненный) попытался
восстановить порядок, но, видя, что его слова и ругань не дают желаемого эффекта,
застрелил из нагана одного из красноармейцев, пытавшегося в числе прочих бежать с
поля боя. Эта мера сразу подействовала на остальных, и порядок был восстановлен. Но,
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несмотря на это в период всеобщей паники из отряда Меркулова все же дезертировали
2 красноармейца и 1 командир отделения. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.104.)
К концу дня 23 февраля месторасположение повстанцев былл окружено
объединенными отрядами, но, проявляя исключительное упорство на рассвете 24
февраля, они прорвали кольцо окружения и направились в южном направлении. В
резул(ь)тате этого боя со стороны повстанцев погибло 15 джгитов, а объединенный
отряд красных войск потерял 10 убитых, 16 раненых и убито 23 лошади. (ЦГАТ, ф.2,
оп.2, д.297, л.105.)
23 февраля по настоятельному требованию ГПУ ТССР из Ташкента прибыло
авиазвено из 3-х самолетов, которое было переброшено в Кушку для нанесения
бомбовых ударов по позициям повстанцев и разведывательной работы. (ЦГАТ, ф.2,
оп.2, д.297, л.105.)
24 февраля отряды пограничников под командованием Корниенко и
Островского объединились и в 40 км севернее пограничной заставы Акрабада имели
бой с повстанцами. В течение 8 часов объединенный отряд пытался окружить
повстанцев, но они не давали этого осуществить. В тот день в бою со стороны
повстанцев погибло 20 джигитов. Со стороны объединенного отряда погибло 3
красноармейца, ранены четверо бойцов. В бою 24 февраля принимали участия также 2
самолета, которые нанесли бомбовые удары по позициям повстанцев, сбросив 46 бомб.
(ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.21-22.)
Несмотря на образовавшееся окружение, повстанцы к исходу дня сумели выйти
из него, а отряды Курбатова, Леонова, Тарасова и Меркулова вследствие
окончательной измотанности и людей и конского состава были выведены из операции
и стянуты к станции Ташкепри.
25 февраля из Мерва вылетел самолет для передачи приказания отряду
Корниенко выступить наперерез повстанцам. Отряду Островского приказано
преследовать противника. Одновременно вылетели из Кушки 2 самолета с задачей
бомбежки повстанцев и координации действий отрядов. Отряд полевых войск в составе
100 всадников под командованием Жетухина сосредоточился в 30 км северо-западнее
заставы Акрабат, а отряд в 70 сабель под командованием командира 83 кавалерийского
полка Жаркова расположился в Акрабате. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.21.)
Видя, что боеприпасы повстанцев подходили к концу и вследствие страшной
усталости и измотанности, из их рядов было выделено 6 крепких джигитов на лучших
конях, которые еще 22 февраля отправились в Афганистан к Джунаид хану с просьбой
о помощи. Три джигита из шести были пойманы на границе с пограничниками, а трое
сумели прорваться в Афганистан. Эти джигиты явились к брату Аннакули хана Ата,
которому рассказали о критическом положении в повстанческом лагере. Ата при
содействии Джунаид хана немедленно организовал хорошо вооруженный отряд из
числа джунаидовцев и мервских эмигрантов в количестве 30 всадников под
командованием видного эмигранта Чолук Бая. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.105.) Однако
отряд с помощью повстанцам запоздал.
26 февраля 1932 года на рассвете повстанцы вновь были настигнуты отрядами
пограничников Островского и Корниенко в районе Акрабата. Усиленными маневрами
этих отрядов повстанцы были сбиты с важнейших позиций в подступах к ущелью, и
были по сути дела в окружении. К этому времени стали подходить отряды полевых
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войск 83 кавалерийского полка Мутохина и Жаркова, которые окончательно закрепили
невозможность выхода повстанцев из образовавшегося окружения.
С 13 часов 26 февраля авиация стала бомбить позиции повстанцев, сбросив в
начале 26 бомб и в три последующих рейса еще 60 авиабомб. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297,
л.105.) Такая небывалая для повстанцев атака с воздуха при поддержке наземных
частей произвела на них ошеломляющее впечатление и к исходу дня повстанческая
группировка была полностью разгромлена.
В результате этого боя со стороны повстанцев было убито 172 джигита, ранено и
захвачено в плен 22, убито женщин и детей 50 человек, захвачено 255, верблюдов
убито 250, захвачено 387. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.105.) Таким образом, по данным
советских органов, в результате всей операции против группировки Аннакули хана
убито 363 человека. Один из участников разгрома группировки Аннакули хана И. М.
Чернявский приводит другие цифры о потерях повстанцев. Он писал, что в
группировке Аннакули хана был караван из 4500 верблюдов, которого сопровождал
1500 вооруженных всадников. «Из 4500 верблюдов – писал, И. Чернявский – уцелело
1500 и осталось живых людей, стариков и детей – душ 60, которых пригнали пешим
строем в Кушку». По сведениям Чернявского красноармейские части в этом бою
потеряли до 80 человек. (ЦГАПДТ, ф.51, оп.16. д. 846, л. 130.)
Как в предыдущих боях, так и особенно последнем – в 26 февраля со стороны
повстанцев была твердая решимость и исключительная настойчивость добиться своего
– ухода за границу. «Этим желанием, - говорится в донесении ГПУ, – дополняемым
классовой ненавистью к советской власти, религиозным и националистическим
фанатизмом, были проникнуты все бандиты бандитской шайки Аннакули хана,
включая отдельных случаях женщин и детей. Во время боев с красноармейскими
частями неоднократно наблюдались случаи, когда женщины и дети-подростки рыли
окопы для взрослых и даже иногда стреляли из винтовок по советским отрядам. Был
случай, когда в бою 26 февраля один из бандитов старик в последние моменты боя
лично убил ножом свою жену и им же прикончил себя». (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.106.)
В результате окончательного разгрома группировки Аннакули хана в районе
пограничной заставы Акрабат, в местечке Эллибир (или Намаксар) было захвачено
имущество в огромном количестве. Здесь войсками ГПУ и САВО подбирались
следующие предметы быта: ковры – 173, чувал-ковровый – 157, кошмы – 106, паласы –
87, ковер-хорджун – 131, ткани разные – 18 мешков, серебреные монеты – 82 кг.,
позолоченные серебреные украшения – 192 кг., каракулевые шкурки – 300 штук, пряжа
шерстяная – 243 кг, заем (денежный знак) – 2240 рубль. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.106.)
Все имущества подбирались с места боя и доставлялись в Кушку, для этой цели
были мобилизованы с Кушки весь авто и гужевой транспорт. Трупы людей и все виды
животных, верблюды, лошади, ослы все были спешно похоронены, во избежание
эпидемий. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.89.)
Трагическая гибель группировки Аннакули хана произвела ошеломляющее
впечатление среди туркменской эмиграции в Афганистане. Прорвавшиеся за границу
одиночки из группировки Аннакули хана почти все раненые, со слезами на глазах
рассказывали о боях с советскими отрядами. (ЦГАПДТ, ф.51, оп.16. д. 846, л. 132.)
Получив известие о гибели группировки Аннакули хана на территории
Туркменистана, Джунаид хан послал своего сына в Гульран к главе туркменской
эмиграции Тура хану, с которым беседовал Эщи хан по поводу постигшего несчастья и
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одновременно обещал оказать материальную помощь всем возвратившимся из
группировки Аннакули хана эмигрантам. (ЦГАТ, ф.2, оп.2, д.297, л.106.)
Однако не все эмигрантские группы были разгромлены или остановлены
советскими частями, были группы, которые благополучно добирались до места
назначения. Например, 28 августа 1932 г. в Иран прорвалась уже упомянутая нами
группа Сары Овлякулиева из Северных Каракумов. С ним перешли границу 132
вооруженных людей, из них ташаузцев под командованием Ораз Бала, Эсен Сапар – 58
человек; иомуды из рода бехелкинцев Сары Овлякулиева, Байрамова – 38 человек;
ходжинцев под командованием Союн ахун, Мамед Керим – 36 человек. Вместе с ними
перешло 530 мужчин, женщин и детей, 1954 крупнорогатый скот. (ЦГАТ, ф.2, оп. 2, д.
297, с. 340.)
Как показывают архивные материалы 20-30-е гг. XX века были одним из самых
трагических периодов в истории туркменского народа. Эти годы тысячи людей
вынуждены были покинуть свою родину.
Библиография
Рахимов Н. (1996). Из истории животноводства Туркменистана. Ашгабат.
Хоммаев А. (1994). “Туркменская эмиграция тридцатых годов (на туркм. яз)“.
Политический собеседник (Syýasy söhbetdeş).
Центральный государственный архив политических документаций Туркменистана
(ЦГАПДТ).
Центральный государственный архив Туркменистана (ЦГАТ).

90

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

TÜRKĠYEDEMÜZĠK EĞĠTĠMĠNĠ DES
DEKLEYEN KURULUġLAR
Mustafa KABATAġ *
ÖZET
Ülkemizde amaçları ve faaliyet alanları farklılıklar gösterse de genel itibari ile müzik eğitimini
destekleyen kuruluş ve dernekler vardır. Müzik eğitimini destekleyen kurumların kuruluş amaçlarının başlılarına
göz atacak olursak: Kişilerin meslek seçeneklerini çeşitlendirebilecek veya ilgi duydukları alanlarda kendilerini
geliştirebilmelerini sağlayacak şekilde titizlikle oluşturulan eğitim programları uygulayarak. Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan onaylı sertifika vermek, bu sertifika ile Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler ve çeşitli kurslarda
usta öğretici sıfatıyla ders vermeye ve işyeri açmaya hak kazandırmak ve en iyi eğitimi sunarak, başarılı
nesillerin yetiştirmesine katkıda bulunmaktır. Çalışmamın amacını Türkiye’de var olan müzik derneklerini
vizyon, misyon ve çalışma alanlarını daha iyi tanımak ve tanıtmak oluşturmaktadır. Araştırmanın problem
cümlesini ise Türkiye’ de faaliyet gösteren müzik dernekleri nelerdir, bu derneklerin işlevi, çalışma politikası,
kapsamı, amaç ve görevleri nelerdir? Sorularının yanıtları oluşturmaktadır. Araştırma kaynak, literatür tarama
yöntemiyle oluşturulmuştur. Araştırma ülkemizde müzik eğitimi veren tüm kurumlar, amatör ve profesyonel
müzik eğitimi almak isteyen tüm bireyler ve alan uzmanlarına kaynak sağlaması bakımından önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Müzik, Müzik Eğitimi, Dernek, Müzik Dernekleri, Müzik Faaliyetleri
INSTITUTIONS IN MUSIC EDUCATION IN TURKEY
ABSTRACT
Although the aims and fields of activity in our country are different, there are organizations and
associations that support music education in general. It will give a certificate of Ministry of National Education
to the Ministry of Education by applying the carefully designed training programs that will enable people to
diversify their career choices or develop themselves in the areas they are interested in. With this certificate, they
will be able to teach in public education centers, municipalities and various courses And to contribute to the
development of successful generations by giving them the right to open the workplace and providing the best
education. The purpose of my work is to better recognize and introduce the music associations that exist in
Turkey to the vision, mission and fields of study. What is the problem of the research, what are the music
associations operating in Turkey, what are the functions, working policies, scope, aims and tasks of these
associations? It creates answers to your questions. The source of the research was formed by literature review
method. All the institutions that provide music education in our research country are important for providing
resources to all individuals and field specialists who want to study amateur and professional music.
Keywords: Music, Music Education, Associations, Music Associations, Music Activities

1.GĠRĠġ
Amaçları ve faaliyet alanları farklılıklar gösterse de genel itibari ile müzik eğitimi ve
dernekleri ülkemizde de benzer amaçlara hizmet ederler. Müzik derneklerinin kuruluş
amaçlarının başlılarına göz atacak ve sıralarsak. Kişilerin meslek seçeneklerini
çeşitlendirebilecek veya ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmelerini sağlayacak
şekilde titizlikle oluşturulan eğitim programları uygulayarak; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
onaylı sertifika vermek, bu sertifika ile Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler ve çeşitli
kurslarda usta öğretici sıfatıyla ders vermeye ve işyeri açmaya hak kazanmaktadır. En iyi
*
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eğitimi sunarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ ün de hedef gösterdiği
çağdaş medeniyet yolunda geleceğin sanat ve iş dünyası için verimli, başarılı, tarih ve kültür
bilincine sahip manevi değerleri kuvvetli, güzel ahlâk sahibi, vatansever, başarılı nesillerin
yetiştirmesine katkıda bulunmaktır. Türk bestecilerin eser/nota arşivi eserlerini tanıtma, Plak,
bant ve cd yapımı, Kitap ve nota basımı, Müzikte yetenekli öğrencilere karşılıksız burslar
verme, Çeşitli yarışma ve ödüller, Eğitici çalışmalar, Yurtdışı ve yurtiçi konserler, Bilimsel
toplantılar, Çeşitli yardım ve bağışlar, Uluslararası ve yerel Müzik Festivalleri düzenlemek ya
da katılmak. Ülkemizde gerek profesyonel gerek amatör müzik eğitimi veren tüm kurumların,
profesyonel ve amatör müzik eğitimi alan tüm bireylerin, tüm alan uzmanlarının ülkemizde
faaliyet gösteren müzik derneklerini bilmeleri ve bu derneklerle beraber çalışma faaliyetlerini
sürdürmeleri gerektiğine inanıyorum. Müzik tüm muhasır medeniyet seviyesine ulaşmış
toplumlarda paylaşarak çoğalan ve daha kaliteli hale gelen bir sanattır. Elbette ki müzik
derneklerini sadece tanımak yetmez. Bu derneklerin faaliyet alanlarına katkıda bulunmak,
amaçları çerçevesinde ilerlemelerine yardım etmek ve hatta mümkün mertebe sayılarının
çoğalmalarına yardım etmek biz müzik eğitimcilerinin başlıca görevleri arasındadır.
2.YÖNTEM
Türkiye de faaliyet gösteren müzik kuruluş ve dernekleri nelerdir, bu kuruluşların
işlevi, müzik eğitimine katkısı nasıldır sorularının cevapları çalışılmıştır. Araştırma nitel
araştırma yaklaşımına uygun, betimsel tarama modelindedir. Nitel çalışmalar, doküman
inceleme, araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
çözümlenmesini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2006:187-189). Tarama modeli ise, “geçmişte
ya da halen var olan bir durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan yaklaşımdır”
(Karasar, 2006: 77).
2.1.AraĢtırmanın amacı
Araştırmanın amacını Türkiye de var olan müzik kuruluş ve der-neklerini vizyon,
misyon ve çalışma alanlarını daha iyi tanımak ve tanıtmak oluşturmaktadır.
2.2. AraĢtırmanın problemi
Araştırmanın problem cümlesini ise Türkiye de faaliyet gösteren müzik kuruluş ve
dernekleri nelerdir, bu derneklerin işlevi, çalışma politikası, kapsamı, amaç ve görevleri
nelerdir? Sorularının yanıtları oluşturmaktadır.
2.3. AraĢtırmanın Önemi
Araştırma ülkemizde müzik eğitimi veren tüm kurumlar, amatör ve profesyonel müzik
eğitimi almak isteyen tüm bireyler ve alan uzmanlarına kaynak sağlaması bakımından
önemlidir.
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3.BULGULAR
3.1.Müzik Eğitimini Destekleyen Kurum ve KuruluĢlar.
Müzik Yapımcıları Derneği, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği,
fonogram yapımcılarının bir araya gelerek oluşturduğu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu' nun 42. maddesi gereğince kurulmuş olan bir meslek birliğidir. Sektörümüzün
ileri gelen kuruluşlarının önderliğinde sürdürülen çalışmalar sonucunda, 02.02.2000
tarihinde Kültür Bakanlığı'na müracaat etmiş; 03.08.2000 tarihinde Kültür Bakanlığı'nın
makam onayı ile tüzel kişilik kazanmıştır. Bakanlar Kurulunun 22/11/2001 gün ve
2001/3329 sayılı kararı ile de, IFPI, Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği'nin Türkiye
Milli Grubu olarak tescil edilmiştir. Müzik Yapımcıları Derneği üyeleri 72 tüzel kişilik
sahibi şirket bulunmakta ve bunlar üretim bakımından Türkiye Müzik Endüstrisi'nin yüzde
80'lik bir kısmını; yabancı repertuarın tamamını temsil etmektedir. Müzik Yapımcıları
Derneği, her türlü izinleri alarak ve bedellerini ödeyerek, icra ve temsili sonucunda plak,
kaset, CD vb. ses taşıyıcılarına tespitini yaparak, sadece bedeli karşılığı dinleyiciye
ulaştırmak amacıyla piyasaya sunan müzik yapımcısı üyelerinin verdiği yetki belgeleri ile
Türkiye ve dünyanın her yerinden yerli ve yabancı repertuarlara ait albümlerin en büyük
bölümünün haklarını korumaktadır. F.S.E.K'in 80. md. gereğince üyelerine ait hakların
kullanımına, bu yetki belgelerinin kapsamı içinde izin verme yetkisine sahip tek kuruluştur
(http://www.mu-yap.org/getdata.asp?pagename=ulusal_mevzuat2, 8. 3. 2016).
Müzik Yapımcıları Derneğinin Faaliyetleri: Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın
verdiği imkânlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Üyelerin her türlü kurum ve
kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
b) Üyelerinin tespitlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini
sağlamak, c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk
tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak, d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine
ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak, e) Üyelerine sosyal
tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek, f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve
diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek, g) Üyelerinin tespitlerinin ve her biçimdeki
nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları
önlemek için gerekli tedbirleri almak, h) Üyelerinin tespitlerinin kullanımlarına ilişkin
sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik
çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak, i) Meslek
Birliğinin
özelliğine
göre
yapılan
diğer
faaliyetler
(http://www.muyap.org/getdata.asp?PID=32, 8. 4. 2016).
1. Yasal düzenlemeler çerçevesinde, yapacağı karşılıklı anlaşmalar uyarınca, eser sahibinin
haklarına bağlantılı hak sahibi yabancı uyruklu gerçek kişilerin ve/veya yabancı ülkelerin
yasalarına göre kurulmuş tüzel kişilerin haklarını Türkiye'de korumak, izlemek, onlar adına
doğacak tazminat ve eser sahibinin haklarına bağlantılı haklardan kaynaklanan ücretlerin
tahsilini sağlamak faaliyetler (http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=32, 8. 4. 2016).
2. Tespitleri içeren fonogramları yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya izinsiz biçimde
yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı alınacak yasal önlemler ve
yapılacak mücadele konusunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre
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kurulmuş başka meslek birliklerinden dileyenlerle iş birliği yapmak faaliyetler
(http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=32, 8. 4. 2016).
3. Tespitleri içeren fonogramları yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya izinsiz biçimde
yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı yasal önlemler alınması ve
mücadele edilmesi için; birlik üyelerinden ve birlik üyesi olmamakla birlikte, konuya
ilişkin menfaatleri olan diğer gerçek ve tüzel kişilerden dileyenlerin, dilediği ölçülerde
katılabileceği bir fon oluşturmak ve bu fonda toplanacak gelirleri, söz konusu yasal
önlemleri sağlamak ve yasal işlemleri yapmak amacıyla harcamak faaliyetler
(http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=32, 8. 4. 2016).
3.2.Müzik Eğitimini Destekleyen Kurum ve KuruluĢlarınFaaliyet alanları
Müzik yapımcılarının haklarını savunurken esas olarak lisanslama ve korsanla mücadele
alanlarında faaliyet göstermektedir. Lisanslama faaliyetleri, bağlantılı hakları üyelerine ait
olan yapımların (fonogramların) radyo ve TV'ler ile otel, lokanta, bar, diskotek, mağaza
vb. kamuya açık alanlarda kullanımının yazılı izne bağlanması ve koruması altında
bulunan fonogramları izinsiz yayınlayan kişi ve kurumlarla yasalar çerçevesinde mücadele
etmekle ilgilidir (http://ahmetsaltik.net/tag/muzed-muzik-egitimcileri-dernegi/ 8. 4. 2016).
Korsanla mücadele faaliyetleri ise, Müzik yapımcıları kurumları üyesi müzik yapımcıları
tarafından yasal gereklilikleri yerine getirilerek üretilmiş veya ithal edilmiş; 3257 sayılı
Sinema ve Müzik Eserleri Kanunu gereğince müzik eseri İşletme Belgesi'ne bağlanmış
yapımların izinsiz olarak ses taşıyıcılarına kaydedilmesi ve/veya ticari olarak satışa
sunulmasını engellemeye yöneliktir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen her türlü müzik
kullanımları da bu kapsam içindedir (Konuralp, 2004:19).
Müzik yapımcıları kurumları bu asli faaliyetlerinin yanı sıra ayrıca ulusal ve uluslararası
pazardaki gelişmeleri takip etmekte, üyeleri için pazar hakkında bilgi üretme çabası
göstermektedir. Ülkemizde müzik pazarına ilişkin gelişmeleri izlemeye yönelik verilerin
temin edilmesindeki güçlükler nedeniyle bandrol rakamları esas alınmakta ve Müzik
yapımcıları kurumları sitesinde yayınlanmaktadır. Müzik yapımcıları kurumları bütün bu
faaliyetleri içerisinde, kamuoyunu bilinçlendirmeye, yasa koyucu ve uygulayıcılarını
sektörün sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeye yönelik düzenli ve sürekli
çalışmalar gerçekleştirmektedir (http://www.muzed.org.tr/?m=201612, 5. 9. 2016).
Müzik yapımcıları kurumları uluslararası çalışmalarını IFPI, Uluslararası Fonogram
Endüstrisi Birliği'nin Milli Grubu olarak sürdürerek, ülkemiz müzik yapımcılarını
uluslararası alanda temsil etmekte; dünyadaki teknolojik ve hukuksal gelişmeleri ülkemiz
müzik sektörüne taşımaya çalışmaktadır. Müzik yapımcıları kurumları faaliyet alanlarına
göre, Müzik Endüstrisi Ödülleri düzenler. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği:
İlgili mevzuat uyarınca 11.08.1986 tarihinde kuruluş başvurusunda bulunmakla tüzel
kişilik kazanmış olup, 08.12.1986 tarihinden bu yana faaliyetini sürdürmektedir
(http://www.muzed.org.tr/?m=201612, 5. 9. 2016).
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, ülkemizde kurulmuş olan ilk dört meslek
birliğinden biri ve müzik eserleri alanında ilk meslek birliğidir. Müzik eseri
sahiplerinin(besteci, söz yazarı, aranjör ve editör) ve malî hakları kullanma yetkisini haiz
kişilerin çıkarlarını korumak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibini,
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alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla faaliyette
bulunmaktadır. Telif haklarının kanunen geçerli olduğu ülkelerde Türkiye Musiki Eseri
Sahipleri Meslek Birliği gibi telif haklarını toplayıp dağıtımını yapan kuruluşlar
bulunmaktadır. Her ülkenin ve her kuruluşun telif haklarına ilişkin kendi yasaları ve
kuralları vardır. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği bu ülkelerde kullanılan
eserlere ilişkin telifleri toplamak için bu kuruluşlarla “Karşılıklı Temsilcilik Sözleşmesi”
imzalar, imzaladığı bu sözleşmeler ile üyelerine bireysel takibin ve tahsilâtın neredeyse
imkânsız
olduğu
uluslararası
alanda
takip,
tahsil
ve
koruma
sağlar
(http://www.muzed.org.tr/?m=201612, 5. 9. 2016).
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, yabancı telif birlikleriyle imzaladığı
temsilcilik anlaşmaları vasıtasıyla, 100’den fazla ülkede mekanik ve temsili alanda hem
kendi üyelerinin haklarını koruma altına almıştır hem de dünya repertuarını Türk müzik
kullanıcılarının hizmetine yasal olarak sunmuştur. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek
Birliğinin karşılıklı temsilcilik sözleşmesi imzaladığı yabancı kuruluşlar: Müzik
Eğitimcileri Derneği: Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Derneğin amacı: Üyelerinin
meslekî, sanatsal, kültürel, ekonomik haklarını korumak, geliştirmek ve bu alanlarda
dayanışmasını sağlamak; müzik eğitiminin gelişmesine, Atatürk’ün öngördüğü müzik
devriminin
tamamlanmasına
ve
ileri
götürülmesine
katkıda
bulunmaktır
(http://www.muzed.org.tr/?m=201612, 5. 9. 2016).
Çalışma Konuları: a) Örgün ve yaygın müzik eğitiminin gelişmesine katkıda bulunacak
görüşler, projeler, plan ve programlar oluşturarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
girişimde bulunmak; b) Müzik eğitimiyle ilgili ders kitabı, yardımcı kitap, çalgı öğretim
metodu, dağarcık, kaset, plak, CD, video kaset, ders planı vb. hazırlamak; c) Okulların
müzik odaları için gereksinim duyulacak her türlü araç gerecin onarımında, üretiminde ve
sağlanmasında müzik öğretmenlerine yardımcı olmak; d) Üyelerine ve halka yönelik
müzik kursları açmak; e) Korolar, çalgı grupları oluşturmak; f) Konserler ve değişik
alanlarda yarışmalar düzenlemek; g) Çağdaş uygarlık yolunda toplumsal bilinci ve
duyarlılığı geliştirmek için müziksel üretim ve aktiviteler gerçekleştirmek; h) Üyeleri
arasında haberleşmeyi, bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak üzere bülten, dergi, bildiri,
gazete vb. yayın çıkarmak; I) Radyo, televizyon programları hazırlamak; i) Üyelerinin
görev yaptığı kurumlardaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ekonomik haklarının
geliştirilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak; j) Amaçları
doğrultusunda sempozyum, açık oturum, konferans, söyleşi, forum, toplantı, vb. kültürel
etkinlikler düzenlemek; k) Benzer amaçlı eğitim ve sanat örgütleriyle, laik ve demokratik
cumhuriyet ilkelerini savunan kurum ve kuruluşlarla güç birliği yapmak; l) Açılmış ve
açılacak özel müzik dershanelerinin niteliğini yükseltmek; bir standarda kavuşturmak
üzere MEB ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak; m) Üyeleri
arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamak için lokal açmak, gezi, yemek, balo,
vb. etkinlikler düzenlemek; n) Üyeleri arasında ekonomik dayanışmayı sağlamak için
yardımlaşma sandığı, tüketim, konut vb. kooperatiflerinin kurulmasına yardımcı olmak; o)
Üyeler arasındaki kültürel dayanışmayı sağlamak için her türlü sanat ve kültür etkinliğinin
üyeleri tarafından izlenmesine katkıda bulunmak; ö) Müzik eğitimine katkılarda bulunmuş
olan kişi, kurum ve kuruluşlara sahip çıkarak, bunları üyelerine ve halka tanıtmak,
gerektiğinde ödül törenleri düzenlemek; p) Dernek amaçları doğrultusunda taşınır ve
taşınmaz mallar edinmek; r) Gerektiğinde derneğe gelir sağlamak amacıyla ilgili makam
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ve kuruluşlardan izin alarak piyango ve çekilişler düzenlemek; s) Çalışmaları daha düzenli
bir hale getirebilmek için komisyonlar, birimler kurmak; ş) Genel hükümler çerçevesinde
kendine düşen diğer görevleri yapmak. Bu bilgiler ışığında günümüz müzik sektörünün
birçok meslek grubu, kurum, kuruluş, şirketler vs… oluşturarak devasa boyutlara ulaştığı
açıkça görülmektedir (http://www.muzed.org.tr/?m=201612, 5. 9. 2016).
SONUÇ VE TARTIġMA
İnsanlık tarihi ile aynı yaşta sayılabilecek müzik tarihi boyunca, insanlar müziği
sadece bir eğlence aracı olarak görmeyip, müziği çok farklı alanlarda kullanmışlardır. Eski
tarihlerde dinsel törenlerde, ritüellerde, askeri alanda, hastalıkların tedavisinde kullanılan
müzik, günümüzde ise eski kullanım alanlarına ek olarak, ticarette, eğitimde, sporda,
politikada ve teknolojide de kullanılmaya başlanmıştır. Müziğin kullanım alanları
günümüzde artarak devam etmektedir.
İnsanların daha anne karnında iken hayatlarına giren müzik, ilerleyen yıllarda
kültürlerinin ve yaşam biçimlerinin bir aynası olmaktadır. Müzik, insanları bireyselde
fiziksel, kültürel ve psikomotor açılardan etkileyerek ve yaşamlarına yön verir. Yaşanılan
bölge ve ilgili folklorik özellikler, eğitsel faktörler, sosyal çevre, medya ve müzik
teknolojisi ile olan etkileşimler sonucu kişinin yaşamına katılan çeşitli müzikler, besteciler,
yorumcular zaman içinde onun duygu, düşünce, beğeni ve beceri birikimlerini etkilemekte
ve müziksel gereksinimlerini karşılamakta ve böylece, müzik insan yaşamında anlamlı bir
şekilde işlevsellik kazanmaktadır. Toplumsal olarak ele alındığında ise, toplulukların
psikolojisini, kültür yapısını, ekonomisini ve sosyolojik durumlarını temsil edip
etkileyebilme gücüne sahiptir. Ülkemizde gerek profesyonel gerek amatör müzik eğitimi
veren tüm kurumların, profesyonel ve amatör müzik eğitimi alan tüm bireylerin, tüm alan
uzmanlarının ülkemizde faaliyet gösteren müzik derneklerini bilmeleri ve bu derneklerle
beraber çalışma faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiğine inanıyorum. Müzik tüm muhasır
medeniyet seviyesine ulaşmış toplumlarda paylaşarak çoğalan ve daha kaliteli hale gelen
bir sanattır. Elbette ki müzik derneklerini sadece tanımak yetmez. Bu derneklerin faaliyet
alanlarına katkıda bulunmak, amaçları çerçevesinde ilerlemelerine yardım etmek ve hatta
mümkün mertebe sayılarının çoğalmalarına yardım etmek biz müzik eğitimcilerinin başlıca
görevleri arasındadır. Müzik eğitimcilerinin alan uzmanlarının yanı sıra vatandaşında
müzik derneklerine gereken ilgiyi ve duyarlılığı göstermesi hem sosyokültürel hem de
müzik kültürü yapımızın güçlenmesinde başlıca kaynak olacaktır. Devletimizin de bu ve
buna benzer toplumun daha kaliteli bir seviyeye gelmesinde hizmet eden dernekler, sanat
evleri, sivil toplum kuruluşları gibi oluşumların amaçlarının kaliteli bir şekilde
sürdürülmesine katkı sağlaması ve çoğalmaları konusunda desteklemeleri gerekmektedir.
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ORTAÖĞRETĠM12. SINIF MÜZĠK DERSĠ ÖĞRETĠMPROGRAMININ
ĠġLEVSELLĠĞĠNE Ġ
LĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ*
Derya YAMAN AKKUZU**

Ülkü Sevim ġEN***

Öz
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumları 12. sınıfta yürütülmekte olan müzik dersi öğretim programının
işlevselliğini inceleyerek, programdaki kazanımların etkinliğini belirlemek ve öğretmen görüşleri doğrultusunda
yaşanan aksaklıklara dikkat çekip çözüm önerileri getirmektir. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim
yılında Erzurum il merkezinde MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenleri
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Erzurum’a bağlı Yakutiye, Palandöken ve Aziziye merkez
ilçelerinde bulunan yirmi iki ortaöğretim kurumunda görev yapan yirmi iki müzik öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veriler, ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi kazanım formu ile
toplanmıştır. Nicel verilerin istatistiksel çözümlemelerinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen
bulgular sonucunda; müzik öğretmenlerinin, ortaöğretim 12. sınıf öğretim programı kazanımlarının kısmen
işlevsel olduğunu düşündükleri görülmüştür. Bu sonuçlar çerçevesinde ortaöğretim 12. sınıf müzik öğretim
programının işlevselliğinin artırılmasına yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Müzik Dersi Öğretim Programı, Öğretmen Görüşleri, Kazanım, Müzik
Eğitimi, Programın İşlevselliği.
TEACHERS’ VIEWS AS TO FUNCTIONALITY OF PROGRAMMES OF TEACHING OF TWELFTH
CLASS MUSIC LESSON IN SECONDARY EDUCATION
Abstract
The purpose of this research is to examine the functionality of music lesson’s teaching programme carried out in
twelfth classes of secondary schools, and to determine the effectiveness of acquisitions, in programme, and to
bring solution proposals by drawing attention to inconveniences in direction of teachers’ views. The study group
is made up of music teachers working in educational organizations belonging to National Education Ministery in
the city centre of Erzurum in 2015-2016 school year. The sample of the study is made up of 22 teachers serving
in central districts of Yakutiye, Aziziye and Palandöken belonging to the city of Erzurum. In the study,
descriptive reseach method was used in an integrative approach. The data were collected by means of Music
Teacher Interview Form. In statistically solutions of quantitative data, SPSS 21 packet programme was used, and
Content analysis method was used in Qualitative data. In the results of findings obtained, ıt is seen that music
teachers thought that the acquisitions of twelfth class teaching programmes became functional partly. In the
frame of these conclusions, recommendations orienting to the increasing of the functionality of secondary
education twelfth class teaching programmes have been brought.
Keywords: Secondary Education, Music Lesson Teaching Programme, Teachers Views, Acquisition, Musical
Education, Functionality of Programme.
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GiriĢ
Her insan sahip olduğu birçok yetenek ve ihtiyaçları ile dünyaya gelir. İhtiyaçlarının
karşılanması ve yeteneklerinin geliştirilebilmesi için insanlar yaşamları boyunca süren bir
yetişme ve yetiştirilme süreci içine girerler. En geniş anlamı ile eğitim, bu yetişme yetiştirilme
sürecini kapsayan bir kavramdır (Toprakçı, 2002: 121). Toplumların en önemli amaçlarından
biri de çağın değişen ve gelişen koşulları içinde, bağlı bulunduğu toplumun sosyal, kültürel,
politik ve ekonomik yapısına göre insan yetiştirmektir (Kocabaş, 1993: 1).
Eğitim, bireyleri ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, değiştirme ve
yetkinleştirmede en etkili süreçtir. Eğitimle bireylerin bedensel, devinişsel, duyuşsal ve
bilişsel yapılarıyla/yönleriyle dengeli birer bütün halinde en uygun ve ileri düzeyde
yetiştirilmeleri amaçlanır (Uçan, 1997: 59-60).
Eğitimin her alanı kapsayan genel yapısının yanı sıra, farklı uzmanlık alanlarının kendi
içerisinde ele alınmasını gerektiren bilimsel yaklaşıma göre bu boyutlardan biri de sanat’tır.
Üretim ve iletişim yönü ile farklı ifade biçimlerinin ele alındığı, yetenek gerektiren özel
alanlardan olan sanat, eğitim yönü ile de insan hayatında önemli bir yere sahiptir.
Sanat eğitimi, bireyin tüm ruhsal ve bedensel eğitimi bütünlüğü içinde estetik kaygı,
düşünce ve görüşlerinin geliştirilmesi yetenek ve yaratıcılık gücünün olgunlaştırılmasını,
sanatsal değerlere hoşgörü ile yaklaşma çabasını esas alır. Çağdaş sanat eğitimi herkes için
gereklidir, bireyin yaratıcı güç ve birikimlerini açığa çıkararak estetik kaygı ve düşünce
potasında gelişmelerini esas alır (Artut, 2002: 98).
Sanat eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturan müzik eğitimi, insan yaşamında;
bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel işlevleri olan bir alandır. Müzik eğitimi,
temelde bir müziksel davranış kazandırma, bir müziksel davranış değiştirme veya bir
müziksel davranış değişikliği oluşturma, bir müziksel davranış geliştirme sürecidir (Uçan,
2005: 14).
Müzik eğitimi ve özellikle müzik etkinlikleri, bireyin çevresi ile etkileşimini
yoğunlaştırır, sosyal ve eğitsel amaçlı bu ilişkilerin daha sağlıklı ve düzenli olmasını sağlar.
Algılama ve beğeni düzeyi yönünden gelişen birey, sadece belli bir türe koşullanmak yerine
çok yönlü bir bakış açısı ile değerlendirmeyi, eleştirmeyi ve nitelikli müziği diğerlerinden
ayırt edebilmeyi öğrenir. Müzik eğitimi sadece şarkı söylemek, çalgı çalmak veya bu alandaki
kuramsal bilgilerin bir bölümünün öğretilmesiyle sınırlı tutulamaz. Bu eğitimin bireye
kültürel ve sosyal boyutları yanında, müzikte hedeflenen davranış değişikliklerini
kazandırması da büyük önem taşımaktadır (Çevik, 1989: 83).
Müzik eğitimini bir sistem içinde düşünen Sağer (2002) “sistemin işleyişinde, ortak
amaçların gerçekleştirilmesi aşamasında, derslikler, eğitim araç gereçleri gibi fiziksel
unsurların yanında, planlama, kaynak sağlama, program geliştirme ve rehberlik gibi süreçler
önemli rol oynarlar” demektedir (s. 227).
Eğitim ve öğretimi yönlendiren, sistemli bir hale getiren önemli unsurlardan biri de
programlardır. Eğitim ve öğretim programları belirli çalışmalar sonucunda kurullar tarafından
oluşturulmaktadır. Zaman içerisinde ihtiyaç duyulan değişim ve gelişime uygun olarak
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güncellenebilir olması da bir gereklilik arz etmektedir. Eğitim ve öğretim programının
önemine değinmek gerekirse;
Varış (1994) eğitim programını, “bir eğitim kurumunun, çocuklar, gençler ve
yetişkinler için sağladığı, milli eğitim ve amaçlarının gerçekleştirilmesine dönük tüm
faaliyetleri kapsar” şeklinde tanımlamaktadır (s. 18). Başka bir ifadeyle, “bireyde istenilen
yönde davranış değişikliği meydana getirmek adına yapılan bütün etkinlikleri kapsayan
plandır. Okullarda yapılan bütün etkinlikler eğitim programı doğrulusunda tasarlanır” (Erden,
2011: 19).
Bir eğitim programının uygulamaya konulduktan sonra, toplumun ve bireyin
ihtiyaçlarına, beklentilerine, bilim ve teknolojik ilerlemelere, değişme ve gelişmelere uyum
sağlayıp sağlamaması yönünden ele alınması gerekmektedir (Özdemir, 2009: 127-128).
Uygulanmakta olan bir program için düşünüldüğünde; programın istenilen amaca ne kadar
ulaştığını, değişime ve yeniliklere ne oranda uyum sağladığını anlamak ve program geliştirme
için yeni adımlar atabilmek ancak programa yönelik bilgi edinildiğinde mümkün olabilir (Öz,
2007: 14).
Eğitimin her alanında olduğu gibi müzik eğitiminde yer alan bilgileri ve değerleri
gelecek kuşaklara aktarabilmek için eğitim programı gerekmektedir. Bu programlar ancak
zamanın şartlarına uygun, değişen ve gelişen toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak
hazırlandıklarında çağdaş bir eğitim programı olmaktadır. Eğitim programlarının işlevsel
olabilmesi için doğru tasarlanması, uygulamanın etkili ve verimli bir plan dâhilinde yapılması,
materyallerin doğru seçilmesi ve uygulamayı yapanların programı içselleştirmesi gerekir
(Canbay, 2007: 3-4).
“Müzik eğitimi programı, müzik eğitimi sürecinin önceden tasarlanan planı ve bu
planın uygulamadaki görünümüdür. Bir başka deyişle müzik eğitimi programı müzik eğitimi
sürecinin önceden oluşturulan tasarısı ve bu tasarının uygulamada gerçekleşen görünümüdür”
(Uçan, 2005: 61).
Eğitim ve öğretim programı çoğu zaman birbirinin yerine kullanılabilmekte veya
karıştırılmaktadır. Eğitim programı daha genel kapsamda ele alınırken, öğretim programı daha
sınırlı bir alanı kapsamaktadır.
“Belli bir öğretim basamağındaki sınıflarda okutulacak derslerin, amaçlarını, içeriğini,
süresini, eğitim yaşantıları ve değerlendirme süreçlerini kapsayan çalışmalar öğretim
programı olarak tanımlanmaktadır” (Tan ve Erdoğan, 2001: 13). “Öğretim programı
genellikle belli bilgi kategorilerinden oluşan, bir kısmı okullarda beceri ve uygulamaya ağırlık
tanıyan bilgi ve becerinin eğitim programının amaçları doğrultusunda ve planlı bir şekilde
kazandırılmasına yönelik programdır” (Küçükahmet, 1996: 6).
“Ülkemizde 1924 yılından günümüze kadar geliştirilip uygulanan müzik eğitim ve
öğretim programlarına bakıldığında bazı eksikliklerle karşılaşıldığı görülmektedir. En büyük
eksiklerin başında ise; bir eğitim ve öğretim programının program geliştirme ilkeleri ve
çocukların gereksinimleri göz önünde bulundurulmadan hazırlanması gelmektedir” (Kocabaş,
1993: 10).

100

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında müzik öğretimi kendi temel sorunları yanında
bir de ilköğretimden aktarılan sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle ilköğretim
okullarının birinci kademesini oluşturan süreçte, müzik eğitimi uygulamalarının gerçekte son
derece yetersiz ve belli yönleriyle yok denebilecek bir sınırlılıkta olması, ilköğretim ikinci
kademedeki müzik derslerinin bu aktarılan sorunların giderilmesine yönelik işlenmesine
neden olmakta ve katlanarak büyüyen müzik öğretimi açığı ortaöğretim kurumlarına
aktarılmaktadır (Uçan, 1989: 25-26).
Yürürlükteki programlara göre, genel liseler ile benzer programlar uygulayan liselerde
müzik dersleri 2009-2010 öğretim yılına kadar seçmeli durumdayken yeni bir düzenlemeyle
zorunlu seçmeli derslerden biri durumuna getirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın
ortaöğretim ders çizelgesinde yaptığı bu değişikliğin sonunda müzik dersleri, liselerde
öğrencilerin “seçmeli dersler” havuzundan tercih edebilecekleri bir alternatif haline gelmiştir.
Bu yeni düzenlemeyle öğrenciler, 9. sınıfta okullarındaki mevcut öğretmenlerin durumlarını
göz önüne alarak resim ya da müzik derslerinden birini zorunlu olarak seçmekte ve bu dersleri
haftada bir saat almaktadır. Kimi kurumlarda bu tercih öğrenciye bırakılmayıp okul idaresi
tarafından yapılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin derse ilişkin yaklaşımlarında önyargılı
olmalarına neden olmaktadır. Öğrenciler alt sınıfta isteyerek seçtikleri sanat dersini üst
sınıflarda değiştirebilmektedirler. Bunun sonucunda ise, dersler ardışıklık ilkesiyle
işlenememekte ve bilişsel açıdan ayrışık sınıflar oluşmaktadır (Cesur, 2012: 3-4).
2012-2013 eğitim- öğretim döneminde 12 yıllık zorunlu eğitimle birlikte 4+4+4 eğitim
sistemine geçilmiştir. Bunun sonucunda ilköğretim iki kademeye ayrılmış birinci ve ikinci
kademe 4’er yıl olmuştur. İlköğretimin birinci kademesi olan 4 yıllık süreçte, öğrencilerin
müzik derslerine sınıf öğretmenleri girmekte ve çoğu zaman müzik dersi yerine farklı dersler
yapmaktadırlar. İlköğretim ikinci kademe olan 4 yıllık süreçte ise; haftada 1 saat müzik
dersine giren müzik öğretmeni, öğrencileri istenilen bilgi ve beceri seviyesine
getirememektedir. Bunun sonucunda öğrenci ortaöğretim kademesine hazırbulunuşluk
seviyesi düşük olarak gelmekte ve kullanılmakta olan ortaöğretim müzik öğretim programının
içerdiği konular öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin üzerinde kaldığından
anlaşılamamaktadır.
“Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı”nda müzik dersi şu şekilde
tanımlamıştır: Müzik dersi, bireyin söyleme ve çalma yoluyla müzik yapma sürecine girmesi
ve dinleme yoluyla müziği anlamlandırıp tasvir edebilmesine yardımcı olan, doğaçlama ve
besteler yapma yoluyla yaratıcılığını geliştiren, müziksel algı ve bilgilenme yoluyla düşünen,
üreten, kendine güvenen ve müziksel açıdan okuma yazma becerilerine sahip, ulusal ve
uluslararası müzik kültürünü benimsemiş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir ortaöğretim
dersidir (OÖMP, 2009: 12).
Ortaöğretim düzeyinde, programda ve uygulamada çeşitli sorunların var olduğu,
müzik derslerinin daha verimli yürütülebilmesi ve bilimsel çerçevede sorunların çözümüne
yönelik düşüncelerin ortaya çıkarılması amacıyla 12. sınıf müzik dersi öğretim programının
kazanımlarının müzik öğretmenleri tarafından ne kadar işlevsel görüldüğü sorusuna cevap
aranmıştır.
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Problem Cümlesi
Bu araştırmanın problem cümlesi, ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan müzik
öğretmenleri ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının kazanımlarını ne kadar
işlevsel bulmaktadır? Bu kazanımların işlevselliğine dair görüş puan ortalamaları ile
cinsiyetleri, eğitim durumları, yaşları, hizmet süreleri, mezun oldukları okullar arasında
anlamlı bir ilişki var mıdır? şeklinde oluşturulmuştur.
AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında yürütülmekte olan 12. sınıf müzik dersi
öğretim programının işlevselliğine ilişkin öğretmen görüşlerini araştırmaktır. Bu genel amaç
ışığında, ortaöğretim kurumlarının 12. sınıflarında müzik öğretim programındaki
kazanımların işlevselliği belirlenerek, yaşanan sorunların öğretmen görüşleri doğrultusunda
saptanması ve bu sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma;
öğretim programının etkinliğine ilişkin çeşitli veriler elde edilmesi, müzik dersi kazanımlarına
ne derece ulaşılabildiğine dair bilgiler toplanması, bu gibi çalışmalara kaynak teşkil etmesi ve
bilimsel çalışmalara fikir vermesi bakımından önem taşımaktadır.
Yöntem
Bu araştırma, müzik dersi öğretim programının işlevselliği ile ilgili sorunların tespitine
yönelik “genel tarama (betimsel analiz)” modelinde bir çalışmadır. “Genel tarama modelleri,
çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir kanıya varmak, amacı ile
evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama
düzenlemeleridir. Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu, var olduğu
şekliyle betimlemeyi amaçlayan modeller olarak adlandırılmaktadır. Araştırmaya konu olan
olay kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır” (Karasar, 2009: 77-79).
Kaptan (1991), betimsel çalışmaları; “olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların
ve çeşitli alanların “ne” olduğunu betimlemeyi açıklayan çalışmalar” biçiminde
tanımlamaktadır. Betimleme araştırmaları, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla
ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamayı hedef almaktadır (s.
59 ).
12. sınıf müzik dersi öğretim programının işlevselliğine ilişkin öğretmen görüşleri
cinsiyet, yaş, mezun olduğu okul, çalışma süreleri ve eğitim düzeyleri değişkenleri açısından
karşılaştırılmıştır. Bu değişkenler açısından öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir fark
olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu yönü ile bu araştırma aynı zamanda ilişkisel bir
araştırmadır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erzurum il merkezinde,
MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erzurum’un Yakutiye,
Palandöken ve Aziziye merkez ilçelerinde bulunan MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarında
görev yapmakta olan yirmi iki müzik öğretmeninden oluşmaktadır.
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Veri Toplama Aracı
Bu araştırma için veri toplama aracı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim 12.
sınıf öğretim programında yer alan, 12. sınıf kazanımlarından oluşan “Ortaöğretim 12. sınıf
Müzik Dersi Kazanım Formu” kullanılmıştır. Ölçek, Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim
12. sınıf Müzik Dersi Öğretim Programında kazandırmayı hedeflediği hedef davranışlardan
(kazanımlardan) alınan 24 sorudan oluşmaktadır. Kazanım formu, programın kazandırmak
istediği hedef davranışları yine programın gereği olan beş alt faktörde toplamıştır. Faktörler,
“Söyleme-Çalma” faktörü 1-8 arası sorulardan, “Dinleme” faktörü 9-10 arası sorulardan,
“Müziksel Algı ve Bilgilendirme” faktörü 11-14 arası sorulardan, “Müzik Kültürü” faktörü
15-21 arası sorulardan, “Müziksel Yaratıcılık” faktörü 22-24 arası sorulardan oluşmaktadır.
Beş faktörlü 24 sorudan oluşan üç seçenekli likert tipi bir kazanım formudur.
Ortaöğretim 12. sınıf Müzik Dersi Kazanım Formu, belirlenen örneklem üzerinde
2015-2016 eğitim-öğretim yılının Bahar Dönemi’nde uygulanmıştır. Eğitim Bilimleri
Enstitüsü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen “12. sınıf kazanım formu,
çalışma takvimi ve çalışılacak okulların listesi” İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma
değerlendirme ve inceleme komisyonu tarafından incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde
gönderilen evrakların “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda yapılacak
araştırma ve araştırma desteğine yönelik izin ve uygulama yönergesi” esaslarına uygun olarak
hazırlandığına karar verilmiş ve bu araştırmanın çalışma takvimine uyarak, eğitim öğretimde
bir aksama meydana getirmeden yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Verilerin Çözümlenmesi
İstatiksel veriler bilgisayar ortamında ve SPSS 21 bilgisayar paket programı ile
yapılmıştır. Ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan müzik öğretmenlerinin, ortaöğretim
12. sınıf müzik dersi kazanımlarının soru bazında ve faktör bazında aritmetik ortalama ve
yüzdelik değerleri belirlenmiştir.
İki ilişkisiz örneklem ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadığını test
etmek için “T-testi” kullanılmaktadır. Ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan müzik
öğretmenlerinin, ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının işlevselliğine ilişkin
görüş puan ortalamaları ile cinsiyetleri ve eğitim durumları arasında anlamlı bir fark olup
olmadığını belirlemek için T-testi kullanılmıştır.
İkiden fazla grup karşılaştırıldığında ilişkisiz örneklemlerde tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) kullanılarak analiz edilmektedir. Anlamlı farkın bulunduğu durumlarda farklılığın
hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için çoklu karşılaştırma testlerinde, katılımcı
sayısının az olduğu durumlarda (post hoc test) LSD testi kullanılmaktadır. Ortaöğretim
kurumlarında çalışmakta olan müzik öğretmenlerinin, ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi
öğretim programının işlevselliğine ilişkin görüş puan ortalamaları ile yaşları, hizmet süreleri
ve mezun oldukları okul arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için ise Anova
testi uygulanmıştır. Araştırmanın anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Analiz
sonucunda elde edilen bulgular, araştırma sorularına uygun olarak tablolara dönüştürülerek
yorumlanmıştır.

103

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Bulgular ve Yorum
Bu bölümde, araştırmaya katılan müzik öğretmenlerine ilişkin demografik bilgiler ve
sahip oldukları mesleki imkânlara dair bilgilere tablolarda yer verilmiştir.
Tablo 1. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyetlere Göre Dağılımları
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

f
13
9
22

%
59.1
40.9
100

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin % 59.1’i kadın, % 40.9’u
erkektir.
Tablo 2. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlerin YaĢlarına Göre Dağılımları
YaĢ Aralığı
20-25 yaş
25-30 yaş
30-35 yaş
35-40 yaş
40 yaş ve üzeri
Toplam

f
4
9
4
5
22

%
18.2
40.9
18.2
22.7
100

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin % 18.2’si 25-30 yaş
aralığında, % 40.9’u 30-35 yaş aralığında, % 18.2’si 35-40 yaş aralığında, % 22.7’si 40 yaş ve
üzerindedir. 20-25 yaş aralığında olan katılımcı bulunmamaktadır.
Tablo 3. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlerin Mezun Oldukları Öğretim Kurumlarına
Göre Dağılımları
Öğretim Kurumu
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Devlet Konservatuvarı
Toplam

f
15
5
2
22

%
68.2
22.7
9.1
100

Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin % 68.2’si Eğitim
Fakültesi mezunu, % 22.7’si Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ve % 9.1’i Devlet
Konservatuvarı mezunudur.
Tablo 4. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımları
Hizmet Süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıl ve üzeri
Toplam

f
4
7
4
5
2
22

%
18.2
31.8
18.2
22.7
9.1
100
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Tablo 4’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin hizmet süresi; 1-5 yıl
arası % 18.2, 6-10 yıl arası % 31.8, 11-15 yıl arası % 18.2, 16-20 yıl arası % 22.7, 20 yıl ve
üzeri ise % 9.1’dir.
Tablo 5. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları
Eğitim Durumu
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Diğer
Toplam

f
17
5
22

%
77.3
22.7
100

Tablo 5’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin % 77.3’ü lisans mezunu,
% 22.7’si yüksek lisans mezunudur. Doktora ve diğer eğitim durumuna sahip katılımcı
bulunmamaktadır.
Tablo 6. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlerin Müzik Sınıfına Sahip Olma Durumlarına
Göre Dağılımları
Müzik Sınıfı
Evet
Hayır
Toplam

f
%
11 50
11 50
22 100

Tablo 6’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin % 50’sinin müzik sınıfı
bulunurken % 50’sinin ise müzik sınıfı bulunmamaktadır.
Tablo 7. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlerin Derslerinde Kullandıkları Çalgılara Göre
Dağılımları
Çalgılar
Blok flüt
Melodika
Org
Piyano
Gitar
Keman
Hiçbiri
Diğer

f
15
5
5
2
11
6
2
12

%
68
23
23
9
50
27
9
54

Tablo 7’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 22 öğretmenin % 68’i derslerinde blok
flüt, 22 öğretmenin % 23’ü melodika, 22 öğretmenin % 23’ü org, 22 öğretmenin % 9’u
piyano, 22 öğretmenin % 50’si gitar, 22 öğretmenin % 27’si keman ve 22 öğretmenin % 54’ü
diğer çalgıları derslerinde kullanmaktadırlar. Katılımcıların % 9’u ise derslerinde herhangi bir
çalgı kullanmamaktadır.
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Tablo 8. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlerin Müzik Sistemine Sahip Olma
Durumlarına Göre Dağılımları
Müzik Sistemi
Evet
Hayır
Toplam

f
%
18 82
4 18
22 100

Tablo 8’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin % 82’sinin müzik sistemi
bulunmakta, % 18’inin ise bir müzik sistemi bulunmamaktadır.
Tablo 9. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlerin Dersleri Ġle Ġlgili Etkinlikleri
Sergileyebileceği Salona Sahip Olmalarıyla Ġlgili Dağılımları
Salona Sahip Olma
Evet
Hayır
Toplam

f
%
15 68
7
32
22 100

Tablo 9’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin % 68’inin dersi ile ilgili
etkinlikleri sergileyebileceği donanıma sahip bir salonu bulunurken, % 32’sinin dersi ile ilgili
etkinlikleri sergileyebileceği donanıma sahip bir salonu bulunmamaktadır.
Tablo 10. AraĢtırmaya Katılan Öğretmenlerin Dersleriyle Ġlgili Gerekli Ġmkânların
Sağlanması Konusunda Okul Ġdaresinden Aldıkları Desteğe Göre Dağılımları
Aldıkları Destek
Evet
Hayır
Toplam

f
17
5
22

%
77
23
100

Tablo 10’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin % 77’sine okul idaresi
tarafından yeterli destek verilirken, % 23’üne okul idaresi tarafından yeterli destek
verilmemektedir.
Araştırmanın problem durumunu oluşturan; ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan
müzik öğretmenlerinin 12. sınıf müzik dersi öğretim programının kazanımlarını ne kadar
işlevsel bulduklarına ilişkin yanıtların yüzdeleri ve aritmetik ortalamaları aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
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HAYIR
%

SÖYLEME ÇALMA

3
4
5
6
7
8
Toplam
DĠNLEME

KISMEN
%

2

MÜZĠKSEL ALGI
VE
BĠLGĠLENDĠRME

EVET
%

1

9
10

İstiklal marşını yönetir.
Marşlarımızı anlamlarına uygun
seslendirir.
Çok sesli eserleri seslendirir.
Türk müziği eserlerini içeren
dağarcık oluşturur.
Türk müziği makamlarını
seslendirmekten zevk alır.
Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve
türküleri seslendirir
Atatürk’ü konu alan marşları
seslendirir.
Müzik çalışmalarını sergilemeye
istekli olur.
Dinlediği müzikleri türlerine göre
ayırt eder.
Uluslararası sanat müziğin seçkin
eserlerini dinlemekten zevk alır.

Toplam
Yatay ve dikey sekizli aralığı tanır.
11
Çevrim durumundaki majör minör
12
akorları tanır.
Farklı kadansları ayırt eder.
13
Eser üzerinde ölçüleri uygun biçimde
14
yerleştirir.
Toplam
15
16

MÜZĠKKÜLTÜRÜ

22

18

55

27

1.90

22

45

55

0

2.45

22

4

55

41

1.63

22

46

46

8

2.36

22

32

32

36

1.95

22

64

36

0

2.63

22

60

36

4

2.54

22

64

23

13

2.5

22

42

42

16

2.25

22

32

55

13

2.18

22

4

55

41

1.63

27

1.90
1.77

N

ÖĞRENME
ALANI

KAZANIMLAR

17
18
19
20

Güncel popüler müziklerin gelişim
sürecini açıklar.
Ülkemizdeki güncel popüler müziğin
gelişim süreci içinde farklı dönemlere
ait bestecilere, yorumculara ve
eserlerine örnekler verir.
Türk müziği tarihi cumhuriyet
dönemi bestecilerini, eserlerini ve
bestecilerin Türk müziğine katkılarını
yorumlar.
Atatürk’ün cumhuriyet döneminde
açtığı müzik kurumlarını tanır.
Dünyanın değişik bölgelerindeki halk
müziği çalgılarını Türk müziği
çalgılarıyla ilişkilendirir.
Ülkemizdeki uluslararası sanat

22

ORTALAMA

Tablo 11.Ortaöğretim Kurumlarında ÇalıĢmakta Olan Müzik Öğretmenlerinin
Ortaöğretim 12. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programının ĠĢl
evselliğine ĠliĢkin Kazanım
Formu Sonuçları

22

18

18

41

55

41

22

18

0

82

1.36

22

4

18

78

1.27

22

18

55

27

1.90

22

14,5

28,5

57

1.57

22

27

55

18

2.09

22

18

55

27

1.90

22

23

32

45

1.77

22

23

60

18

2.04

22

18

64

18

2

22

23

50

27

1.95
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müziği yorumcularına örnekler verir.
Dünyaca ünlü orkestra şefleri ve
yorumcuları ve çalışmaları ile ilgili
örnekler sergiler.

4

23

73

1.31

19,5
4

48,5
32

32
64

1.87
1.40

22

13

32

55

1.59

22

18

36

46

1.72

Toplam

22

12

33

55

1.57

GENEL TOPLAM

22

21

41

38

1.91

MÜZĠKSEL
YARATICILIK

21
Toplam
22
23
24

Çok sesli ritim eşliği oluşturur.
Basit bileşik ve aksak ölçülerde ezgi
oluşturur.
Bir müzik türüne göre çalgı topluluğu
ya da koro yönetir.

22
22
22

Tablo 11’de ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan müzik öğretmenlerinin
ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının kazanımlarının işlevselliğine ilişkin
yüzdeleri ve aritmetik ortalama değerleri verilmiştir. Tablo 11. incelendiği zaman, öğretmen
görüşlerinin; “evet”-“2.54-2.63”, “kısmen”-“1.31-2.45” ve “hayır”-“1.27-1.40”, aralığından
oluşan üç grupta toplandığı görülmektedir. En yüksek aritmetik ortalama (2,25) ile söylemeçalma kazanımlarının, en düşük aritmetik ortalama ise (1,57) ile müziksel algı ve
bilgilendirme ile müziksel yaratıcılık kazanımlarınındır. Diğer faktörler daha çok
kullanılandan daha az kullanılana doğru; dinleme (1,90) ve müzik kültürü (1,87) şeklinde
belirlenmiştir.
Soru bazında ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan müzik öğretmenlerinin
ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının kazanımlarının işlevselliğine ilişkin
aritmetik ortalamanın genel toplamda 1.91 olduğu görülmüştür. Bu ortalama puana
dayanarak; ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan müzik öğretmenleri ortaöğretim 12.
sınıf müzik dersi öğretim programının kazanımlarının kısmen işlevsel olduğu görüşündeler
denilebilir. Tablonun geneline bakıldığında öğretmenler “Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve
türküleri seslendirir” sorusuna en yüksek aritmetik ortalama (2,63) ile “evet”, “Farklı
kadansları ayırt eder” sorusuna en düşük aritmetik ortalama (1,27) ile “hayır” demektedir.
Faktör bazında öğretmenler “Söyleme-Çalma” faktörü boyutunda kazanımların
gerçekleşme düzeyi için “Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve türküleri seslendirir” sorusuna en
yüksek aritmetik ortalama (2,63) ile “evet”, “Çok sesli eserleri seslendirir” sorusuna en düşük
aritmetik ortalama (1,63) ile “hayır” demektedirler. Öğretmenler “Dinleme” faktörü
boyutunda kazanımların gerçekleşme düzeyi için “Dinlediği müzikleri türlerine göre ayırt
eder” sorusuna en yüksek aritmetik ortalama (2,18) ile “evet”, “Uluslararası sanat müziğin
seçkin eserlerini dinlemekten zevk alır” sorusuna en düşük aritmetik ortalama (1,63) ile
“hayır” demektedirler. Öğretmenler “Müziksel Algı ve Bilgilendirme” faktörü boyutunda
kazanımların gerçekleşme düzeyi için “Eser üzerinde ölçüleri uygun biçimde yerleştirir”
sorusuna en yüksek aritmetik ortalama (1,90) ile “evet”, “Farklı kadansları ayırt eder”
sorusuna en düşük aritmetik ortalama (1,27) ile “hayır” demektedirler. Öğretmenler “Müzik
Kültürü” faktörü boyutunda kazanımların gerçekleşme düzeyi için “Güncel popüler
müziklerin gelişim sürecini açıklar” sorusuna en yüksek aritmetik ortalama (2,09) ile “evet”,
“Dünyaca ünlü orkestra şefleri ve yorumcuları ve çalışmaları ile ilgili örnekler sergiler”
sorusuna en düşük aritmetik ortalama (1,31) ile “hayır” demektedirler. Öğretmenler
“Müziksel Yaratıcılık” faktörü boyutunda kazanımların gerçekleşme düzeyi için “Bir müzik
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türüne göre çalgı topluluğu ya da koro yönetir” sorusuna en yüksek aritmetik ortalama (1,72)
ile “evet”, “Çok sesli ritim eşliği oluşturur” sorusuna en düşük aritmetik ortalama (1,40) ile
“hayır” demektedirler.
Öğretmen görüşleri doğrultusunda, müzik dersi 12. sınıf öğretim programında,
söyleme-çalma öğrenme alanının toplam ortalamasının “2,25” ile kısmen, dinleme öğrenme
alanının toplam ortalamasının “1,90” ile kısmen, müziksel algı öğrenme alanının toplam
ortalamasının “1,57” ile kısmen, müzik kültürü öğrenme alanının toplam ortalamasının “1,87”
ile kısmen, müziksel yaratıcılık öğrenme alanının toplam ortalamasının “1,57” ile kısmen
olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen görüşlerine göre, 12. sınıf kazanımlarının işlevselliğine
ilişkin görüşlerin genel toplamının ortalamasının “1,91” ile “kısmen” olduğu ortaya çıkmıştır.
12. sınıf müzik dersi öğretim programı kazanımlarının işlevselliğine dair görüş puan
ortalamaları ile ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan müzik öğretmenlerinin cinsiyetleri,
eğitim durumları, yaşları, hizmet süreleri ve mezun oldukları okullara göre elde edilen
bulgulara aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir.
Erzurum ilinde ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının işlevselliğine
ilişkin öğretmen görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını
belirlemek için T-testi uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal verilere Tablo 12’de yer
verilmiştir.
Tablo 12. Cinsiyete ĠliĢkin T-Testi Sonuçları
Öğrenme Alanları
Söyleme Çalma
Dinleme
Müziksel Algı ve
Bilgilendirme
Müzik Kültürü
Müziksel
Yaratıcılık

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

N
9
13
9
13
9
13
9
13
9
13

14,6667
13,4615
4,3333
4,0769
9,6667
9,6923
16,6667
13,6923
8,1111
6,6923

Ss
3,31662
2,69615
,50000
1,11516
2,50000
2,01596
2,17945
3,40060
1,36423
1,79743

T
,939
,903
,643
,730
-,027
-,026
2,307
2,498
1,998
2,103

P

,367
,079
,674
,021
,049

Tablo 12 incelendiğinde, kadın ve erkek müzik öğretmenlerinin, 12. sınıf müzik dersi
öğretim programının işlevselliğine ilişkin kazanım formunun öğrenme alanları alt
faktörlerinden aldıkları puanlarda p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
Buna göre müzik kültürü ve müziksel yaratıcılık faktörlerinden aldıkları puan ortalamalarına
bakıldığında, erkek müzik öğretmenlerinin aldığı puan ortalamalarının kadın müzik
öğretmenlerine oranla yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Erzurum ilinde ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının
işlevselliğine ilişkin öğretmen görüşleri ile eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı bir
farklılık olup olmadığını belirlemek için T-testi uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal
verilere Tablo 13’ de yer verilmiştir.
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Tablo 13. Eğitim Durumuna ĠliĢkin T-Testi Sonuçları

Öğrenme
Alanları

Söyleme Çalma
Dinleme
Müziksel Algı
ve
Bilgilendirme
Müzik Kültürü
Müziksel
Yaratıcılık

Eğitim
Durumunuz?
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek lisans
Lisans

17
5
17
5
17

Yüksek lisans
Lisans
Yüksek lisans
Lisans
Yüksek lisans

N

Ss

T

13,9412
14,0000
4,2941
3,8000
9,3529

3,09173
2,73861
,91956
,83666
2,28968

-,038
-,041
1,075
1,134
-1,336

5

10,8000

1,30384

-1,797

17
5
17
5

14,7059
15,6000
7,0588
8,0000

3,40523
2,96648
1,88648
1,00000

-,529
-,572
-1,060
-1,471

P
,388
,834
,141
,382
,084

Tablo 13 incelendiğinde, eğitim durumları belirtilen müzik öğretmenlerinin, 12. sınıf
müzik dersi öğretim programının işlevselliğine ilişkin kazanım formunun, öğrenme alanları
alt faktörlerinden aldıkları puanlarda p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmüştür. Buna rağmen, müziksel yaratıcılık faktörüne bakıldığında, yüksek lisans mezunu
olan müzik öğretmenlerinin aldıkları puan ortalamalarının lisans mezunu olan müzik
öğretmenlerine oranla yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Erzurum ilinde ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının
işlevselliğine ilişkin öğretmen görüşleri ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olup
olmadığını belirlemek için Anova testi uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal verilere Tablo
14’de yer verilmiştir.
Öğrenme
Alanları
Söyleme
Çalma

Dinleme

Müziksel Algı
ve
Bilgilendirme
Müzik
Kültürü

Tablo 14. YaĢ’a Ġli
Ģkin Anova Testi Sonuçları
YaĢınız?

N

25-30 yaş arası
30-35 yaş arası
35-40 yaş arası
40 yaş üzeri
Toplam
25-30 yaş arası
30-35 yaş arası
35-40 yaş arası
40 yaş üzeri
Toplam
25-30 yaş arası
30-35 yaş arası
35-40 yaş arası
40 yaş üzeri
Toplam
25-30 yaş arası
30-35 yaş arası
35-40 yaş arası
40 yaş üzeri

4
9
4
5
22
4
9
4
5
22
4
9
4
5
22
4
9
4
5

Ss
12,2500
14,6667
13,0000
14,8000
13,9545
4,0000
4,3333
4,0000
4,2000
4,1818
8,5000
10,8889
8,2500
9,6000
9,6818
12,5000
16,2222
14,7500
14,6000

3,30404
2,69258
3,55903
2,77489
2,95163
,81650
1,11803
,81650
,83666
,90692
2,64575
,92796
3,20156
1,81659
2,16875
3,10913
3,19287
3,09570
3,36155

T

P

,880

,470

,169

,916

2,250

,041

1,278

,312
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Müziksel
Yaratıcılık

Toplam
25-30 yaş arası
30-35 yaş arası
35-40 yaş arası
40 yaş üzeri
Toplam

22
4
9
4
5
22

14,9091
6,5000
7,7778
7,5000
6,8000
7,2727

3,26466
1,91485
1,64148
1,91485
1,92354
1,75070

,618

,612

Tablo 14 incelendiğinde, yaşları belirtilen müzik öğretmenlerinin, 12. sınıf müzik
dersi öğretim programının işlevselliğine ilişkin kazanım formunun öğrenme alanları alt
faktörlerinden aldıkları puanlarda p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
Müziksel algı ve bilgilendirme faktörüne bakıldığında 30-35 yaş arası müzik öğretmenlerinin
aldıkları puan ortalamalarının 35-40 yaş arası bireylere oranla yüksek olduğu
gözlemlenmiştir.
Erzurum ilinde ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının
işlevselliğine ilişkin öğretmen görüşleri ile hizmet süresi değişkeni arasında anlamlı bir
farklılık olup olmadığını belirlemek için Anova testi uygulanmıştır. Bu işlemle ilgili sayısal
verilere Tablo 15’de yer verilmiştir.
Öğrenme
Alanları

Tablo 15.Hizmet Süresine ĠliĢkin Anova Testi Sonuçları

Söyleme
Çalma

Dinleme

Müziksel Algı
ve
bilgilendirme

Müzik
Kültürü
Müziksel
Yaratıcılık

Öğretmenlikteki
hizmet
süreniz
nedir?
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası

N
4
7
4
5
2
22
4
7
4
5
2
22
4
7
4
5
2
22
4
7
4
5
2
22
4
7

Ss
16,0000
13,4286
14,5000
12,0000
15,5000
13,9545
4,7500
4,2857
4,2500
3,4000
4,5000
4,1818
9,7500
10,1429
9,5000
9,6000
8,5000
9,6818
15,5000
15,8571
15,0000
13,6000
13,5000
14,9091
7,7500
7,4286

1,41421
3,59894
3,10913
2,54951
,70711
2,95163
,95743
,75593
,50000
1,14018
,70711
,90692
2,62996
1,77281
3,10913
2,30217
2,12132
2,16875
3,00000
3,62531
4,08248
2,40832
4,94975
3,26466
1,89297
1,39728

T

P

1,335

,053

1,563

,032

201

,934

,423

,790

,660

,628
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11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıldan fazla
Toplam

4
5
2
22

7,7500
7,0000
5,5000
7,2727

1,89297
2,12132
2,12132
1,75070

Tablo 15 incelendiğinde, öğretmenlikteki hizmeti süresi belirtilen müzik
öğretmenlerinin, 12. sınıf müzik dersi öğretim programının işlevselliğine ilişkin kazanım
formunun öğrenme alanları alt faktörlerinden aldıkları puanlarda p<0.05 düzeyinde anlamlı
bir farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre; dinleme faktörüne bakıldığında, 1-5 yıl arasında
hizmet veren öğretmenlerin 16-20 yıl arası hizmet veren öğretmenlerin aldıkları görüş puan
ortalamalarından daha yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir.
Erzurum ilinde ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının
işlevselliğine ilişkin öğretmen görüşleri ile mezun olunan yükseköğretim kurumu değişkeni
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için Anova testi uygulanmıştır. Bu
işlemle ilgili sayısal verilere Tablo 16’da yer verilmiştir.
Tablo 16. Mezun Olunan Yüksek Öğretim Kurumuna ĠliĢkin Anova Testi Sonuçları
Öğrenme
Alanları

Söyleme
Çalma

Dinleme

Müziksel Algı
ve
Bilgilendirme

Müzik
Kültürü

Müziksel
Yaratıcılık

Mezun olduğunuz
yükseköğretim kurumu
Eğitim fakültesi müzik
eğitimi bölümü
Devlet konservatuvarı
Güzel sanatlar fakültesi
Toplam
Eğitim fakültesi müzik
eğitimi bölümü
Devlet konservatuvarı
Güzel sanatlar fakültesi
Toplam
Eğitim fakültesi müzik
eğitimi bölümü
Devlet konservatuvarı
Güzel sanatlar fakültesi
Toplam
Eğitim fakültesi müzik
eğitimi bölümü
Devlet konservatuvarı
Güzel sanatlar fakültesi
Toplam
Eğitim fakültesi müzik
eğitimi bölümü
Devlet konservatuvarı
Güzel sanatlar fakültesi
Toplam

N

Ss

15

14,0000

3,09377

2
5
22

13,0000
14,2000
13,9545

4,24264
2,68328
2,95163

15

4,2000

1,01419

2
5
22

3,5000
4,4000
4,1818

,70711
,54772
,90692

15

9,8667

2,06559

2
5
22

9,5000
9,2000
9,6818

,70711
3,03315
2,16875

15

14,6667

3,47782

2
5
22

14,5000
15,8000
14,9091

3,53553
3,03315
3,26466

15

7,0667

1,86956

2
5
22

7,0000
8,0000
7,2727

,00000
1,73205
1,75070

T

P

,113

,894

,692

,513

,170

,845

,225

,800

,535

,594

Tablo 16 incelendiğinde, mezun oldukları yükseköğretim kurumları belirtilen müzik
öğretmenlerinin, 12. sınıf müzik dersi öğretim programının işlevselliğine ilişkin kazanım
formunun öğrenme alanları alt faktörlerinden aldıkları puanlarda p<0.05 düzeyinde anlamlı
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bir farklılık olmadığı görülmüştür. Anlamlı bir farklılık çıkmamasına rağmen, tüm alt
faktörlere genel olarak bakıldığında Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarının görüş puan
ortalamalarının diğer müzik öğretmenlerinden daha yüksek çıktığı gözlemlenmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programındaki kazanımları; söyleme-çalma,
dinleme, müzik kültürü, müziksel algı ve bilgilendirme ile müziksel yaratıcılık öğrenme
alanlarına göre faktörlere ayırıp değerlendirdiğimizde, elde edilen sayısal verilere göre, müzik
öğretmenlerinin 12. sınıf programdaki kazanımları kısmen işlevsel buldukları görülmektedir.
Öğretmen görüşleri doğrultusunda, müzik dersi 12. sınıf öğretim programında, söylemeçalma, dinleme, müziksel algı, müzik kültürü, müziksel yaratıcılık öğrenme alanlarının
toplam ortalamalarının kısmen olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen görüşlerine göre,
kazanımların işlevselliğine ilişkin görüşlerin genel toplamının ortalamasının “kısmen” olduğu
ortaya çıkmıştır.
Kocabaş (1993), tarafından yapılan araştırmada da, alınan öğretmen görüşleri
sonucunda lise müzik dersi öğretim programının genel müzik eğitimini esas aldığı ancak
genel bir müzik kültürü vermede beklenen ölçüde yeterli görülmediği ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin programı kısmen uygulayabilmelerin sebepleri; müzik dersinin seçmeli ders
olarak görülmesi, ders saatinin 1 saate indirilmesi, sınıfların kalabalık olması, okul idaresinin
ve velilerin müzik dersine bakış açılarının olumsuz olması, öğrencilerin müzik dersine karşı
ön yargılı olması, öğretim programının çok ağır konular içermesi gibi pek çok sebebe
dayandırılabilir (s. 99). Araştırma sonucu, bu çalışma ile benzerlik göstermektedir.
Ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının işlevselliğine ilişkin öğretmen
görüşleri ile cinsiyet değişkeni arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüştür. Buna göre; müzik kültürü ve müziksel yaratıcılık faktörlerinden aldıkları puan
ortalamalarına bakıldığında; erkek müzik öğretmenlerinin aldığı puan ortalamalarının kadın
müzik öğretmenlerine oranla yüksek olduğu belirlenmiştir.
Ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının işlevselliğine ilişkin öğretmen
görüşleri ile yaş değişkeni arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüştür. Müziksel algı ve bilgilendirme faktörüne bakıldığında 30-35 yaş arası müzik
öğretmenlerinin aldıkları puan ortalamalarının 35-40 yaş arası bireylere oranla yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Bağrıaçık’ın (2013), araştırmasının sonucunda ise; Ortaöğretim kurumlarında
çalışmakta olan müzik öğretmenlerinin 9. sınıf müzik dersi öğretim programı hedeflerinin
gerçekleşmesine dair görüş puan ortalamaları ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır (s. 39). Araştırma sonucu, bu çalışma ile farklılık göstermektedir.
Ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının işlevselliğine ilişkin öğretmen
görüşleri ile hizmet süresi değişkeni arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüştür. Buna göre; dinleme faktörüne bakıldığında 1-5 yıl arasında hizmet veren
öğretmenlerin, 16-20 yıl arası hizmet veren öğretmenlerin aldıkları görüş puan
ortalamalarından daha yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir.
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Ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi öğretim programının işlevselliğine ilişkin öğretmen
görüşleri ile mezun olunan yükseköğretim kurumu değişkeni arasında p<0.05 düzeyinde
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Anlamlı bir farklılık çıkmamasına rağmen, tüm alt
faktörlere genel olarak bakıldığında Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu müzik öğretmenlerinin
görüş puan ortalamalarının, Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı mezunu müzik
öğretmenlerinden daha yüksek çıktığı gözlemlenmiştir.
Polat’ın (2005) araştırma sonucunda da, müzik dersinin müfredat programına ilişkin
öğretmen görüşü ile öğretmenlerin mezun oldukları lisans programı arasında ilişki
saptanmamıştır (s. 116). Araştırma sonucunun, bu çalışma ile paralellik gösterdiği
görülmektedir.
Araştırmaya katılan müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun müzik sınıfı olmadığı
görülmüştür. Müzik sınıfı olanların da, içerisinde yeterli donanımlarının olmadığı
saptanmıştır. Müzik dersinin etkili bir şekilde işlenmesi için gerekli olan fiziksel donanım ve
araç-gerecin sağlanamaması müzik öğretmenlerinin işlerini zorlaştırmakta ve öğrencilerin
kazanımlara verimli bir şekilde ulaşmalarına engel olmaktadır.
Canbay’ın (2007), müzik öğretim programına yönelik müzik öğretmenleri ile yapmış
olduğu çalışmasında, müzik öğretmenlerinden alınan görüşler doğrultusunda, okulların
fiziksel koşulları ve araç-gereç yetersizliklerinin ünite programını belirlenen süre içinde
gereği gibi işlemede büyük sorunlar oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum
araştırmamızın sonuçları ile paralellik göstermektedir.
Program sonunda öğrencilerin müzik dersine yönelik kazanımlardan söyleme, dinleme
ve çalma kazanımlarında kısmen başarılı, diğer kazanımlarda başarısız olduğu görülmüştür.
Cesur’un (2012) ortaöğretim müzik dersinin işlevselliği araştırmasının sonucunda da,
Ortaöğretim müzik dersi öğretim programında yer alan kazanımlardan “söyleme” ve
“dinleme” alanındaki kazanımlar ile ilgili etkinlikler diğerlerine göre daha fazla
yapılmaktadır. “Müziksel Çalma”, “Müziksel Algı ve Bilgilenme” ve “Müzik Kültürü”
alanındaki kazanımlar kısmen edinilmektedir. “Müziksel Yaratıcılık” alanındaki kazanımlar
% 90.9 oranında edinilememektedir (s. 95). Yapılan bu çalışma, araştırmanın bulgularını
destekler niteliktedir.
Son olarak, araştırma bulgularından ulaşılan sonuçlara bakıldığında, müzik
öğretmenlerinin kazanımların işlevselliğine yönelik görüş puan ortalamalarından elde edilen
verilere dayanarak, eğitim-öğretimin “ortaöğretim 12. sınıf” basamağındaki öğretim
programının yeterli işlevselliğe sahip olmadığı sonucuna varılmaktadır.
Öğretim programının, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini ve ilgilerini dikkate
alarak, sadeleştirilip yeniden yapılandırılması önerilebilir. Programdaki üst düzey müzik
konuları (makamlar, kadanslar, akorlar, sanat müziği formları) belli bir seviyeye gelmiş ve
müzikle ilgilenen öğrencilere anlatılabilecek konular olduğundan, eğer bu konulara
ortaöğretimde yer verilecekse ilköğretim ikinci kademede de daha basit şekliyle yer verilip
eğitimde geçişlilik sağlanması önerilebilir. Müzik dersi uygulamaya dayanan bir ders
olduğundan, müzik öğretim programında yer verilen yönergelerin yapılması ve kazanımlarla
ilgili hedeflere ulaşılabilmesi için müzik dersine ayrılan haftalık ders süresi, öğretim
programında da belirtildiği gibi en az iki saate çıkarılması önerilebilir.
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Müzik dersinin öğrencilerin ilgisini çekmesi ve daha işlevsel hale gelebilmesi için
Milli Eğitim Bakanlığı, müzik öğretmenlerine gerekli derslik ve dersle ilgi donanımları
sağlama konusunda daha çok destek verebilir. Müzik dersi öğrencinin sosyal gelişimine ve
benlik gelişimine katkı sağlayan, kendini ifade etmesine imkân veren bir ders olduğundan,
seçmeli ders statüsünden kaldırılıp, zorunlu derslerin arasına koyulabilir. Bu çalışma sadece
Erzurum ili merkez ilçelerinde ortaöğretimde görev yapan müzik öğretmenleri ile sınırlıdır.
Bu anlamda Türkiye’nin diğer illerinde de benzer araştırmalar yapılması, program hakkında
daha geniş bir bilgi elde etmek adına önerilebilir. Bu çalışmada sadece ortaöğretim müzik
dersi öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Bunun yanı sıra öğrencilerin, velilerin,
okul yönetiminin ve diğer branş öğretmenlerinin de müzik dersine ve öğretim programına
yönelik görüşleri alınarak bir çalışma yapılması önerilebilir.
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AKADEMİK BİLGİYE BEDELSİZ AÇIK VE ÖZGÜR ERİŞİM HAKKI: THE
INTERNET'S OWN BOY: THE STORY OF AARON SWARTZ / İNTERNETİN ÖZ
EVLADI: AARON SWARTZ’IN HİKAYESİ (2014)
BELGESEL FİLMİNİN İNCELENMESİ
Nilgün BENLİ*

Özet
Brian Knappenberger‟ın yönettiği The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz / İnternetin Öz Evladı:
Aaron Swartz’ın Hikayesi (2014) belgesel filmi, kamu kaynakları ile finanse edilerek üretilen akademik bilgiye
bedelsiz açık ve özgür erişim hakkı tartışmalarını içermektedir. Film, ücretli akademik yayın kaynağı JSTOR‟un
(Journal Storage) arşivindeki makaleleri, harici belleklere indirdiği için 35 yıl hapis istemiyle yargılanan Aaron
Swartz‟ın hayatını konu almaktadır. Kamu kaynakları kullanılarak üretilen bilimsel çalışmalara, telif ve lisans
ücreti gibi maddi engellerle karşılaşmadan internet üzerinden ulaşmaya, bedelsiz açık ve özgür erişim hakkı
denilmektedir.
Belgeselin güvenilirliğini ve inandırıcılığını arttıran unsurlar, bedelsiz açık ve özgür erişim hakkını savunan
anlatısı ekseninde, incelenmiştir. Güçlü tanıklıklar, kişisel video kayıtları, zaman - mekân bağlantıları, neden sonuç ilişkilerinin örgüsü ve iddiaların ustaca delillendirilmesi belgeselin anlatısını etkileyici ve güçlü
kılmaktadır. Bu çalışmanın, bilgiyi kilit altında tutarak gücü tekelinde bulundurma anlayışı yerine bilginin
paylaşılarak çoğaltılması anlayışının inşası yönünde ortam oluşturacağı umulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Aaron Swartz, belgesel sinemada güvenilirlik, inandırıcılık, kamusal bilgi, bedelsiz açık ve
özgür erişim, kolektif miras

THE RİGHT OF FREE, OPEN ACCES TO ACADEMİCAL KNOWLEDGE: THE INTERNET'S OWN
BOY: THE STORY OF AARON SWARTZ / İNTERNETİN ÖZ EVLADI: AARON SWARTZ’IN
HİKAYESİ (2014) THE EXAMİNE OF DOCUMENTARY MOVİE
Abstract
The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz / İnternetin Öz Evladı: Aaron Swartz’ın Hikayesi (2014)
directed by Brian Knappenberger is a documentary movie implies the discussions about free access to the
academical knowledge provided by public financial sources. The movie refers to the life of Aaron Swartz, who
was prosecuted for 35 years in prison for downloading the articles from a paid academic publication JSTORE
(journal storage) archives to external memories. Accessing to the scientific studies of public sources on the
internet without encountering material obstacles such as copyrights and license fees, is called free and open
access right.
The elements that increase the credibility of the documentary are examined on the axis of the narrative that
advocates the right of free and open access. Strong testimonies, personal video recordings, time and space
connections, cause - effect relationships of events, skillful proofs of the claims makes the narrative of the
documentary impressive and powerful. It is hoped that this study will create an environment for the construction
of understanding of multiplying the information instead of keeping it locked up and keeping the power
monopoly.
Keywords: Aaron Swartz, reliability, persuasiveness of documentary movie, public info, free open accesibility,
collective heritage
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GİRİŞ
İnsanoğlunun edindiği yaşamsal deneyimin sonraki nesillere aktarılması serüveni ilk
insanın mağara duvarına çizdiği ilk resimden başlayarak günümüze kadar süregelmiştir.
İnsanlık tarihi boyunca üretilen tüm bilgi ve birikim, sonraki nesillere kültürel ve bilimsel
miras olarak görsel ve işitsel eserler aracılığıyla aktarılmaktadır. Bu kolektif mirasın sonraki
nesillere aktarılma yöntemlerinden biri olan belgesel filmler de yazılı eserler kadar önemlidir.
Görüntünün pelikül üzerine kaydedilmesinin icadıyla birlikte Lumiere Kardeşlerin
dünyanın çeşitli yörelerine gönderdikleri kameramanlar aracılığıyla saptadıkları görüntüleri
kinetoskop salonlarında 25 sent karşılığı izleyiciye sunmaları belgesel sinemanın başlangıcı
sayılsa da doğal çevreden dramatik yapıda yararlanılarak yapılmış ilk önemli çalışma Robert
Flaherty‟nin Nanook of the North/Kuzeyli Nanook (1920) katılımcı belgeselidir. Yine
Flaherty‟nin Moana (1926) adlı yapıtı belgesel sinemada doğalcı yaklaşımı, Jean Epstein‟in
çektiği Finis Terrae/Bitmiş Toprak (1928) şiirsel yaklaşımı, Alberto Calcavanti‟nin Rien que
les heures/Yalnızca Saatler (1926) belgeseli gerçekçi yaklaşımı, Joris Ivens‟in
Yağmur/Regen/Rain (1929) belgeseli şiirsel yaklaşımı, Borinage, Köprü/The Bridge/De Brug
(1929), Yeni Toprak, İspanya Toprağı, Endonezya Çağrısı ve 400 milyon adlı yapıtları
gerçekçi yaklaşımları ile dikkat çeker. Sovyet yönetmen Diziga Vertov‟un Kameralı
Adam/Chelovek s Kinoapparaton (1929) adlı yapıtı ise gün doğumundan gün batımına kadar
kentteki günlük yaşama ait görüntülerin toplandığı haber filmci yaklaşımıyla hazırlanmış
belgesellerin en önemlisidir. Vertov kamerayı kino-glaz/sinema-göz olarak kullanmış ve
insanın girebileceği her yerden kamerasıyla görüntüler yakalamıştır. Bir belgeseli haber
videosundan ayıran en önemli unsur olan yaratıcı bakış açısı ve yorumu ise kurguya
bırakmıştır. John Grierson‟un ilk ve tek kişisel filmi olan Drifters/Balıkçı Tekneleri (1929)
filmi ise propagandacı yaklaşım ile hazırlanmış önemli bir belgeseldir.
Belgesel sinemada Flaherty ile doğal ve pastoral yaklaşım, Vertov ile güncel ve aktüel
yaklaşım, Grierson ile toplumsal yaklaşım öne çıkmıştır. James Flaherty, Dziga Vertov ve
Joris Ivens‟in belgesel film çalışmaları, Grierson‟un İngiliz Belge Okulunu kurmasıyla
bugünkü değerini kazanmıştır. Belgesel film hangi yaklaşımla çekilirse çekilsin insanlık tarihi
boyunca üretilen tüm bilgi ve birikimi, sonraki nesillere kültürel ve bilimsel bir miras olarak
aktarmanın en güvenilir yolu olmuştur. Belgesellerde güvenilirliği sağlayan unsurlar arasında;
görsel-işitsel belgeler kadar olayın birinci derece tanıkları ve alanında uzman kişilerin sözel
tanıklıkları da önemli yer tutar. Bunun dışında nesnel ve objektif olmaları yani konuya taraf
olan ikinci ve üçüncü kişi/kurum/kuruluşlara da söz hakkı tanımaları güvenilirlikleri açısından
önemlidir.
Paul Rotha‟ya göre belgesel film “selüloidin üzerine kayıt yapılırken gerçekliğin
herhangi bir görünümünün yorumlanması, olaylara dayanan çekimler ya da oluşumlar ile bir
duyum ya da neden yaratma, insanın bilgi ve kavramasını genişletme, ekonomi, kültür ve
insan ilişkilerine yönelik çözümler sunmak ve uyarlama amaçlı yapımlar ortaya koymak”
(2000: 22) olarak tanımlanmaktadır. Ünsal Oskay insanın doğayla ve başka insanlarla
kurduğu ilişkilerin belirli biçiminden kaynaklanan unutmaya, acımasızlığa ve umutsuzluğa
karşı direnen bir sanat formu, sanat alanı (1997: 148) olarak tanımlar belgesel sinemayı.
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Belgesel sinema aynı zamanda “insanların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerinden
doğan, günlük yaşam içindeki çeşitli toplumsal sorunları, olayları ve olguları kayıt eden,
araştıran, çözümleyen; çalışma alanı yaşımın kendisi ve yaşamın gerçekleri olan film türüdür”
(Ulutak, 1988: 110). Amerikan Belgesel Sinemacılar Birliği belgesel filmi “ekonomi, kültür
ve insan ilişkileri alanlarında, mantığa veya duyguya seslenerek, insanların bilgi ve
anlayışlarını daha fazla genişletme isteklerini kamçılayarak, mizansensiz çekimle veya olgular
konusunda dürüst ve gerekçeli olmak koşuluyla-mizansenli çekim kullanarak gerçek‟in tüm
yönlerinin veya her hangi bir yönünün film üzerinde tüm yöntemlerle yazımlanması işlemi”
(aktaran Sakızlı, 2005: 101) olarak tanımlar. Başlangıçta eğlence ve boş zaman etkinliği
olarak izlenen belgesel filmler bugün gelinen noktada önemli toplumsal işlevler yerine
getirmektedir. Yönetmenin bir zaman duymuş olduğu duyguyu, seçtiği biçim aracılığıyla
diğer insanlara aktarmasının bir yolu olan” (Tokoğlu: 2000: 1) belgesel film; bir gerçeği
görünür kılmak, bir olay hakkında duyarlılık yaratmak, bir vakayı tarihe not düşmek,
kamuoyu oluşturmak ve dolayısıyla bireysel/toplumsal/siyasal bir davranış değişikliği
oluşturmak üzere çekilmiş olabilir.
Politik olsun veya olmasın toplumu ilgilendiren ve izleyicinin belki de hiçbir zaman
tanık olamayacağı olayları, belli bir sanatsal bütünsellik içinde görsel-işitsel araçlarla
etkileyici şekilde aktarmayı başaran belgesel filmlerin son yıllarda prestijli ödüller alıyor
olması, belgesellerin güvenilirliği ile de ilişkilidir. Bu değer yükselişi, aynı zamanda belgesel
filmlerin toplum dinamiklerini etkileyebilirliğini de arttırmaktadır.
Belgesel öznesine ait fotoğraf, belge, sözel tanıklıklar ve amatör video kayıtları gibi
gerçeği yeniden üretme araçları, yaratıcı bir yorumla örülerek izleyicinin algısını belirleyecek
bir belgesel akışı oluşturulabilir. Roy Armes (2011), Alain Resnais‟in “sinemayı zamanla
oynama sanatı” (s: 230) olarak tanımladığını söyler ve Guernica filminde geçmiş bir zaman
dilimini yeniden üretirken Picasso‟nun bir tablosunu nasıl kullandığını anlatır. Bir Bask
kasabası olan Guernica‟nın İspanyol iç savaşı sırasında bombalanmasını anlatan tablodan
aldığı farklı ıstırap görüntülerini (s: 231), Picasso‟nun diğer tablo ve heykellerinin görüntüleri,
fotoğraflar ve gazete manşetleri ile yeniden örgüleyen Resnais‟in, tabloda görülen büyük acıyı
görsel bir savaş ağıtı olarak nasıl yaratıcı bir yorumla sunduğunu tarifler. Belgeseli haber
videosundan ayıran şey de yönetmenin özgün bakış açısı ve yaratıcı yorumudur.
Kameranın netliği, objektif seçimi, kameranın konuya olan uzaklığı, açı, ölçek,
kamera hareketleri, ses ve aydınlatma gibi görüntü tasarımının estetik unsurları dışında kurgu
tasarımı da belgeselde özgün bakış açısını ortaya çıkaran ve dramatik etkiyi arttıran önemli bir
unsurdur. Bazı olayların doğası gereği yönetmenler yaratıcı yorumu kurgu yoluyla
oluşturmayı tercih ederken, bazen de plan-sekansa dayanan bir çekimle dramatik etki
oluşturmayı tercih edebilir. Andrew (2010), Flaherty‟nin Kuzeyli Nanook (1923) adlı
belgeselinde, Nanook‟un buzun üzerinde açılan bir delikten fokla mücadelesini dramatik
parçalara bölmeden izleyiciye sunmasını “bu sahneyi dramatik parçalara kesip bölmek, gerçek
olan bir şeyi hayali olan bir şeye dönüştürebilirdi” (s: 263) ifadeleriyle över. Yönetmen
gerçeği dramatik parçalara bölmeden izleyiciye sunabileceği gibi The Internet's Own Boy:
The Story of Aaron Swartz / İnternetin Öz Evladı: Aaron Swartz’ın Hikayesi belgesel filminde
olduğu gibi farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen birbiriyle ilişkili olan bazı parçaları,
belgeleri, olayları, görsel veya işitsel materyalleri toplumsal veya siyasal bir değişim
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yaratmak adına röportajlar aracılığıyla parçadan bütüne doğru dokuyarak da izleyiciye
sorgulayıcı bakış açısıyla sunabilir.
Gerçeği bölmeden sunan plan-sekans çekim tekniği sadece belgesellere özgü bir sinemasal
teknik değildir. Örneğin Rus yönetmen Aleksandr Sokurov’un Russian Ark/Rus Hazine
Sandığı (2002) filmi 99 dakikalık tek bir plan-sekans çekim tekniği ile gerçekleştirilmiştir.
Rusya Devlet Müzesinin salonları arasında müzik, resim ve danslar eşliğinde büyülü bir
atmosferde gerçekleşen kültür, sanat ve tarih şölenini izleyiciye sunan Russian Ark filmi,
baştan sona tek bir planda çekilen ilk film olma özelliğini de taşır.

Farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen bazı olayların izleyiciye etkili bir bütünsellik
içinde anlatılabilmesi, hareketli ve/ya durağan görsel - işitsel ögeler ve sözel tanıklıkların
etkili biçimde kullanılmasına bağlıdır. Belgesellerin; bir gerçeği görünür kılmak, bir olay
hakkında duyarlılık yaratmak, bir vakayı tarihe not düşmek, kamuoyu oluşturmak, bireysel,
toplumsal veya siyasal bir dönüşüme aracılık etmek işlevlerinin yanı sıra bir gerçeği
soruşturmak ve ortaya çıkarmak gibi çok önemli başka bir işlevi daha vardır.
Anadolu Üniversitesi 12. Film Festivali Kitapçığında da yer aldığı gibi yönetmenler
Rob Lemkin ve Thet Sambath, Enemies of The People/İnsanların Düşmanları (2009)
belgeselinde dünyanın en karanlık dönemlerinden birine ışık tutmaya çalışarak 2 milyon
kişinin gömüldüğü ölüm tarlalarını açıklamaya çalışır ve Kamboçya‟da yaşanmış trajedinin
gerçek hikayesini (s: 189) soruşturarak gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır.
Etkileyici dramatik unsurlar belgeselin sinematik öyküleme boyutuna katkı vererek
belgeselin anlatısını güçlendiren yapıtaşlarıdır. Belgesellerde dramatik unsur yaratma
yöntemleri;
Yakın çekim
Öznel kamera kullanarak izleyici ile özdeşlik yaratma
Alan derinliği (Kuruoğlu, 2006: 102)
Röportajlarda dramatik aydınlatma
Röportaj verenin bağlamdan kopartılarak öne çıkartılması
Çekimlerin uygun açı ve ölçekte gerçekleşmesi
Belgesel öznesine ait fotoğraf, video, gazete haberi vb. görselleştirme araçlarının
doğru ve yerinde kullanılması
Uygun seslendirme ve uygun müzik kullanımı
İddiaların delillendirilmesi
Dramatik akışın yaratıcı yorumla dokunması
Canlandırma/grafik/animasyon kullanımı
Ayrıntılarla planların güçlendirilmesi
Etkileyici bir kurgu olarak sayılabilir.
Kurmaca filmlerde geçmişe referansların flashback‟ler ile sağlanması sıkça kullanılan
bir yöntem olmasına karşın bu durum belgesellerde daha çok sözel tanıklıklar, fotoğraflar ve
yazılı belgeler gibi görselleştirme araçları aracılığıyla gerçekleşir. İçeriğin daha anlaşılır
şekilde aktarılması ve dramatik etkinin arttırılması adına canlandırma ve animasyon gibi
yöntemlerle de gerçeğin yeniden üretimi sağlanabilir. Yönetmenliğini Burak Cem Arlıel‟in
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yaptığı 2011 tarihli Türk Pasaportu/Turkish Passport belgesel filmi tarihin tozlu yaprakları
arasında kaybolmuş bir gerçeği ortaya çıkartmaya çalışırken canlandırma yöntemini de
kullanmıştır. Belgesel II. Dünya savaşı sırasında Türk diplomatların çok sayıda Yahudi‟nin
hayatını kurtardığı süreci soruşturur. Belgeler ve sözel tanıklıklar yanı sıra dramatizasyon
tekniğini de kullanan film 2011 Cannes film festivalinde Türklerin Schindler‟i olarak
adlandırılmıştır.
Dijital kitle iletişim aygıtlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak artan amatör ve/ya
profesyonel olsun reel time kamera görüntülerinin kullanımı da belgesellerde dramatik etkinin
arttırılmasını sağlayan araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yönetmen Michael Moore tarafından çekilen Fahrenheit 9/11 (2004) belgesel filmi
George Washington Bush‟un kazandığı başkanlık seçiminin şaibeli olduğu iddiasıyla başlar
ve Başkan Bush‟un asıl amacının 11 Eylül saldırısının ardındaki gerçekleri ortaya çıkartmak
yerine “Irak‟a savaş açmak” olduğu iddiasıyla devam eder. ABD başkanlık seçimleri gibi
önemli bir konudaki karanlık ilişkilerin varlığına ait iddialarını gerek sözel tanıklıklar gerekse
profesyonel video kayıt zenginliğini de ustaca kullanarak delillendiren yönetmen, belgeselin
izleyici üzerindeki etkisini katlayarak 2004 Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye ile
ödüllendirilmiştir. Fahrenheit 9/11 belgeseli festival tarihinin en uzun süreli ayakta
alkışlanan filmi olmasının yanı sıra tüm zamanların en fazla hasılat yapan belgeseli de
olmuştur.
2014 yılında En İyi Belgesel Film dalında Oscar ödülü alan yönetmenliğini Laura
Poitras‟ın yaptığı Citizenfour (2014) filmi National Security Agency (NSA/Ulusal Güvenlik
Teşkilatı) ve Central Intelligence Agency (CIA/Merkezi İstihbarat Teşkilatı) eski çalışanı
Edward Snowden‟ın ifşa ettiği belgelerle NSA‟nın 11 Eylül sonrası izlediği politikalarla özel
hayat sınırlarını ihlal ettiği ve tüm dünyayı izlediği gerçeğiyle izleyiciyi yüzleştirir. Yine tüm
dünyanın sarsıldığı benzer bir konuyu beyaz perdeye taşıyan yönetmenliğini Alex Gibney‟in
yaptığı, We Steal Secrets: The Story of Wikileaks / Sırları Çalıyoruz: Wikileaks’ın Hikayesi
(2013), Julian Assange‟nin sahibi olduğu internet sitesi Wikileaks üzerinden üst düzey gizli
diplomatik yazışmaların sızdırılmasıyla ortaya çıkan devletlerin ve istihbarat örgütlerinin kirli
işlerini anlatan önemli bir belgeseldir.
Ödüllendirilmelerinin yanı sıra gişe başarısı da elde etmiş bu belgesellerin, vatandaşlık
bağı gözetmeden farklı coğrafyalardaki izleyicileri aidiyetlerine ve politik görüşlerine
bakmaksızın ortak bir bilinç içinde buluşturabilme başarıları, insanlığın ortak kültürel ve
bilimsel mirasını sonraki nesillere aktarmanın en güvenilir yollarından biri olmalarıyla
açıklanabilir.
Kamuoyunu ilgilendiren tüm iddialarını görsel-işitsel görselleştirme araçlarıyla
delillendirmesi bu belgesellerin inandırıcılıklarını ve güvenilirliklerini sağlayan ortak
noktalarıdır. Bunun dışında onları değerli kılan gerçekçilik, toplumsallık ve estetik kaygı gibi
unsurlara ek olarak Grierson‟un da söylediği gibi “gerçeği yaratıcı bir biçimde” işleyen
anlatılarıdır.
Belgeseller insanlık tarihi boyunca üretilen tüm bilgi ve birikimi, sonraki nesillere
kültürel ve bilimsel bir miras olarak aktarmanın en güvenilir yolu olmasının dışında toplumsal
dinamikleri harekete geçirerek toplumsal ve siyasal değişikliklere kıvılcım olması açısından
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da önemlidir. Örneğin; yönetmen Can Candan‟ın 2013 yapımı Benim Çocuğum belgeseli,
farklı cinsel tercihleri olan çocuklara anne ve babalarının gözünden bakılmasını öneren
yapısıyla, toplumsal dinamikleri harekete geçirmeyi hedefler. “Benim Çocuğum belgeselinin
yapım, dolaşım ve gösterimleri esnasında özellikle internette alternatif kamusal alanlar
oluşmuş, bu alanlarda yeşeren koalisyonların tetiklemesiyle belgesel ekibi siyasi elitlerle
temasa geçerek LGBT haklarını ana akım söylemlere müdahil etmeye çalışmışlardır” (Koçer,
2015: 208). Belgesel filmler;
Bilgilendirici bir kaynak işlevi görmesi
İnsanlık tarihine ait bilgileri gelecek nesillere aktarması
Kamuoyu oluşturması
Toplumsal hafızanın oluşturulması
Toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesi
Kültürel süreklilik açısından da önemli roller üstlenirler.
Ünsal Oskay, küresel dünyanın temeline yerleştirilmek istenen ve dayatılan yaşama
kültürünün, insanı ele geçirdiği, insanın bütün insansal yetilerini, duygularını, uslamlama
gücünü unutturmak ve onu sistemin tam bir uydusu haline getirmek isteyen bir mantığa
dönüştüğü günümüzde belgesel sinemacıların, gerçekliğin kopuk bir şekilde görünen
parçalarını bir araya getirilmesi ve dünyaya hakim olan yaşam tarzının eksik ve yanlış
olduğunun fark edilmesi için insanlara yardımcı olması gerektiğini (1997: 151) belirtir.
Dijital platformlarda bilimsel bilgiye açık ve özgür erişim hakkı tartışmalarını içeren
The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz / İnternetin Öz Evladı: Aaron Swartz’ın
Hikayesi (2014) belgeseli Aaron Swartz‟ın dehası, fikirleri ve açık erişime bakış açısını
sergileyen biyografik anlatı yapısını çok zengin bir içerikle izleyiciye sunarken, insanlığın
kolektif mirası olan bilginin kilit altında tutularak ticari meta olarak alınıp satılması hakim
görüşünü eleştirir. Bu bakış açısının eksik ve yanlış olduğunun izleyiciye aktarırken
birbirinden bağımsızmış gibi duran gerçeklik parçalarını bir araya getirerek izleyiciye yol
gösterir.
Süha Arın, belgesel anlatılarını yedi kategoriye ayırır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klasik Sözlü Anlatım: Kare dışı bir anlatıcı ile görüntüler sözel olarak desteklenir.
Sözsüz Anlatım: Anlatı sadece müzik ve ses efektleri eşliğinde yapılandırılır.
Görüntü ile Sesi Farklılaştırma: Belgeselin başında, görüntü ve ses kuşağında farklı
şeyler anlatılır; iki kuşak bir süre sonra örtüşür.
Sorunu ya da Konuyu, Belgeselde Yer Alan Kişi ya da Kişilere Anlattırma: Bu
anlatım dilinde bir anlatıcı yoktur, dramatik yapı belgeselin konusu ile ilişkili gerçek
kişilerin anlattıkları ile oluşturulur.
Görünen bir Anlatıcının Kameraya Bakarak Anlatması: Anlatıcı, seyirciyle göz
teması kurarak olayı anlatır.
Açıklayıcı Yazılarla Anlatma: Belgeselde „altyazı‟ ya da „üst yazı‟ olarak kullanılan
bu açıklayıcı yazılar, kısa ve öz olmakla birlikte, görüntü kuşağında yer alır.
Karma Anlatım: İki ya da daha fazla anlatım türü bir arada kullanılır (aktaran Öztürk,
Erişim: 03.01.2017).
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The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz belgeselinde “Sorunu ya da
Konuyu, Belgeselde Yer Alan Kişilere Anlattırma” tekniği benimsenmiştir. Konu
öznesinin açık ve özgür erişime adadığı 26 yıllık biyografisi, çocukluk çağından itibaren önce
aile bireylerine sonra birlikte çalıştığı dijital dünyanın öncü çalışmacılarına, bir dönem
hayatını paylaştığı kız arkadaşına, ABD senatosu senatörlerine, temsilciler meclisi üyelerine,
anlattırılmıştır. Bu sözel tanıklıklar, konu öznesinin yaşarken katıldığı konferans ve
televizyon programlarına ait videolar, ölüm haberlerinin yer aldığı televizyon bültenleri ve
yine konu öznesinin kişisel video kayıtları ile dokunarak güçlü bir yapı oluşturulmuştur. Aron
Swartz‟ın dijital/sanal kamusal alanda yer alan bilginin kolektif bir miras olduğu yönündeki
görüşlerini açıkladığı konferans ve röportajlara ait video kayıtları belgeselin inandırıcılığını
sağlayan önemli araçlardır. Belgeselde çok değerli kamusal bilginin açık ve özgür erişim
kapsamında erişilebilir olması gerektiğinin altı çizilirken belgesel öznesinin ölümünün de
bilgiyi kendi tekelinde tutmak isteyen hükümet yetkililerince ilişkili olduğu iddia edilmiştir.
Kamu kaynakları kullanılarak üretilmiş bilimsel bilginin, telif hakkı ve lisans ücretleri
gibi maddi engeller olmaksızın isteyen herkes tarafından dijital ortam üzerinde ulaşılabilir
olması bedelsiz açık ve özgür erişim hakkı olarak adlandırılmaktadır. Kamu kaynakları ile
finanse edilmiş ve gönüllülük esasına göre üretilmiş sanal kamusal alandaki bilgiye, isteyen
çalışmacının istediği zaman maddi ve manevi hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşabiliyor
olması kamu yararı açısından da çok önemli. Sanal kamusal alana geçmeden önce kamusal
alana değinmek yerinde olacaktır.
1. Kamusal Alan
Kamusal alan (public sphere) kavramını ilk kez gündeme getiren siyaset bilimci
Jürgen Habermas (2003) “Kamusallığın Yapısal Dönüşümü” adlı eserinde kamusal ve kamu
kavramlarının çok farklı anlamlara geldiğini (s: 57) belirtir.
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde kamusal alan kavramı tanımlanmamıştır. Kamu
sözcüğünün anlamı;
1. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
2. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme
olarak tanımlanırken, kamusal sözcüğü de “kamu ile ilgili” şeklinde tanımlanmıştır
(http://www.tdk.gov.tr). Kamu teriminin, bütünün ayrı bir bileşeni olan bireylerin içinde eşit
olarak yer aldığı, genel soyut bir alanı da ifade ettiği söylenebilir.
Kamusal sözcüğü “kamu ile ilgili” olarak tanımlandığına göre kamusal alan için
“kamu ile ilgili alan” çıkarımını yapmak mümkündür. Bu durumda “kamusal alan” kavramı
için halk hizmeti gören devlet organlarının tümü ile ilgili alanlar ve bir ülkedeki halkın
bütünü ile ilgili alanlar olduğu çıkarımı yapılabilir.
Kamusal alan devlet otoritesinin hâkim olduğu alanlar mıdır yoksa tam aksine halkın
özgürce kullanabildiği alanlar mıdır? sorusuna Ercins (2013), devletin gücünün kullanıldığı
yerleri ifade eden “kamu erkinin (otoritesinin) alanı” ile toplumdaki “demokratik katılım ve
eleştirel söylem alanı” olarak düşünülmesi gereken kamusal alanı birbirinden ayırmak ve
farklı düşünmek gerektiğini (s: 298) söyleyerek cevap verir. Birbirinden bu kadar keskin
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çizgilerle ayrılan iki ayrı olgunun da (devlet organları ile ilgili alanlar ve halkla ilgili alanlar)
aynı kavramla tanımlanabiliyor olması, devlet organlarının tümünün varlık sebebinin kamu
oluşu ve kamunun bu organların içinde asli unsur olarak yer alıyor olması ile açıklanabilir
(mi?).
Eren (2005), kamusallığı tarihsel bir gelişme içinde ele alan Habermas‟ın bile,
“kamusal alan” kavramını, net olarak tanımlayamadığını ve kavramın anlamındaki
bulanıklığa işaret ettiğini (s: 98) söyler. Sosyal, işlevsel veya sembolik faaliyetlere bağlı
olarak kamusal alan tarifi değişiklik göstermektedir. Devlet ve toplum arasında bir yerlerde
bulunan kamusal alanın tarifini, özel alandan yola çıkarak yapan Peters ve Cmiel (1997),
kamusalı, “açık, görülebilir, kolektif ve herkesin rahatlıkla girebildiği” yer, özeli ise kapalı,
görünmez, bireysel ve yasak bölge (s: 259-260) olarak belirler. Bu durumda bireylerin evleri
özel alandır. Tam özel alan kapsamı dışında kalan bütün alanların, kamusal alan olduğunu
söylemek
mümkünmüş
gibi
görünürken
Habermas
(2003),
“Kamusallığın Yapısal Dönüşümü” adlı eserinde “Özel alan ile kamu alanı arasındaki ayrım
çizgisi, evin tam ortasından geçer” (s: 63) ifadesi ile kamusal alanın sınırlarını özel alan
sınırları aleyhine olmak üzere genişletir. Dijital/sanal dünyada neredeyse özel alanların
büyük bir kısmının kamusal alanmış gibi varsayıldığı gerçeği karşımıza çıkar.
Kamusal alan kavramını sinema bağlamında değerlendirdiğimizde, sinemadaki
söylemler ve tartışmalar, sinemanın kamusal alana yayıldığı ve sinemanın, kamusal alanda
aktif olan kendi kamuoyunu oluşturmasının mümkün olduğu arasında gidip gelmektedir
(Cengiz, 2015: 23). Sinema bu anlamda temsilin ve algının bir takım ilişkileri içinde
yoğrularak, kendi kamusal alanını oluşturur (Süalp, 1997: 3). Belgesel sinema farklı
coğrafyalardan doğan ve izleyicinin asla tanık olamayacağı farklı öyküleri izleyiciyle
buluşturarak zaman ve mekan sınırı tanımaksızın kamusal bir alan yaratır. Burada kast edilen
izleyicinin belgesel izlerken toplu olarak bulunmuş olduğu fiziki alan değildir. Belgesel
sinemanın kamusal alan boyutu; belki de birbirinden farklı zaman ve coğrafyalarda bulunan
izleyiciye ulaştırılan temsilin izleyici algısı ile yoğrulmasıyla açığa çıkan kolektif bilinç,
tutum ve davranışlarla ortaya çıktığı varsayılan soyut kamusal alandır.
1.1.Dijital/Sanal Dünyada Kamusal Alan
Çağımızın en umulmadık ve inanılmaz buluşu olan internet; bilinen tüm iletişim, yol,
yöntem, kanal ve tekniklerin tamamını içinde barındıran görsel - işitsel ve teknolojik bir
kombinasyondur.
Dünyadaki tüm bilgisayarların bir ağla birbirine bağlı olduğu ve bilgi alışverişi yapabildiği bu
teknolojik ağ veya siber dünya, Citizenfour (2014) belgeselinin de iddia ettiği gibi bireysel
özgürlüklerin kısıtlandığı, hükümet ve şirketlerin gizli bir gözleme/dinleme ağı tesis ettikleri
savına rağmen bir internet uygarlığına dönüşmüştür. Bu internet uygarlığında yer alan, edevlet, e-öğrenme, e-sağlık, e-posta, e-alışveriş, e-sınav, e-kütüphane, e-gazete, e-banka, ebelediye benzeri pek çok uygulamayı bedelsiz olarak kullanabilmek için internet uygarlığının
bir tür nüfus cüzdanı sayılabilecek kullanıcı adı ve şifreler kullanmak yeterlidir.
Yeni medyanın multimedya özellikleri ve etkileşimli yapısı bireylerin kendini özgürce ifade
edebilmelerini sağlamakta ve kamusal alanın (Altın, 2013: 127) zaman ve mekandan bağımsız
olarak sınırları da genişlemeye devam etmektedir. Kullanıcı adı ve şifreler ile bir tür dijital
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vatandaşlık oluşmakta ve bu yolla bireyler, alışveriş yapabilmekte, banka işlemleri
gerçekleştirmekte, vergi yatırabilmekte, kütüphanelerden yararlanabilmekte, hastaneden
randevu alabilmekte, laboratuvar sonuçlarını internet üzerinden öğrenebilmekte hatta hekime
muayene dahi olabilmektedirler.
Tanılır (2003), İnternet Çağı: Yeni bir Medeniyete - Siberia‟ya Doğru Mu? adlı
bildirisinde Frances C. Cairncross‟un The Death of Distance (1997), adlı yapıtında bu durumu
mesafenin ölümü olarak tanımladığını ve internet‟in bir ruhsat veya izin gerektirmeksizin
serbestçe herkes tarafından kullanılabilecek bir kamusal alan (s: 2) olduğunu söyler. Herkesin
serbestçe kullanabileceği bu kamusal alanda yer alan kamusal bilgiye de dileyen herkesin açık
ve özgür erişim kapsamında ulaşabilir olması gerekir.
Tamamen gönüllülük esasına göre üretilmiş ve bilgiyi üretenin hiçbir ücret talep
etmediği akademik çalışmalarda telif korumasından ya da telif hakkı sahiplerinden söz etmek
mümkün değildir. Bu nedenle kamu kaynakları ile gönüllülük esasına göre üretilmiş, yine
gönüllülük esasına göre hiçbir ücret talip edilmeden hakem değerlendirmesinden geçmiş
akademik bilginin kamusal bilgi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla kamusal
alanda yer alan bu bilgiye isteyen herkesin açık ve özgür erişim kapsamında erişebilmesi
kamu yararı için gerekli olduğu kadar zorunludur da.
1.2.Sanal Kamusal Alanlara Açık Erişim Hakkı
Açık erişim; bilimsel araştırma sonuçlarının, zaman ve mekân sınırlılığı olmaksızın
kullanıcıların “ücretsiz” olarak ulaşabileceği dijital ortamda depolanması (Dilek-Kayaoğlu,
2006: 36) anlamına gelirken aynı zamanda kolektif bir miras olan bu kamusal bilgiye
ulaşırken telif hakkı ve lisans ücretleri gibi engellerin de aşılması anlamına gelir.
2002 yılında Budapeşte‟de Açık Erişim Girişimiyle önemli iki karar alınmıştır.
1. Araştırmacıların hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerini, dileyen herkesin
dilediği zaman ulaşarak bedelsiz yararlanabilmesi adına internet üzerinde yayınlama hakkının
yayıncılar tarafından kabul edilmesini sağlamak.
2. Araştırmacıları, makalelerini değişik çözümlerle finanse edilmiş hakemli açık erişim
dergilerinde yayınlamaları yönünde teşvik etmek.
Budapeşte Açık Erişim Girişimi dışında sonraki birkaç yıl içinde açık erişimle ilgili
birçok bildirge yayınlanmıştır. Bazılarına Türkiye‟nin de imza koyduğu bu bildirgelerde açık
erişim ile ilgili girişimler desteklenmiştir. ABD, İngiltere, Portekiz gibi çeşitli ülkelerdeki
üniversiteler, kamu kaynakları ile desteklenen araştırmalardan üretilen yayınların ücretsiz
olarak herkesin erişimine açılmasını ilgili yayın şirketlerine önermeye (Tonta 2006: 2, 3)
başlamışlardır. Böylece kamusal bilgi olarak değerlendirilen akademik çalışmalara dileyen
herkesin bedelsiz ulaşma hakkının tesisi yönündeki beklenti de yükselmiştir.
Yayın ve bilimsel kurulların akademi içinden çıktığı, editörlerin de bunlar arasından
seçildiği bir akademik piyasa ortamında, bilimsel bilgiyi bedelsiz üreten aynı zamanda kendi
ürettiğinin tüketicisidir de… Halkın vergileriyle yani kamu fonlarıyla desteklenen
akademik/kamusal bilgiye erişmek internetin ağ biçimindeki yapısı nedeniyle teknolojik
olarak çok kolaydır.
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1.3.İnternet Aktivizmi/Siber Aktivizm
Sosyal paylaşım siteleri siber aktivizmin temellerinin atıldığı ortamlar olmuştur.
İnsanlar duygu ve düşüncelerini sosyal ağların sanal kamusal alanlarında birbirleri ile
paylaşmakta ve tartışmaktadır. Toplumsal veya siyasi değişim oluşturabilmek için benzer
düşünceleri taşıyan kullanıcılar sanal dünyanın dijital vatandaşlık kimliği sayılan kullanıcı adı
ve şifrelerle sanal kamusal alanlarda bir araya gelerek gruplar oluşturmaktadır. Öne çıkan
konularda kamuoyu yaratarak toplumsal veya siyasal değişiklik yaratacak siber aktivitelerde
bulunmakta ve zaman zaman da bu aktiviteleri internet üzerinden örgütleyerek fiziki kamusal
alanlara taşımaktadırlar. The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz / İnternetin Öz
Evladı: Aaron Swartz’ın Hikayesi belgeselinde yer aldığı gibi Aaron Swartz‟da internet sansür
yasaları PIPA ve SOPA‟ya internet ortamında başlattığı siber aktivizm ile muhalefet ederek
yasa tasarılarının iptalini sağlamıştır.
1.4.Siber Suçlar, Hukuk ve Yasal Düzenlemeler
İnternetin ağ biçiminde yapısı ve ulusal sınırları ortadan kaldıran dijital vatandaşlık
sebebiyle her kullanıcıya eşit mesafede oluşu, kullanıcıların sosyo-kültürel durumlarının
çeşitlilik göstermesi, suç kapsamına giren fiillerin belirlenmesini ve hukuki yaptırım
kriterlerinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır.
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bir taraftan insan hayatını
kolaylaştırırken diğer yandan da bilgiye erişim ve bilgiyi yayma konusundaki farklı
yaklaşımlar sonucu sanal ortam suçlarının gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Siber suç,
suçun fail ya da failleri tarafından bilişim sistemi kullanılarak başka bir bilişim sisteminin
güvenliğini, buna bağlı verileri ya da kullanıcısına yönelik işlenen suçtur (Köse ve Köse,
2013: 105-106). Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi‟nin dördüncü maddesi, “bilgisayar
verisine hakkı olmadığı halde, bilerek ve isteyerek zarar verme, silme, bozma,
değiştirmeye ya da ortadan kaldırma fiilleri işlenmesini” suç olarak tanımlamıştır. Yine
aynı sözleşme‟nin 5. maddesinde de "veri yükleyerek, aktararak zarar vererek, silerek,
bozarak, değiştirerek veya müdahale ederek bilgisayar sisteminin kullanımında hakkı
olmadığı halde bilerek ve isteyerek bilgisayarın sisteminin çalışmasını sekteye uğratma”
suç olarak tanımlanmıştır (www.kolluk.org Erişim Tarihi: 06.08.2016).
The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz belgeselinde, internetin dahi
çocuğu Aaron Hillel Swartz‟ın kurduğu düzenekle bir yayın şirketinin arşivinden bilimsel
makaleleri harici belleklere indirmesinin devlet tarafından suç kapsamda değerlendirildiği
belirtilmektedir. Belgeselde bilgisayar verilerinin tahrip edilmediği, yeni veriler girilmediği,
verilerin erişilmez kılınmadığı, sistemin işlemesine engel olunmadığı, satılmadığı ve çıkar
amaçlı kullanılmadığı “sadece harici belleklere kopyalandığı” belirtilmektedir. Sanal kamusal
alanda, kamu kaynakları ile üretilmiş ve insanlığın ortak mirası olan kamusal bilgiye her
bireyin serbestçe erişim hakkının olduğu gerekçesiyle bu suçun oluşmadığı iddia
edilmektedir.
Federal Ceza Kanunu‟nun 1030. maddesinde, “ABD hükümetine zarar vermek veya
başka bir ülkeye yarar sağlamak amacıyla savunma ve dışişlerine ait tasnif edilmiş ve gizlilik
dereceli bilgiye izinsiz olarak erişmek, finansal bir kurumun finans kayıtlarına veya tüketici
bilgilerine ulaşmak veya bunları kullanmak amacıyla bir bilgisayara hukuka aykırı olarak
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girmek” cezalandırılan bir fiil olarak düzenlenmiştir. Ayrıca devlet kurum veya teşkilatlarınca
veya hükümet tarafından kullanılan bir bilgisayara yetkisiz erişmek de suçtur (Yılmaz, 2011:
64-65).
Yılmaz (2011), 5237 Sayılı TCK‟nın 244. Maddesinde Düzenlenen Bilişim
Alanındaki Suçlar makalesinde bilişim suçlarını;
Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme, Değiştirme veya
1.
Başka Yere Gönderme Suçu
2.

Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Yarar Sağlama Suçu (s: 63, 85)

olmak üzere iki ayrı başlık altında inceler ve “Kişilere karşı işlenen suçlar ile banka veya
kredi kurumlarına ve kamu kurumlarına yönelik işlenen suçların cezaları arasında ayrıma
gidilmesi anlamlıdır” (s: 95) saptamasını yapar.
Siber terörü Özcan (2004), “Hukuken yetkili kılınmış görevlilerin eylemleri dışında,
siber sistemlere karşı girişilen ve kişi veya kişilerin ölümü veya yaralanması, kamu düzeninin
bozulması veya önemli ekonomik zarar veya mallara karşı önemli zararlara neden olması
muhtemel olan şiddet, bozma ve engelleme eylemlerinin kasıtlı şekilde yapılması veya
yapılacağı tehdidi” (s: 309) olarak tanımlar.
Elektronik sistemlerin içine izinsiz girerek şifrelerinin kırılması, sistemlerin devre dışı
bırakılması, veri trafiğinin kesintiye uğratılması belli bir sosyal veya siyasal amacı
gerçekleştirmek için yapılabileceği gibi toplumsal baskı ve korku yaratmak amacıyla da
yapılabilir. İnsanlığın kolektif mirası olan bilimsel çalışmaların, sanal kamusal alanda kilit
altında tutulmasının haksızlık olduğunu iddia eden Aaron Swartz‟ın bedelsiz açık ve özgür
erişim amacıyla yaptığı faaliyet siber aktivizm kapsamında mı değerlendirilmelidir? Ya da
siber terör mü sayılmalıdır? Yoksa savcı Stephen Heymann‟ın Hacker operasyonları ile ilgili
bir televizyon kanalına verdiği röportajdaki “hırsızlık hırsızlıktır, bilgisayar komutuyla ya da
levye ile doküman, veri ya da dolar almak aynı şeydir” bakışıyla hırsızlık olarak mı
değerlendirilmelidir?
2. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı
Film, bir internet dâhisinin dijital dünyaya yön veren çalışmalarının aktarıldığı
belgesel yönünün yanı sıra insanlığın ortak kültürel mirası olan bilimsel bilgiye açık ve özgür
erişim hakkını da tartışmaya olanaklı kılması açısından da önemli. Film ücretli akademik
yayın kaynağı JSTOR‟un arşivinde bulunan makaleleri, kurduğu bir düzenekle harici
belleklere indirdiği için hakkında dava açılan Aaron Swartz‟ın, bilginin verdiği gücü tekelinde
bulundurmak isteyenler tarafından öldürüldüğü iddialarını, birbirinden kopuk gibi görünen
gerçeklik parçaları arasında güçlü bağlar kurarak delillendirmektedir. Bunun yanında
toplumsal dinamikleri sorgulayan ve bir gerçeği soruşturan anlatı yapısıyla da önemlidir.
Belgesel baştan sona izlenerek deşifresi yapılmıştır. Sanal kamusal alanlara açık erişim
hakkı ile ilgili literatür taraması yapılarak bu yönde yapılmış girişimler (konunun çok
kapsamlı olması nedeniyle) ana hatları ile çalışmanın çerçevesine alınmıştır.
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Açık erişim, bilim insanları tarafından üretilmiş akademik çalışmalara kamusal bilgi
olması dolayısıyla engellenmeden ve hiçbir ücret ödemeden dijital ortamda kamu tarafından
erişilebilirliği ifade eder. Bilim insanları tarafından kamu yararı için üretilen akademik bilgi,
gönüllü hakemler tarafından gönüllülük esası çerçevesinde bedelsiz olarak değerlendirilmekte
ve akademik yayın kuruluşları tarafından yayınlanmaktadır. Makale yazarları telif hakkı talep
etmedikleri halde bazı yayın kuruluşları bu makaleleri ancak belli bir ücret karşılığında
erişime açmaktadır. Akademisyenler tarafından üretilen akademik bilgi yayın şirketleri
tarafından yıllık abonelik sistemi ile üniversitelerin kütüphanelerine yani bilgiyi bedelsiz
üretmiş ve bedelsiz olarak hakemliğini yapmış olan akademisyenlerin erişimine belli bir ücret
karşılığında açılmakta ya da belli bir ücret karşılığı satışa sunulmaktadır.
The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz / İnternetin Öz Evladı: Aaron
Swartz’ın Hikayesi (2014) belgeselinin dijital platformlarda bilgiye bedelsiz açık ve özgür
erişim hakkını savunan yorumlayıcı-açıklayıcı anlatı tarzı ekseninde, bilgiye erişimdeki
devrimsel nitelikteki hız ve dijital çağın getirdiği sınırsız olanaklar da dikkate alınarak, bu
çalışmanın bilgiyi kilit altında tutarak gücü tekelinde bulundurma bakış açısı yerine bilginin
paylaşılarak çoğaltılması anlayışının inşası yönünde ortam oluşturacağı umulmaktadır.
3. Brian Knappenberger ve Filmleri
Yönetmenin teknoloji, finans, politika ve kültür dünyasının yaratıcı - yenilikçi
kariyerlerini araştıran belgesel serisi Bloomberg Game Changers 2010 tarihlidir. Diğer filmi
2012 tarihli We Are Legion - The Story of the Hacktivists bir grup (Anonymous) hacktivistin
küresel bir harekete dönüşen nefes kesici serüveninin anlatıldığı bir belgeseldir. Hem
senaristliğini hem de yönetmenliğini yaptığı 2014 tarihli Amerika buz hokeyi engelli takımını
konu alan Ice Warriors: USA Sled Hockey belgeseli de dahil olmak üzere yönetmen
Discovery Channel, Bloomberg‟e çok sayıda belgesel film üretmiştir. Brian Knappenberger„in
hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yaptığı 2014 tarihli The Internet's Own Boy: The
Story of Aaron Swartz belgeseli 2015 yılı Akademi ödüllerinde en iyi belgesel dalında aday
gösterilmiştir. Film, yazılım geliştirici, yazar ve internet acktivisti Aaron Hillel Swartz‟ın 26
yıllık kısa hayatını adadığı bilgiye bedelsiz açık erişim hakkını savunmaktadır.
The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz (2014) belgesel filmi önce ücretli
olarak gösterime sunulmuş ancak daha sonra bunun Aaron Hillel Swartz‟ın savunduğu
ilkelere ters olduğu fark edilerek yapımcıları tarafından kâr amacı güdülmediği sürece telif
hakkı gözetilmeksizin açık ve özgür erişim kapsamında gösterilmesine karar verilmiştir.
4. The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz (2014) Belgeseli
Türkçeye İnternetin Öz Evladı Aaron Swartz’ın Hikayesi olarak çevrilen belgesel
filmin yönetmeni olan Brian Knappenberger, aynı zamanda filmin senaryosunu da yazmış.
Amerika yapımı 105 dakikalık biyografik belgeselde Aaron Hillel Swartz‟ın bilgiye bedelsiz
erişim hakkı savunuculuğunun yanı sıra internet sansür yasaları PIPA ve SOPA ya karşı
vermiş olduğu mücadele de anlatılmaktadır.
Henry David Thoreau‟nun “Adil olmayan yasalar mevcuttur. Onlara itaat etmekle mi
yetinelim? Değiştirmek için mücadele edip değişene dek itaat mi edelim? Yoksa bir an evvel
ihlâl mi edelim?” sözleri ile açılan belgesel toplumsal dinamikleri harekete geçirmeyi öneren
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etkileyici jeneriğiyle giriş yapar. Fonda izleyiciyi gerilimli bir bekleyişe sürükleyen müzik yer
almaktadır.
Aaron Swartz 2009 yılında Amerikan Federal Mahkemelerinde görülen davalara
ilişkin, sayfa başına 10 sent ödenerek satın alınabilen kamuya ait belgeleri PACER veri
tabanından indirerek yaklaşık 2.7 milyon mahkeme belgesini internette yayınlar. 2011 yılında
ücretli akademik yayın kaynağı JSTOR (Journal Storage) arşivinde bulunan makaleleri, MIT
(Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesinin bilgisayarlarını kullanarak kurduğu
bir düzenekle harici belleklere indirir. Aaron Swartz‟ın hakkında siber terör gerekçesiyle 35
yıl hapis ve bir milyon dolarlık ceza davası açılır. 26 yaşındaki Aaron Swartz henüz dava
sonuçlanmadan arkasında pek çok soru işareti bırakarak 11 Ocak 2013 tarihinde hayata veda
eder. Ölüm nedeni kayıtlara “kendini asarak intihar” olarak geçer.
Belgesel sosyal haber ve eğlence sitesi olan Reddit‟in kurucularından birinin ölü
olarak bulunduğu bilgisini veren televizyon haber görüntülerinin yer aldığı etkileyici giriş
sekansıyla başlar. Aaron Swartz‟ın doğduğu Highland Park kasabası görüntülerinin üzerine
düşen televizyon haber spikerinin “internetin en parlak ışıklarından biri sevenlerine veda etti.
İnternet aktivistleri yas içinde” cümleleri ile A. Swartz‟ın internet dünyasında ne kadar
önemli bir figür olduğunun altı çizilir.
A. Swartz‟ın yaşamından kesitler sunan kişisel video kayıtları ve röportajlarla
ilerleyen belgesel onun bir dahi olduğunu ve devletin gizliliğini zedelediği algısı nedeniyle
başkalarına da ibret olması için devlet tarafından öldürüldüğünü iddia etmektedir.
“Büyürken etrafımda doğal olarak gördüğüm şeylerin aslında yanlış olduğunu ve
bunların değiştirilmesi gereken şeyler olduğunu fark ettim ve bu farkındalığın geri dönüşü
yoktu” ifadesi onun etrafında yanlış bulduğu şeyleri düzeltmekteki kararlılığını
göstermektedir. Bu kararlılık internetteki kamusal bilgiye açık ve özgür erişim hakkı
konusunda somutlaşır. Kişisel video kayıtları aracılığıyla izleyicinin gözlerinin içine baka
baka kendini ifade etme olanağı bulan belgesel öznesi, düşüncelerini birinci ağızdan
izleyiciye ulaştırarak belgeselin dramatik etkisini de arttırır. 12 yaşında iken insanların içine
bilgi ekleyip diğer insanlarla paylaşabilmesi için tasarladığı The Info adlı internet sitesi ile
okul müsabakasında birinci olarak Cambridge Üniversitesinden ödül alır.
Henüz 12-13 yaşlarındayken yetişkinlerin çalıştığı programlama topluluklarıyla
birlikte çalışmaya başlar. İzleyici sıra dışı bir çocuğun bilgisayar programcılığı ve internet
üzerine dahice çalışmalar yapan bir gence dönüşmesine hayranlık içinde tanıklık ederken
video kayıtları, röportajlar ve belgeler bu tanıklığa yol açan araçlar olarak kullanılır.
Bugün tüm dünyanın kullandığı www‟nin (World Wide Web) mucidi Tim BernersLee hayranlıkla onun, dünyayı daha iyi ve çalışır hale getirmeye çalıştığını, söyler. Sanal
kamuoyunun tanıdığı isimlerin yaptığı tanıklıklarla; Aaron Swartz‟ın paylaşımcı, katılımcı,
değişimci, yenilikçi ve icatçı yönlerinin delillendirilmesi de belgeselin inandırıcılığını ve
güvenilirliğini arttıran hususlar arasında dikkat çekmektedir.
Mevcut “telif sistemi” ile internetin sunmuş olduğu “sınırsız bilgiye bedelsiz ulaşma olanağı”
çatışmasından doğan kaos onun tüm dikkatini bu konuya vermesine neden olur.
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Ekran alıntısı-1: Lawrance LESSIG - Hukuk Profesörü

Ekran alıntısı-2: Aaron Swartz Creative Commons
launch - 2000 konferans konuşması

Harward‟da hukuk profesörü olan Lawrence Lessing ile tanıştığında profesör anayasa
mahkemesinde telif haklarına karşı mücadele etmektedir. Teknolojiden iyi anlayan Aaron
bilgisayar üzerinde lisanslama işleminin basitçe yapılabilmesi için çalışmalar yaparak
teknolojiyi daha mükemmel hale getirmeye çalışmaktadır. Lessig röportajında, Aaron‟un
kürsüde konuşurken ekranı açtığında arkasında yüzünün görünmeyeceği kadar küçük yaşta
katıldığı toplantılarda, onun ağzından çıkan her cümleyi yetişkinlerin nasıl dikkatle
dinlediğini anlatır. Kurucusu olduğu internet sitesi Reddit‟i henüz 19-20 yaşlarında iken bir
milyon dolardan fazla bir bedelle satar. 90‟lı yıllarda Tim Berners-Lee‟nin mucidi olduğu
www‟i ücretsiz dağıtmasından çok etkilenmiştir. Bu ücretsiz dağıtım, teknolojinin ve
internetin bugün kullanılan şekilde ağ yapısının hızla gelişmesine neden olmuştur. Aynı
şekilde kamusal bilgiye bedelsiz, açık ve özgür erişim de insanlığın hızla gelişmesi için
kaçınılmaz olarak zorunludur.
“Dünyayı olduğu gibi kabullenmemenin çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Sana verilene
eyvallah demeden, yetişkinlerin, ailenin
söylediklerini her zaman sorgulamalısın”
mesajını yakın planda izleyicilerin gözlerinin
içine bakarak verirken kendi hayata bakışı
açısını ve mücadeleci yönünü de gözler önüne
sermektedir.
Ekran alıntısı-3: Kişisel video kayıtları

Swartz bütün enerjisini kamusal bilgiye açık ve
özgür erişim projelerine harcar. Bunlardan biri
de Open Library projesidir. Kütüphanelerde
kapalı kalan bilgi hazinelerine kolayca
ulaşabilmenin çok önemli olduğunu söylediği
çeşitli konferanslar verir. Bu kültürel mirası bir
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şirketin tekeline bırakmak onun gözünde korkutucu bir durumdur.
Ekran alıntısı-4: Open Library konferansı

16 Ekim 2010 tarihinde Illionis üniversitesinde verdiği konferansta büyük
üniversitelerin JSTOR, Thomson vb. büyük firmalara erişim ücretleri ödediğini fakat
dünyanın geri kalanının erişim ücreti ödeyemediği için akademik bilgiye ulaşamıyor
olmasının haksızlık olduğunu söyler. Vatandaşların vergisi ve devletin ayırdığı bütçeyle
ortaya çıkan insanlığın ortak bilimsel mirası olan bilgi hazinesini okuyabilmek için Elsevier
gibi yayıncılara tekrar ödeme yapılmasını haksızlık olarak görmektedir.
Verdiği konferanslardan birine ait video kaydında “..bu dokümanlardan bazıları
aydınlanma döneminden kalmadır. Birisi akademik bir yayın ortaya çıkarttığında taranır ve
bu şekilde dijital koleksiyonlara girer. Bu bize ilginç ve bilimsel işler ortaya çıkaran
insanlardan kalan bir miras. Halka ait. Ulaşılabilir olması gereken bir miras. Fakat kar
amacı güden şirketler tarafından en yüksek karı elde edecekleri şekilde kilit altına alınarak
internete koyulmaktadırlar.” ifadeleri ile açık ve özgür erişim talebinin gerekçelerini de
açıklar.
Ulaşılabilir olması gerekirken kilit altında tutulan halka ait bu bilgi mirasının, kâr
amacı güden şirketler tarafından ücret karşılığı erişime açılması başka bir deyişle telif ve
abonelik ücreti nedeniyle bazılarının bu bilimsel mirastan mahrum olması kabul edilebilir bir
şey değildir onun için. Akademik yayın ve makalelerin yani insanlığın tüm bilgi birikiminin
depolandığı online açık erişimli bir kütüphane hayali kurar. Kamusal alandaki kamusal
bilgiye, açık ve özgür erişim konusunda kararlıdır.
Bu çarpıcı konunun işleniş biçimi ile de belgesel güçlü bir anlatıma sahiptir. Çeşitli
video kayıtları, güçlü sözel tanıklıklar, istatistiki veriler, grafikler, fotoğraflar, dijital veri akışı
görselleri, güvenlik kamerası kayıtları ve hayatta olmamasına rağmen konu öznesinin açık anlaşılır şekilde savını kendi ağzından izleyiciye ileten kişisel video kayıtları gibi anlatı
bileşenlerinin yüksek ritimli örgüsü ile etkileyici ve sürükleyici bir anlatı dili ortaya çıkmıştır.
ACLU Teknoloji Müdürü Christopher Soghoian “Üniversite ya da halk tarafından
parası ödenmiş bir araştırmacı, araştırma, düşünme, deney gibi tüm süreçler bittikten sonra
ortaya çıkan ürünü telif hakkı talep etmeksizin yayıncı bir şirkete teslim eder. Tamamen
gönüllü emek üzerine kurulmuş bir ekonomi. Kaymağı, en tepedeki yayımcı şirket yer”
görüşünü dile getirmektedir. Siber dünyanın yakından tanıdığı internet arşivi ve dijital
kütüphane kurucusu Brewster Kahle de “…kamusal alana kamunun erişimi yoktur. Kamusal
alan herkes tarafından erişilebilir olmalıdır fakat kilit altındadır. Aaron’un özel olarak
ilgilendiği konulardan biri de kamusal alana kamusal erişimi getirmektir. Onu bu kadar çok
belaya sokan şey de buydu” görüşünü öne çıkartır.
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Ekran alıntısı 3: Röportaj planları

Kongre üyesi Zoe Lofgren‟in röportajında “Dolandırıcılığın dik alası. İngiltere’deki
yayıncılardan biri geçen yıl üç milyar dolar kar etti. Ne vurgun ama” sözleri dikkat çeker.
Birleşik Krallık Avam Kamarası Bilim ve Teknoloji Komitesi‟nin raporunda “Başka hangi
işte müşterilerden alınan mal gene aynı müşterilere müthiş fiyatlarla satılır ve kalite kontrolü
de gene aynı müşteriler tarafından yapılır?” (House of Commons, Select Committee on
Science & Technology Tenth Report, 2004, aktaran Tonta, 2006, s: 2) ifadesindeki benzerlik
de dikkat çekicidir. Anlatıyı oluşturan röportajlar, Aaron Swartz‟ın bakış açısını destekler
nitelikte olmasına rağmen hiçbir röportaj birbirinin tekrarı değildir ve hepsi de izleyiciye yeni
bir bakış açısı ve yeni bir bilgi sunar. Görüntülerin altında röportajlar yerini dış sese bırakarak
yeni bir bilgi veren başka bir anlatı bileşenine geçiş yapılmıştır. Tüm başlıklar izleyicinin ilgi
ve merakını yüksek düzeyde tutan bir ritimle bütünü oluşturacak şekilde kurgulanmıştır.
Açık erişim hakkındaki bir konferansta JSTOR‟u bedelsiz açık erişime açmanın 200
milyon dolara mal olacağını öğrenmesi üzerine kullandığı Ghost Laptop ile bütün verileri
harici belleklere indirmeye başlar, yakalanır ve tutuklanır. Hikayede küçük bir yer işgal
etmesine karşın her nedense Aaron hedef olarak JSTOR‟u seçmiştir.
Kırkdördüncü dakikada Patriot yasasından faydalanarak “Elektronik Suçlar Görev
Kuvvetleri” oluşturulması kapsamında Başkan Bush‟uh yaptığı açıklamadaki „….şu an
önümde bulunan yasa tasarısı modern teröristlerin ortaya çıkardığı tehlikeleri de hesaba
katıyor” ifadesinin yer aldığı haber videosu ile konunun siyasi erk boyutu da belgeselin içine
ustaca yerleştirilmiştir. Konunun devlet bazında yarattığı rahatsızlık Savcı Stephen
Heymann‟ın Hacker operasyonları ile ilgili bir televizyon kanalına verdiği röportajdaki
“hırsızlık hırsızlıktır, bilgisayar komutuyla ya da levye ile, doküman, veri ya da dolar almak
aynı şeydir” görüşü ile siyasi erke ait resmi bakış açısındaki katı tutum pekiştirilmektedir.
Köşe yazarı David Sirota seksen ikinci dakikadaki röportajında, Aaron H. Swartz davasının,
Obama yönetimince siyasi bir tehdit olarak görülen “sanal kamusal alan aktivistlerinden
oluşan gruba gözdağı” niteliğinde olduğunu ve Aaron‟un ibret olsun diye cezalandırılmak
istendiğini söyler. Baba Swartz da savcı Steve Heymann‟in Aaron‟un sabıkası olmamasına
rağmen hapis cezası talebinden vazgeçmeyiş nedenlerinin bu davanın caydırıcılık teşkil
etmesi adına olduğunu söylediğini ifade etmektedir. Böylece belgesel yapmış olduğu güçlü
alan araştırması ve video haber arşiv taramaları ile farklı zaman ve mekanlarda gerçekleşmiş
birbiriyle bağlantılı parçaları birleştirerek başlangıçta savladığı “öldürüldü” iddiasına ulaşacak
şekilde bütünü oluşturmuştur.
Ölümünden önce verdiği son röportajda internete iki ayrı bakış açısı olduğunu söyler.
Bunlardan ilki, internetin muhteşem bir şey olduğu ve kullanıcıyı özgürleştirdiği… İkincisi
ise internetin bireyleri gözetlemek ve baskı kurmak için pek çok araç sunması… Aaron H.
Swartz her iki bakış açısının da doğru olduğunu ve uzun vadede hangisinin kalıcı olacağının
tamamen kullanıcılara bağlı olduğunu düşünmektedir. Citizenfour (2014) belgeselinin öznesi
Edward Snowden‟ın “halkı, onlar adına ne yapıldığı ve onlara karşı ne yapıldığı konusunda
(http://www.ensonhaber.com/edward-snowden-suca-bulasmasaniz-dabilgilendirmek…”
takiptesiniz-2014-04-09.html, Erişim: 29.12.2016) gerekçesiyle ifşa ettiği yazışmalarda da
internetin bireyleri gözetlemek ve baskı kurmak amacıyla geldiği tehlikeli boyut gözler önüne
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serilmektedir. Edward Snowden‟ın internet gözlemelerini ifşası olayından yıllar önce,
casusluk programları hakkındaki endişelerini dile getiren Aaron Swartz‟a göre gizlilik, gücü
elinde tutanların gücünü daha da arttıran bir unsurdur. Aaron‟un indirdiği makaleleri satmak
ya da güç elde etmek gibi bir düşüncesi yoktur aksine kamusal alandaki kamusal bilginin
hiçbir ücret ödemeden kamu tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamayı ve bu gücü paylaşmayı
istemektedir.
Wikileaks‟ın diplomatik mesajlaşmaları ifşa ederek devletleri güç duruma düşürdüğü,
siber aktivitelerin giderek arttığı, Anonymous‟un sokağa indiği ve protestoların yükseldiği,
yani dijital dünyaya ait karmaşaların ülke gündemini ciddi olarak meşgul ettiği bulanıklık
içinde Temmuz 2008‟de İtalya‟da yazılmış ve altında Aaron Swartz‟ın imzası bulunan “Açık
Erişim Manifestosu” ortaya çıkar. Aaron Swartz‟ın kardeşi Ben Swartz‟ın sesinden
belgeselde yer alan manifesto metni şöyledir:
“Bilgi güçtür. Fakat her zaman olduğu gibi bu gücü kendine saklamak isteyenler var.
Yüzyıllarca dünyanın her yanında, kitaplar ve dergilerde yayınlanmış bütün bilimsel ve
kültürel mirasın giderek daha fazlası dijital ortama aktarılıyor ve bir avuç özel şirket
tarafından kilit altına alınıyor. Dışarıda bırakılanlar, bu sırada siz de boş durmuyordunuz.
Çatlaklardan gözlüyor, çitlerden tırmanıyor ve yayıncıların kilit altına aldığı bilgileri
özgürleştirerek arkadaşlarınızla paylaşıyordunuz. Ama bütün bu eylemler karanlıkta,
yeraltında gizlenerek ilerliyordu. Hırsızlık veya korsanlık denildi, sanki bir bilgi hazinesini
paylaşmak bir gemiyi soyup mürettebatı öldürmekle ahlaken eşdeğermiş gibi. Fakat
paylaşmak ahlaken yanlış değildir. Aksine paylaşmak ahlaki bir buyruktur. Adil olmayan
yasaları izlemek adaletli olamaz. Aydınlığa çıkmanın, büyük sivil itaatsizlik geleneğimizle,
kamusal kültürümüzün şahsi gaspına karşı olduğumuzu ilan etmenin zamanı gelmiştir.”
“Adil olmayan yasaları izlemek adaletli olamaz” ifadelerini içeren ve sivil itaatsizlik
öneren bu manifesto siyasal erki ürkütür. Aaron Swartz‟ın Açık Erişim Manifestosunda yer
alan “…sanki bir bilgi hazinesini paylaşmak bir gemiyi soyup mürettebatı öldürmekle ahlaken
eşdeğermiş gibi. Fakat paylaşmak ahlaken yanlış değildir. Aksine ahlaki bir buyruktur” bakış
açısı ile savcı Stephen Heymann‟ın, bir televizyon kanalına verdiği hacker operasyonları ile
ilgili röportajındaki “hırsızlık hırsızlıktır, bilgisayar komutuyla ya da levye ile… Doküman,
veri ya da dolar almak aynı şeydir” bakış açısı arasındaki zıtlık da görünür olmaktadır.
14 Temmuz 2011 de Swartz, 35 yıl hapis cezası artı 3 yıllık gözetimli salıverilme ve
bir milyon dolara kadar para cezası istemiyle yargılanmaya başlar. Bu sırada Aaron‟un
kurucusu olduğu ve bir buçuk milyon üyesi bulunan Demand Progress adlı aktivizm topluluğu
basın açıklaması yaparak Aaron‟a destek verir. Bu durum yetkililerin canını sıkan bir durum
oluşturur. Babası Robert Swartz röportajında Steve Jobs‟un işine telefon şirketini dolandıran
Blue Box cihazı satarak başladığını, Bill Gates‟in ise yasak olmasına rağmen Harward
Üniversitesinin bilgisayarlarını kullanarak kariyerine başladığını belirtir. Didaktik bir ifadeyle
söylenmediği halde, baba Swartz‟ın anlattıkları ile mukayese edildiğinde Aaron‟un maddi
çıkar beklemeksizin sadece dünyayı değiştirmek adına yaptığı aktivitenin diğerlerine kıyasla
daha ağır bir suç olmadığı çıkarımını yapar izleyici. Onun tüm istediği insanlığın ortak
kültürel mirası olan bilgi hazinesinin kamu ile paylaşılmasıdır.
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İnternet korsanlığına engel olmak ve telif hakkı ile korunan şeylerin yayınlanması
halinde hak sahiplerinin mahkeme kararı çıkartabilmeleri için hazırlanan yasa tasarısı PIPA ve
SOPA‟ya muhalefet eder. Bu iki yasa da onun savunmuş olduğu kamusal bilgiye açık ve
özgür erişim hakkı talebini engelleyecek yasalardır. Başlattığı siber aktivizm ile sahibi olduğu
Demand Progres platformu üzerinden internet ses protokolü kullanarak insanların doğrudan
meclise ulaşmasını sağlar. Milyonlarca insan SOPA yasası aleyhinde meclise dilekçe yağdırır.
Dünyanın en popüler sitelerinden birinin sahibi Jimmy Wales, Wikipedia‟yı karartarak
desteğini gösterir ve peşinden başka siteler de kararır. Sanal kamusal alanda başlattığı siber
aktivizm ile oluşturduğu sanal kamuoyu baskısı sonunda dünyanın en büyük şirketlerinin
desteklediği internet sansür yasası olarak tanımlanan yasa tasarısı iptal edilir. Rekabetin
olmadığı sansürlü ortamlardan faydalanan dev internet şirketlerinin büyük para kazandıklarını
söyleyen Aaron Swartz soyut kamusal alanda oluşturulan sanal kamuoyunun gücüyle internet
sansür yasasını iptal ettirerek dünyayı değiştirebilmenin mümkün olduğunu görmüştür. Basın
ve kamuoyunun Aaron‟a gösterdiği sevgi ve itibar siyasi erk‟in daha da çok canını sıkar.
Hukuk profesörü Orin Kerr röportajında, devletin onu davasına sımsıkı bağlı ve adil
görmediği yasaları çiğnemeye kararlı biri olarak gördüğü için Açık Erişim Manifestosunun
çok ciddiye aldığını belirtir. Demokrasilerde adil olmadığı düşünülen yasaları değiştirmenin
pek çok yolu vardır. Bunlardan biri Aaron‟un SOPA‟da yaptığı gibi meclise başvurmak. Ya
da o yasayı işlevsiz kılmak için ihlal etmek… A. H. Swartz yasayı sadece ihlal etmekle
kalmamış, sanal kamusal alandaki veri tabanının herkesin erişimine açık olmasını savunarak
yasayı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. 2012‟de federal savcılık eski iddianameyi geçersiz
kılan yeni bir iddianame hazırlayarak suçlamalara 3 yeni suçlama daha ekler.
-

Elektronik sahtekârlık
Korunmuş bilgisayarlardan hukuksuz bilgi edinimi
Bilgisayar sahtekârlığı

Böylece toplam 13 maddeden suçlanmaya başlar. Yüz bin dolar kefaletle serbest
bırakıldığı gün davacı JSTOR bütün suçlamalardan vazgeçtiğini açıklar ve dava takibini
reddeder. Görüşlerini belgeselde temsil etmeleri istendiğinde JSTOR, dava açmanın
kendilerine değil devlete ait bir karar olduğunu bildirerek içeriğe katkıda bulunmak istemez
ve suskun kalır. Baba Robert Swartz şirketin bütün suçlamalardan vazgeçmesi üzerine tam da
makul bir çözüm bulunacağını umdukları bir anda devletin bunu reddettiğini, Aaron‟u ibret
olsun diye cezalandırmak istediklerini söyler. David Sirota “Wall Street ekonomik krizine
neden olan, yüzyılın en büyük ekonomik suçunu işleyenleri yargılamış olsalardı Obama ve
yönetiminin caydırıcılık duruşu makul olabilirdi” açıklamasını yapar. Ancak bunu
yapmadıkları için caydırıcılık duruşunu inandırıcı bulmazlar.
Swartz, JSTOR‟a rakip bir sistem kurup indirdiği dokümanları ücret karşılığı
dağıtmamıştır. Haksız kazanç elde etmesi söz konusu değildir. Belgeselde dokümanları
gelişmekte olan ülkeler için özgürleştirmiş olabileceği ifadesi kullanılmaktadır. Aslında
bilginin kilit altında tutsak olduğu ve özgürleştirildiği izleyiciye aktarılmaktadır. İndirdiği
belgelerdeki verileri analiz edeceği böylece bazı şirketlerce desteklenmiş bazı araştırmaların
taraflı olduğunu ve iklim değişimi konusunda kasıtlı olarak çarpık bilimsel sonuçlar
çıkarıldığına dair kanıtlar elde etmek istediği söylenmektedir. Devletin davayı ticari
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istismardan farklı düşünmesi gerekirken, davanın kredi kartı çalmak gibi basitçe
değerlendirilmesi haksızlık olarak görülmektedir.
Bilgisayarların ve bilgisayar suistimallerinin olduğu bu yeni sanal kamusal alanda
sınırların bulanık oluşu onun ağır şekilde suçlanmasına fırsat yaratmıştır. Bilgisayarlarını
kullanarak veri transferi yaptığı MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesinin,
bu tarz hacker aktivitelerini teşvik etmesine, bünyesinde şifre kırma dersleri de olmasına
rağmen onu savunmayışı durumu zorlaştırır. Hukuki savunma için milyonlarca dolar harcar.
Anlaşma yaparak suçu kabul edip hayatına devam etmek veya bozuk bir sistemle mücadele
etmek arasında sıkışır kalır. Maddi ve manevi olarak davanın sürdüğü 2 yıl boyunca çok
yıpranır. Çağın en yaratıcı genç beyinlerinden biri olan Aaron 26 yaşında maddi ve manevi
baskılara dayanamayarak (polise göre) Brooklyn‟deki dairesinde intihar eder. Yakınlarının
düşüncesi ise FBI tarafından cezalandırıldığı yönündedir.
Www‟nin mucidi Sir Tim Berners-Lee belgeselin sonunda “Aaron öldü. Çivisi çıkmış
dünyanın gezginleri, yaşlı bir bilginmiş gibi akıl hocamız olan birini kaybettik. Doğrunun
yanındaki hackerlar, bir kişi eksildik. Bizden birini yitirdik. Çocuklarımızdan birini kaybettik.
Hepimiz ağlayalım.” sözleri ile dijital dünyanın önemli profilleri açısından Aaron Swartz‟ın
ölümünün ne derece önemli bir kayıp olduğunun altı çizilir.
Swartz‟ın ölümünden sonra temsilci Zoe Lofgren ve senatör Ron Wyden, Swartz‟a
yönelik suçlamaların dayandığı “Bilgisayar Sahtekarlığı ve İstismarı Yasası”nı reforme
edecek bir yönetmelik gündeme getirirler. Adına da Aaron Yasası denilir.
Yazar, aktivist ve gazeteci Cory Doctorow, JSTOR‟a erişimi olan 14 yaşında
Baltimorlu bir gencin JSTOR‟da yer alan çalışmaları okurken pankreas kanserini erken teşhis
edebilen bir test geliştirdiğini söyler. İnsanlık yararına önemli adımlar atılabilmesi için
insanlık tarihinin kolektif mirası olan bilgi hazinelerine engelsiz erişim Aaron Swartz‟ın hayal
ettiği gibi hem önemli hem de zaruridir. Sanal kamusal alandaki kamusal bilgi, kilit altında
değil tıpkı Aaron Swartz‟ın hedeflediği gibi bilgiye ulaşmak isteyen herkes için açık ve özgür
erişim kapsamında ulaşılabilir olmalıdır. Aaron‟un yaptığı şey tam da bu yüzden çok önemli.
Bir çalışmacının çok önemli sorusuna aradığı cevabı tam da bulabileceği zaman sadece
bilgiye açık ve özgür erişimi olmadığı için asla bulamayacak olması insanlık için büyük bir
kayıp olacaktır. Belgesel insanlık için hayati önem taşıyan bir sorunun cevabının tam da bu
yüzden bulunamamasının yine insanlık için nasıl büyük bir kayıp olacağı kısır döngüsünü
düşünmeye izleyicileri sevk etmektedir.
SONUÇ
Kamusal bilgiye açık ve özgür erişim hakkını savunan ve bu yönde çalışmaları
bulunan Aaron Swartz‟ın, bedelsiz üretilen kamusal bilginin, ticari amaç gözetmeksizin kamu
ile paylaşılması kastıyla yayın şirketlerinin arşivlerine girerek, bilimsel makaleleri harici
belleklere indirmesi, siber terör kapsamında mı yoksa siber aktivizm kapsamında mı
sayılmalıdır? Özcan (2004), 21. yüzyılın en önemli güç kaynağının bilgi olduğunu ve bilgiyi
elinde tutanın gücü de elinde tuttuğunu (s: 307) belirtir. Güç egemen odaklı resmi ve sivil
örgütlerin bilgiyi bedelsiz açık ve özgür erişim kapsamında paylaşması ticari kazançtan
vazgeçmeleri yanı sıra gücü de paylaşmaları anlamına gelmektedir.
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İnternet uygarlığında özel - kamusal alan sınır bulanıklığına rağmen kamu yararı
gözetilerek kamusal bilgiye ücretsiz, açık ve özgür erişim olmalıdır. Belli yayın gruplarının
kilit altında tuttuğu, belli indekslerde taranan ve belli bir ücret karşılığı erişilebilen akademik
çalışmaların, açık erişimli e-dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmalara göre daha değerli
olduğundan da söz edilemez. Bu nedenle dijital kitle iletişim araçlarının sunduğu sınırsız
olanaklar kullanılmalı ve bilginin paylaşılarak çoğaltılması da kamu yararı kapsamında tercih
edilir olmalıdır.
The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz (2014) belgeseli, bilgiye açık ve
özgür erişim öneren yapısıyla fikir bazında olduğu kadar, fikrini aktarma yöntemi açısından
da önemlidir. Belgeselin anlatı tarzı; konuyu, belgeselde yer alan kişilere anlattırma yöntemini
benimsemesine rağmen zaman zaman bazı bilgileri sunabilmek ve konu aralarındaki bağlantı
köprülerini kurabilmek adına çerçeve dışı/perde dışı/dış ses de kullanan karma bir anlatıma
sahiptir. Dramatik yapı belgeselin öznesine ve dolayısıyla konunun bileşenlerine kendi
sesleriyle konuşma olanağı veren bir yapıda oluşturulmuştur. Yerine göre dış ses ile
betimlemeler yapılırken, yerine göre açıklayıcı - yorumlayıcı (expository) (Rotha, 2000:148)
bir yapıdadır.
Farklı platformlardan konuşmacılar Aaron‟un yapmış olduğu girişimi haklı
gerekçelerle onaylarken açılan davaları da eleştirmişler bunu da birbirlerini yinelemeden yeni
bir bilgi sunarak yapmışlardır. Çoğunlukla belgeselleri sıkıcı hale getiren şey çok sayıda ve
gereğinden uzun süreli röportaj kullanımıdır. The Internet's Own Boy: The Story of Aaron
Swartz belgeselinde toplam yirmi dokuz sözel tanık röportajı (Tablo: 1) kullanılmasına
rağmen bu durum dezavantaj yerine avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Her konuşmacının
dramatik çatışmadaki sürekliliği sağlayacak yeni bir bilgi ile izleyicinin karşısına çıkması
yüksek ritimli dinamik bir akış oluşturmaktadır. Bu durum belgeselin ritmini ve gerilimini
arttırmıştır. Röportajlar izleyiciyi sıkmayacak şekilde kısa tutulmuş ve sürükleyiciliğe katkı
verecek şekilde kurgulanmıştır. Zaman zaman röportajlarda açı ve ölçek değiştirilerek
röportajlara çerçeve içi dinamizm katılmıştır.
Belgesel öznesinin birinci derece yakınları ve siber dünyanın önde gelen profillerinin yaptığı
güçlü tanıklıklar, belgesel öznesinin hayattayken çekilmiş kişisel video kayıtları, zamansal ve
mekânsal bağlantılar, neden sonuç ilişkilerinin tereddüt yaratmayan örgüsü ve iddiaların
ustaca delillendirilmesi belgeselin anlatısını etkileyici ve güçlü kılmaktadır. 01.04.29‟da
(Timecode; 1.saat, 4.dakika, 29.saniye) JSTOR ve bağlı olduğu ITHAKA şirketinin
görüşlerine de başvurulduğu fakat her iki şirketin de belgeselde temsil edilmekten kaçındığı
bilgisi yer almaktadır. Bir belgeselde yönetmenin yaratıcı yorumu o belgeselin sanatsal
yönünü oluştururken, nesnel ve objektif tutumu da o belgeselin güvenilir yönünü görünür
kılar. Konuya taraf olan ikinci veya üçüncü kişi/kurum/kuruluşların görüşüne başvurulmak
istendiği bilgisi belgeselin güvenilirliğine katkı vermektedir.
Görüntü tasarımı, oyunculuk tasarımı, ayrıntı tasarımı, ses tasarımı, aydınlatma
tasarımı ve kurgu tasarımı belgeselin sinematik yapısını güçlendirmiştir. Röportajların
sürekliliği, çerçeve içi görüntü düzenlenmesindeki estetik yapı, kurumsal ve istatistiki veriler,
temaya dair arşiv görüntülerinin yerinde ve zengin kullanımı anlatıyı güçlendirir niteliktedir.
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Belgesel, bazılarını dünya kamuoyunun da tanıdığı alanında otorite olan güçlü
tanıklar kullanarak iddialarını delillendirilmiştir. Röportajların tamamında arka plan
flu/bulanıktır ve bu durum konuşmacıyı arka plandan kopartarak öne çıkartmıştır. Sığ alan
derinliği (shallow dof/depth-of-field)
izleyicinin sadece konuşmacıya odaklanmasını
sağlamış bu da konuşmacının inanılırlığını arttırdığı gibi dramaturjiye de katkı vermiştir. Tüm
röportajlarda konuşmacının yüzünün bir tarafına, bağlı gölgenin düştüğü benzer dramatik
aydınlatma kullanılmış, çekimler benzer açı ve ölçekte gerçekleştirilmiştir. Röportajların
neredeyse tamamı göğüs veya omuz çekimde gerçekleşmiş zaman zaman farklı açıdan baş
plan ile izleyici konuşmacıya yaklaştırılmış aynı zamanda röportajın durağanlığı da aşılmaya
çalışılmıştır. Röportaj veren konuşmacılar bağlamdan kopartılarak dramatik aydınlatmanın da
katkısıyla öne çıkarılmıştır.
Belgesellerde röportaj veren kişilerin inanılır ve güvenilir kişiler olmaları çok
önemlidir. The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz belgeselinde konuşmacıların
sosyal statü ve kimliklerinin yansıtan görseller, konuşmalarının üzerine kurgulanarak kişilerin
gerçekliği, güvenilirliği ve inandırıcılığı yapılandırılmıştır. Örneğin George Washington
Üniversitesi hukuk profesörü Orin KERR açıklamalarını yaparken bir taraftan da profesörün
kürsüde ders verirken çekilmiş fotoğraflarını ve katıldığı televizyon programlarından
görüntüler içeren fotoğraflar görürüz. Kamera bu fotoğraflara yavaş bir zoom in ile izleyiciyi
yaklaştırarak konuşmacı kimliğinin gerçekliği ve güvenilirliğini vurgularken aynı zamanda
inanılırlığının etkisini de katlamaktadır. Yine benzer şekilde, belgeselde doğrudan temsil
edilmemesine rağmen, Aaron‟un tutuklandığı sıralarda katıldığı American Greed adlı
televizyon programındaki görüntüleri ile savcı Stephen Heymann‟a kimlik ve inandırıcılık
giydirilmiştir. Savcının resmi kimliğini ve devlet adına konuştuğunu gösteren Amerika
bayrağı dramatik aydınlatma ile öne çıkartılmıştır. Slow motion oynayan bu görüntü ile
yönetmen, izleyici gözünde savcı Heymann‟ın gerçekliğini yapılandırırken aynı zamanda da
gerçeklikten uzaklaştırmış ve izleyici ile arasına mesafe koymuştur. İzleyicinin savcı
Heymann‟a karşıt görüşte konumlanmasına yardımcı olan bu görüntünün kullanılması da
seçici bir arşiv taraması yapıldığının göstergesidir.
Röportajlar dışında televizyon haber bültenleri, belgesel öznesine ait çocukluk,
ergenlik, gençlik ve yetişkin dönemi kişisel videoları, konu ile ilintili ev, iş yeri, devlet
kurumu gibi mekanların iç ve/ya dış görüntüleri, dijital veri trafiğini gösteren grafikanimasyonlar, web sayfaları gibi görseller de anlatıyı oluşturan bileşenler olarak yer almıştır.
Belgesellerin en önemli özelliği güvenilir olmalarıdır. Belgesellerin güvenilirlikleri de
iddialarını delillendirmeleriyle doğru orantılıdır. The Internet's Own Boy: The Story of Aaron
Swartz belgeseli görüntü tasarımı, oyunculuk tasarımı, ayrıntı tasarımı, ses tasarımı,
aydınlatma tasarımı ve kurgu tasarımı yönleriyle güçlü ve sürükleyici dramatik yapısı
yanında, iddialarını güçlü sözel tanıklıklarla delillendirerek inanılırlığını ve güvenilirliğini
arttırmıştır.
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Ekler:
Tablo 1: Sözel Tanıklar
1.
2.
3.
4.
5.

Ad Soyad
Robert SWARTZ
Suzan SWARTZ
Noah SWARTZ
Ben SWARTZ
Cory DOCTOROV

6.

Peter ECKERSLEY

7.

Tim BERNERS-LEE

8.

Gabriella COLEMAN

9. Lawrence LESSIG
10. Quinn NORTON
11. Brewster KAHLE
12. Stephen SHULTZE
13. Carl MALAMUD
14. Tim O‟REILLY
15. Christopher SOGHOİAN
16. Rep. Zoe LOFGREN
17. Alec RESNICK
18. Ben WIKLER
19. Eliot PETERS
20. Stephen HEYMANN
Taren STREINBRİCKNER
- KAUFFMAN
22. David SIROTA
21.

23. David SEGAL
24. Trevor TIMM
25. Ron WYDEN
26. Matt STOLLER
27. Cindy COHN

YAKINLIK/ÜNVAN
Babası
Annesi
Erkek kardeşi
Erkek kardeşi
Author activist ve journalist / Arkadaşı
Teknolology projects director at eff
former - Roommate of Aaron
Inventor of the World Wide Web
Wolfe
Chair
in
Scientific
and
Technological Literacy – McGill
University
Law Professor Harvard University
Freelance Writer, Wired Magazine
Founder and Digital Librarian of the
Internet Archıve
Former Fellow, Berkman Center For
Internet in Society at Harvard
Founder of Public Resource.org
Founder, O‟REILLY MEDIA INC
Principal Technologist, Aclu Speech
Privacy and Technology Project
Congresswoman, California
Director, Sprout - Arkadaşı
Host, Flaming Swords of Justice Arkadaşı
Aaron‟un Savunma Avukatı
Savcı
(televizyon program video kaydı)
Executive Dırector, Sum of Us - Kız
arkadaşı
Columnist, Salon
Founder, Demand Progress Friend of
Aaron
Electronic Frontier Foundation Activist
United States Senator from Oregon
Democratic Congressional Aide Arkadaşı
Legal Director and General Counsel
Electronic Frontier Foundation

Timecode
00.02.35
00.03.14
00.02.58
00.05.19
00.09.00
00.10.53
00.11.07
00.13.02
00.23.12
00.29.11
00.29.51
00.30.18
00.31.02
00.38.58
00.39.27
00.39.53
00.40.54
00.42.22
00.45.35
01.02.32
01.05.08
01.10.15
01.10.30
01.11.29
01.25.13
138

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

28. Orin KERR
29. Bryan STEVENSON

Law Professor George Washington
University
Excetive Director of The Equal Rights
Initiative

01.26.59
01.29.40
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DÜNYA EKONOMĠK FORUMU TURĠZM REKABETÇĠLĠ
K RAPORU IġIĞINDA
TÜRKĠYE TURĠZMĠNĠN REKABETÇĠLĠ
K SORUNLARI

Ramazan Göral*
Öz
Bu çalışmada Türkiye Turizminin Rekabetçiliği incelenmiş, turizm sektörüne ilişkin sorunlar ve zorluklar
değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde 2015 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan
Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) Raporu temel alınmıştır. Raporda 141 ülkeye ilişkin veriler
bulunmaktadır. Çalışmada ülke sayısına göre 5’li gruplandırılmış istatistiki seri oluşturulmuştur. Buna göre; 1.
Grup (1-28.sırada yer almak)= Çok iyi, 2. Grup (29-57. sırada yer almak)= İyi, 3.Grup (58-86. sırada yer
almak)= Orta, 4. Grup (87-115. sırada yer almak)= Kötü, 5.Grup (116-144. sırada yer almak) = Çok Kötü olarak
değerlendirilmektedir. Türkiye turizmine yönelik analizler, rapordaki dört ana faktör ve bağlı 14 alt faktöre göre
yapılan ülke sıralamalarda Türkiye’nin bulunmuş olduğu sıraya göre bu gruplandırılmış seri kullanılarak
yapılmıştır. Buna göre bir ülkede işletmecilik faaliyetleri için gerekli genel düzenlemeleri ifade eden Çevresel
Faktörler, Türkiye’de yeterli düzeyde sağlanamamaktadır. Yine Türkiye’de seyahat ve turizm sektörünü
doğrudan etkileyebilen Politika ve Koşulların Etkinleştirilmesi Faktörü, turizm yatırımlarını teşvik edici bir
düzeyde bulunmamaktadır. Buna karşılık Türkiye turizm sektörü rekabet gücü, gerekli Altyapı ve Kültürel
Kaynaklar açısından iyi durumda olduğu söylenebilir. Bu bulgular ışığında çalışmada Türkiye Turizm Sektörü
Rekabet Gücünün artırılmasına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rekabetçi Üstünlük, Çevresel
Etkinleştirilmesi, Altyapı, Doğal ve Kültürel Kaynaklar.

Faktörler,

Turizm

Politikaları

ve

Koşulların

COMPETITIVENESS PROBLEMS OF TURKEY TOURISM IN THE LIGHT OF WORLD
ECONOMIC FORUM TOURISM COMPETITIVENESS REPORT

Abstract
In this study, the Competitiveness of Tourism in Turkey has been examined; and the issues and difficulties
related to tourism sector have been evaluated. The evaluations use the Travel and Tourism Competitiveness
Index (TTCI) report as a base, which has been set up by World Economic Forum (WEF) in 2015. The report
comprises of data on 141 countries. According to country rankings, statistical series grouped in 5 have been
formed in the study. Hereunder groups are interpreted as: the 1st Group (ranking 1-28) = Very good; 2nd Group
(29-57) = Good; 3rd Group (58-86) = Average; 4th Group (87-115) = Bad; 5th Group (116-144) = Very bad. The
analysis regarding tourism of Turkey utilises this serial grouping in which Turkey has ranked amongst other
countries according to the four main and 14 related sub-factors in the report. This shows that the necessary
general regulations for business administration activities which are predicated in the Enabling Environment
subindex are not provided at sufficient levels in Turkey. Furthermore, Policy & Enabling Conditions subindex
which can have direct influence on travel and tourism sector, is not at a level to encourage tourism investments
in Turkey. On the other hand, competitiveness of the tourism sector in Turkey can be seen as in good condition
in regards to the requirements of Infrastructure and Cultural Resources subindexes. In light of these findings, the
study provides various recommendations for increasing the competitive power of the tourism sector in Turkey.
Keywords: Competitive Advantage, Environmental Factors, Tourism Policy and Enabling Conditions Factor,
Infrastructure, Natural and Cultural Resources.
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1. GiriĢ
Dünya çapında ülkelerin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamada seyahat ve turizm
sektörünün önemi gittikçe artmaktadır. Birçok ülke GSYİH’yı artıramamaktan ve yüksek
işsizlik oranlarından mustarip durumdadır. Oysa turizm, ihracat yoluyla gelir yaratma ve iş
yaratmadaki önemli rolü ile ekonomik yenilenme ve istikrar aracıdır (Bello ve diğerleri,
2014:1).
Turizmin bu özelliği dolayısıyla dünya çapında yeni turizm destinasyonlarının sayısına ve
turizm alanına yapılan yatırım miktarındaki artışa bağlı olarak işletme sayıları artmış,
istihdam edilen insan sayısı artmış, ihracat gelirleri artmış ve altyapı gelişmiştir. Böylece,
turizm, sosyo-ekonomik gelişmenin önemli bir itici gücü haline gelmiştir. Son yıllarda turizm
sektörü, dünyada en hızlı büyüyen ve genişleyen ekonomik sektörlerden biri haline gelmiştir.
Ara sıra yaşanan şoklara rağmen turizm sektörü yıllardır neredeyse kesintisiz bir büyüme
göstermiştir. 2014 yılında uluslararası turist sayısı 1 milyar 133 bin sayısına ulaşmıştır. Aynı
yıl dünya çapındaki destinasyonların uluslararası turizm gelirleri 1246 milyar $ olmuştur.
2030 yılında uluslararası turist sayısının 1,8 milyar olması beklenmektedir (UNWTO, 2015).
2014 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 41 milyon 415 bin sayısına ulaşmıştır. Aynı yıl
turizm geliri 34,3 milyar dolar olmuştur (TÜİK, 2015). Buna göre en çok ziyaret edilen
ülkeler sıralamasında Türkiye 6. sırada yer alırken, ülkelerin elde ettikleri uluslararası turizm
gelirlerine göre 10 sırada yer almaktadır (UNWTO, 2015). Turizm gelirlerinin Türkiye
GSYİH’na olan doğrudan katkısı, 37 milyar 552 bin USA$, toplam istihdama olan katkısı ise
2 milyon 132 bin kişidir. 2025 yılında turizm gelirlerinin GSYİH’ya olan katkısının 60 milyar
248 bin USA$ ve toplam istihdama olan katkısının ise 2 milyon 817 bin kişi olması
beklenmektedir (WTTC, 2015). Turizm sektörünün GSYİH’ya olan katkısı perakende ve
tarım sektörleri hariç tüm sektörlerden daha fazladır. Turizm sektörünün GSYİH’ya olan
katkısı Finansal hizmetler sektörünün GSYİH’ya olan katkısının neredeyse iki katıdır.
Türkiye’de Turizm sektörünün istihdama olan katkısı, madencilik, kimya sektörü, otomotiv
sektörü, finansal hizmetler ve bankacılık sektörlerinden daha fazladır. Turizm sektörü,
Türkiye’nin ihracat gelirlerinin önemli bir kaynağıdır. 2014 yılında Turizm gelirleri, tüm
hizmetler ihracatının %73’ünü oluştururken, toplam ihracatın (mal ve hizmetler dahil)
%16,8’ini oluşturmaktadır (WTTC, 2015).
Türkiye’nin ödemeler dengesinde, GSYİH’sında ve işsizlik probleminin çözümünde önemli
bir yeri olan turizmin, gün geçtikçe artan destinasyonlar arası rekabette sürdürülebilirliğini
devam ettirmek, ortalamanın üzerinde gelir elde etmek ve turizmde hayal ettiği yere
gelebilmesi için stratejiler geliştirmesi ve başarılı şekilde uygulaması gerekmektedir. Sağlıklı
strateji geliştirmek, mevcut durum analizi yapıldıktan sonra bir başka ifadeyle üstünlükler,
zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler ile ilgili bilgi sahibi olunduktan sonra mümkün olabilecektir.
Bu bağlamda Dünya Ekonomik Forumu’nun raporu, Türkiye’nin üstünlük ve zayıflıklarını,
fırsatları ve tehditleri görmede önemli bilgiler sağlamaktadır.
Bu bağlamda çalışmanın birinci amacı; Türkiye turizminin uluslararası rekabetçilik düzeyini
karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. İkinci amacı ise uluslararası turizm rekabetçilik
endekslerine göre Türkiye turizminin sahip olduğu rekabetçilik sıralamasında sektörün
olumsuz etkilendiği sorunlar ve zorlukları ortaya koyabilmektir.
Analiz ve
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değerlendirmelerde 2015 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan
Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) raporu temel alınmıştır.

2. Literatür Bilgisi
2.1.Destinasyon Rekabetçiliği
Destinasyon rekabetçiliği; bir destinasyonun turistler tarafından önemli olarak kabul edilen
turizm deneyimi yönüyle diğer destinasyonlara göre daha iyi performans gösteren mal ve
hizmetler sunabilme yeteneğidir (Dwyer ve diğerleri, 2003:374). Başka bir ifadeyle turizm
rekabetçiliği; bir ülkede (destinasyonda) ikamet edenler ve etmeyenler için destinasyona
ilişkin çekiciliklerin en iyi hale getirildiği bir yer olabilme, turistler için kaliteli, yenilikçi ve
cazip hizmetler sunabilme, yerel ve uluslararası turizm pazarında önemli pazar payı elde
edebilme becerisidir (Dupeyras ve diğerleri, 2013, 7).
1990’lı yıllardan günümüze destinasyon rekabetçiliği, turizm araştırmacıları tarafından artan
bir şekilde ilgi gösterilen bir alan haline gelmiştir (Crouch, 2011; Dupeyras ve diğerleri,
2013). Artan bu ilgiye bağlı olarak destinasyon rekabetçiliğine yönelik araştırma
çalışmalarında da fark edilir bir artış yaşanmıştır. Bu çalışmaların çoğu spesifik olarak
seçilmiş destinasyonların (örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet ve diğerleri, 1990;
İspanya ve Türkiye, Kozak ve diğerleri, 1999; Güney Kore ve Avusturalya, Kim ve diğerleri,
2003) rekabetçi konumlarını değerlendirmek, tanımlamak amacıyla yapılmıştır. Diğer bazı
çalışmalar destinasyon konumlandırma (Chacko,1998), destinasyon yönetim sistemleri (Baker
ve diğerleri,1996), destinasyon pazarlaması (Buhalis, 2000), fiyat rekabeti (Dwyer ve
diğerleri, 2000), kalite yönetimi, çevre (Hassan, 2000), stratejik yönetim (Jamal ve diğerleri,
1996), doğa temelli turizm (Huybers ve diğerleri, 2003) gibi destinasyon rekabet gücünün
belirli yönlerine odaklanmış çalışmalardır. Bu çalışmaların destinasyon rekabetçiliği
literatürüne önemli katkıları bulunmakla birlikte kendi içlerinde (destinasyon ile ya da
araştırma konusu ile ) sınırlı olan çalışmalardır. Bu nedenle literatürde belirli bölgelerdeki
veya nitelikteki destinasyonların dışında genele yönelik destinasyon rekabetçilik modelleri ya
da teorileri geliştirmeye odaklı üçüncü bir araştırma çabasının olduğu görülmektedir
(Crouch,2011).
Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi Crouch ve Ritchie’nin yapmış oldukları çalışmadır.
Bu çalışmanın amacı karşılaştırmalı üstünlükler ve rekabet avantajı teorilerine dayalı aynı
zamanda destinasyon rekabetinin ayırt edici özelliklerine uygun kavramsal bir modelin
geliştirilmesidir (Crouch, 2011:28).
Sonraki yıllarda Dwyer ve diğerleri (2003) bir başka destinasyon rekabetçilik modeli
geliştirmişlerdir. Bu araştırmacıların geliştirmiş olduğu model, ulusal rekabet ve firma rekabet
teorilerini dikkate alan bir bakış açısına sahiptir. Modelin üç temel unsuru bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi kaynaklardır. Kaynaklar ana grubu içinde bağışlanmış kaynaklar (doğal ve
kültürel kaynakları içermektedir), oluşturulmuş kaynaklar (turizm altyapısı, özel etkinlikler,
alışveriş, vb.), destekleyici kaynaklar (ulaşılabilirlik, hizmet kalitesi, vb.) olmak üzere üç
kaynak türü yer almaktadır. Destinasyon yönetimi, bu modelin ikinci temel bileşenidir
(Dwyer ve diğerleri, 2003).
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Destinasyon rekabet gücü modeli oluşturmaya yönelik yapılan çalışmalardan bir diğeri OECD
turizm biriminin yöneticisi Dupeyras (2013) başkanlığında oluşturulan bir komisyon
tarafından yapılan çalışmadır. OECD’nin bu çalışmasının amacı, ülkelerin sahip oldukları
rekabet güçlerini değerlendirebilmeleri için genel bir çerçeve içinde uygulanabilir bir dizi
gösterge tanımlamaktır. OECD’nin çalışması en rekabetçi ülkeler sıralaması yapmak üzere bir
turizm rekabet endeksi oluşturmaktan ziyade, ülke turizminin rekabetçiliğini analiz etmede ve
hükümeti bilgilendirmede bir stratejik araç olarak görülmelidir (Dupeyras ve diğerleri, 2013).
Ülkelerin turizm rekabet gücünü ölçme ve değerlendirmeye yönelik yapılan bir başka çalışma
ise Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun ilk defa 2007 yılında geliştirdiği ancak en son
güncellemeleri 2015 yılında yaptığı Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi (TTCI) Modelidir
(WEF,2015). TTCI, bu çalışmanın asıl konusunu oluşturan turizm rekabetçilik modelidir.
2.2. Dünya Ekonomik Forumu Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi Modeli (TTCI)
Seyahat ve Turizm Rekabet Gücü Endeksi, belirli bir ülkeyi turistler ve turizm yatırımcıları
açısından tercih edilen bir destinasyon olmasında etkili olan faktörlere vurgu yapmaktadır
(Bello ve diğerleri, 2014). Diğer bir değişle endeks, turistler ve yatırımcılar için bir ülkenin
turizm ve seyahat çekicilikleri, iş ortamına girişte ve girdikten sonraki uygulamalardaki
kolaylıkları ifade etmektedir (Jennifer ve Thea, 2013). Bu Endekste, ülkelere ilişkin turizm
sektörünün rekabet gücünün belirlenmesine yönelik faktörlerin ve politikaların
oluşturulmasında ve ölçülmesinde evrensel geçerliliği olan stratejik araçlar kullanılmaktadır
(Bello ve diğerleri, 2014: 2). Dünya Ekonomik Forum’una (2015) göre bu stratejik araç,
turizm sektöründe bir ülkenin rekabet gücünü artıran ve rekabetçi üstünlüğün
sürdürülmesinde önemli olan politika ve faktörler grubundan oluşmaktadır. Bu nedenle elde
edilen sonuçlar bir ülkenin turizm sektörü ile ilgili eksikliklerin görülüp giderilmesinde ve
sektörün geliştirmesinde önemlidir. Bu stratejik araç aynı zamanda bir ülkenin turizm
yatırımları için ne oranda çekiciliklere sahip olduğu konusunda yatırımcılara bilgi
sağlamaktadır (Bello ve diğerleri, 2014:2). WEF, Turizm Sektörü Rekabet Gücü Endeksi
(2015)’ne göre turizm sektörünün rekabet gücünü ölçmeye yönelik faktörler 4 ana grup
altında toplanmaktadır. Bunlar; 1. Çevresel Fırsatlar; 2. Turizm Politikaları ve Koşulların
Etkinleştirilmesi; 3.Altyapı; 4. Kültürel ve Doğal Kaynaklar şeklindedir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Turizm Rekabet Gücü Endeksi’nin amacı, farklı
ülkelerde turizm sektörünün geliştirilmesi ve ülkelerin çekici hale getirilmesi için önemli olan
çekiciliklerin ve politikaların belirlenmesinde ve bunların ölçülmesinde kapsamlı bir stratejik
araç sağlamaktır (Brende ve diğerleri 2013: 15). Bu bağlamada Turizm Rekabet Gücü
Endeksi, belirli bir ülke veya bölgede turizm ve seyahat faaliyetlerinin yönetiminde karar
vericilerin işini kolaylaştırmada kullanılabilecek bir stratejik yönetim yaklaşımıdır. Aynı
zamanda turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için bir yöntem sağlamaktadır (Bello ve
diğerleri, 2014: 2-3).
TTCI, hem iş dünyası hem de hükümetler için bir stratejik karar aracıdır. Bu endeks, ülkeler
arası karşılaştırmalar yapılarak turizm sektörü rekabet gücünün yönetilmesine katkı sağlar.
Rekabet gücü endeks çalışmasıyla, bir ülkenin turizm sektörüne ilişkin yatırım kararları ve
sektörün geliştirilmesine yönelik politik gelişmeler diğer ülkelerle kıyaslanabilmektedir.
Bununla birlikte bu endeks, karar vericilerin turizm sektörünün rekabetçiliği ile ilgili
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zorlukları görmeleri ve onlara çözüm geliştirmeleri yönünde fırsatlar sunmaktadır (Crotti ve
diğerleri, 2015:3).
Bu çalışmada ele alınan Turizm Rekabet Gücü Endeksi ve ilgili faktörler, literatürde yer alan
bilgiler ışığında Şekil.1’de gösterilmiştir.
Turizm Sektörü Rekabetçilik Endeksi

Çevresel Faktörler

Turizm Politikaları ve
Koşulların
Etkinleştirilmesi

Altyapı

Doğal ve Kültürel
Kaynaklar

İş Çevresi

Turizmin
Önceliklendirilmesi

Hava Taşımacılığı
Altyapısı

Doğal Kaynaklar

Emniyet ve Güvenlik

Uluslararası Açıklık

Kara Ulaşımı ve
Bağlantıları

Kültürel Kaynaklar
ve İş Seyahati

Sağlık ve Hijyen

Fiyat Rekabeti

Turistik Hizmet
Altyapısı

İnsan Kaynakları ve
İşgücü Piyasası

Çevresel Sürdürülebilirlik

Bilgi İşlem
Teknolojilerine
Hazırlık

ġekil 1. Turizm Sektörü Rekabetçilik Endeksi Kavramsal Çerçevesi
Şekil 1’den görüleceği üzere TTCI dört ana faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler ve faktörleri
oluşturan alt faktörlerin ölçümünde kullanılan maddelere ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Endekste yer alan ilk faktör olan Çevresel Faktörlerin ölçümünde; 15’i İş Çevresi, 5’i
Emniyet ve Güvenlik, 6’sı Sağlık ve Hijyen, 2’si İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası ve 8’i
Bilgi İşlem Teknolojileri alt gruplarına ait olmak üzere toplam 36 farklı kriter kullanılarak
ölçümleme yapılmıştır.
Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi faktörünün ölçümündü; 6’sı Turizmin
Önceliklendirilmesi, 3’ü Uluslararası Açıklık, 4’ü Fiyat Rekabeti ve 10’u Çevresel
Sürdürülebilirlik olmak üzere toplam 23 farklı kriter kullanılarak ölçümleme yapılmıştır.
Altyapı faktörünün ölçümünde; 6’sı Hava Taşımacılığı, 5’i Kara ulaşımı ve Bağlantıları ve
4’ü Turistik Hizmet Altyapısı olmak üzere toplam 15 farklı kriter kullanılarak ölçümleme
yapılmıştır.
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Doğal ve Kültürel Kaynaklar faktörünün ölçümünde; 5’i doğal Kaynaklar ve 5’i Kültürel
Kaynaklar ve İş Seyahati olmak üzere toplam 10 farklı kriter kullanılarak ölçümleme
yapılmıştır.
Çalışmada teorik arka plan oluşturmak için bu stratejik ölçme aracında kullanılan ana
faktörler ve alt faktörleri Türkiye bağlamında aşağıda ele alınmıştır;
2.2.1. Çevresel Faktörler
Bu alt faktör grubu, bir ülkedeki turizm faaliyetleri için gerekli olan genel düzenlemeleri ifade
etmektedir. Çevresel faktörler; beş alt gruba ayrılmaktadır. Bunlar, İş Çevresi, Emniyet ve
Güvenlik, Sağlık ve Hijyen, İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası ve Bilgi İşlem
Teknolojilerine Hazırlıktır (WEF, 2015). Bu faktörler doğrudan ülkelerin ekonomik
büyümeleriyle ilgilidir ve turizm sektöründe bulunan işletmeler de dahil olmak üzere tüm
işletmeler için önemlidir (Crotti ve diğerlerii, 2015). Aşağıda çevresel faktörlere bağlı alt
faktörlerle ilgili bilgi verilmektedir;
ĠĢÇevresi: Bu alt faktör bir ülkede işletmelerin, işletmecilik faaliyetlerini yapabilmeleri için
gerekli elverişli bir politik ortamın tesis edilip edilemediği ile ilgilidir. Bu alt faktörün
kapsamında bir ülkedeki Mülkiyet Hakları, Doğrudan Yabancı Sermaye’ye ilişkin
uygulamalar, Tahkime yönelik yasal düzenlemeler, Yapı Ruhsat İşlemleri ve Maliyetleri,
İşyeri Açma Ruhsat İşlemleri, İşyeri Açma İşlem Maliyeti, Vergilendirmeler bulunmaktadır
(WEF, 2015). Yapılan araştırmalarda ekonomik büyüme ile mülkiyet haklarının korunması ve
yasal çerçevenin etkinliği arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde,
vergilendirmede görülen sorunlar ve rekabet politikaları bir ülkenin verimliliğini ve
üretkenliğini etkilemektedir. Bunlara ek olarak turizm sektörünün gelişmesinde bir ülkedeki
inşaat maliyetleri ve inşaat ruhsatı almak için geçen süre önemlidir. Bütün bu hususlar İş
Ortamı faktörü boyutlarını oluşturmaktadır (Crotti ve diğerleri, 2015:6).
Girişimciler bir işe başlarken tescil edilmek zorundadır. Bütünüyle çalışır hale gelmek için ve
çalışmaya devam etmek için, firmalar ayrıca ruhsat elde etmek, vergi ödemek ve standartlar,
sağlık, güvenlik ve çevre koruması için denetçilerle uğraşmak zorundadır. Lüzumsuz ve
etkisiz idari prosedürler ve teftişler işyerlerine gereksiz zaman ve paraya mal olmaktadır ve
ayrıca verimliliklerini azaltmaktadır. Diğer taraftan, iyi tasarlanmış ve uygulanmış idari
prosedürler ekonomik faaliyetleri ve büyümeyi uyaran önemli katkılar sağlayabilir (TEPAV,
2007:34).
Türkiye’de genel olarak turizmcilerin ödediği vergileri sıralamak gerekirse; kurumlar vergisi
(% 20), kar dağıtımında stopaj (% 15), gelir vergisi (% 15–35), KDV (8/18), bira, şarap ve
rakıda ÖTV (% 50’nin üzerinde), emlak vergisi (binde 1–6), motorlu taşıtlar vergisi (taşıtın
özelliğine göre değişi yor), çevre temizlik vergisi (işyerine göre değişiyor), gelir vergisi
stopajı (ödemenin türüne göre değişiyor), eğlence vergisi (değişik), ilan ve reklam vergisi
(belediyesine ve ilanın ebadı ile türüne göre değişiyor), damga vergisi, harçlar, gider vergisi,
SSK primleri, işsizlik sigortası primleri, ciro üzerinden yüzde 3’ü bulabilen irtifak hakkı
bedeli ve diğer ödemeler de sıralanırsa turizm üzerindeki vergi yükünün büyüklüğü açık
olarak görülecektir (Tezcan ve diğerleri, 2008:845).
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Türkiye’de bir işletme kurmak sekiz adım gerektirmektedir ve dokuz gün almaktadır. Diğer
ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye tescil zamanı açısından en iyi performans gösteren
ülkelerden biridir. Türkiye zaman açısından OECD ortalamasından daha iyi bir performans
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, en iyi performansı ortaya koyan ekonomiler bir işyeri
açmak için sadece toplam 1-3 adıma ve 2-5 güne ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’de şirket
kurmayla ilgili başlangıç prosedürleri ve zamanın az olmasına karşın, tescil masrafları
yüksektir. Türkiye, tescil masrafları açısından 155 ülke arasında 85. sıraya yerleşmektedir ve
bölgesel ortalamanın ve OECD ortalamasının çok üzerindedir. Türkiye’de tescil masrafları
760 ile 1.255 ABD doları arasında değişiklik göstermektedir (TEPAV,2007).
İşletmeler, çalışmaya başlamak için genel işyeri açma ruhsatına ve sektör ruhsatlarına ihtiyaç
duymaktadır. Örneğin oteller çalışmaya başlamak için ilgili belediye tarafından çıkartılan
genel bir işyeri açma ruhsatı edinmek zorundadır. Ek olarak Turizm Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılması gerekir. Türkiye’de çalışma ruhsatı almak zaman alıcı ve yüksek maliyetli
bir süreçtir. Bununla birlikte Türkiye’de son yıllarda yapılan çeşitli reformlar sayesinde bu
konuda bir iyileşme olduğu söylenebilir (TEPAV,2007).
Türkiye’de bir bina inşa etmek daha fazla paraya mal olmakta ve zaman almaktadır.
Türkiye’de arazi alımı ortalama olarak Avrupa ve Orta Asya’da olduğundan daha az külfetli
ve daha ucuz olmasına karşın, çoğu AB ülkesi, Türkiye’den daha iyi bir performans
sergilemektedir. Şöyle ki bir yatırımcının Türkiye’de bir bina inşa etmesi Finlandiya’daki bir
yatırımcıdan dört kat daha fazla zaman almaktadır ve Türkiye’deki ücretler Çek
Cumhuriyetinde olduğundan 20 kat daha yüksektir. Arazi edinen işletmelerin tüm prosedürü
tamamlamaları 15.4 ay sürmektedir (TEPAV,2007).
Emniyet ve Güvenlik: Çevresel faktörlere ait bu alt faktör, turistlerin, turizm çalışanlarının
ve ev sahibi ülkede yaşayan diğer insanların yaşamlarının korunması, turistlerin ekonomik
bütünlüğünün sağlanması ile ilgilidir (Bello, vd.,2014:4). Emniyet ve Güvenlik, bir ülkenin
turizm sektörünün rekabetçiliğini belirleyen önemli bir faktördür. Turistler ve turizm
yatırımcıları, emniyet ve güvenlik açısından riskli gördükleri bölgeler ya da ülkelere seyahat
etmezler ya da yatırım yapmazlar. Dolayısıyla bu faktör turizm sektörünün gelişmesinde
önemlidir. Bu alt faktör altında Terörizm, Şiddet ve Yaygın Suçlar, Polis Hizmetlerine
Yönelik Uygulamalar dikkate alınmıştır (WEF, 2015). Terörizmin maddi unsurunu oluşturan
şiddet eylemi, kişilere ya da mallara yönelik olabilir. Terör eylemleri, adam öldürme,
yaralama, işkence gibi vücut tamlığına yönelik fiillerin yanı sıra deniz, kara ve hava
araçlarının kaçırılması, adam kaçırma, rehin alma gibi fiilleri içerebilmektedir (TBMM, 2013:
30). Türkiye, 30 yılı aşkın bir süredir terörle ve terörün getirdiği sorunlarla mücadele
etmektedir. Terör, Türkiye’de maddi ve manevi pek çok maliyetler yaşatmaktadır. Türkiye,
terörle mücadelede önemli derecede kayba uğramış, insani, maddi doğrudan ya da dolaylı
etkilerle yüzyüze kalmaktadır (TBMM, 2013). Son zamanlarda Türkiye’nin sınır komşusu
olan bazı ülkelerde (Suriye, Irak) yaşanan çatışmalar ve IŞİD terör örgütünün ülkede ve
uluslararası camiada yarattığı tehdit en doruk noktasına ulaşmıştır. Bu durum beraberinde
uluslararası turizm ve iç turizm açısından olumsuzluklar yaratmaktadır. Özellikle terör
olaylarının sıkça yaşandığı Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere tüm
ülkede seyahat eden insanlar, emniyet ve güvenlik endişesi duyabilmektedirler.
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Sağlık ve Hijyen: Bu alt faktör iyi bir sağlık için elverişli koşulların oluşturulması ve bu
koşulların devamının sağlanmasına ilişkin hususları kapsamaktadır (Bello,vd.,2014:4).
Turizm sektörünün rekabet gücü için sağlık ve hijyen konusu önemlidir. Turistlerin sağlık ve
konforu için gerekli hususlardan olan sağlıklı içme suyuna ve gelişmiş sanitasyon
hizmetlerine erişim, ülkedeki sağlık ve bakım hizmetlerinin kalitesi, yatak sayısı, araç-gereç
ve donanım durumu, salgın hastalıklar ve alınan önlemler bu alt faktör kapsamında
bulunmaktadır (WEF, 2015).
Turizm sağlığı; turizm hareketinin bir bölgeye etkilerini bir bütün olarak ele alan bir
kavramdır. Turizm sağlığı kapsamında; turistlerin sağlığı, çalışanların sağlığı, çevre sağlığı ve
toplum sağlığı konuları yer almaktadır. Turistin sağlığı, turistin turizm yöresinde ya da
seyahat halindeyken turistin ilk yardım, acil tedavi, yoğun bakım gibi yaşamla ilgili her türlü
sağlık problemlerini içeren, tedavi hizmetleri ile her çeşit kaza ve bulaşıcı hastalıklardan
korunmak amaçlı önlemler olarak açıklanabilir (Topuz, 2012).
Sağlık hizmetleri genel olarak, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici olarak üçe
ayrılmaktadır. Bu kapsamda ele alınan tedavi edici sağlık hizmetleri, hastalıkların teşhis ve
yatırılarak tedavisi için verilen hizmetlerdir. Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam
teşekküllü devlet hastaneleri, Milli Savunma Bakanlığına bağlı hastaneler, özel hastaneler,
yataklı sağlık merkezleri ve tıp fakülteleri bu gruba giren kuruluşlardır. Türkiye sağlık hizmet
sunumu sektörü incelendiğinde, özellikle en önemli karşılaştırma parametresi olan niceliksel
kapasitenin (hastane yatak sayısının), son yıllardaki artışa rağmen, OECD ortalamasının
oldukça gerisinde kaldığı gözlemlenmektedir. Dünya ortalamasına bakıldığında, 1.000 kişiye
düşen hastane yatağı sayısı 2,8’dir. En büyük sağlık pazarı konumundaki Amerika’da 1.000
kişiye düşen hastane yatağı sayısı 3,1 iken bir diğer büyük sağlık pazarı Japonya’da ise
13,7’dir. Türkiye, 1.000 kişiye düşen 2,5 hastane yatağı ile dünya ve OECD ortalamalarının
gerisinde kalmaktadır. Öte yandan 1.000 hasta başına düşen doktor sayısı ABD’de 2,4,
Rusya’da ise 4,3’tür. Türkiye’de ise bu oran 1,6 olarak gözlemlenmektedir. Türkiye’de hasta
başına düşen doktor oranının gelişmiş ülkelere kıyasla geride kaldığı gözlemlenmektedir.
1000 kişiye düşen hemşire sayısı ABD’de 10,8, OECD ülkelerinde 8,4 ve Türkiye’de ise
1,5’dir. Hemşire ve doktor sayılarındaki yetersizliğin yanı sıra, doktor başına düşen hemşire
sayısına bakıldığında da, Türkiye OECD ülkelerinin oldukça gerisinde kalmaktadır (YASED,
2012).
Ġnsan Kaynakları ve ĠĢ
gücü Piyasası: Bir ekonomide nitelikli insan kaynakları sayısının
yeterli düzeyde olması, bir sektörün gereksinim duyduğu çalışma arkadaşlarına erişimde
kolaylık sağlayacaktır (Jennifer ve diğerleri, 2013). Bu bağlamda turizmin gelişmesi için
gereksinim duyulan insan kaynaklarının geliştirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi
önemlidir. Bu alt faktör, ülkelerin eğitim ve öğretim yoluyla becerilerini ne düzeyde
geliştirebildiklerini ve etkin bir işgücü piyasasında bu yeteneklerin uygun şekilde dağılım
gösterip göstermediğini değerlendirmektedir. İş gücü verimliliği, işgücü açığı, kadınların
çalışma hayatına katılımı gibi hususlar bu faktör altında değerlendirilen diğer hususlardır
(Crotti ve diğerleri, 2015).
Türkiye’de turizm sektöründe istihdamın karşılaştığı ciddi sorunlar mevcuttur. Turizm
sektöründe ikili bir işgücü yapısı ve niteliği vardır. Nitelikli işgücünü önemseyen az sayıda
büyük işletmeler, işgücünün mesleki yeterliliğini önemsemekte ve bu işletmelerde nispeten
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nitelikli işçiler çalışmaktadır. Buna karşılık sektörde yoğun olarak niteliksiz genç işgücü
istihdam edilmektedir. Dahası, kadın istihdamı açısından ciddi bir potansiyel barındıran
sektörde, kayıt dışılığın fazla olması, sezonluk istihdam, yüksek işgücü devri ve aşırı çalışma
süreleri gibi sorunlar dolayısıyla kadın ve nitelikli işgücü istihdamında önemli sıkıntılar
yaşanmaktadır (ÇSGB,2014).
Bilgi ĠĢl
em Teknolojilerine Hazırlık: Artık tüm sektörler için bilişim teknolojileri yaygın
olarak kullanılır hale gelmiştir. Buna bağlı olarak turizmde online hizmetlerin ve iş
operasyonlarının önemi günden güne artmaktadır. Seyahat ve konaklama check-in/out
işlemlerinin internet aracılığı ile yapılması bu duruma örnek olarak verilebilir. Bilgi işlem
teknolojilerine hazırlık alt faktörü ile bir ülkedeki Şebeke Kapsama Alanı, Elektrik Arzı
Kalitesi gibi modern altyapının durumu değerlendirilmekle birlikte aynı zamanda Online
Hizmetlerin Sağlanması ve Kullanılması açısından işletmelerin ve bireylerin kapasiteleri de
değerlendirilmektedir (Crotti ve diğerleri,2015).
BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri), bilginin yayılmasını, yeniliği ve teknolojinin
benimsenmesini kolaylaştıran genel amaçlı teknolojidir. BİT tarafından kolaylaştırılan bilgi
akışı piyasaların işlemesi için çok önemlidir ve firmaların verimliliğini artırmaktadır. 56
düşük ve orta gelirli ülkede yapılan bir araştırmada BİT’i daha yoğun kullanan firmaların
daha verimli olduğu, daha hızlı büyüdüğü, daha fazla yatırım yaptığı ve daha karlı olduğu
saptanmıştır (Qiang ve diğerleri, 2006). Benzer şekilde, ABD ve diğer OECD ülkelerinden
elde edilen ekonometrik bulgular, BİT kullanımının verimlilik ve ekonomik büyümeyi
arttırdığını göstermektedir (TEPAV,2007).
Türkiye’de BİT harcamalarının oranı, GSYİH içinde sadece yüzde 2,5’luk pay ile düşük
seviyededir ve AB’de gözlenen seviyelerin oldukça altındadır. Türkiye’de 2014 yılında
bilgisayar ve internet kullanım oranları %53 düzeyindedir. Bu oranlar erkeklerde %63 iken
kadınlarda %44’dür. Düzenli internet kullanıcı sayısı artmıştır. İnternet erişimi olan hane
oranı %60’dır. Ev ve iş yeri dışında internet kullanımı için taşınabilir cihaz kullanımı
artmıştır. İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya
hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %30,8 olmuştur ( TÜİK,2014). Türkiye’de
firmaların BİT kullanımı, diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında iyi durumda olduğu
görülmektedir. Yapılan bir çalışmada firmaların yüzde sekseni müşterileri ve tedarikçileri ile
iletişimlerinde düzenli olarak e-mail kullandıkları saptanmıştır. İletişim için ara yüz olarak
web sitelerinin kullanımı da yüksektir. Fakat e-mail kullanımından daha azdır. Türkiye’de
web sitelerini kullanan firmaların oranı diğer ülkelere oldukça yakın bir orandadır. Bununla
birlikte önemli bölgesel farklılıklar bulunmaktadır (TEPAV,2007).
Türkiye’de elektrik arzının güvenilirliği oldukça düşüktür, farklı bölgelerdeki firmalar sık sık
meydana gelen kesintilerden orantısız bir şekilde etkilenmektedir. Üretim kapasitesindeki
fazlalığa rağmen, elektrik arzında önemli kesintiler yaşanmaktadır (TEPAV,2007).
2.2.2. Turizm Politikaları ve KoĢulların EtkinleĢtirilmesi
Turizm politikaları ve koşulların etkinleştirilmesi faktörü; daha çok turizm sektörüyle ilgili
spesifik politikaları ve stratejik görünümü değerlendirmeye yöneliktir (Crotti ve diğerleri,
2015). Turizm politikaları ve koşulların etkinleştirilmesine yönelik hususlar sektöre özgü
olarak hazırlanmış belirleyici alt faktörler aracılığıyla değerlendirilmektedir. Turizmin
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Önceliklendirilmesi, Uluslararası Açıklık, Fiyat Rekabeti, Çevresel Sürdürülebilirlik bu
faktörün alt faktörleri olarak belirlenmiştir (WEF,2015).
Turizmin Önceliklendirilmesi: Hükümetlerin turizmi ne ölçüde ön planda tuttuğu bir
ülkenin turizm sektörünün rekabetçiliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Başka bir ifadeyle
hükümetin sektörü öncelikli sektör olarak kabullenmesi ve turizm projelerine fon
aktarabilmesi ve sektörü geliştirmek için gerekli aktörleri ve kaynakları koordine edebilmesi
sektörün rekabet gücünü artırmaktadır. Hükümet politikalarındaki istikrar, sektörün özel
yatırım çekebilme yeteneğine olumlu katkılar yapar. Ayrıca hükümetler, turistleri çekmek
amacıyla ulusal pazarlama kampanyalarında önemli roller üstlenebilirler (Crotti ve diğerleri,
2015). Bu kapsamda Devletin Turizme Yönelik Harcamaları, Pazarlama Kampanyaları ve
Ülke Markalaşma Çabaları, Uluslararası Kuruluşlara Veri Sağlama gibi hususlar bu alt faktör
altında değerlendirilmektedir (WEF,2015).
Destinasyon tanıtımı ve pazarlaması Amerika'da 1800'lü yıllardan beri gerçekleştirilmektedir.
Avrupa'da 1960'larda yaygınlaşmaya başlayan kongre ve ziyaretçi büroları, genellikle o
şehirlerin belediyeleri ve ticaret odaları bünyesinde veya desteğiyle kurulmaktadır. Turizm
sektörü başta olmak üzere şehrin önde gelen firmalarının üye olarak desteklediği kongre ve
ziyaretçi büroları, fuarlar, workshop toplantıları, reklam ve tanıtım kampanyaları, lobi
faaliyetleri ve tanıtım gezileri düzenleyerek pazarlamaya katkıda bulunmaktadır. Şehrin
markalaşması için imaj çalışmaları da yapan kongre ve ziyaretçi büroları, dolaylı olarak o
destinasyona yatırımcıları da çekmektedir. Türkiye, destinasyon pazarlamasına çok geç
girmiştir ve hala bu alana gerekli ilgiyi tam manasıyla göstermemektedir. Bununla birlikte
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm örgütleri, belediyeler, ticaret odaları, sektörde yer alan
işletmeler hala ayrı ayrı tanıtım ve pazarlama yapmaya çalışmaktadır. Destinasyon
pazarlaması alanında Amerika ve Avrupa'nın önde gelen şehirlerinde tanıtım için yüksek
bütçelere sahip kalabalık ekipler çalışmaktadır. Amsterdam, kentin tanıtımı için 110 kişilik bir
ekip ve 5,3 milyon avro bütçeye sahiptir. 300 üyesi ve 125 personeli olan Barselona'nın 40
milyon avroluk bütçesi bulunmaktadır. Özel ve kamu kuruluşlarından finansal destek alan
Chicago ofisi 90 personelle çalışmaktadır. Londra'daki kongre ve ziyaretçi ofisinin 400'den,
Montreal'in ise 750'den fazla üyesi bulunmaktadır. Viyana ise destinasyon pazarlamasına, 103
personelle 23,9 milyon avro bütçe ayırmaktadır. Buna karşılık 92 üyesi bulunan İstanbul, 10
kişilik bir ekiple çalışmaktadır. Antalya ise 37 üye ve 4 kişilik ekiple bu yarışta yer almaya
çalışmaktadır (Turizimdebusabah,2015). Türkiye’de 2013 yılında hükümetin toplam bütçeden
turizme ayırdıkları pay oldukça düşük bir oranda (%0,05) gerçekleşmiştir (WTTC,2013).
Yine Bloom Colsulting (BC), ülke marka stratejilerinin etkisini değerlendirmek amacıyla
Ülke Marka Sıralaması aracı geliştirmiştir. Bu sıralamada ülkelerin İhracat, Yatırım
Çekiciliği, Turizm Çekiciliği, Yetenekler ve Uluslararası Alanda Öne Çıkma kriterlerine göre
değerlendirmesi yapılmaktadır. 2014 yılında Türkiye, dünya çapında turizm gelirleri açısından
onuncu sırada yer almasına rağmen, Bloom Colsulting Turizm Ülke Marka Sıralamasında 6
sıra gerileyerek 16. sırada yer almıştır. Avrupa’da ise iki sıra gerileyerek 8. sırada yer almıştır
(BC,2015).
Uluslararası Açıklık: Rekabetçi bir turizm sektörünün oluşturulması, belirli bir ölçüde dışa
açıklık ve seyahati kolaylaştırıcı uygulamaları gerektirmektedir. Ağırlaştırılmış vize talepleri
gibi kısıtlayıcı politikalar, ülkeye olan turistik talebi azaltabilecektir. Uluslararası açıklık alt
faktörü, hava ulaşımını etkileyebilecek İkili Hava Hizmetleri Anlaşmalarını, dünya
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standartlarında turizm hizmeti verebilmeyi mümkün kılacak Bölgesel Ticaret Anlaşmalarını,
vb. hususları kapsamaktadır (Crotti ve diğerleri, 2015: 7).
Türkiye, özellikle ekonomik ve ticari konularda, gümrük birliğinin etkisiyle aynı seviyede ki
ülkelere göre, global sisteme daha fazla entegre olmuş durumdur. Bu deneyimle, bundan
sonraki süreçte de söz konusu entegrasyonu daha derinleştirecek durumdadır (Köten, 2015).
Fiyat Rekabeti: Düşük maliyetler, turistlerin bir ülkeye seyahat etmelerini cazip kılan bir
faktör olmakla birlikte sektöre yatırımı da teşvik eder. Fiyat rekabeti kapsamında; Uçak
Biletlerinden Alınan Vergiler, Havaalanı Ücretleri, Karşılaştırmalı Otel Konaklama
Maliyetleri, Satın Alma Gücü Paritesi, Seyahat Maliyetlerini Etkileyen Diğer Maliyet
Kalemleri bulunmaktadır (Crotti ve diğerleri, 2015: 7).
Turizm bölgesinin fiyat yönünden rekabet gücü “benzer tercihli tüketicilere turistik ürünü
rakip turizm destinasyonlarına göre daha düşük fiyatlardan sunabilme yeteneği” olarak
tanımlanmaktadır. Fiyat rekabeti rasyonel turisti motive eden önemli bir ekonomik değerdir.
Son zamanlarda yapılan çalışmalar, turizm bölgeleri arasındaki fiyat farklılıklarının turistlerin
gezi tercihleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Yerel fiyat farklılıkları ve döviz kuru
farklılıkları fiyat rekabet gücünün belirlenmesinde önemlidir. Fiyat istikrarı ile kur istikrarı
turizm sektöründe fiyat rekabet gücünün temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bu unsurlarda
meydana gelen değişmeler rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir (Ayaş ve diğerleri, 2005).
Türkiye 2000 yılında enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarı sağlamak için kur çapasına dayalı
bir program uygulamaya başlamıştır. Bu program sonucunda kur oldukça değerlenmiştir.
Türkiye’de döviz kurundaki artış enflasyonda yükselme eğilimine neden olan önemli bir
sebeptir. Enflasyonla döviz kuru arasındaki ilişkiye bakıldığında, döviz kurlarında meydana
gelen bir değişiklik fiyatlara yansımaktadır. Döviz kurundaki yükseliş ithal mal fiyatlarını
etkiler özellikle hammadde ve enerji ithalatı yüksek olan ülkelerde kurdaki yükseliş nihai
mala yansır ve fiyatlar genel düzeyinde artış gözlemlenir. Bu durumda Türkiye’nin fiyat
rekabet gücü olumsuz etkilenmektedir.
Çevresel Sürdürülebilirlik: Turistik destinasyonların çekiciliklerinde doğal çevrenin önemi
yadsınamaz. Bu nedenle çevresel sürdürülebilirliğin devamı için geliştirilen politikalar ve
ilgili faktörler bir ülkenin doğal çekiciliklerini devam ettirerek gelecekte de turizm
destinasyonu olarak cazibesini korumasında ve rekabet avantajı elde etmesinde önemlidir
(Crotti ve diğerleri, 2015). Bu alt faktör altında Hükümetin Çevre Düzenlemeleri
Uygulamaları, Su ve Orman Kaynaklarının Durumu, Kıyı Balıkçılığı, Deniz Sahaları gibi
unsurlar değerlendirilmektedir (WEF, 2015).
Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hava kalitesi ve iklim değişikliği, su ve
atık su yönetimi, atık, doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve tabiat varlıklarını koruma
çalışmaları ve arazi kullanımına yönelik çalışmalar her il bazında düzenli olarak takip
edilmektedir (ÇSB, 2013). Türkiye çevre ile ilgili 41 sözleşme ve 30’un üzerinde protokole
taraf olmuş ve çok sayıda deklarasyon ve karar metnini kabul etmiştir. Türkiye, çevre
konusunun doğrudan Anayasasında yer aldığı ender ülkelerden birisidir. Yürürlükte Çevre
Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile çevreyi ilgilendiren hemen hemen her alandaki faaliyet
yasal olarak kontrol altına alınmış olmasına rağmen, uygulamada birden fazla kurum ve
kuruluşa verilmiş, birbiri ile iç içe geçmiş sorumluluk ve yetki kargaşası nedeniyle bir çok
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sorun yaşanmaktadır. Bununla birlikte eğitim ve yapısal özellikleri nedeniyle Türk Toplumu
çevreden kopuk yaşamaktadır. Kendi mülkiyeti dışında, bireylerin çevreye ilgisiz kaldıkları
görülmektedir. Türkiye’de mevcut durumda gerçekçi bir çevresel denetimden bahsetmek
mümkün değildir (Vizyon 2023,2003).
2.2.3. Alt Yapı
Bu faktör, her ülkenin hava taşımacılığı, kara ulaşımı ve turistik hizmet boyutlarında sahip
olduğu fiziksel altyapının durumunu ve kalitesini ölçümlemektedir
Hava TaĢımacılığı Altyapısı: Hava taşımacılığı bağlantıları, bir ülkeden bir diğerine ya da
ülke içinde seyahat eden insanlar için önemlidir ve kolay erişilebilir olmalıdır (Jennifer ve
diğerleri, 2013). Bu alt faktör kapsamında ülkelerin Hava Taşımacılığı Miktarı, Kalkış Sayısı,
Havalimanı Yoğunluğu, Hava Yolu İşletmeleri Sayısının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı uçuşlar
için Hava Taşımacılığının Kalitesi değerlendirilmektedir (WEF, 2015).
Türkiye’de havayolu taşımacılığı son 10 yılda yıllık ortalama %14’lere varan büyüme
gerçekleştirmiştir. Türkiye’de havayolu sektörü büyüme konusunda dünya ortalamasının üç
katı bir performans sergilemiştir. Türkiye’de havayolu sektörü artan havalimanı, uçak ve
yolcu sayısına bağlı olarak büyüme ivmesini devam ettirmektedir. Türkiye’deki aktif
havalimanı sayısı 2014 yılında 53’e, iç hatlardaki yolcu sayısı 2013’te 76.1 milyona, toplamda
150 milyona ulaşmıştır. Türkiye’de 2014 Eylül ayı itibariyle toplam uçak sayısı 422’ye,
koltuk kapasitesi 75.700’e ve kargo kapasitesi 1.393.632 kg’a ulaşmıştır. Son yıllarda
sektördeki gelişmeler sonucu Türkiye’deki havayolu şirketlerinin dış hat paylarında artış
olmuştur. 2009 senesinde yurt dışı yolcu taşımacılığında yerli – yabancı taşıyıcılarının payı
%55/%45 seviyesinde iken, 2013 senesi sonunda yerli şirketlerin paylarını artırmıştır. Bu oran
%61/%39 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstanbul’da kapasite sıkıntıları yaşanan Atatürk ve
Sabiha Gökçen Havalimanları henüz yapım aşamasındaki üçüncü havalimanı ile
desteklenerek özellikle artan uluslararası yolcu sayısının karşılanması hedeflenmektedir.
Sektörde 13 hava yolu işletmesi bulunmaktadır (ATIG,2015).
Kara UlaĢımı ve Bağlantıları Altyapısı: Turistik çekiciliklere ve iş merkezlerine ulaşımın
kolaylığı ve imkanların verimli kullanılabilirliği turizm sektörü için önemlidir. Uluslararası
standartlara uygun kara yolu ve demiryolu ağına sahip olmak bu alt faktör bağlamında
değerlendirilmektedir (WEF, 2015). Türkiye son yıllarda kara ve demir yolları ağının
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda oldukça mesafe kat etmiştir.
Turistik Hizmet Altyapısı: Yeteri sayıda kaliteli konaklama imkanları, tatil köyleri ve
eğlence yerleri bir ülkenin rekabetçi üstünlüğü için önemli olabilir (Crotti ve diğerleri, 2015:
7). Bu alt faktör kapsamında araç kiralama, vb. gibi hizmetlerle zenginleştirilmiş üst düzey
otel oda hizmetleri de dahil olmak üzere genel turistik hizmetler değerlendirilmektedir (WEF,
2015). UNWTO’e göre dünyada her 100 kişiye düşen otel oda sayısı 0 ile 4,35 rakamları
arasında değişirken, Türkiye’de bu sayı 0,5’dir (WEF,2015). Turistik Hizmet Altyapısının
ölçümlenmesine yönelik bir diğer kriter otomatik para çekme makinesi (ATM) ve Visa Kart
kullanılabilirliğidir. WEF (2015)’e göre Türkiye’de bir milyon kişiye düşen ve Visa Kart
kabul eden ATM sayısı 785’dir. Karşılaştırma yapılan 141 ülkede en fazla Visa Kart kabul
eden ATM sayısı 2847, en az sayı ise 6,9’dur.
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2.2.4. Kültürel ve Doğal Kaynaklar
Bu faktör altında seyahat için insanları motive eden temel nedenler incelenmektedir. Doğal
Kaynaklar, Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati alt boyutları bu faktör altında değerlendirilen
konulardır.
Doğal Kaynaklar: Doğal varlıklar açısından zengin ülkeler, turist çekme açısından daha
avantajlıdırlar. Bu alt faktör kapsamında doğal çekiciliklerin değerlendirmesi yapılmaktadır.
Bu kapsamda bir ülkedeki UNESCO Doğal Dünya Mirası alanları başta olmak üzere Doğal
Çevre Kalitesi, Manzara ve Fauna Zenginliği, Hayvan Türleri ve Sayıları, Koruma Alanları ve
Milli Parklar değerlendirme kapsamında yer almaktadır.
Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’nun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bir ülke olarak
Avrupa kıtasında biyolojik çeşitlilik açısından dokuzuncu sıradadır. Ülkenin 7 coğrafi
bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir ve dünyanın en önemli üç
ekolojik bölgesine sahiptir. Türkiye 120 memeli, 400’ü aşkın kuş türü, 130 kadar sürüngen,
400’e varan balık türü ile biyolojik çeşitlilikte tür çeşitliliği açısından çok zengindir.
Türkiye’de son 10 yıl içinde birçok olumlu ekonomik ve yapısal değişiklik yapılmış, gerek
biyolojik çeşitliliğin korunması gerekse çevre sorunlarının çözülmesi için büyük gayretler sarf
edilmişse de, sürdürülebilir kalkınmanın tüm bileşenlerinin biyolojik çeşitliliğin korunması
başta olmak üzere doğa koruma ve çevre yönetimi ile bütünleştirilebildiğini söylemek için
henüz erkendir. Örneğin; dünya ölçeğinde kabul gören bir yaklaşımla, koruma alanlarının
oranının, ülke yüzölçümünün en az yüzde beşi olması önerilirken, Türkiye’de bu oran ülke
yüzölçümünün yüzde birini bulmaktadır (VİZYON,2023).
Kültürel Kaynaklar ve ĠĢSeyahati: Turizm sektörünün rekabetçiliğini etkileyen diğer bir
unsur bir ülkenin kültürel zenginliğidir. Kültürel kaynaklar alt faktörü kapsamında bir
ülkedeki UNESCO Kültürel Dünya Mirası olarak kabul edilmiş çekicilikler yer almaktadır.
Bunun dışında önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek uygun Stadyum Sayıları,
bir ülkenin kültürel kaynaklarına olan ilginin göstergesi olabilecek Online Arama Sayıları
değerlendirmeler kapsamında yer alan unsurlardır. Ayrıca bir ülkede düzenlenen Uluslararası
Toplantılar ve İş Toplantıları da bu alt faktör kapsamında değerlendirilen hususlar arasında
yer almaktadır (Crotti ve diğerleri, 2015).
Türkiye, bölgelere göre farklı nitelikler sergileyen tarihi kentsel ve kırsal bütünlükler
açısından çok zengin bir ülkedir. Paleolitik ve neolitik çağlardan klasik döneme dek uzanan
arkeolojik sitler ve bunlara eklenerek 19.y.y. sonuna dek Anadolu’nun geçirdiği süreçlerin
fiziksel kanıtı olan kentsel ve kırsal yerleşmeler büyük bir yoğunluk oluşturmaktadır. Tarihi
yapının yerine getirilen çoğu kaçak niteliksiz örnekler, ya da “restorasyon” adı altında yapılan
“ yeni – eskiler”, korumayı ve korumanın ardındaki geçmişi geleceğe aktarma ilkesini yok
etmektedir. Günümüz Türkiye’sinde "koruma" bir anlamda gelişmenin karşıtı olarak
görülmektedir.
Türkiye’de uygulanmakta olan 1983 tarihli “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası”
başarılı koruma çalışmaları gerçekleştiren ülkelerin koruma yasalarıyla içerik açısından fazla
farklılık göstermemektedir. Tartışılan bazı maddelerine rağmen, iyi işletildiğinde ya da
yorumlandığında, yeterince kapsamlıdır. Ayrıca bu yasa gerektiğinde Anıtlar Yüksek
Kurulu’nun ilke kararlarıyla da desteklenmektedir. Anadolu’ya yayılan koruma kurulları
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oluşturulmuştur. Anadolu’da “kentsel sit” niteliği taşıyan alanlarda ilgili koruma kurulları
aracılığıyla koruma amaçlı imar planları yaptırılmış ve yürürlüğe girmiştir. Ancak bu ayrıntılı
çalışmalara rağmen, elde edilen sonuçlar genelde yetersiz kalmaktadır (Vizyon, 2023).
2014 yılında dünya turizm gelirinin yüzde 30’luk kısmını oluşturan kongre turizminin payı
250 milyar dolara ulaşmıştır. 2013 yılında 221 kongreye ev sahipliği yaparak dünya
sıralamasında 18’inci sırada yerini alan Türkiye, 2014 yılında 190 kongreye ev sahipliği
yaparak 19’uncu sıraya gerilemişti. Türkiye’nin kongre başkenti İstanbul ise, 2013 yılında
146 kongre ile dünyada 8’inci sırada yerini alırken, 2014 yılında 130 kongreye ev sahipliği
yaparak 9’uncu sıraya gerilemişti. Türkiye’nin 2023 hedefi ise daha fazla ve daha kaliteli
kongrelere ev sahipliği yapıp dünyada ilk beş ülke arasına girmek (Kongre Turizmi, 2015).
3.AraĢtırma Metodolojisi
Bu çalışmanın analiz aşamasında kullanılan veriler büyük ölçüde 2015 yılında Dünya
Ekonomik Forum’u tarafından yayınlanan Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi raporu
verilerine dayanmaktadır. Bunun dışında diğer ulusal ve uluslararası raporlardan ve
yayınlardan yararlanılmıştır (TBBM Raporu (2012), YASEV(2012), TUİK (2015), Bloom
Consulting(2015), vb.) . Dünya Ekonomik Forum’unun raporu içinde önemli sanayi ve
düşünce kuruluşlarının bulunduğu bir çalışmadır ve turizmin geleceğine ve rekabetçiliğine
yönelik derinlemesine analizler içermektedir. Raporda bulunan bilgiler, 141 ülkenin turizm
ve seyahat sektörüne ilişkin bazı istatistiklere ve üst düzey çalışan insanlara yapılan anket
çalışmasına dayanmaktadır.
TTCI hesaplamasında kullanılan göstergelere ilişkin veriler, birincil ve ikincil kaynaklardan
sağlanmıştır. İkincil kaynaklar; Deloite, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Dünya Doğa
ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Dünya Turizm Örgütü, Dünya Seyahat ve Turizm
Konseyi, Dünya Bankası, vb. uluslararası örgütlerin faaliyet alanları ile ilgili rapor ve
istatistiklerdir. Diğer veriler ise turizm rekabet endeks hesaplamaları yapılan ülkelerde ikamet
eden ve Dünya Ekonomik Forum ile birlikte çalışan yönetici görüşü anketlerinden elde
edilmiştir (WEF, 2015).
Endeks hesaplamalarında kullanılacak ve çeşitli uluslararası kaynaklardan sağlanmış olan
ham veriler ilk aşamada farklı ölçütlere göre düzenlenmiş olduklarından birlikte
değerlendirilmeye uygun değildirler. Bu nedenle 1-7 ölçeğinde (1= son derece zayıf, 7= son
derece güçlü) uyumlu hale getirilerek normalize edilmişlerdir. Normalizasyon işlemi için
aşağıdaki formüller kullanılmıştır (WEF,2015).

(1)

(2)
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Birinci formül petrol fiyatları ya da alınan vergiler gibi yüksek olduğu durumda ülkelerin
rekabet gücünü olumsuz etkileyebilecek değerlerin normalizasyonunda kullanılmıştır. İkinci
formül ise diğer verilerin normalizasyonunda kullanılmıştır. Formüldeki “En Küçük ve En
Büyük Skor”, kriterlere ait en büyük değer ve en küçük değeri ifade etmektedir. “Ülke Skoru”
ise ilgili ülkenin kriterine ait değeri ifade etmektedir. Son aşamada TTCI hesaplanırken; önce
dört ana faktöre ait alt faktör kriterlerinin sahip olduğu değerlerin (1-7 ölçeğindeki)
ağırlıklandırılmamış ortalaması alınarak alt faktör değerleri bulunmuştur. Daha sonra alt
faktör değerlerinin ağırlıklandırılmamış ortalaması alınarak ana faktör değerlerine ulaşılmıştır.
Sonrasında ise dört ana faktör değerinin ağırlıklandırılmamış ortalaması alınarak TTCI
hesaplanmıştır (WEF,2015).
Bu çalışmada Türkiye turizmi, yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan her bir ana faktör
grubuna bağlı alt faktörlerin almış olduğu değerlerin 141 ülke içindeki sıralamasına göre
değerlendirilmektedir. Değerlendirmede ülkelerin sıralaması 5’li istatistiki gruplandırma
serisine dönüştürülmüştür. Grupların oluşturulmasında;
Grup Genişliği=(X max – Xmin)/Grup Sayısı
eşitliğinden yararlanılmıştır (Karagöz, 2015). Buna göre;
Grup Sayısı: 5
Gurup Genişliği= (141-1)/5=28’dir. Grup aralığı ve değerlendirme ölçütü Tablo 1’de
görülmektedir.
Tablo 1. Gruplar ve Tanımları
Gruplar

Grup Tanımı

1-28

Çok iyi

29-57

İyi

58-86

Orta

87-115

Kötü

116-144 Çok Kötü

Buna göre bir ülke sıralamada 5. gruba giriyorsa(116-144) Çok Kötü; 4. gruba giriyorsa(87115); Kötü; 3. gruba giriyorsa(58-86); Orta; 2. gruba giriyorsa(29-57); İyi; 1. gruba giriyorsa
(1-28); Çok iyi olarak değerlendirilmektedir.
Bu ölçeklendirme ile Türkiye turizminin mevcut durumunu görmek, sorunları ve zorlukları
yakından tanımak, turizm sektörünü daha da geliştirmek ve cazip hale getirmek için gerekli
politikaları ve kriterleri yorumlamak kolaylaşabilecektir (Bello,vd, 2014: 9).
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5. Bulgular
Turizm Rekabetçilik Endeksini oluşturan 4 ana faktör açısından değerlendirildiğinde
Türkiye’nin Çevresel Faktörler açısından 141 ülke arasında 78. sıraya (Tablo 2) yerleşebildiği
ve 5’li gruplandırma ölçeğimizin “orta” rekabetçi pozisyon nitelendirmesinde yer aldığı
görülmektedir. Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi Faktörü açısından 141 ülke
arasında 85. sıraya (Tablo 3) yerleşebilmektedir. Dolayısıyla sektörün, turizm politikalarının
oluşturulması, uygulanması ve yatırıma yönelik koşulların iyileştirilmesi konusunda rekabetçi
üstünlüğü elinde bulunduran ülkeler arasında oldukça geride kaldığı söylenebilir. Üçüncü ana
faktör olan Altyapı açısından Türkiye turizmi 39. sıraya (Tablo 4) yerleştiği görülmektedir. Bu
bağlamda sektörün alt yapı olarak rekabet edebilir (iyi) bir durumda olduğu söylenebilir.
Endeksin son ana faktörü Doğal ve Kültürel Kaynaklar’dır. Türkiye turizmi bu faktör
açısından ise 141 ülke arasında 29. sıraya (Tablo 4) yerleşmiştir. Bu bağlamda Türkiye
turizminin Doğal ve Kültürel Kaynaklar açısından rekabetçi bir pozisyona (çok iyi) sahip
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte faktörün alt boyutlarıyla ilgili ilginç bir durum söz
konusudur. Şöyle ki faktörün Doğal Kaynaklar boyutu açısından “orta” düzeyde rekabetçilik
sözkonusu iken diğer boyut olan Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati, rekabetçilik açısından
“çok iyi” olarak değerlendirmiştir.
Bu genel değerlendirmelerden sonra Türkiye turizminin Rekabetçi pozisyonuna ilişkin faktör
ve alt faktörlere yönelik ayrıntılı bilgi ve veriler aşağıda sunulmaktadır.
Tablo.2. Türkiye Turizm Sektörü Çevresel Faktörlerine ĠliĢkin Değerlendirme

İş Çevresi

Çok Ġyi

Ġyi

Orta

Kötü

Çok Kötü

(1-28.
Sıra)

(29-57.
Sıra)

(58-86.
Sıra)

(87-115.
Sıra)

(116-144)

59

Emniyet ve Güvenlik
Sağlık ve Hijyen

121
63

İnsan Kaynakları ve İşgücü
Piyasası

88

Bilgi İşlem Teknolojilerine
Hazırlık

68

Genel Faktör Sıralaması

78

Tablo 2’den görüleceği üzere Türkiye turizmi, Çevresel Faktörler açısından 141 ülke arasında
78. sırada (orta) bulunmaktadır. Çevresel Faktörler bir ülkede işletmecilik faaliyetleri için
gerekli genel düzenlemeleri ifade etmektedir (WEF,2015). Çevresel Faktörlere ilişkin alt
faktörler açısından Türkiye’nin karşılaştırmalı durumu şöyledir;
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Tablo 2’den görüldüğü üzere İş Çevresi boyutunda 141 ülke arasında 59. sırada (orta)
bulunmaktadır. Bu boyut işletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için bir ülkedeki
elverişli politik ortamı ifade etmektedir. İş Çevresi alt boyutunun ölçümlenmesinde Mülkiyet
Hakları, Doğrudan Yabancı Sermaye’ye ilişkin uygulamalar, Tahkime Yönelik Yasal
Düzenlemeler, Yapı Ruhsat İşlemleri ve Maliyetleri, İşyeri Açma Ruhsat İşlemleri, İşyeri
Açma İşlem Maliyeti, Vergilendirmeler gibi kriterler kullanılmaktadır. Dünya Ekonomik
Forumu raporu verileri ışığında İş Çevresi alt faktörüne ilişkin kriterler değerlendirildiğinde;
Türkiye Vergilendirmeler açısından “kötü” nitelendirmesine sahiptir. Bunun yanı sıra Yapı
İzinleri ve Maliyetleri açısından “Orta” rekabetçilik pozisyonuna sahiptir. Diğer unsurlar
açısından değerlendirildiğinde ise Türkiye’nin “iyi” ve “çok iyi” rekabetçi pozisyonda olduğu
görülmektedir.
Tablo 2’den görüldüğü üzere Türkiye turizmi, Emniyet ve Güvenlik alt faktörü açısından 121.
sırada “çok kötü” rekabetçi bir pozisyona sahiptir. Emniyet ve Güvenlik, bir ülkenin turistleri
ve turizm işletmelerini maruz bıraktığı özellikle de insanlara yönelik ciddi riskler içeren
şiddet ve terörizm gibi güvenlik riskleriyle ilgilidir. Küçük suçlar bu kapsamda
değerlendirilmemektedir (WEF, 2015). Türkiye’nin Emniyet ve Güvenlik faktörü açısından
121. sırada yer almasında; Suç ve Şiddet Olaylarının İşletmelere Olan Maliyeti, Cinayet
Oranları, Polis Hizmetlerine Olan Güven, Terör Olaylarının Yoğunluğu, Nüfus Başına
(100.000) Cinayet Davaları Sayısı dikkate alınmıştır. Cinayet Oranı itibariyle Türkiye 58.
sırada (orta) yer almakta, Suç ve Şiddet Olaylarının İşletmelere Olan Maliyeti açısından 67.
sırada (orta) yer almaktadır. Diğer kriterler açısından “kötü” ve “çok kötü” rekabetçi
sınıflandırma içinde yer almaktadır.
Türkiye’nin Emniyet ve Güvenlik açısından değerlendirildiği farklı uluslararası çalışmalar da
bulunmaktadır. Institute For Economics and Peace tarafından yayınlanan ve Terör, İç
Çatışma, Komşu ülkelerle ilişkiler, Adi Suçlar, Cinayetler, vb. 23 kritere göre ülkeleri
değerlendiren Global Barış Endeksine (2016) göre Türkiye 163 ülke arasında 145. sırada yer
almaktadır. Yine aynı kurum tarafından yayımlanan 2016 yılı Global Terör Endeksinde
Türkiye, PKK ve DEAŞ eylemleri nedeniyle terörizm açısından en kötü ülkeler arasında 14.
sırada yer almaktadır (Institute For Economics And Peace, 2016). Sıralamalardan da
anlaşılacağı üzere Türkiye barış (huzur) ortamı ve terör açısından oldukça gerilerde yer
almaktadır. Ayrıca MasterCard-CrescentRating (2016) Global Müslüman Seyahat Endeksinde
Türkiye’nin “ Müslüman Turistler ve Genelin Güvenliği” değerlendirmesi 130 ülke ile
karşılaştırıldığında “Kötü” sınıflamasında yer almaktadır (MasterCard-CrescentRating,
2016).Bütün bu çalışmalar göstermektedir ki Huzur Ortamını Bozan Olaylar” Türkiye turizm
sektörünün rekabetçi üstünlüğü için bir tehdit faktörü olarak değerlendirilmelidir
Tablo 2’de görüldüğü üzere Türkiye turizmi, Sağlık ve Hijyen boyutu açısından 63. sırada
“orta” rekabetçi bir pozisyona sahiptir. Bu alt faktör kapsamında Hekim Sayısı, Sanitasyon
Hizmetleri, Sağlıklı İçme Suyuna Erişim, Hastane ve Yatak Sayısı, Bulaşıcı Hastalıklar
değerlendirilmiştir. Buna göre Türkiye, Bulaşıcı Hastalıklar ve Sağlıklı İçme Suyu açısından
141 ülke arasında 1. sıraya (çok iyi) yerleşmişken, Hekim Sayısı, Hastane ve Yatak Sayısı
açısından “orta” yeterlilikte bulunmuştur.
Tablo 2’de görüldüğü üzere Türkiye turizmi, İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası boyutu
açısından 88. sırada “kötü” rekabetçi bir pozisyona sahiptir. Bu alt faktör kapsamında İşgücü
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Niteliği, İşgücü Piyasası değerlendirilmiştir. Buna göre Türkiye, İşgücü Nitelikleri açısından
“iyi” olarak değerlendirilmiştir. Ancak İşgücü Piyasası açısından 141 ülke arasında 129.
sırada (çok kötü) bulunmaktadır. İşgücü Piyasasına yönelik değerlendirmeler yapılırken;
çalışanların işten çıkartılması, taşeronluk uygulamalarından yararlanılması, yabancıların
istihdamı, vb. konulardaki yasal düzenlemelerin yeterliliği, işletmelerin ihtiyaç duydukları
nitelikteki çalışanları bulabilme kolaylıkları, çalışan verimliliği ve ücret ilişkisi, çalışma
hayatında kadın çalışanların erkek çalışanlara oranı gibi kriterler göz önünde
bulundurulmuştur (WEF,2015).
Tablo 2’de görüldüğü üzere Türkiye turizmi, Bilgi İşlem Teknolojilerine Hazırlık alt faktörü
açısından 68. sırada “orta” rekabetçi bir pozisyona sahiptir. Bu alt faktör kapsamında
İşletmeden İşletmeye, İşletmeden Müşteriye Olan Bilişim Teknolojileri Uygulamaları, İnternet
Kullanıcı Sayısı, Sabit İnternet Abonelikleri, Mobil Hücresel Telefon Abonelikleri, Mobil Ağ
Kapsama Alanı, Elektrik Arz Kalitesi kriterleri değerlendirilmiştir. Buna göre Türkiye, mobil
ağ kapsama alanı konusunda 141 ülke arasında 1. sıraya (çok iyi) yerleşmişken, mobil
hücresel telefon abonelikleri açısından 103. sırada “kötü” yer almaktadır. Elektrik Arz
Kalitesi açısından ise 71. sırada (orta) yer almaktadır.
Tablo.3. Türkiye Turizm Sektörü Turizm Politikaları ve KoĢulların
EtkinleĢtirilmesi Faktörüne ĠliĢkin Değerlendirme
Çok Ġyi

Ġyi

Orta

Kötü

(1-28.
Sıra)

(29-57.
Sıra)

(58-86.
Sıra)

(87-115.
Sıra)

Turizmin
Önceliklendirilmesi

83

Uluslararası Açıklık

61

Fiyat Rekabeti

94

Çevresel Sürdürülebilirlik

95

Genel Faktör Sıralaması

Çok
Kötü
(116144)

85

Tablo 3’den görüleceği üzere Türkiye turizmi, Politika ve Koşulların Etkinleştirilmesi faktörü
açısından 141 ülke arasında 85. sırada (orta) bulunmaktadır. Politika ve Koşulların
Etkinleştirilmesi faktörü bir ülkedeki seyahat ve turizm sektörünü doğrudan etkileyebilen
politikaları ve stratejik görünümü değerlendirmeye yöneliktir (WEF,2015). Politika ve
Koşulların Etkinleştirilmesine ilişkin alt faktörler açısından Türkiye’nin karşılaştırmalı
durumu şöyledir;
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Tablo 3’den görüleceği üzere Turizmin Önceliklendirilmesi alt faktörü açısından Türkiye
turizmi, 141 ülke arasında 83. sırada (orta) bulunmaktadır. Bu boyut devletin seyahat ve
turizm sektörünü teşvik etmek ve organize etmek üzere yaptıklarını ölçümlemektedir. Bu alt
faktörün kapsamında Devletin Seyahat ve Turizm Harcamaları, Turist Çekmeye Yönelik
Pazarlama ve Markalaşma Çabaları, Aylık/Üç Aylık/Yıllık Seyahat ve Turizm Verilerinin
Zamanında Sağlanabilirliği, Ülke Marka Stratejileri, vb. konular değerlendirilmektedir
(WEF,2015). Dünya Ekonomik Formu raporu verileri ışığında Türkiye, devletin seyahat ve
turizme dönük harcamaları ve Türkiye’nin markalaşma stratejileri açısından “kötü” rekabetçi
pozisyona sahiptir. Buna karşılık aylık/üç aylık/yıllık seyahat ve turizm verilerinin zamanında
sağlanabilirliği açısından “çok iyi” rekabetçi pozisyona sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 3’den görüleceği üzere Uluslararası Açıklık alt faktörü açısından Türkiye, 141 ülke
arasında 61. sırada (orta) bulunmaktadır. Bu boyut bir ülkenin seyahat ve hizmetler
konusunda ne kadar istekli ve kolaylaştırıcı uygulamalar içinde olduğunu ölçmektedir. Bu
bağlamda Türkiye, vize prosedürü, yürürlükte olan bölgesel ticaret anlaşmaları açısından “iyi”
rekabetçi pozisyona sahipken, ikili hava hizmetleri anlaşmaları yönünden “orta” rekabetçi
pozisyona sahiptir.
Tablo 3’den görüleceği üzere Türkiye turizmi, Fiyat Rekabeti boyutunda 141 ülke arasında
94. sırada (kötü) bulunmaktadır. Bu alt faktör, bir ülkedeki Biletlerden Alınan Vergileri, Hava
Alanı Ücretlerini, Otel Fiyatlarını, Satın Alma Gücü Paritesini, Akaryakıt Fiyat Seviyelerini
dikkate almaktadır (WEF,2015). Akaryakıt fiyatları açısından Türkiye, 141. sırada yer alarak
“çok kötü” rekabetçi pozisyona sahipken, fiyat rekabeti boyuta ilişkin diğer hususlarda genel
olarak “çok iyi” ve “ iyi” rekabetçi pozisyona sahiptir.
Tablo 3’den görüleceği üzere Türkiye turizmi, Çevresel Sürdürülebilirlik boyutunda 141 ülke
arasında 95. sırada (kötü) bulunmaktadır. Bu alt faktör Çevre Mevzuatı ve Uygulamaları,
Seyahat ve Turizm Sektörüne Yönelik Gelişmelerin Sürdürülebilirliği, Çevresel Anlaşmaları
Onaylama, Tehdit Altındaki Canlı Türleri, Koruma Altında Olan Orman Alanları, Atık Su
Arıtma, Kıyılarda Balıkçılığın Yoğunlaşma Düzeyi gibi alt başlıkları kapsamaktadır
(WEF,2015). Rapordaki veriler dikkate alındığında Türkiye’nin partiküler madde
konsantrasyonu, çevre anlaşmalarının onaylanması, tehdit altındaki türler açısından, “kötü”
rekabetçi pozisyona sahip olduğu, orman alanlarının korunması, atık su arıtma, seyahat ve
turizm sektörüne yönelik gelişmelerin sürdürülebilirliği açısından “iyi” rekabetçi pozisyona
sahip olduğu görülmektedir.
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Tablo.4. Türkiye Turizm Sektörü Altyapı Faktörüne ĠliĢkin Değerlendirme

Hava Taşımacılığı
Kara
Ulaşımı
Bağlantıları

Çok Ġyi

Ġyi

Orta

Kötü

Çok Kötü

(1-28.
Sıra)

(29-57.
Sıra)

(58-86.
Sıra)

(87-115.
Sıra)

(116-144)

16
ve

54

Turistik Hizmetler

38

Genel
Sıralaması

39

Faktör

Tablo 4’den görüleceği üzere Türkiye turizmi, Altyapı açısından 141 ülke arasında 39. sırada
(iyi) bulunmaktadır. Altyapı Faktörü her bir ekonomideki fiziksel altyapının durumu ve
kalitesine yönelik değerlendirmeleri içermektedir (WEF,2015). Altyapıya ilişkin alt faktörler
açısından Türkiye’nin karşılaştırmalı durumu şöyledir:
Tablo 4’den görüleceği üzere Hava Taşımacılığı alt faktörü açısından Türkiye, “çok iyi”
rekabetçi konuma sahiptir. Hava Taşımacılığı boyutu kapsamında değerlendirmeye alınan
hususlar şunlardır; Hava Ulaşım Altyapısı Kalitesi, Uçuş Sayısı, Mevcut Koltuk Sayısı, Hava
Alanı Yoğunluluk Oranları, Hava Yolu İşletmesi Sayısı, vb. Raporda yer alan veriler ışığında
Türkiye, hava alanı yoğunluğu olarak “orta” rekabetçi pozisyona sahiptir. Bunun dışındaki
hava taşımacılığı alt boyutlarında “iyi” ve “çok iyi” rekabetçi pozisyonlara sahiptir.
Tablo 4’den görüleceği üzere Kara Ulaşımı ve Bağlantıları alt faktörü açısından Türkiye,
“iyi” rekabetçi konuma sahiptir. Raporda Kara Ulaşımı ve Bağlantıları boyutu kapsamında
değerlendirmeye alınan hususlar şunlardır; Karayollarının Kalitesi, Demiryolu Altyapısı ve
Kalitesi, Limanlar ve Altyapı Kalitesi, İç Ulaşım Ağının Kalitesi, Demiryollarındaki
Yoğunluk, vb. Raporda yer alan veriler ışığında Türkiye, Kara Ulaşımı ve Bağlantılarına
ilişkin tüm alt boyutlarda (33-57) sıralarda yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye turizmi, tüm
kriterler açısından “iyi” rekabetçi pozisyona sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 4’den görüleceği üzere Turistik Hizmetler alt kriteri açısından Türkiye, 141 ülke
arasında 38. sırada (iyi) yer almaktadır. Raporda Turistik Hizmetler boyutu kapsamında
değerlendirmeye alınan alt boyutlar şunlardır; Her 100 Kişi Başına Düşen Otel Oda Sayıları,
Önemli Araç Kiralama Firmalarının Varlığı, Otomatik Para Çekme Makineleri ve Visa Kart
Uyumluluğu, Üst Düzey Yöneticilerin İş Seyahatlerinden Sonra Ülkeyi Eğlence Amaçlı
Seyahatler İçin Tavsiye Etme Oranı, vb. Raporda yer alan veriler ışığında Türkiye’nin, 100
kişi başına düşen otel oda sayısı açısından “orta” rekabetçi konuma sahip olduğu
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görülmektedir. Türkiye’nin üst düzey yöneticiler tarafından tavsiye edilmesi açısından 141
ülke arasında 14. sırada yer almaktadır ve “çok iyi” rekabetçi pozisyona sahiptir.
Tablo.5. Türkiye Turizm Sektörü Doğal ve Kültürel Kaynaklar Faktörüne ĠliĢkin
Değerlendirme
Çok Ġyi

Ġyi

Orta

(1-28.
Sıra)

(29-57.
Sıra)

(58-86. Sıra) (87-115.
Sıra)

Doğal Kaynaklar

Kötü

Çok
Kötü
(116144)

73

Kültürel Kaynaklar ve 16
İş Seyahati
Genel
Sıralaması

Faktör

29

Tablo 5’den görüleceği üzere Türkiye turizmi, Doğal ve Kültürel Kaynaklar Faktörü
açısından 141 ülke arasında 29. sırada (iyi) bulunmaktadır. Doğal ve Kültürel Kaynaklar
seyahat faaliyetlerinin asıl sebeplerini oluşturmaktadır (WEF,2015). Doğal ve Kültürel
Kaynaklara ilişkin alt faktörler açısından Türkiye’nin karşılaştırmalı durumu şöyledir;
Tablo 5’den görüleceği üzere Doğal Kaynaklar alt faktörü açısından Türkiye, 141 ülke
arasında 73. sırada (orta) yer almaktadır. Raporda Doğal Kaynaklar boyutu kapsamında
değerlendirmeye alınan alt boyutlar şunlardır; Dünya Mirası Doğal Sitelerin Sayısı, Bilinen
Canlı Türleri Sayısı, Koruma Alanlarının Sayısı, Doğal Çevrenin Kalitesi, vb. Raporda yer
alan veriler ışığında Türkiye’nin toplam korunan alan açısından 131. sırada yer aldığı ve “çok
kötü” rekabetçi pozisyona sahip olduğu görülmektedir. Buna karşılık dünya mirası doğal
siteler ve doğal turizm talepleri açısından “iyi” rekabetçi pozisyona sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 5’den görüleceği üzere Kültürel kaynaklar ve İş Seyahati alt faktörü açısından Türkiye,
141 ülke arasında 16. sırada (çok iyi) yer almaktadır. Bu alt faktör Arkeolojik Alanlar,
Eğlenceye Yönelik Tesisler ve Konferansların dahil olduğu kültürel kaynakları içermektedir.
Bu alt faktör kapsamında bir ülkenin var olan gerçek kültürel mirası ile birlikte diğer kültürel
kaynaklarda değerlendirmeye alınmaktadır (WEF,2015). Raporda yer alan veriler ışığında
Türkiye’nin Kültürel Kaynakları 141 ülke arasında bütün kriterler kapsamında (6-20)
sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye turizmi, kültürel kaynaklar açısından “çok iyi”
rekabetçi pozisyona sahip olduğu söylenebilir.
6. Sonuç ve Öneriler
TCI Raporu (WEF, 2015) verilerine göre Türkiye’nin, dört ana faktöre bağlı on dört alt faktör
kapsamında 141 ülke ile karşılaştırmalı değerlendirmeleri kapsamlı şekilde yukarıda
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yapılmıştır. Burada Türkiye turizminin rekabetçilik düzeyini karşılaştırmalı şekilde özetlemek
üzere Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Raporu alt faktör ülke sıralamaları verilerinden
aşağıdaki şekil oluşturulmuştur (Şekil 2).

İş Çevresi

140

Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati

Emniyet ve Güvenlik

121

120
100

Doğal Kaynaklar

Sağlık ve Hijyen

80 59
60

73
Turistik Hizmetler

38

63

40
16
20

88

İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası

0
54

68

16

Kara Ulaşımı ve Bağlantıları

Bilgi İşlem Teknolojilerine Hazırlık

61
Hava Taşımacılığı

83
Turizmin Önceliklendirilmesi

95

94

Çevresel Sürdürülebilirlik

Uluslar arası Açıklık
Fiyat Rekabeti

ġekil 2. WEF Ondört Rekabet Kriteri ve Türkiye Turizmi Sıralaması

Buna göre Türkiye, Emniyet ve Güvenlik alt faktörü açısından “çok kötü” rekabetçi pozisyon
olarak değerlendirebileceğimiz 121. sırada yer almaktadır. Çevresel Sürdürülebilirlik (95),
Fiyat Rekabeti (94), İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası (88) alt faktörleri açısından “kötü”
rekabetçi pozisyona sahiptir. Doğal Kaynaklar (73), Uluslararası Açıklık (61), Turizmin
Önceliklendirilmesi (83), Bilgi İşlem Teknolojilerine Hazırlık (68), Sağlık ve Hijyen (63), İş
Çevresi (59) alt faktörleri açısından “orta” rekabetçi pozisyona sahiptir. Kara Ulaşımı ve
Bağlantıları (54), Turistik Hizmetler (38) alt faktörleri açısından “iyi” rekabetçi pozisyona
sahiptir. Kültürel Kaynaklar (16), Hava Taşımacılığı (16) alt faktörleri açısından ise “çok iyi”
rekabetçi pozisyona sahiptir.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında öncelikle yapılması gereken Türkiye turizminin rekabetçi
pozisyonu açısından “çok kötü”, “kötü” ve “orta” olarak değerlendirilen faktörleri, hızla “iyi”
ve “çok iyi” rekabetçi pozisyona getirecek çalışmalar yapmaktır. Türkiye turizminin rekabetçi
gücünü ilk sıralara taşımada bu durum önem arzetmektedir. Bununla birlikte iyileştirilmesi
gereken hususların çok kapsamlı ve çok paydaşlı olması, durumu zorlaştıran bir konudur.
Problemlerin ekonomik, sosyal, hukuki, vb. boyutları bulunmaktadır. Problemlerin, ilgili
paydaşlar tarafından oluşturulacak komisyonlarda tartışılması ve bu komisyonlar tarafından
önerilen çözümlerin maddi altyapısının da hazırlanarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.
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Bununla birlikte çalışma kapsamında oluşan bilgiler ışığında Türkiye turizminin güçlü
yönlerini artıracak ve zayıf yönlerini azaltacak bazı çözüm yolları aşağıda önerilmektedir;
Türkiye, İş Çevresi boyutu açısından rekabetçi konumunu “iyi ve çok iyi” düzeyine
getirebilmek için yatırımların vergilendirilmesi, vergi oranları, kazancın vergilendirilmesi,
işçilik sigorta primleri ve diğer vergilendirmeler kapsamında uluslararası düzeyde
rakipleriyle eşdeğer ve hatta daha iyi düzenlemeler yapmalıdır. Yine bu rapor verileri
ışığında yabancı sermaye yatırımlarına yönelik işlemler, inşaat ruhsat işlemleri, ruhsat ve
inşaat maliyetleri ile ilgili düzenlemelere hızla ihtiyaç bulunmaktadır.
Türkiye’de iş çevresi unsurlarına ilişkin olarak çeşitli reform çalışmalarına karşın, bu
alanların her birinde halen bazı eksiklikler mevcuttur. İşyeri tescil prosedürü başarılı bir
biçimde iyileştirilmiştir ve tescil süresi önemli ölçüde azaltılmıştır. Bununla birlikte,
Türkiye’de işyeri tescili halen çok pahalıdır ve uzun süre almaktadır. Ücretlerin ve
sürelerin OECD ülkeleri ile aynı düzeye getirilmesi yatırımların kolaylaştırılmasını
sağlayabilecektir.
Türkiye, hem ulusal hem de uluslararası turizm alanında rekabetçi bir konum elde
edebilmesi için “Emniyet ve Güvenlik” boyutundaki uluslararası sıralamasını hızla
iyileştirmelidir. Bunun için devleti yönetenlerin terörle mücadele konusuna yöntemsel
olarak stratejik bakmaları ve terörle mücadele sürecini çok boyutlu olarak yönetmeleri
gerekmektedir. Bu yaklaşımda ilk evre terörü daha ortaya çıkmadan çözebilme yönünde
pro-aktif bir bakış açısına sahip olabilmektir. Bu, terör ortamını yaratan, ona zemin
hazırlayan ve yeşermesine imkân veren unsurların daha baştan ortadan kaldırılması
anlamına gelmektedir. Bütün bunlara rağmen terör olayları meydana geliyorsa stratejik
olarak reaktif aşamaya geçilip ona müdahale etmek, onunla en iyi ve etkin şekilde
mücadele etmek ve terör sonrası rehabilite süreçlerini iyi yönetmek gerekmektedir.
Türkiye’nin kendi bütünlüğü ve toplumsal barışı etrafında gelişen politik süreçler,
meseleyi kapsamlı ve soğukkanlı bir bakış açısıyla ele almayı zorunlu kılmaktadır.
Terörün önlenmesi yaklaşımının demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukukun
üstünlüğü zeminine oturması gerekliliği, kalıcı ve sürdürülebilir sonuçlar almak açısından
önemli bir zorunluluktur. Terörün dış bağlantıları ve uluslararası ilişkiler boyutu da
düşünüldüğünde çözüm gerektiren çalışmaların iç siyasetle sınırlı kalmaması ve dış
siyaset ve uluslararası ilişkileri de kapsayan genişlikte ve derinlikte olması gerektiği
malumdur (TBMM,2013:315-321).
Sağlığa erişimde son yıllarda görülen artış düşünüldüğünde Türkiye’deki hastane sayısı,
yatak kapasitesi, hekim sayısı, yardımcı sağlık personeli sayısı özellikle OECD ülkeleriyle
karşılaştırıldığında; Türkiye’nin geride kaldığı gözlemlenmektedir. Hizmet sunumunda
baş gösteren niceliksel kapasite yetersizliğinin kalitede sorunlar oluşturabileceği
düşünülmektedir. Bu durum karşısında, Türkiye’de sağlık hizmet sunumu tarafından
niceliksel kapasitenin arttırılması oldukça önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de turizm sektörünün bir diğer sorunu insan kaynakları ve istihdam politikalarıdır.
Türkiye’de son yıllarda çok sayıda ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açılmış ve
turizm alanında eğitim vermeye başlamıştır. Burada amaç turizm eğitimi ile işgücü
niteliğinin artırılmasıdır. Ancak plansız, donanımsız, yetersiz sayıda ve konunun uzmanı
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olmayan eğitimciler ile arzulanan sonuç elde edilemeyecektir. OECD’nin temel politika
önerilerinden birisi “turizm sektöründe nitelikli personel eksikliği nedeni ile birçok ülkede
çok sayıda pozisyon boş kaldığı için devlet gerekli liderliği üstlenerek eğitim ve stajlar
konusunda daha fazla sorumluluk almalı, işgücü geliştirme stratejisini de içeren ulusal bir
turizm stratejisi hazırlamalıdır” şeklindedir. Böylece yeterli ve nitelikli turizm personeli
ile turiste nitelikli hizmet sunumu gerçekleştirilebilecektir (Kalkınma Bakanlığı,2014).
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (2013)’ne göre ülkelerin toplam bütçe tutarlarından
turizme ayırdıkları pay %0,29 ile %22,38 oranları arasında değişmektedir. Türkiye’nin
2013 yılı bütçesinden turizme ayırdığı pay %0,5’dir. Dünya Ekonomik Formu’nun “ülke
marka stratejisi değerlendirmesinde”, Bloom Consulting (2015) tarafından yapılan “Ulusal
Turizm Örgütü Strateji Doğruluk Düzeyi”, değerlendirmesi sonuçlarından yararlanmıştır.
Dünya Ekonomik Forum’unun değerlendirmeye aldığı 141 ülke için Bloom Colsulting
tarafından verilen puanlar 38,60 - 100 puan arasında değişmektedir. Türkiye’nin, Ulusal
Turizm Örgütü Strateji Doğruluk Düzeyi puanı 53,3’dür. Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin
her yıl belirlemiş olduğu toplam bütçesinden turizme ayırdığı payı artırması
gerekmektedir. Ayrıca Bloom Colsulting ülke marka sıralama kriterleri doğrultusunda
ulusal turizm marka stratejisini yeniden oluşturmasında fayda bulunmaktadır.
Raporda Türkiye’nin partiküler madde konsantrasyonu, çevre anlaşmalarının onaylanması,
tehdit altındaki türler açısından, “kötü” rekabetçi pozisyona sahip olduğu görülmektedir.
Çevresel Sürdürülebilirlik boyutu hem turizm sektörü hem de diğer sektörlerin geleceği
için önemlidir. Çevreyi ilgilendiren tüm faaliyetler doğru ve gerçekçi veriler ile
tanımlanmadığı ve yaptırımlara esas teşkil edecek şekilde denetlenmediği sürece, daha
kabul edilebilir herhangi bir çevresel hedefe ulaşmak gerçekçi ve yeterli olmayacaktır. Bu
bağlamda Türkiye’nin en kısa zamanda uluslararası sözleşmeler kapsamında çevresel
denetim politikasını tanımlaması ve bunu gerçekçi bir uygulama mekanizması ile hayata
geçirmesi gereklidir.
İçinde bulunduğumuz çağda çevre korumacılığı gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle
kendine has bitki, hayvan, yer şekilleri, toprak ya da arkeolojik eserler bulunan alanlar
koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle
Türkiye’de çok sayıda milli park, tabiat parkı, özel çevre koruma alanları, tabiat anıtları ve
sulak alanlar oluşturularak koruma altına alınmıştır. Bununla birlikte Birleşmiş Milletlere
(2014) göre Türkiye’de koruma altında olan deniz ve kara alanları, toplam karasal alanın
% 0,20’dir. Bu oran İspanya’da %10,24, Yunanistan’da %8,56 ve Fransa’da 25,73’dür.
Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin, koruma altına alınan karasal ve sulak alanları
hem sayı hem de hektar olarak artırması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Türkiye son yıllarda artan döviz kurları, enflasyon ve faiz oranı sarmalına girmiştir. Bu üç
değişken ülkede fiyat istikrarını bozmakta, Türkiye’nin, özellikle para birimi USA Doları
ve EURO olmayan ülkelerden gelen turistler için fiyat açısından cazibesini yitiren bir
destinasyon haline gelmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda ekonomi yönetimi ve sektör
temsilcilerinin en azından sektörde fiyat istikrarını sağlayıcı düzenlemelere gitmesi fiyat
rekabeti açısından önem arz etmektedir.
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Çalışmayla ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken sınırlılık, çalışmada Dünya
Ekonomik Forumu’nun verileri kullanıldığı için bu çalışmada ortaya konulan bulguların
güvenilirlik ve geçerliliği TTCI raporunda yer alan verilerin güvenilirliği ve geçerliliğine
bağlıdır.
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ALP ER TUNGA’NIN YÖNETİM ANLAYIŞI VE LİDERLİK TARZLARININ
İNCELENMESİ
Altan AYAN*
ÖZET
Çalışmada öncelikle yönetim, liderlik ve liderlik tarzları kavramlarından bahsedilmiştir. Daha sonra Alp Er
Tunga ve dönemi ele alınmıştır. Bunun ardından Alp Er Tunga ve dönemindeki yönetim anlayışı incelenmiştir.
Son olarak Alp Er Tunga’nın liderlik tarzları irdelenmiştir. Bu kapsamda çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.
Çalışmanın amacı Alp Er Tunga ve dönemindeki yönetim biçimi ve liderlik tarzlarını değerlendirmektir. Alp Er
Tunga ve döneminde belirli bir yönetsel yapının olduğu, yönetim ve alt yönetim kademelerinin bulunduğu, idari
sistemlerinin olduğu ve unvanların kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca Alp Er Tunga ve döneminde
karizmatik liderlik tarzı, hizmetkar liderlik tarzı, etik liderlik tarzı ve stratejik liderlik tarzının sergilendiği
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilimi, Liderlik, Liderlik Tarzları, Alp Er Tunga

SCRUTINIZATION OF THE LEADERSHIP STYLES AND MANAGEMENT PERCEPTIVITY OF
ALP ER TUNGA

ABSTRACT
In this study, first of all, the concepts of management, leadership and leadership styles are explained. And then,
Alp Er Tunga and in his period are examined. After this, the management approach of Alp Er Tunga and in his
period are investigated. Ultimately, leadership styles of Alp Er Tunga are scrutinized. In this scope, various
assessments are performed. The aim of the study, it is investigated to the management forms and leadership
styles of Alp Er Tunga and in his period. It is concluded to Alp Er Tunga and in his period which using titles,
having administrational systems, having management and sub-management levels and having managerial
structure. In addition to it is resulted to Alp Er Tunga and in his period which displaying to charismatic
leadership style, servant leadership style, ethical leadership style and strategic leadership style.
Keywords: Management Science, Leadership, Leadership Styles, Alp Er Tunga

GİRİŞ
Alp Er Tunga’nın Türk tarihi ve Türk yönetim tarihi açısından önemi büyüktür. Alp
Er Tunga’nın sergilediği yönetim ve liderlik anlayışının değerlendirilmesi yönetim bilimi
açısından önemlidir. Bu açıdan Türk yönetim tarihinin çok önceki dönemlerdeki temelleri
incelenmiş ve Alp Er Tunga’nın yönetim ve liderlik paradigması ortaya konularak çeşitli
*

Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü, altanayanayan@gmail.com

167

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

sonuçlar elde edilmiştir. Alp Er Tunga’nın yönetim biçiminin incelenmesi yanında
hükümdarlığı zamanında sergilenen temel liderlik anlayışı ve liderlik tarzlarının da çalışmada
irdelendiği söylenebilir. Çalışmada Alp Er Tunga ve Saka Türklerindeki yönetim ve liderlik
paradigması ele alınarak Türk yönetim tarihinin en eski zamanları yönetim bilimi açısından
incelenmiştir.
Ülkemizde Saka/İskit tarihi ile ilgili yapılan yayın sayısı çok azdır ve yetersizdir.
Saka Türkleri tarihi de Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar gibi yeteri kadar araştırılmamıştır
(Grakov, 2008). İskitler M.Ö. 8. yüzyılda tarih sahnesinde görülen ve daha sonra M.S. 2.
yüzyıla kadar hakimiyet süren bir toplumdur. Mevcudiyetlerini yaklaşık 1000 yıl gibi uzun bir
zaman sürdürmüşlerdir (Durmuş, 2015a: 163).
Belirtildiği gibi Saka tarihi ile ilgili yapılan çalışmalar azdır. Ayrıca Alp Er Tunga ile ilgili
yapılan çalışma sayısının da az olduğu söylenebilir. Özellikle de Alp Er Tunga ve Saka
Türklerindeki yönetim, liderlik ve liderlik tarzları ile ilgili olarak yapılan pek çalışma
olmadığı söylenebilir.

YÖNETİM, LİDERLİK VE LİDERLİK TARZLARI
Yönetim ve Liderlik
Yönetimin kökleri yazılı tarihin öncesine kadar götürülebilir. Burada başlıca konu
insan davranışıdır. Bu konu Platon’un Devlet ve Makyavelli’nin Hükümdar gibi büyük klasik
eserlere yansımıştır. Yönetim liderlik, liderlik ise yönetim olarak görülebilir. Bu kapsamda
liderlik olmadan insanları yönetmenin veya yönetim olmadan liderlik yapabilmenin zorluğu
ortaya çıkmaktadır (Hodgkinson, 2008: 96). Yapılacak işin gerekleri, gruptaki kişilerin
nitelikleri, bilgi ve becerileri ile iletişim davranışları sonucunda kimin lider olacağı ortaya
çıkabilir. Grup ve gerçekleştirilecek amaç ile hedefler değiştikçe kişilerin lider olabilme
ihtimalleri de değişmektedir (Cüceloğlu, 2006: 538). Liderler grubun başında olan, grubu
etkileyen, grupta heyecan yaratan, grubu saptanmış hedefler ve amaçlara dönük olarak
faaliyete geçmek için ikna eden kişilerdir (Zencirkıran, 2016: 283).
Liderler grup üyeleri ve bir grubun etkinliği üzerinde en çok etkisi olan kişilerdir.
Grup yapısının en önemli tarafı liderlerin ve takipçilerinin mevcut olmasıdır. Temel olarak bir
grup süreci olan yönetim, liderlik ile yakından ilişkilidir. Bununla beraber lider ve yönetici
kavramları yapısal olarak farklı anlamlara sahip iki unsurdur (Gürüz ve Gürel, 2009: 293294). İyi bir lider zeka, uzmanlık, motivasyon, değer ve becerilerinin doğru bir biçimde
kombinasyonunu sağlamalıdır (Kalat, 2011: 406). Liderlik konusunda liderlik rollerini içeren
iki temel bileşen ortaya çıkmıştır. Bunlar işe yönelim gösteren ve ilişkiye yönelim gösteren
liderlik rolleridir. İşe yönelim gösteren liderler işin çok iyi bir biçimde yapılmasına
odaklanmaktadır. İşe yönelim gösteren liderler geribildirim sağlama, amaçları belirleme ve
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grup üyeleri konusunda koordinasyon ve planlama gerçekleştiren kişilerdir. İlişkiye yönelim
gösteren liderler çalışma grubunda iyi ilişkiler geliştirirler. Morali yükseltir, çatışmaları çözer
ve grup üyeleriyle ilgilenirler. Her iki yönelimi benimseyenler ise yüksek kaliteli liderler
olarak görülmektedir (Baumeister ve Bushman, 2011: 449-450).
Lider Davranışları ve Liderlik Tarzları
Gruplar çeşitli formal ve informal liderlere sahip olma eğilimindedir. Liderler bir
grubun üyelerine genel anlamda daha çok etki eden kişilerdir. Liderlik tarzları ele alındığında
ise otoriter liderliğin tüm kararlara tek kişinin hakim olduğu, demokratik liderlik tarzının grup
üyelerinin kararlara katılımının özendirildiği, laissez-faire liderlik tarzının olayları kendi
işleyişine bırakan ve faaliyetlere olabildiğince karışmamayı içeren bir yapısı olduğu
söylenebilir (Kowalski ve Westen, 2011: 690-692). Dönüştürücü liderlik tarzı değişim
başlatan, izleyicilerinin ihtiyaç ve değer yargılarını değiştiren, yenilenme gerçekleştiren bir
anlayış barındırır. Karizmatik liderlik tarzı coşku, heyecan ve macera duygusunu teşvik
ederek izleyicilerin tutum ve davranışlarını değiştirmeyi kapsar (Bozkurt ve Göral, 2013: 5-6).
Liderlerin stratejileri uygulayabilecek yeterli eğitim, yetenek, tecrübe ve karaktere sahip olup
olmadığı önemlidir (Eren, 2013: 465). Stratejik liderlik üst kademelere odaklanan,
organizasyonun tamamını ilgilendiren, organizasyonun dış çevresini inceleyen ve
izleyicilerine faaliyetlerinde yol gösteren bir yapıdadır. Hizmetkar liderlik izleyicilerin
ihtiyaçlarına odaklanan, onların fikirlerini dinleyen ve başarıları için çaba harcayan yapıdadır
(Ayan, 2013: 42-43). Etik liderlik, kişilerin başkalarıyla ilişkilerinde ve kendi faaliyetlerinde
uygun ve doğru davranışı sergilemesidir. Etik liderlik kuramı, liderlerin etik davranış
göstermelerinin izleyicilerin etik tutumlarını nasıl etkilediğini inceler (Ayan, 2015a: 119).
ALP ER TUNGA VE DÖNEMİ
Herodot İskitlerin Asya’dan geldiklerini, onlara Yunanlıların İskit ve Perslerin ise
Saka dediklerini ortaya koymuştur. Sakalar ya da Sahaların Asya’dan Batıya doğru yayıldığı
söylenebilir. İskit/Saka/Saha/Yakutlarla ilgili ülkemizde çok az inceleme yapılmıştır.
Sahaların yaşamını sürdürdükleri ülke, Sibirya’nın kuzeydoğu bölümünün geneli olarak
açıklanabilir (Seroşevsky, 2007). Sakalar Asya içlerinden Avrupa içlerine kadar bozkır
coğrafyasını kapsayan oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bu geniş alanı belirlemede
arkeolojik kazılar önemli olmuştur (Durmuş, 1997: 49). Saka Türkleri tarihi Hunlar,
Göktürkler ve Uygurlara benzer olarak “Eski Türkler” tarihi içinde ele alınabilen ancak
üzerine fazla araştırma yapılmamış bir konudur (Grakov, 2008).
Sakalar, İskitlerin devamı olarak görülebilir. Ayrıca bu topluluk kendilerine Sakalar
demekte ve günümüzde Yakutlar olarak anılmaktadır (Roux, 2008). Yakutlar, en kuzey
bölgelerde yaşamını sürdüren Türklerdir (Roux, 2006: 393). Geçmişte bazı Avrupalı ve
Kafkasyalı tarihçilerin Selçuklular için İskit adını kullandığı ifade edilebilir (Agacanov, 2004:
244). İskitlerin yaşam tarzları ve kültürlerinin tamamının Türklerin kültür ve yaşam tarzıyla
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örtüştüğü söylenebilir (Laypanov ve Miziyev, 2010: 76). Sakaların hayat biçimi, sanatları ve
kültür yapıları birçok açıdan Türk milli kültürüne benzerdir (Yıldırım, 2013: 3). Ortaçağa ait
çeşitli kaynaklarda İskit kelimesi çoğunlukla Türklerin yaşadıkları bölgeleri göstermek için
kullanılmıştır (Başkan, 2015: 15).
Kaşgarlı tarafından Alp Er Tunga hakkında övgü olarak birkaç metin yazıldığı
söylenebilir. Alp Er Tunga Orta Asya’nın büyük Türk kahramanı olarak anılmaktadır. Alp Er
Tunga’nın Uygur hakanı Buku Han’la veya Şehname’de bahsedilen Efrasiyab’la
özdeşleştirildiği söylenebilir (Roux, 2002: 196). Alp Er Tunga, Türk destanlarında aynı
isimle anılmakta iken, İran destanında Afrasiyab ismi ile tanınmaktadır. Alp Er Tunga, İskit
Devleti’nin yükseliş dönemini yaşatan büyük bir hükümdar ve kahraman olarak
görülmektedir. Alp Er Tunga M.Ö. 626 yılında öldürülmüştür (Dikici, 2014: 16). Alp Er
Tunga, Türk Hükümdar soyunun atası olarak görülen ve bütün Türk topluluklarının tarihi
destanlarında kahramanlıkla özdeşleşen bir kişidir. Yazılı Türk kaynaklarında Alp Er Tunga
ile ilgili rastlanan en eski belge Orhun Abidelerinde mevcuttur (Abdurrahman, 2004: 2-3).
Karahanlılar kendilerine Efrasiyab’ın oğulları demişlerdir. Efrasiyab Semerkant’ta da bilinen
çok popüler bir kişiliktir. Ona Biruni, Türklerin atası demiştir. Bu kişi bir Türk kahramanı
olan Alp Er Tunga’dır (Roux, 2006: 44). Sakaların Ön Asya seferini gerçekleştiren
hükümdarlarının adı Alp Er Tunga’dır (Taşağıl, 2014: 48).

ALP ER TUNGA VE DÖNEMİNDEKİ YÖNETİM ANLAYIŞININ İNCELENMESİ
Alp Er Tunga ve döneminde Sakalardaki yönetim anlayışı incelenmiştir. Bu
kapsamda çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.
Üç gruba ayrılan Sakaların hükümdarlarından başka, her grubun kendi içinde
kabile liderleri ve klan prenslerinin de yönetimde söz sahibi olduğu bilinmektedir. İskit/Saka
idari sisteminin hiyerarşik bir sıra izlediği ifade edilebilir. İskitlerin idari yapılarında boy,
boylar birliği, il ve devletin varlığı önemlidir. Bu durum bozkır devletlerindeki idari
yapılanma türüdür (Durmuş, 2015a: 111-112).
Sakaların üç grup olarak yaşamaları, her grubun yönetim ve alt yönetim
kademelerinin bulunması, idari sistemlerinde bir hiyerarşinin olması ve diğer bozkır devletleri
gibi idari sistemlerini sürdürmeleri bir yönetim anlayışlarının olduğunu göstermektedir.
Yaşadıkları dönemin koşullarına göre bir yönetim ve idari sistemlerinin olması dikkat
çekmektedir.

İskit/Sakalarda ad verme geleneği kahramanlık temelinde yapılıyordu.
İskit/Sakalarda kahramanlık ve kahramanlara saygı duyuluyordu. Kişilerin kendilerine verilen
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unvanlar onların kahramanlık düzeyine göre değişiyordu. İskit/Sakalardaki ad verme geleneği
sonraki Türk topluluklarına benzerdir. Sakalarda kişiler için saygınlık, itibar, güç ve kuvvet
ifade eden unvanlar isim olarak kullanılmaktaydı (Durmuş, 2015b: 48-50).
Sakaların yaşadıkları dönem koşullarına göre kişilere unvanlar vermesi ve
özellikle de prestij içeren unvanların isim olarak kullanılması bir yönetsel yapının varlığını
düşündürmektedir. Kişilerin geçmişteki faaliyetleri temelinde ya da ifade edildiği gibi
kahramanlıkları bazında isim almaları bir yönetsel sistemin var olduğunu düşündürmektedir.
ALP ER TUNGA’NIN LİDERLİK TARZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Alp Er Tunga ve dönemindeki liderlik anlayışı ve liderlik tarzları aşağıda
incelenmiştir. Bu kapsamda Alp Er Tunga ve dönemindeki liderlik tarzları değerlendirilmiştir.
Alp Er Tunga ve Karizmatik Liderlik Tarzı
Alp Er Tunga hakkında en önemli bilgileri Yusuf Has Hacib vermiştir. Alp Er
Tunga’nın ismi meşhur, iyi ve ikbali açık bir kişi olduğunu belirtmiştir. Ona göre Alp Er
Tunga yüksek bilgiye ve birçok fazilete sahip olan, bilgili, anlayışlı, çok seçkin, yüksek, yiğit
ve ferasetli bir kişiydi. Alp Er Tunga’nın yüksek bilgi ve faziletlere sahip bir kişi olduğunu
ifade etmiştir. Türk destanlarında Alp Er Tunga ya da İran destanlarında Afrasyab olarak
tanınan kahraman büyük Saka devletinin en heybetli dönemini ve sükut çağını yaşatan büyük
bir kişidir (Durmuş, 2015b: 34-41).
Alp Er Tunga için iyi, meşhur, ikbali açık, yüksek bilgiye ve fazilete sahip,
bilgili, anlayışlı, çok seçkin, yüksek ve yiğit bir kişi ifadelerinin kullanılması onun karizmatik
liderlik özelliklerini yansıtmaktadır. Alp Er Tunga’nın belirtilen karizma niteliklerine sahip
olması onun etkileme yeteneğinin olduğunu göstermektedir. Bu açıdan Alp Er Tunga’nın
kendi döneminde karizmatik liderlik tarzı sergileyen bir lider olduğu söylenebilir. Kendisi için
bilgili, seçkin, faziletli ve yiğit gibi ifadelerin kullanılması karizma özelliklerini yansıtan ve
karizmatik liderlik tarzı davranışları sergileyen bir kişi olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca
Alp Er Tunga’dan Saka devletinin en heybetli zamanını yaşatan bir lider olarak bahsedilmesi
karizma nitelikleri ve karizmatik liderlik davranışları gösterdiğini akla getirmektedir. Alp Er
Tunga’nın karizma özelliklerine sahip ve karizmatik liderlik tarzı gösteren bir kişi olduğu bu
açıdan ifade edilebilir.

Alp Er Tunga ve Hizmetkar Liderlik Tarzı
Alp Er Tunga ile ilgili sagulara yani ağıtlara bir bütün olarak bakıldığında onun
ölümünün halk üzerinde büyük etkisi olduğu söylenebilir. Alp Er Tunga’nın ölümüyle birlikte
devlet sisteminin çöktüğü, iyiliklerin azaldığı, buna karşın kötülük ve kötülerin güçlendiği
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ifade edilebilir. Devlet işleyişinin iyi olduğu günlere özlem duyulduğu söylenebilir (Durmuş,
2015b: 31-34).
Alp Er Tunga’nın ölümünün halkı üzerinde çok olumsuz sonuçları olduğu,
yönetsel sistemin çöktüğü ve birçok kötülüklerin oluştuğunun belirtilmesi kendisinin
hizmetkar liderlik tarzı davranışları gösterdiğini akla getirmektedir. Bu açıdan Alp Er
Tunga’nın milletine çok önem veren bir lider olması nedeniyle hizmetkar liderlik tarzı
davranışları sergilediği söylenebilir. Özellikle kendisinin zamanındaki devlet işleyişine özlem
duyulduğunun ifade edilmesi hizmetkar liderlik davranışları gösterildiğini düşündürmektedir.
Kendisinin ölümünün halkı üzerine çok önemli bir etki yapması hizmetkar liderlik tarzını
benimseyen bir kişi olduğunu ortaya koymaktadır.

Alp Er Tunga ve Etik Liderlik Tarzı

Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig isimli eserinde dünya hükümdarları arasında en
adaletli olanların Türk hükümdarları olduğunu ifade etmiş ve onların arasında en meşhur
olanın Alp Er Tunga olduğunu belirtmiştir (Abdurrahman, 2004: 4). Alp Er Tunga’nın
ölümünden sonra adaletin azaldığı sagularda ifade edilmektedir. Sakalarda adalet önemli yer
tutmaktaydı. Onlar adalete çok önem verir ve adaleti gözetirlerdi (Durmuş, 2015b: 34-51).
Alp Er Tunga’nın adaletli olmak konusunda en meşhur Türk hükümdarı olması
onun etik liderlik tarzı davranışları gösterdiğini düşündürmektedir. Kendisinin ölümünden
sonra adaletin gerilediğinin ifade edilmesi etik liderlik davranışları sergilediğini akla
getirmektedir. Alp Er Tunga’nın adalete önem veren ve adaletli olmasıyla bilinen bir
hükümdar olması etik liderlik tarzını benimsediği ve etik davranışlara yöneldiğini akla
getirmektedir. Ayrıca Sakaların adalete çok önem veren ve adaletli bir toplum olmaları
liderlerinin de etiğe önem veren kişiler olduğunu düşündürmektedir. Bu açıdan Sakaların
liderleri olan Alp Er Tunga’nın etik ve etik davranışlara önem veren bir lider olduğu
düşünülebilir.

Alp Er Tunga ve Stratejik Liderlik Tarzı
İskitler/Sakalar birbirinden farklı coğrafyalarda yaşamakta olan üç ayrı
hükümdarlığa ayrılmaktaydı. Buna rağmen onların hükümdarları bazı tehditlere karşı bir
araya gelmekte ve durum değerlendirmesi yaparak ortak kararlar almaktaydı. Böyle bir birlik
bilincine sahip oldukları söylenebilir (Durmuş, 2008: 208-209). İskitler/Sakalar çok geniş bir
coğrafya içinde üç farklı grup şeklinde yaşamıştır. Bu üç Saka grubu bazı durumlarda ortak
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düşmanlarına karşı birlikte hareket etmiştir. Ayrıca bu Saka grubu liderlerinin genel durum
değerlendirmesi için bir arada toplandıkları bilinmektedir. Antik kaynaklarda, üç gruba
ayrılan Sakaların liderlerinin savaş durumunda istişare için toplandıkları söylenebilir. Yani bu
üç Saka grubunun birbirleriyle bağlantılı oldukları ve ortak düşmana karşı beraber hareket
ettikleri ifade edilebilir (Durmuş, 2015a: 164).
Sakaların geniş coğrafyalarda yaşayan ve üç farklı hükümdara sahip bir millet
olmasına rağmen düşman ve tehditlere karşı birlik bilincine sahip olmaları ve birlikte hareket
etmeleri hükümdarlarının stratejik liderlik tarzını benimsediğini göstermektedir. Sakaların üç
farklı hükümdarının tehdit zamanlarında birleşerek durumu birlikte değerlendirmeleri ve
ortaklaşa kararlar almaları stratejik liderlik tarzı davranışlarıdır. Bu açıdan Sakaların
liderlerinin stratejik liderlik tarzını sergileyen kişiler olduğu düşünülebilir. Sakaların üst
yöneticileri olan hükümdarlarının ortak hareket etmek istemeleri onların stratejik liderlik
davranışlarıdır. Birlik bilinci ile ülkelerini korumak istemeleri ve birlikte karar vermeleri
stratejik liderlik tarzı göstergesidir. Sakaların hükümdarlarının savaş zamanında ortaklaşa
istişarede bulunmaları ve birbiriyle sürekli iletişim halinde olmaları stratejik liderlik tarzını
benimsediklerini ortaya koymaktadır. Sakaların üst yönetim kademesini oluşturan üç farklı
hükümdarın düşman ve tehditlere karşı iletişim halinde olarak ortak hareket etmeleri
ülkelerini savunmaya yönelik olarak stratejik liderlik tarzı sergilediklerini düşündürmektedir.
Geniş bir coğrafyada yaşayan Sakaların birbiriyle bağlantıları ve iletişimlerini sürdürmüş
olmaları önemlidir.
Sakalar doğuda Mançurya’dan batıda Macar ovasına ve Kafkaslardan da Ön
Asya’ya yayılan geniş bir coğrafyayı kontrol eden ilk büyük Türk devletidir. Böyle bir
devlette kahramanlıkların ortaya çıktığı ve bu kahramanlıkların çok güçlü bir devlet yapısı
sayesinde oluşabileceği söylenebilir. Bu devletin Saka Türk devleti olduğu bilinmektedir
(Durmuş, 2015b: 36).
Sakaların çok geniş bir sahada devlete sahip olmaları ve güçlü bir devletlerinin
olması hükümdarlarının ülkelerini stratejik liderlik anlayışıyla yönettiğini düşündürmektedir.
Çok geniş bir devleti idare edebilmek ve güçlü devlet yapısını sürdürebilmek stratejik lider
özelliklerinin sergilenmesi ile mümkündür. Bu açıdan hükümdarların stratejik liderlik
tarzlarını sergileyebilen kişiler olduğu düşünülebilir. Hem geniş sınırlar hem de güçlü devlet
sistemini sürdürmek için liderlerin stratejik bakış açısına sahip olmaları ve bu yönde faaliyet
göstermeleri gerektiği söylenebilir. Bu açıdan Sakaların hükümdarlarının stratejik liderlik
tarzı davranışları ile ülkeyi idare ettiği düşünülebilir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
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Çalışmada Alp Er Tunga ve dönemindeki yönetim biçimi, liderlik davranışları ve
liderlik tarzları ele alınmıştır. Öncelikle Alp Er Tunga ve dönemindeki yönetim anlayışı
değerlendirilmiştir. Sonuçta bir yönetsel düzenin olduğu, yönetim ve alt yönetim
kademelerinin mevcut olduğu, bir idari sisteme sahip oldukları ve kişilere unvanlar verildiği
ifade edilmiştir. Bunun sonrasında Alp Er Tunga ve zamanındaki liderlik davranışları ve
liderlik tarzları incelenmiştir. Sonuç olarak Alp Er Tunga’nın karizma niteliklerine sahip olan
karizmatik liderlik tarzını sergileyen bir lider olduğu ve milleti tarafından benimsenen
hizmetkar liderlik tarzını gösteren bir kişi olduğu söylenebilir. Alp Er Tunga’nın diğer
hükümdarlar içinde adaletli olmasıyla öne çıkan etik liderlik tarzını sergileyen bir kişi olduğu
ve Sakalarda adalete çok önem verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Sakaların üç farklı
coğrafyadaki liderlerinin tehdit ve savaş halinde birlikte hareket ederek işbirliği sergilemesi
stratejik liderlik tarzı kapsamında değerlendirilmiştir. Saka devletinin geniş sınırları ve güçlü
yapısı olan bir devlet olması da stratejik liderlik tarzı sergilendiğini ortaya koymaktadır.
Nihayetinde Alp Er Tunga ve döneminde karizmatik liderlik tarzı, hizmetkar
liderlik tarzı, etik liderlik tarzı ve stratejik liderlik tarzı sergilendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Ayan (2016) Yenisey-Kırgızistan yazıtlarındaki liderlik tarzlarını incelemiş ve yazıtlarda
zamanın yöneticilerinin stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzını
sergilediğini ifade etmiştir. Çalışmamızda benzer olarak Alp Er Tunga ve döneminde stratejik
liderlik tarzı sergilendiği ifade edilmiştir. Ayan (2015b) Uygur yazıtlarını yönetim bilimi
açısından incelemiştir. Uygur yöneticilerinin oğullarına unvan vererek onları yönetici
yaptığını ifade etmiştir. Ayan (2015b) Uygur yazıtlarındaki liderlik tarzlarını incelemiş ve
sonuç olarak zamanın yöneticilerinin stratejik liderlik tarzı, karizmatik liderlik tarzı, vizyoner
liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı sergilediklerini ifade etmiştir. Çalışmamızda da benzer
olarak Alp Er Tunga ve döneminde stratejik liderlik tarzı ve karizmatik liderlik tarzı
sergilendiği ve unvan verme uygulamalarının olduğu belirtilmiştir. Ayan (2015c) Orhun
Abidelerindeki liderlik tarzlarını incelemiş ve Göktürk devleti yöneticilerinin hizmetkar
liderlik tarzı, stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı
sergiledikleri sonucuna ulaşmıştır.
Çalışmamızda da benzer olarak Alp Er Tunga ve
döneminde hizmetkar liderlik tarzı ve stratejik liderlik tarzı sergilendiği ifade edilmiştir.
Belirtilen üç çalışmaya da benzer olarak çalışmamızda Alp Er Tunga ve döneminde stratejik
liderlik tarzının sergilendiği söylenebilir.
Kazakistan’da İskit dönemine ait bir runik yazı bulunmuştur. Bu yazı horizontal
olarak 26 harften oluşmaktadır. Bu yazıdaki 26 harf Göktürk metinlerindeki harflerin ilkel
biçimleri olup, kullanılan kelimeler Göktürk dönemi kelimelerinin eski biçimleridir. Bu runik
yazının Göktürk yazısının öncüsü olduğu söylenebilir. Bu yazının Orhun-Yenisey yazısının
proto tipi olduğu düşünülmektedir (Durmuş, 2015a: 123-124). İskitler geleneklerine çok bağlı
bir topluluktur. İskitlerin gelenek ve göreneklerini daha sonra Hunlar ve Göktürkler de
sürdürmüştür. İskitlerin yaşam biçimi Hunlar ve sonraki Türk devletlerindeki hayatla çok
yakındır (Durmuş, 2015a: 134).
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İskit/Saka dönemine ait runik yazının Göktürk yazısının öncüsü ve ilkel biçimi
olduğunun ifade edilmesi Göktürk devletinin Saka Türklerinin kültürünü devam ettirdiğini
göstermektedir. Sakalarda kullanılan kelimelerin de Göktürk dönemindekilerin eski biçimleri
olması benzerliği ortaya koymaktadır. Saka dönemi yazılarının Orhun-Yenisey yazılarının
öncüsü olması da bu benzerliği doğrulamaktadır. Ayan (2015c) Orhun Abidelerinde Göktürk
devleti yöneticilerinin hizmetkar liderlik tarzı, stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve
otoriter liderlik tarzı gösterdiklerini belirtmiştir. Ayan (2016) Yenisey-Kırgızistan yazıtlarında
yöneticilerin stratejik liderlik tarzı, vizyoner liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı gösterdiğini
belirtmiştir. Çalışmamızda Alp Er Tunga ve döneminde Göktürk yöneticilerine benzer olarak
hizmetkar liderlik tarzı ve stratejik liderlik tarzı sergilendiği, Yenisey yöneticilerine benzer
olarak stratejik liderlik tarzı sergilendiği ifade edilmiştir. Belirtilen üç dönemde de benzer
liderlik anlayışlarının olması ve özellikle de Saka dönemi runik yazılarının Göktürk
harflerinin öncüsü olması bu dönemlerin birbirini izleyen aynı kültürel yapının ürünü
olduğunu göstermektedir. Belirtildiği gibi İskit/Saka gelenek ve göreneklerinin Göktürklerde
devam ettirilmesi ve yaşam biçimlerinin çok benzer olması Türk yönetim, tarih, dil ve kültür
yapılarının süreklilik içinde devam ettiğini göstermektedir. Alp Er Tunga ve dönemindeki
yönetsel anlayış ile Göktürk, Uygur ve Yenisey yazıtları arasındaki benzerlikler Türk yönetim
ve liderlik anlayışının temellerini ortaya koymaktadır.
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ANTİK YUNAN VE ROMA‟ DA “KAMUOYU” KAVRAMI

Necdet Ekinci*

Özet
Günümüz anlamından oldukça uzak olsa da, kamuoyu tarihin her döneminde farklı biçimlerde varlığını
sürdürmüştür. Bu durumun ciddiye alınacak kadar haklı nedenleri bulunmaktadır. Ortak düşüncenin/ kanaatin
tanıklık ettiği Antik Yunan sözcük hazinesi, büyük bir zenginlik, bir o kadar da, bizi yanılgıya düşürebilecek
anlam kayganlığına sahiptir. Bu yaklaşım içinde Antik Yunan‟da ortaya çıkmış, başta Platon ve Aristotales
olmak üzere dönemin düşünürlerinin dikkat çektiği bir kavram olan doxa/Δόξα/yanlış kanaat; ilk düzeyde,
düşüncenin eş anlamı olarak kendini göstermektedir.
Roma büyük ölçüde Antik Yunan düşüncesinden etkilenmiştir. Antik Yunan kültüründe doxa, Antik Roma
kültüründe Latince karşılığı fama/rumor/söylencenin temsil ettiği anlamdan beslenip güç aldığı, gerçek temel bir
özellik olarak ortaya çıkmaktadır.
Kamuoyunun XVIII. yüzyılda ulaşmış olduğu çağdaş anlamını iyi anlayabilmek için , Roma İmparatorluğu‟nun
yıkılmasından sonra, Orta Çağ‟ın kendine özgü, merkezi olmayan dinsel ve siyasal iktidarlarının biçimlendirdiği
olaylar içinde, bu kavramı izlemek gerekir. Bu dönemin koşullarının etkisi ile, kamuoyunun almış olduğu biçimi
bilmek, günümüz siyasal alanını anlamak bakımından son derece önemlidir.
Anahtar sözcükler: kamusal alan, kanaat, doxa, fama. kamuoyu.
PUBLIC OPINION CONCEPT IN ANCIENT GREECE AND ROME
Abstract
Although it is quite far from the meaning of today, public opinion has existed in different forms in each
historical period. There are good reasons for this so it will be taken seriously. Common thought / opinion in the
presence of the ancient Greek vocabulary testified great wealth, at least as a means of sliding that will reduce our
errors. In this approach, a concept that emerged Doxa / Δόξα / false opinion that attracts especially Plato and
Aristotle, even in ancient Greece in the first level, it stands as a synonym for thought.
Roma was largely influenced by the ancient Greek idea. Doxa in ancient Greek culture, the Latin equivalent of
ancient Roman culture fama/rumor/myth represented, he introduced power, comes as a real main feature.
To understand the contemporary meaning of public opinion that it has reached in XIII. century, after the collapse
of the Roman Empire, in the events that shaped their religious power and decentralized political follow this
concept, with the effect of the conditions of that period, namely its taking shape, is extremely important to
understand the policy area today
Keywords: public space, opinion, doxa, fama. , public opinion
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GİRİŞ:
Günümüzdeki anlamının dışında da olsa, en ilkel dönemlerde bile, kamuoyuna yakın bir
oluşum ve bir olgunun varlığından söz etmek mümkündür. İlkel dönemlerden başlayarak,
kamuoyu kavramı, kimi dönemlerde varlığı tam olarak dile getirilmemiş, yönetenlerin
yönetilenleri yönlendirmek için üzerinde durdukları bir olgu olmuş, günümüzdeki biçim ve
anlamından her dönemin özelliklerine göre farklılıklar göstererek, varlığını şu ya da bu
biçimde günümüze dek sürdürmüştür ( Meray, 1954:266).
Bununla birlikte, kamuoyu kavramının tarihsel kullanımında sürekli bir ön yargı göze
çarpmaktadır. Bu terimin XVIII. Yüzyıl‟da belli başlı Avrupa dillerinde ortaya çıkıp, tarihsel
söylem içinde kamuoyu adıyla kullanılması, oldukça yenidir (Habermas, 1997)1. Kamu
okuyucuları tarafından siyasal ve eleştirel aklın ilk kullanımı, XVII. Yüzyıl‟ın sonlarında
İngiltere‟de ortaya çıkmış2, XVIII. Yüzyıl Fransası‟nda günümüzdeki anlamını kazanmış
olan kamuoyu, XIX. Yüzyıl‟ın ilk yarısında liberal toplumlarda yozlaşma sürecine girmiştir.
Bu biçimde, yalnızca varlığı bilinen ve üzerinde düşünce üretilen kamuoyunun bu kısa
sürmüş varlığından ve tarihsel süreç içindeki belirtilerinden zamanla uzaklaşılmış, tarihçilerin
araştırmalarında bu kavramın kullanılması adeta bir yanılgı olarak algılanma ya da bir
isteksizlik kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. Tarihsel sağduyu içine iyice kök atmış
olmasına karşın, kamuoyunun bu modeli, daha karmaşık bir duruma sokularak, kavramsal bir
yoksullaşmaya dönüştürülmüş, tarihsel süreç içinde bu kavramdan adeta kaçınılır duruma
gelinmiştir. Bu nedenle, tarihsel süreç içinde anlamını bulan kamu ile ilgili sözcükleri ortak
düşünceye/kanaate geri yüklemek gerekmektedir. Bu durumda, ideolojik ya da toplumsal bir
gerçekliğe gönderme yapma, açıklayıcı bir kavram olma konusunda, belirleyici bir ağırlığa
sahip bu sözcükler, bir yandan kamuoyunu dikkate almamızı sağlarken, öte yandan
belirlenmiş dilsel bir kapsam içinde, saf söylemsel bir yapının da ipuçlarını vermektedir
(Kaufmann, 2006: 833-835). Tarihsel söylem içinde geçen bu varsayımlardan biri ve diğeri
arasında, kimi zaman bir karar vermemiz zor olsa da, kamuoyunun varlığından söz etmemiz
mümkün görünmektedir. Siyasal söylem bir kategori olarak, tarihsel bir geçmişe sahiptir:
retorik ile tam örtüşmese bile, çok daha kamuoyunun yakınında yer almakta, ona eş değer bir
özellik sergilemektedir (Landi, 2009: 1)3.

I. ANTİK YUNAN SİTELERİNDE KAMUOYU
Bir gurup toplum bilimci, kamuoyunun tarihsel sürecin her döneminde var olduğunu, bu
durumun ciddiye alınacak kadar haklı nedenlerinin bulunduğunu, bu özelliğin Batı
düşüncesini kuran görüşlerin doğallığına hep yansıdığını ima etmişlerdir. Ortak düşüncenin/
kanaatin tanıklık ettiği Antik Yunan sözcük hazinesi, büyük bir zenginlik, bir o kadar da,
bizi yanılgıya düşürebilecek anlam kayganlığına sahiptir. Bu yaklaşım içinde Antik
1

Habermas modeli, kronolojik olarak kamuoyunun özelliklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır:
Bu dönem, bu kavramın kuramsallaşmasının en yoğun dönemidir.
2
Bu döneme damgasını vuran Locke tarafından savunulan kanaat yasası ile, Tocquevilli‟nin kanaatin
zorbalığı üzerine görüşleridir
3
Bununla birlikte, hiç kuşku yoktur ki; toplumsal uygulamaların bu gerçekliğinde söylemin teleojik/erek
bilimsel olarak, yalnızca bir konuşmaya indirgenmesi de düşünülemez.
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Yunan‟da ortaya çıkmış bir kavram olan doxa/Δόξα/yanlış kanaat; ( Bourdieu, 1997 : 145.
Landi:2009:
1-2.)4
ilk
düzeyde,
düşüncenin
eş
anlamı
olarak
kendini
5
göstermektedir.(Landi:2009) .
Antik Yunan ve Pers düşünce alanlarını inceleyen Heredot, bu alanlarda ortaya çıkan ortak
görüşler/ kanaatleri anlatmak, mutlak davranış ve yazılmamış birer yasa demek olan /Νόμος/
nomos‟lara biçim vermek için, gnomai sözcüğünü kullanmıştır. Bunun yanında, bu sözcüğü
de bu eylemlerle ilgili insan gurubunun görüşleri olarak tanımlamış, (Herodote, 1939: 66;
Landi:2009 )6 olması elimizde bu döneme ait en eski yazılı kanıtların olmasını sağlamıştır.
Son olarak, Antik Yunan‟da kaynağını belirtmenin olanaksız olduğu, kesin olmayan bir
konuşma, bir söylem ama daha çok bir parazit, kimliği belirsiz bir görüş, bir kanaat tipi daha
bulunmaktadır. Bu kanaat tipi, Yunanca kledón ya da παιχνίδι/pheme ile, ifade edilmektedir.
Bu kısa sözcük, ontolojik olarak kanaatin belirsizliğini ortaya koymaktadır.
Parmenides/Παρμενίδης7 „ten bu yana, kanaatin anlamı ve durumu, yalıtımlı olarak
tasarlanmamıştır, ama her zaman etkinliğin ve alêtheia /αλήθεια/gerçeğin/ karşıtıdır. Sonuç
olarak, doxa aynı zamanda, kesin olmadığına inanılan, ama iyi hissedilen şey, hallusinasyon
ya da görüntüdür (Landi:2009: 2).
M.Ö. V. ve III. yüzyıllar arasında Antik Yunan sitelerinde yaşanan demokrasi koşulları
ortamında, bunun için gerekli olan temel kurumlarının varlığı, özgür erkeklerin sitenin
kamusal işleri için karşılıklı konuşabilme ve tartışabilme özgürlüğü (Zimmern, 1956: 55)
içinde kamuoyunun varlığının izleri fark edilmiş, tartışılmaya başlanmıştır.
Antik Yunan sitelerinin özelliklerini, Platon‟ un düşlemiş olduğu 5040 kişilik ideal sitesiyle
birlikte göz önüne getirir, söz konusu bu yerleşim alanlarının nüfuslarının 10 bin ile 50 bin
arasında değişmiş olduğunu düşünürsek, toplumsal ve siyasal iletişimin gerçekleşmesinin
4

“Doxa” kavramının kaynağı, Sokrates öncesi ilk felsefe metinlerine dek uzanmaktadır. Yunanca "kanaat"
anlamına gelen doxa, Parmenides„in felsefesinde gerçekliğin bir bölümüne veya genel olarak varlığa özgü
çarpık ve yanlış kanaat demektir. Bu anlamda yine Yunanca "bilgi" anlamına gelen episteme kavramıyla zıt
bir diyalektik içinde düşünülür. Gerçekliğe yönelik yanlış tanıma, yanlış tasarım ve imge anlamlarını
üzerinde toplar. Kişilere, topluma veya bütünüyle varlığa dair basmakalıp düşünceler, yaygın stereotipler ve
klişeler doxa‟ya dahildir. Platon‟a göre doxa, idealar dünyasından yansımış olan algı dünyasının bilgileri
olup, herhangi bir gerçekliğe dayandırılamayan, kanıtlanamamış, sanı ve görüşlerdir. Bu durumda doxa
insanların indıkları, doğru sandıkları, ama kanıtlanamamış şeylerdir. Pierre Bourdieu doxa’yı toplumda
yerleşik egemen görüşlerin/ kanaatler bütünü olarak ele alır. Toplumun her alanında, ekonomi, sanat,
siyaset alanlanlarında, o alanın işlerliğini sağlayan ve alana katılanları alanın kurallarına uygun davranmaya
yönlendiren doxa‟dır. Doxa alanın yapısallığını toplumsal aktörlerin gözünde normal ve doğal kılarak
meşrulaştırır. Böylelikle doxa etkisi altındaki aktörler, alandaki örtük tahakküm ilişkilerini ve eşitsizlikleri
yeniden üretmektedir.

5

Ancak, doxa kavramı içinde opinio ya da Latince sentential sözcükleriyle eşdeğer görme eğilimi, diğer
ilişkili anlamları zayıflatmıştır. Buna ek olarak, doxa, semantik/anlam bilimsel alanın bütünlüğünü yok
etmez: , zihinsel işleyişin bir sonucu olarak. doxa kanaati/ düşünceyi, daha iyi üzerinde toplayıp, anlatıyor
gibi bir görüntü sergilemektedir.
6
Gnome ve nomos, bireylerin bilinçli eylemleri ve kanaatleri üzerine bir halkın belirli nomosun tamamlayıcı
ölçüsünde, etki uygulamalarıdır.
7
Antik Yunan‟da M.Ö. VI. Ve V. yüzyıllar arasında yaşamış, düşünür, yasa yapıcı ve devlet adamı.
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günümüzün karmaşık toplumuna oranla çok daha kolay olduğunu görürüz. Yunan sitesinin bu
özelliği de kamuoyunun varlığından daha kolay söz etmemize neden olmuştur.
M.Ö. V. Yüzyıl‟da yetişkin özgür erkeklerin, yurttaş olarak yönetime doğrudan katılma
hakkını elde etmesi ile, kendi kendilerini yönetme olanağına kavuşan site toplumu, doğrudan
demokrasiyi bir siyasal sistem olarak kurumsallaştırmıştır ( Uygun, 2003: 17). Ne var ki,
Antik Yunan sitelerinde özgür ortam, seçebilme ve sitenin kamusal sorunlarına ilişkin oy
kullanabilme hakkı, sitede küçük bir azınlığı oluşturan, yurttaşlık hakkını elinde bulunduran,
yalnızca özgür erkeklere özgüdür.
Antik Yunan sitesi siyasal kurumları günümüz demokrasileri ile pek çok farklılık
göstermekle birlikte, proto tipiyle ortaya çıkan bir demokrasiden söz etmek mümkündür.
Antik Yunan sitelerinde toplumsal yapı, hukuksal bakımından yurttaşlar, yabancılar ve
köleler olmak üzere üç kesimden oluşmaktaydı. Siyasal iktidar, ilk dönemler yalnızca
aristokrat kesimin elindeydi. Site siyasal sisteminin bir gereği olarak toplumun yurttaşlar
kesimi, bir yandan, kendi sitelerinin sınırları içindeki kamusal sorunlar, diğer yandan da
sitenin dış ilişkileri üzerine kararlar almak zorundaydılar. Yaşanan bu siyasal süreç, Antik
Yunan site yurttaşlarının kamusal yaşama ilişkin olarak kapsamlı görüşlere sahip olmak
zorunluluğunu da birlikte getirmiştir. Bunun sonucunda, dönemin siyasal alanında etkin olan
yurttaşlar arasında, özellikle kamusal alanda geçerli olan genellik ve açıklık ilkeleri, bu
toplumsal katman içindeki birey ve guruplara özgü görüş ve düşüncelerin birbiriyle etkileşime
girerek ortak bir anlayışa dönüşmesine yol açmıştır .
Bu koşullar altında gelişmiş toplumsal yaşam, günümüz koşullarında olmasa da kamuoyu
adını verebileceğimiz bir gücün ortaya çıkmasına neden olmuştur. (Zimmern, 1956: 56)
Atina sitesinde, siyasal kurumlar toplumsal iradenin üstünlüğü ve yurttaşların siyasal,
toplumsal ve yasalar önünde eşitliği biçiminde iki temel siyasal ideayı/düşünceyi
yansıtmaktaydı. Eşitliğin isonomia ve isegoria terimleri ile anlatım bulduğunu (Pradeau,
2009:46-47) biliyoruz. İsonomia, yasa önünde eşitliği, isegoria ise, mecliste tüm yurttaşların
konuşma hakkı bakımından eşit olmaları anlamına gelmekteydi.( Dinçkol, 2006:52) Özgür
yurttaşların katıldığı, yılda 40 kez toplanan Ecclesia‟da kamusal sorunlar oylanarak
çözümlenmekteydi. Bu mekanda sorunlar, tüm katılımcılar tarafından tartışılabilmekte, ortak
kanaat/ kamuoyu da bu tartışmalar sırasında oluşmakta ya da değişebilmekteydi. Toplantı
gündemi 4 gün önceden Atinalılara duyurularak, bir anlamda kanaatlerin oluşumu için ortam
sağlanmaktaydı.(Uygun, 2003:30, Dinçkol, 2006:52) Atina demokrasisi, yurttaşların
görüşlerinin özgür bir biçimde ortaya koymalarına olanak sağlayan bir siyasal bir ortam
oluşturuyordu. Siyasal organlar içinde bu serbestliğin sağlanmasının ötesinde düşünce ve
kanaatlerin oluşması için, günümüz iletişim araçlarının yerini tutan kamusal ortamlar
yaratmışlardı. Başta agora.”(Zimmern: 1956, s. 57)8, hamamlar ve stoalar gibi kamusal ve
kutsal alanlar sitenin sorunları konusunda farklı görüşlerin ortaya atıldığı, kamuoyunun
8

“Büyük olasılıkla, Yunan toplumsal yaşamında kamuoyunun varlığını en iyi vurgulayan, bu gücün
egemenliğini sürdüdüğü yer pazar yerinde, sözcüklerin anlamlarını izleme gereğidir. Agoradan söz edilince
hemen aklımıza pazar yeri gelir, ama bu sözcük, daha önce kasabalarda yaşayan Yunanlılar arasında bu
anlama geldiği doğrudur. Toplumsal yaşamın gelişmesi, daha karmaşık duruma gelmesi, alış ve satış
dışında, toplantıların düzenlendiği, kamusal sorunların tartışıldığı bir mekan durumuna gelmiş
durumdaydı.
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oluşmasına kaynak oluşturan kamusal ortamlardı. Düşünce alanında Antik Yunan‟ın iki ünlü
düşünürü Platon ve Aristotales‟in kamuoyu kavramına ilişkin düşünceleri, dönem içinde
kamuoyu kavramını anlamak bakımdan önemlidir.
Platon yapıtlarında kamuoyuna yaklaşımı doxa/Δόξα/yanlış kanaat ekseninde kınamak ve
mahkum etmek biçiminde olmuştur. (Lafrance, 1981) Platon Devlet adlı yapıtında doxa‟yı
episteme/ ηης επιζηήμη/bilgi9 ile karşılaştırarak bu olumsuz sonuca ulaşmıştır. Çünkü
Platon‟a göre; episteme sürekli bir biçimde doğru olmaya denk düşerken, Doxa her zaman
yanlışa açıktır. Episteme açık ve seçik kesin bir bilgi iken, doxa açık seçiklikten yoksun ve
kesin olmayıp, tartışmaya açıktır.
Doğru olanın bilgisi olan episteme bizim yalnızca doğrularla iletişim kurmamızı sağlarlen,
Doxa, bizi doğrulara olduğu kadar, yanlışlara da götürme olasılığı içindedir. Doxa nın yanlış
olabilirliği de onun yalnızca varlığın görünüşüne ulaşabilmesinin bir sonucudur. Buna göre,
doxa yoklukla varlık arasındaki, ara gerçeklik olarak, hem var olan ve hem de var olmayan bir
şeydir. Çünkü “hem var hem yok diyebileceğimiz şeylerdir, kesin varlıkla kesin yokluğun
ortasında yer almaktadır”, (Platon,1992: 477a)
Böyle olunca da ortaya hem var olan ve hem de var olmayan bir gerçeklik anlayışı
çıkmaktadır. “Doxa” nın nesnesi, duyusal gerçeklik alanında yer almaktadır. Duyusal
gerçeklik birçok görünüş sergilemekte olup, kendi kendisiyle hiçbir zaman aynı kalamaz,
sürekli değişim durumundadır. Doxa, “görünüşe göre düşünebilmemizi sağlayan yeti
konumundadır”. (Platon, 1992:477e) Episteme nin konusu var olan ve olanın kendisiyken,
doxa nın konusu görüntülerdir. “Doxa” nın kavradığıyla kesin bilgi “episteme” nin
kavradığının aynı şey olaması düşünülemez. Doxa ne bilgidir ne bilgisizlik… (Platon, 1992:
478c) “Bilgi varlığa, bilgisizlik de yokluğa bağlı olduğuna göre, doxa bilgiyle bilgisizliğin
ortasında bir şey dememiz gerekir”. (Platon, 1992: 477b) “Bir sürü güzel şeylere bakıp da
yalın güzelli göremeyen, bunu görenin ardından gidemeyen, bir sürü doğru şeye bakıp
doğruluğun kendisini göremeyenlerin her şey hakkında sanıları var diyeceğiz, ama bunlar
sanıların ardındaki gerçeği bilemezler”. (Platon, 1992: 479e)
Platon “episteme” yi bilme gücü, “doxa” yı da inanma, bir inanca ya da bir kanıya sahip
olma gücü olarak görüp değerlendirmektedir. Doxa konusunda bu yargılara sahip olan Platon
site toplumuna da pek güveni yoktur. O‟na göre toplumu yönetmek ya da insanın kendini
yönetmesi, sitenin diğer işlerinin arasında yapabileceği kolay bir iş değildir (Platon:
1992:415a, b, c ).
Doğa her insana aynı yetenekleri bağışlamamıştır, toplumun gelişmesi iş bölümüne bağlıdır.
Bu nedenle yönetim, yüksek bir aydın sınıfa ve felsefi bilgilere sahip olanlara verilmelidir.
Böylece toplum yönetenler ve yönetilenler olarak iki sınıfa ayrılır ve yönetenlerin
yaşlılardan, yönetilenlerin gençlerden olması, ayrıca akıllı, değerli, üstelik de toplumla ilgili
insanlar olması gerekir (Platon, 1950 : 690 a,b,c,d ). İdeal devlette filozofların yönetici
olmalarını isteyen, bu nedenle “halk filozof olamaz” (Platon, 1992: 480a, 540a-b)diyen,

9

Felsefe tarihindeki genel kullanımıyla, bilgi anlamına gelmektedir. Duyu organlarımızla değil akılla
üretilen bilgidir. Felsefenin alt disiplerinden biri olan epistemoloji de episteme kavramından gelir. Episteme
ve logos terimlerinin birleşiminden epistemoloji türetilmiştir.
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yönetimin bir bilim, üstelik bilim dalları arasında en üstünü olduğunu kabul eden Platon‟a
göre; ancak çok küçük bir azınlık yönetici olabilecektir. (Platon, 1992: 480a, 540a-b)
Sitenin üstünlüğü ve yüceliğinden yana olan, sonraki yüzyılların totaliter devlet anlayışının
temelini bu görüşleri ile oluşturan Platon, halkın kanaatlerini aldatıcı, gerçekten uzak ve
gerçeğe aykırı bularak siyasal yaşam üzerindeki etkisine ilişkin olumsuz düşünceler ileri
sürmüş, ortak görüş/kanaat/ doxa kavramını da bu nedenle, bilgi ile bilgisizlik, varlıkla
yokluk arasında algılanan orta bir durumda bir yer olarak belirlemiştir. Belirlenen bu ara
durum, kanaatin başlangıcında ve sonrasında, duyusal bir dünyada tarihsel ve etnolojik
sorgulamanın olası bir konusu olup, gerçekle ilişkisi tartışmalı ve her zaman değişken bir
özelliğe sahiptir. Ploton‟un, doxa adanmış çözümlemesi yenilikçidir, çünkü, antolojik
zayıflığına vurgu yaparak, tümüyle olası siyasete dönük bir açılım sağlamaktadır (Platon,
1992: 477-b).
Yine Devlet adlı yapıtında bu durumu daha açık bir biçimde dile getirmiştir; “Dünya bir
mağaradır. İnsanlar mağaranın içinde sırtlarını mağara kapısına dönük bir biçimde bir
ateşin etrafında oturmaktadırlar. Mağara duvarına yansıyan gölgelerden başka bir şey
görmemektedirler. Bu insanlar duvara yansıyan gölgeleri gerçek sanıyorlar, oysa bunlar
yalnızca gölgedir. “ (Platon: 1992: 507c-e)
Bu örnekten yola çıkan Platon, sıradan insanların dünyada olup bitenleri algılayıp
anlamalarının mümkün olmadığını; bu nedenle de kendilerine gerçeği gösterecek ve aydınlığa
kavuşturacak filozofları izlemeleri gerektiğini ileri sürmüştür. İşte, Platon‟a göre; gerçek,
yalnızca filozofların akılcı düşünce sistemlerinde bulunmaktadır. Bu durumda halkın
çoğunluğunun ortaya koyduğu kanaatler/ kamunoyu gerçeklere dayanmaz, bu nedenle de
yanıltıcıdır, düşüncesine sahiptir.
Platon‟un bu görüşlerinin tersine, öğrencisi Aristotales ise; tek bir yönetim biçimini en iyi
olarak kabul etmemiş ve “halkın teker teker aristokratlardan üstün olmamakla birlikte, bir
araya geldiklerinde, erdemlerini birleştirecekleri için, oldukça akıllı kararlar alabileceğinin"
(Aristotales, 1998:1160 a-b, 1161a-b) altını çizerek sanki ortak akıl yoluyla Kamuoyuna bir
açılım sağlamıştır.
Aristoteles, sitenin dışında başka bir siyasal ve toplumsal yaşam biçiminin olabileceğini
yadsımaktadır. O‟nun bu tutumunun neden kaynaklandığının yanıtı; Politika‟da yer alan ünlü,
“İnsan doğası gereği siyasal bir hayvandır.” (Aristotales, 1975:1253a) Sözünde saklıdır. O,
bu sözü ile genellikle sanıldığının tersine insanın siyasal bir yaratık olduğunu değil, fakat
insanın ancak site/polis içinde yaşayabileceğini, varlığını ancak polis içinde yetkinliğe
ulaştırabileceğini anlatmak istemiştir. Bu yetkinlik, siyasal açıdan olduğu kadar, aynı zamanda
ekonomik, kültürel, psikolojik, ahlaksal ve dinsel açıdan da söz konusudur. Bu nedenle de,
insanın devlet düzeni/ polis dışında yaşayamayacağını, ama eğer böyle yaşayabilecek biri
çıkarsa onun insan sayılamayacağını söylemekte ve devletin doğal bir kuruluş olduğunu
belirtmektedir (Aristotales, 1975:1253a).
Politika adlı yapıtı Aristotales‟in derin görüşlerinin ve tutarlı düşünce sistemindeki siyaset
anlayışının olgun bir meyvesi olarak kabul edilir. Aristotales, başta Politika ve Poitika olmak
üzere siyaset ve estetiğe dönük yapıtlarında, bu kavramdan doğrudan söz etmese bile
kamuoyunu akla getiren, çoğunluğun yönetime katılmasının erdemlerini sıralamış ve
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özellikle de güçlü bir sınıfın sağlıklı siyasal bir sistem için taşıdığı önemin altını çizmiştir.
(Zimmern, 1956:56) Politika, hocası Platon‟un Devlet‟indeki diyaloglarında açıklamış
olduğu görüşlerinin eleştirisini de içermektedir. Cames Lord Carnes‟in yorumuna göre;
Aristotales siyasete dönük tüm yapıtlarında, dayandığı diyalektik argümantasyon özellikle
kamuoyu kavramındaki öncüllerden başlayarak ilerleyen yarı diyolog bir araştırma tarzını
ortaya koymaktadır. Aristotales, plotonik diyologların biçiminden olmasa bile ruhundan
etkilenmiştir. Platon ve Plotonik Sokrates‟ te olduğu gibi, Aristotales de, uygulama ve
siyasal düşüncesinin başlangıç noktasına sıradan siyasal bir yurttaşı yerleştirmiş, onun
görüşlerini ve dilini ele almıştır. Aristotales, ne insan doğasının değişmez ilkelerinin bir
çıkartmasıyla ilerlemekte, ne de gerçek siyasal bir yaşamın uzağında kalan teknik bir söz
dağarcığına başvurmaktadır. Bunun nedeni de, kuramsal bilimlerde aranan kesinliğin,
uygulamada, siyasal alanda aranamayacağına olan inancıdır. İnsana özgü olan şeyler özü
nedeniyle değişkendir. Aristotales‟in yöntemi, sahip olduğu uygulamalı bilimin kavrayışını
yansıtmaktadır. Uygulamalı bilim eylemin hizmetinde olduğu için, konusunu öyle sunmalıdır
ki, sıradan siyasal yurttaşların görüşleriyle örtüşmeli, onların tutum ve davranışlarını
etkileyebilmelidir (Tekerek N ve Tekerek İ, 2008:. 62).
Antik Yunan sitelerinde kamuoyunun bir başka oluşum yeri tiyatroydu (Ekinci, 2016).
Antik Yunan‟da oldukça gelişmiş bulunan gösteri sanatları, yurttaşları bir araya
getirdiğinden, bulunduğu dönemin kamuoyunun ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktaydı.
Ancak oyun yazarlarının tümü Sophokles‟in Antigone adlı yapıtında ortaya koyduğu gibi,
siyasal iktidarın benimsemiş olduğu kamuoyu eğilimlerini dile getirilmesine çaba harcamış,
ama hiçbir zaman siyasal yetkenin egemen görüşlerine karşı gelmeye yeltenmemişlerdi.
Euripides trajedileri ve Aristofanes komedileri yurttaşların site işlerine ilgisini uyandırıyor
ve arıtırıyordu. Aristofanes‟in yazdığı komediler demokrasinin ve siyasal önderlerin
eleştirine dayanıyordu. Bu biçimde halkın liderlerine ve sitenin yanlış işlerine gülmesi için
cesaretlendirmek ve bu yolla yurttaş eğitimine katkıda bulunmakla görevlendirilmişti (Uygun,
2003: 66).
Yunan tiyatro oyunlarında halkı ve kamuoyunu temsil eden korolar, siyasal eleştiri açısından
önem taşıyordu. (Meray,1954:267) Siyasal eleştirilerin tiyatro aracılığı ile yapılması,
demokrasinin temeli olan düşünce özgürlüğünün gelişiminde sanatın yerini gösteren ilk
örneklerdendir. Antik Yunan sitelerinde siyasal yaşama egemen olan genellik ve açıklık
ilkesi, bireysel ve toplu kanaatlerin yoğrulup, kaynaşmasına ve ortak bir anlayışa
ulaşılmasına yardımcı olmuştur (Abadan, 1956: 2-3).
Bu bağlamda Aristotales‟in Poetika adlı yapıtında ortaya koyduğu tragedya oyunları
değerlendirildiğinde, tiyatroyu, başta yurttaşlar olmak üzere tüm siyasal aktörlere yönelik bir
tartışma ortamı oluşturduğu ve dolayısıyla uygulamalı bilimlere/ siyasete hizmet eden bir
sanat dalı olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü Antik Yunan tiyatrosu genel nitelikleri göz
önüne alındığında, rituel ve söylemlerin kaynaklık ettiği bir tiyatro olduğu için, öncelikle sınıf
ayrımı dışında, kitlelere/ komuoyuna yönelik bir sanat dalı olduğu görülmektedir. Bunun
içindir ki, her site devleti, kendi nüfusuna uygun bir tiyatro binasına sahip olmanın
zorunluluğunu duymuş olması bunun en somut göstergesidir.
Dolayısıyla Aristotales‟in özellikle, şiir ve tragedya üzerine düşüncelerini sunduğu, Poetika
adlı yapıtında sözünü ettiği kahraman/karakter, katharsis/arınma kavramları doğrudan
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sıradan siyasal yurttaşların görüşlerine bağlayıp, ortak bir akıla/kamuoyuna yöneltip, onların
tutum ve davranışlarını etkilemektedir (Aristotales, 1998; 1450 b, Tekerek N ve Tekerek İ,
2008: 63).
Aristotales, doxa nın konumu üzerinden, yalnızca gerekli gerçeklikleri ve evrenselliğini
belirlemekle kalmamış, aynı zamanda, bilimsel özelliğinin oluşumuna ilişkin olarak, tüm
dünyada bir yer edinmesini ve doğru olarak algılanmasını sağlamıştır (Landi, 2009: 5).

II. ANTİK ROMA‟DA KAMUOYU
Antik Yunan sitelerinin birer kopyası olarak kurulmuş Roma sitelerinde de toplum, sınıflara
ayrılmıştı. Ancak Antik Roma toplumu Antik Yunan sitelerinin toplumsal ayırımından farklı,
daha karmaşık hiyerarşik bir yapıya sahipti.
Toplumun en alt katmanında serviler/ köleler, onların üstünde libertiler/azledilmişler ve en
üstte de özgür doğmuş civesler/ yurttaşlar yer almaktaydı. Özgür yurttaşlar da kendi
aralarında sınıflara ayrılmıştı. Roma‟nın kuruluşundan beri süren ayırıma göre; Özgür
yurttaşlar da, soylarını Roma‟nın ilk yüz kurucu atasına dayandırabilen patriciler ile, bunun
dışında kalan, plebler arasında bölünmüş durumdaydılar. Siyasal, hukuksal ekonomik ve
dinsel alanlarda ayrıcalıklı olan patriciler, devletin en yüksek yönetim ve rahiplik görevlerine
seçilebiliyor; yazılı olmayan geleneksel hukuka göre, tarımsal toprakların önemli bir
bölümünü işliyor, Roma mahkemelerinde yargıçlık görevlenine yine yalnız onlar
atanabiliyordu (Gervasoni 2006: 99-103)10.
Kökeninde askeri hizmete dayalı bir sınıf ayrımı, daha sonraki dönemlerinde, özellikle
sınırların genişlemesine koşut bir biçimde, giderek önem kazandı. Bu sınıflara hangi ailelerin
gireceği, belirli aralıklarla yargıçlar tarafından servetlerine göre belirlenirdi. En varlıklı
olanları siyasette egemen olan ve orduya kumandanlık eden senatörlerin de içinde olduğu
sınıftı. Bunları, gücü bir savaş atı ile bir şövalye donatmaya yeten ve aynı zamanda tüccar bir
sınıfı oluşturan equestrianlar izlerdi. Bunların ardından edinebildikleri askeri donanımlara
göre konumları belirlenen bir dizi sınıf gelirdi. En altta ise hiçbir varlığı bulunmayan,
çalışarak yaşamlarını kazanan işçi yurttaşlar /proletarii vardı. Marius‟un reformlarından önce
orduda görev alma hakları yoktu ve sınıfsal konum bakımından azledilmişlerin bir basamak
üstündeydiler (Gervasoni 2006: 99-103).
Cumhuriyet Dönemi‟nde oy verme yetkisi de sınıflara göre değişmekteydi. Yurttaşlar
seçmen kabilelerine kayıtlıydılar. Zengin sınıfların kabileleri yoksul sınıflara oranla daha az
10

Devlet kullanmadığı toprakları vatandaşlarına ufak bir ücret karşılığında satıyordu ki, bundan asıl
faydalananlar yine particiler oluyordu. Böylece elinde gayet az bir toprağı olan pleb bir vatandaş askere
giderken, (silah,elbise)gerekli bütün masrafları kendisi karşılamak zorunda olduğu için, durumu büsbütün
bozuluyor ve bunu düzeltmek için, durumu iyi olanlardan aldığı borcunu vaktinde ödeyemediği zaman,
köle oluyordu. Cumhuriyetin sonraki dönemlerinde bazı pleb sınıfına mensup ailelerin zenginleşerek
politikaya girmeleri ve bazı patricilerin darboğaza düşmeleriyle bu ayrım daha önemsiz hale
herkes
asil
(nobilis)
geldi. Patrici olsun, pleb olsun
sülalesinde
bir konsül bulunan
sayılırdı. Marius ve Cicero gibi geldiği ailenin çıkardığı ilk konsül olan kişiler novus homo (yeni adam)
olarak bilinirdi ve torunlarına asil sıfatı kazandırırdı. Yine de patrici kökenli olmanın hatırı sayılır bir itibarı
vardı ve dinî görevlerin çoğu yalnızca patricilere açıktı.
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üyeye sahipti. İşçilerin/Proletari’nin tamamı tek bir kabileye kayıtlıydı. Oy verme işlemi sınıf
sırasıyla yapılırdı ve kabileler çoğunluğu elde eder etmez tamamlanırdı, dolayısıyla yoksul
sınıflar kimi zaman oy bile kullanamazlardı (Abbott,1901: 6-7).
Roma‟ya müttefik olan yabancı kentlere genellikle Latin Hakkı verilirdi. Bu kentlerin
yurttaşları, peregrine statüsüne sahip olurlardı. Bu hakla söz konusu kentin önde
gelen magistraları Roma yurttaşı olabiliyordu. Latin haklarının farklı düzeyleri bulunuyordu.
Temel ayrım con suffrage/oy veren, bir Roma kabilesine kayıtlı ve comitia tributa’da
yeralabilenler ile sans suffrage/oy veremeyen; Roma siyasetinde yer alamayanlar arasındaydı.
Roma‟nın İtalya„daki müttefiklerinden bazı kent yurttaşlarına M.Ö. 91-88 yılları arasında
yaşanan iç savaştan tam Roma yurttaşlığı hakkı verilmişti. Daha sonra 212 yılında ise,
tam Roma yurttaşlığı Caracalla Dönemi‟nde, İmparatorluk sınırları içinde tüm özgür doğmuş
olanlara verilmişti. Kadınların bazı temel hakları vardı ancak tam yurttaş sayılmıyorlardı,
dolayısıyla oy vermeleri ya da siyasette yer almaları söz konusu değildi (Abbott,1901: 7-8).
Antik Roma‟da siyasal yaşam, bu toplusal örgütlenme ve koşullar içinde, yedi tepe üzerine
kurulmuş, İlk Çağ‟ın en gelişmiş bir dünya kenti olan Roma ve çevresinde döner, kamuoyu
böylesine karmaşık toplumsal bir yapı içinde varlık kazanırdı, Kent, Kolezyum, Trajan
Forumu ve Panteon Tapınağı gibi birçok anıtsal yapıların biçimlendirdiği kamusal ve kutsal
alanlar ile bezenmişti. Yüzlerce kilometre uzunluğundaki su yollarıyla gelen temiz suların
aktığı çeşmeler, tiyatrolar ve kütüphaneleri ve dükkânları bulunan hamamlar vardı. Antik
Roma‟nın egemenliğinde olan topraklarda yurttaş binaları kendi hâlinde basit evlerden kırsal
kesimde bulunan villalara kadar çeşitlilik gösteriyordu. Başkent Roma‟daki Palatine
tepesinde İmparatorluk binaları bulunurdu. Alt ve orta sınıflar kent merkezinde, neredeyse
günümüz gettolarını anımsatan apartmanlarda otururlardı.
Toplumun üst katmanını oluşturan özgür yurttaşlar, kent merkezlerinde, birer kamusal alan
olan forum ve meydanlarda bir araya gelir, kamu işlerini konuşur ve tartışırlardı Roma, bir
milyona yaklaşan nüfusuyla döneminin en büyük görkemli kenttiydi11. Tarihsel tahminlere
göre antik Roma yönetimi altında yaşayan halkın yüzde 20‟si 10.000 ve daha fazla nüfusa
sahip kent merkezlerinde ve askerî karargâhlarda yaşıyordu12. Bu kent merkezlerinin her biri,
bir forum, tapınaklar ve Roma‟dakilere benzer ama daha ufak çapta yapılarla bezenmişti
(Duiker and Spielvogel: 149). Roma‟nın bu karmaşık hiyerarşik toplumsal yapısı ve
nüfusunun yönetimle, yönetimin toplumla olan iletişimi için birçok araç kullanılmakla
birlikte, en önemli kitlesel iletişim tiyatro ile sağlanmaktaydı.
Antik Roma tiyatrosu da hiç kuşkusuz halkın ortak kanaatlerinin oluşmasında aracılık
etmiştir. Ne var ki, Antik Roma, tiyatroya kendine özgü bir katkı yapmaktan çok Yunan
tiyatrosuna öykünmekle yetinmiştir. Bununla birlikte, Roma toplumunun sınırlı bir estetik
anlayışına karşın, belli bir canlılığı sürdüren yöresel bir oyun geleneği vardır. Bunlardan biri,
yöresel hasat şenlikleri ve evlilik törenlerinde hokkabaz-oyuncu- şarkıcıların söylediği ve
belli bir temsil öğesini de barındıran Carmina Fescenninay‟dı. Güney İtalya‟da doğan ve
M.Ö. III. Yüzyıl‟da Roma‟da yaygınlaşan bir başka yöresel türde Fabula Atellanay‟dı.
11

Londra ancak XIX. Yüzyılda bu nüfusa ulaşabilmiştir. Roma‟daki kamusal alanlarda demir araba
tekerleklerinin sesi o kadar gürültü çıkartırdı ki bir keresinde Jül Sezar geceleri araba kullanımını
yasaklamıştı.
12
Bu sanayi devrimi öncesi İlk Çağ standartlarına göre oldukça yüksek bir kentleşme oranıdır.
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Siyasal içerikli bu oyunlar halkın ortak düşüncesi üzerinde bir etkisi bulunmaktaydı (Ekinci,
2016)13. Bugünkü anlamda olmasa bile, kamuoyunun Roma dönemi‟nde de var olmasının
güçlü nedenleri vardı. Herşeyden önce, Roma, Antik Yunan siteleri ile karşılaştırılamayacak
kadar geniş topraklara sahip bir imparatorluğa dönüşmüştü. Roma sınırları İspanya‟dan
Kuzey Afrika ve Anadolu topraklarına dek uzandığından, bu eyaletlerin Roma merkezi ile
iletişimlerini sağlayabilmek için, çok geniş ve güçlü bir ulaşım ve haberleşme ağı kurulmuştu.
Roma yolları adı verilen bu iletişim sistemi sayesinde, hem yönetim tek merkez olarak
Roma‟dan sağlanabiliyor, hem de çok farklı kültür, din, siyasal ve ekonomik sistemlere sahip,
devlet ve kentlerle iletişim kurulabiliyordu. Roma Senatosu‟nun Acta Diurna adı verilen
görüşme tutunakları önce yalnızca Roma halkına ilan edilirken, Jul Sezar Dönemi‟nde
Roma dışında kalan kent halkları ve toplumlar tarafından okunması sağlanmış Roma ile
ortak kanaatlere ulaşmalarına özen gösterilmeye başlanmıştı. Halkın ortak kanaati/kamuoyu
için kullanılan bir başka yöntemde belagat/retorik olmuştu (Meray: 1954: 268, Abadan, 1956:
3). Okur yazarlığı olmayanları da kapsaması bakımından, halk üzerinde yönetimin etkili
olabilmesinin yolu, yüz yüze iletişim, söylev ve konferanslardı. Roma‟da retorikleriyle ün
yapmış, başta Çiçeron ve Demosten olmak üzere bir çok retorik/söylev ustası bulunmaktaydı
(Tortop, 1975: 129). Çiçeron siyasal söylevci olmasının yanı sıra filozof, hukukçu ve
denemeci olarak ün yapmıştı.
Roma‟da oldukça yaygın olup, günümüze dek ulaşmış Vox Populi, Vox Dei/ Halkın Sesi,
Hakkın Sesi özdeyişi bile, bu dönem Roması‟nda kamuoyunun varlığının en güzel kanıtıdır
(Dinçkol, 2006: 53). Ne var ki bu anlayış, kamuoyu kavramına gölge düşüren bir anlayıştır.
Abbott Lawrence Lowell bu konuda şöyle demektedir; “ Halkın sesi belki de hakkın sesidir,
ama buradaki ne ses ne de halk kavramlarının ne anlama geldikleri konusunda tartışmalar
bir uzlaşmaya varamamıştır” (Dinçkol, 2006: 54, Lefranc, 2001: 42)
Burada söz edilen ortak görüş ve anonim kanaat ile insanların ve doğa üstünün birlikte
buluştukları nokta gibi görünmekteyse de, halkın konuştuğu dilin, ortaya koyduğu
söylemlerinin anlaşabilir nedeni ve özü, kimi zaman kesinlikle “logos” 14 tan daha çok bir
kahinin tutarsız sesini andırmaktaydı (Landi, 2009: 3).
Bu halkın sesi olsa da, hiç bir özneye dayanmayan, sahipsiz bir söylemdir. Halkın sesinin
büyük çoğunluğuna sahip olduğu, gerçeğin ve yetkinin de birer varsayımıdır, gizemli bir
13

Bir Yunanca oyununu Latince‟ye çevirerek Yunan tiyatrosunu Roma‟ya tanıtan kişi Yunanlı Livius
Andronicus‟tur. İlk Romalı oyun yazarı olan Naevius, Fabula Palliata adı verilen türün de kurucusudur.
M.Ö. II. Yüzyıl‟ da Roma tiyatrosunun en önemli iki temsilcisi, Plautus ve Terentius, Yeni Yunan
Komedyası‟nı, Roma toplumuna uyarladı. Ama Roma‟da tiyatroya gidenler, özelliklede Terentius‟un daha
düşünsel içerikli oyunlarını izleyenler nüfusun sınırlı bir kesimini oluşturuyordu. Roma tiyatrosu, en baştan
beri, Yunan kentlerinden daha büyük bir nüfusun incelmemiş, zevklerini karşılamaya yönelikti.Roma
döneminde tiyatro sanatı ile ilgili en önemli yapıt, Horatius‟un Ars Poetika‟sıdır. Ars Poetika‟da, tiyatronun
eğitici işlevi ve biçimsel düzeni hakkında açıklamalar yapılmıştır. Roma tiyatrosunun iki büyük komedya
yazarı Plautus ve Terentius, Atina Yeni Komedyasından aldıkları konuları Roma toplumsal yapısına,
günlük yaşantısına, aile ilişkilerine uyarlamışlardır.

14

Logos sözcüğü Yunanca‟da us ile kavrama anlamında olup, duyguları kavrama anlamındaki pathos
sözcüğünün tam karşılığında bir anlam taşımaktadır. Herakleitos'un varlık anlayışının temelinde yer alan ve
başka bir dile çevrilemeyen logos sözcüğü ise, söz, düşünme, us, oran, ölçü gibi çok anlamlı bir sözcüktür.
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anlam deposundan başka bir şey değildir. Bu durumun mantıksal bir açıklaması olmasa da,
çılgınca doludizgin gidişin bir sınırı olabilmektedir. Burada bir kararsızlık söz konusudur.
Kararsızlık, Antik Yunan kültüründe doxa, Antik Roma kültüründe Latince karşılığı
fama/rumor/söylencenin15 temsil ettiği, beslenip güç aldığı, gerçek temel bir özellik olarak
kendini göstermektedir. Eneid‟in16 IV. Kitabı‟nda, fama/rumor, doğru ve yanlış17 ayırımı
yapmaksızın, halkı kulağından yakalayan, durumundan hoşnut, kutsal bir canavar olarak
betimlenmesi boşuna değildir (Landi,2009: 3).
Bu kamusal canavardan herkes payına düşeni almıştır. Gaius Cornelius Tacitus gibi bir
tarihci bile, Roma eyalet ve kentlerinde yayılan söylenceyi almış, gerçek kanıtlar ile
doğrulanamaz verileri birbirine karıştırarak, iktidarın gizli gücünü ya da olayların tanıklığını
tarih yazımı disiplini içinde, ama fama/rumor aracılığında Roma Yıllıkları‟na aktarmaktan
kendini alamamıştır (Landi, 2009: 3).
Fama/rumor haberleri pazarlamadığı zaman, topluluk içinden bir birey bundan doğal bir
biçimde yararlanır, şan ve ünü kendine mal eder. Genellikle dayanaktan yoksun ve asılsız bir
biçimde onursuzluk ya da şan şöhret dağıttığı durumlarda ise, fama/rumor kamusal alanda
sürekli etkin olmaktadır. Fama/rumor Cumhuriyet Dönemi‟nden beri genellikle, hiçbir
zaman tarafsız olmamış, Marius ya da Ciceron gibi, kendilerini konsül seçtirmek, zorunlu
olarak siyasal güç kazanmak isteyen Roma seçkinlerinin manipülasyonlarının bir aracı
olmuştur.
Romalı hukukçular iktidarın kaynağının halkta olduğunu ve siyasal iktidarı elinde bulunduran
yöneticilerin bu hakkın kendilerine halk tarafından vekaleten verildiğini ileri sürmüşlerdir. Bu
anlayış içinde, halkın arzu ve iradesini her şeyin kaynağı olarak görmüşlerdir. Vox Populi,
Vox Dei söylemini de iktidarlarının meşruiyetini sağlama aracı olarak benimsemişler, şu ya da
bu biçimde kullanmışlardır. Şurası gerçektir ki, ne Antik Yunan ne de Roma,halkın bazı
haklara sahip olarak siyasal iktidarlarını sınırlayabilecekleri bir anlayışına hiçbir zaman sahip
olmamışladır (Kapani, 1976: 22).
Antik Yunan ve Roma Dönemlerinde, kamusal ve özel alanları çepeçevre saran halkın
kanaati/ ortak düşüncesi üzerinde doğrudan etki eden, siyasal iktidar karşısında tutum ve
davranışlarını belirleyen, sonuçta ona siyasal alanda bir ortak bir kimlik kazandıraran siyasal
iletişimin araçlarının başında hiç kuşkusuz filozofların siyasal düşünceleri ile retorik ve
propaganda olmuş, varlığını Roma İmparatorluğu‟nun parçalanmasına dek sürdürmüştür.

15

Fama/rumor/söylentiler/ dedikodular anlamına gelmektedir. Kimi zaman da Roma‟da bu iki sözcükle aynı
anlama gelen ut aiunt kullanılmıştır.
16
Romalı şair Vergilius„un Roma İmparatorluğu„nun destanı sayılan epik destanı. Destanın ana kişisi olan
Aeneas, Troyalı bir kahramandır.
17
pariter facta et infecta canebat
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SONUÇ
Kamuoyu kavramını Antik dönemden alıp, XVIII. Yüzyıl‟da ulaşmış olduğu anlamını daha
iyi kavrayabilmek için, Roma İmparatorluğu‟nun yıkılması sonrası gelişen olaylar içinde bu
kavrama bir göz atmak, yeni koşullar içinde almış olduğu biçimi bilmek önemlidir.
Roma İmparatorluğu‟nun parçalanması ile birlikte, barbar akınlarının Avrupa kentlerini
tam olarak ortadan kaldırmamış olsa da, birer birer söndürdüklerini, Antik Dönem‟den beri
varlığını sürdüren kamusal alanların silikleşerek eski özelliklerin yitirdiklerini, her ne kadar
Cermen Kırallıkları Roma‟nın sistemi üzerinde kurulmuş olsalar da, bu otorite boşluğunu
dolduramadıklarını, tüm Avrupa‟da kendilerine kont, dük, senyör gibi adlar verilen, irili
ufaklı feodal yapıların ortaya çıkmış olduğunu biliyoruz ( Ekinci, 2016).
Bu dönem Avrupası‟nda tümüyle merkezi olmayan siyasal ve ekonomik bir sistem egemen
olmuştur. Düşünce, İncil‟in ve dogmatik kilise hukukunun demir kalıplarına hapsedilmiş
durumdadır. Merkezi otoriteden yoksun feodalitenin biçimlendirdiği devletlerin temel
işlevleri de kilise doğal hukuk kurallarına bağlıdır. Orta Çağ boyunca bir yandan senyörün,
diğer yandan da Kilise‟nin baskısı altında yaşayan bireylerin özgür kanaatler oluşturması
mümkün gözükmemektedir. Bu dönemde Antik Yunan ve Roma dönemlerinin “siyasal
insan”ı, “inanan insan”a dönüşmüş bir biçimde varlığını sürdürmektedir. Orta Çağ‟da
Hıristiyanlık‟ın etkisi ile, erdeme, siyasal katılımla değil, tanrısal iradeyle, itaatle
ulaşılabileceği görüşü egemendir (Ekinci, 2016).
Böyle bir ortamda, kamuoyu Antik Yunan ve Roma dönemlerine oranla iyice silikleşmiş cılız
bir biçime dönüşmüştür. Bu nedenle farkedilmesi, kendinden söz ettirmesi pek mümkün
görünmemektedir. Bu dönemde topluma egemen olan en önemli güç Kilise‟dir. Bu bağlamda,
kabaca da olsa, Orta Çağ‟ın ve daha sonra Yeni Çağ‟ın kanaat tanıtımlarında temel rol
oynayan İncil geleneği/Vetero ve Yeni Ahit ile ilgili ögeleri de göz önünde tutmak gerekir.
Burada da, kutsal yazıların halkın ortak sesi hakkında ortaya koymuş olduğu yargıya belli bir
kararsızlık yükleyerek ayrı bir özellik vermektedir. İsa‟nın çarmıha gerilmeden önce ve
sonrası olmak üzere, Eski Ahit‟te iki kez vox populi/halkın sesi terimi geçmektedir
(Boureau, 1992: 1071):
Birinci durumda ki inançsızlık yüklü olan, vox populi/ halkın sesi, Tanrı ile çelişkili bir
durum sergilemektedir. Bu durum peygamber tarafından da kabul edilmez. İkinci durumda;
sokaktan ve tapınaktan yükselen ses ise, Tanrı’nın gazabının sesidir. Yeni Ahit, bu dayatmacı
geleneğin gerçekleşmesine izin vermez. İsa‟nın çarmıha gerilmesini isteyen Halkın Sesi,
kesinlikle Tanrı‟nın sesi değildir (Boureau, 1992: 1071). Wetters‟in de vurguladığı üzere;
“…İncilin mesajının yayılmasını ve kabul edilmesini anlatan tohum ekme işlemi (Marc,4) bu
kez, iletişim süreci içinde, inandırma yeteneğini ve ilahi iradeyi bir araya getirmiş olması,
kanaati akla getirmektedir: Bu durum bile, Yunan ya da Latin söylemlerinin üzerine kurulmuş
olan, fama/rumor ile karşılaştırılamayacak kadar açık kanıt oluşturmaktadır…” (Boureau,,
1992: 1071)
Gerçekten, Antik Dönem‟in söylemlerinden süzülüp, kanaatin doğallığına yansıyan bu
özelliğini, siyasal modernitenin kurucu ögelerinden biri olarak, kamuoyunun tam orta yerine
oturtabilmek, onunla uzlaştırabilmek, dönemin koşulları içinde pek kolay görünmemektedir.
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Orta Çağ ve sonrasında biçimlenmeye başlayan, ancak gerçek anlamıyla XVIII. Yüzyıl‟da
ortaya çıkan ve daha önceki anlamını kısmen de olsa geçersiz kılan, bu kavramı ne yapmak
gerekir? Bu durumda kamuoyunun bir soyağacını yeniden oluşturmak yerine, söylemin bazı
alanlarında, süreklilik ve kırılmaları anlam kaymalarını, göz önünde tutmak, daha da önemlisi,
soru kaynağı oluşturan, bir siyasal aktör olarak ortaya çıkan, diğer siyasal aktörler üzerinde
siyasal alanda bir hegomonya kuran bu kavramı içinde bulunduğu koşullar içinde belirlemek
daha uygun görünmektedir.
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Summary
Public opinion continued presence of different forms in each period of history. This situation
will be taken seriously There are good reasons. Common thought / opinion in the presence of
the ancient Greek vocabulary testified great wealth, at least as a means of sliding that will
reduce our errors. . In this approach, one concept that emerged Doxa / Δόξα / false opinion in
ancient Greece, in the first level, it stands as a synonym for thought.
Roma was largely influenced by the ancient Greek idea. Doxa in ancient Greek culture, the
Latin equivalent of ancient Roman culture fama/rumor/myth represented, he introduced
power, comes as a real main feature.
To better understand the meaning of the concept of public opinion in XVIII.du century, take a
look at this concept in the development of events after ancient times, it is important to know
the shape taken in new conditions.
With the disintegration of the Roman Empire, the barbarian invasions, if not completely
eliminate European cities that they put one, they lost their former properties of the public
sphere has existed since ancient times, although the Teutonic Kingdom established on the
system of Rome, even if that authority could not fill the void, the whole of Europe in their
count, duke, named the elderly, we know that the emergence of large and small feudal
structures.
In Europe this period was completely dominated by the decentralized political and economic
system. Thought is limited to the case law of the Bible and dogmatic church iron mold. The
state's basic functions as the central authority lacks the feudal church size also depends on
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the natural law. During the Middle Ages the overlord one side, the other side of individuals
living under the pressure of the Church, it does not seem possible to create free convictions.
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AZERBAYCAN CUMHURIYETI TURIZIM HUKUKUNA GENEL BAKIŞ
Neriman HANAHMEDOV*
Özet
Günümüzde ister Uluslararası ve isterse de Ulusal düzeyde turizm hukukuna büyük ihtiyaç duyulmaktadır.
Turizm sektörü diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Azerbaycan’da da ihtiyaç duyulan önemli
alanlardandır. Azerbaycan 1991 senesinde bağımsız olduktan sonra, kendi iç Hukukunda düzenlemeye gitmiştir
ki, bunlardan bir tanesi de Turizm Hukukudur.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, Azerbaycan Turizm Stratejisini, kamu ve özel sektörün yönetişim ilkesi
çerçevesinde işbirliğini gündeme taşıyan, stratejik planlama çalışmalarının yönetim ve uygulamasına yönelik
açılımlar sağlamasını hedefleyen bir çalışma gerçekleştirmektir.
Katılımcı planlama anlayışı ile hazırlanan Azerbaycan Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ile üretim, yönetim ve
uygulama süreçlerinde sektörün önüne bir yol haritası çizilecektir. Uluslararası Turizm yönlendirilmesi temel
amaç olarak kabul edilecektir. Ayrıca, Azerbaycan Turizm kanunu diğer ülkelerle kıyaslanacaktır.
Azerbaycan Turizm Stratejisi - 2020 çalışmasının temelinde yer alan bu yaklaşım, çalışmanın noktasal değil
bölgesel, emredici değil yönlendirici, statik değil dinamik bir çerçevede geliştirilmesini olanaklı kılınacaktır.
Günümüzde Azerbaycan’ın 2020 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk
beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Azerbaycan’da Turizm, turizm hukuku, turizm.
TOURISM LAW OF AZERBAIJAN REPUBLIC TO OVERVIEW
Abstract
Today, tourism law is a great need at the international level, also at the national level. The tourism sector, as in
other developing countries is one of the key areas in Azerbaijan, which are needed. After Azerbaijan became
independent in the year 1991, has gone to organize its internal law, tourism law is one of them.
İn this context, the aim of the study is carrying out a study which aims to provide expansion for the management
and implementation of strategic planning efforts, that carrying the public and the private sector cooperation,
Azerbaijan tourism strategy to the agenda.
A road map will be drawn with Action Plan and with Azerbaijan Tourism Strategy, that prepared with a
participatory planning approach on the sector in the production, management and implementation processes.
Routing International Tourism will be considered as the main objective. Furthermore, Azerbaijan Tourism Law
will be compared with other countries.
Approach, that based on the Azerbaijan Tourism Strategy - 2020 would allow to improve the work in a regional,
router and in a dynamic framework. Today, it is provided to become Azerbaijan an important destination and
international brand the first between five countries in terms of the number of tourists and tourism revenue until
the year 2020.
Keywords: Azerbaijan Tourism in Azerbaijan, tourism law, tourism.

Giriş
Turizm sektörünü oluşturan kuruluşların diğer ekonomik sektörlerde olduğu gibi, ticari
işletme statüsünde bulunmaları dikkate alınmaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde turizm piyasasının hukuki esaslarının kurulmasını amaçlayan
devlet politikasının ilkelerini, turizm faaliyetlerinin esaslarını belirler ve turizm alanında
ortaya çıkan ilişkileri düzenler, sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlayan araçlardan biri olarak
turizm kaynaklarının verimli kullanılması kuralını belirler.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün öncülüğünde bütün ülkeler, sektörün ana
faaliyetleri için ortak tanımlar, kavramlar ve sistemleri benimsemeye ve ortak hukuk
*

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölümü, e-mail:
nermanhan@gmail.com
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kurallarının uygulanmasına daha çok yer vermeye başlamışlardır. Örneğin turist, günübirlikçi,
giren-çıkan (Inbound-Outbound) ziyaretçi, iç turizm (domestic traveler) gibi kavramların
ortak tanımları sektörde yerleştirilmiş ve sektörün ekonomik değerinin doğru tespit edilmesi
için geliştirilen “Uydu Muhasebe Sistemi – Tourism Satellite Account)” BMDTÖ üyelerince
benimsenmeye başlanmıştır. Ayni şekilde, seyahat ticareti mensuplarının iş ve işlemlerinde
ortak hukuk kurallarına tabi olmaları için çalışmalar devam etmekte, paket tur organizasyonu,
turist sigortası, tur operatörü ve seyahat acentelerinin ve konaklama sektörünün sorumluluk ve
yükümlülükleri alanında uluslar arası kurallar geliştirilmiştir.
Azerbaycan’da Sovyetler Birliğinde her ne kader Turizm mevcutsu da bu sadece dahili
Turizm olarak anılmaktaydı. Bu bağlamda 1991 senesinden yani bağımsızlıktan sonra
Turizmin gelişmesi daha geniş yer almakla beraber bir Turizm Bakanlığı kuruldu ve ardından,
1999 yılında Turizm Kanunu Kabul edildi.
1. Azerbaycan’da Turizm
Azerbaycan’da Turizm sektörünün kalkındırılmasına yönelik Azerbaycan Devleti tarafından
“2002-2005 Yıllarını kapsayan Devlet Programı” hazırlanmıştır. Söz konusu Devlet
Programda ülkeye çekiciliğini arttırmak yani yabancı turistleri çekmeye yönelik
çalışmalarının başında
modern yeni turistik tesislerin inşa edilmesi ve yeniden
yapılandırılması öngörülmüştür. 2002 yılından itibaren bu program doğrultusunda yapılan
çalışmalar sonucuna Azerbaycan’da yeni ve modern tesisler açısından ilerlemeler kaydedilmiş
olup, ülkenin sahip olduğu turistik bölgelerinde uluslararası standartlara uygun turistik tesisler
inşa edilmeye gayret edilmiştir. Azerbaycan’ın daha da iyi gelişmesi için özellikle turizm
sektöründe Haydar Aliyev’in ”Azerbaycan Cumhuriyeti 2002-2005 yıllarında Turizmin
gelişimine dair” 27 Ağustos 2002 yılındaki kararı ile, devlet programının yürürlüğe girmesi,
turizmin gelişiminde yatırımların önemli yerlere harcanması, yolların ve alt yapının
iyileştirilmesi gibi uygulamalarla turizm sektöründe belirli ölçülerde ilerleme kaydedilmiştir
(NÖVRESLİ, 2010:199).
Ülkenin bölgelerinin turist alanlarının ve turlarının oluşturulması ile bağlı yedi yönde turlar
hazırlanmıştır. Bu bölgeler şunlardır (NÖVRESLİ, 2010:200):
• Abşeron
• Qobustan-Şamahı-Ağsu-Göyçay-İsmayıllı-Kürdemir-Zerdab-Ağdaş
• Hızı-Siyezen-Deveçi-Haçmaz-Quba-Qusar
• Qebele-Oğuz-Şeki-Qah-Zaqatala-Balaken
• Gence-Goranboy-Hanlar-Gedebey-Tovuz-Qazah
• Salyan-Masallı-Lerik-Lenkeran-Astara
• Nahçıvan-Şahbuz-Şerur-Sederek-Ordubad-Culfa-Babek
Azerbaycan'ın Turizm Potansiyeli
Azerbaycan’ın turizm potansiyeli, doğal güzel manzaraları, tarihsel abide ve eserleri, eşsiz
sanat eserleri ile turizm sektörünün gelişmesine birçok ülkeye nazaran daha çok imkanlara
sahiptir. Bakü ve ümumen Abşeron kıyılarında yaz günleri daha uzun ve güneşli
geçmektedir, yıllık güneşlenme süresinin ortalaması başka ülkelerin ortalamasının
üzerindedir. Ayrıca deniz suyunun sıcaklığı yaklaşık 5-6 ay süreyle 20 derecenin üzerinde
olmaktadır. Bu deniz kıyıları, özellikle Avrupa bölgesindeki soğuk, sisli ve yağmurlu
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bölgelerinde yaşayanlar için ideal bir tatil yeri olmarak, adeta bir cennettir. Nabran, Yalama,
Xaçmaz bölgesinde eşsiz temiz ve ince kumlu plajları, yer altı su kaynaklarıyla zengin
ormanları turistlerin ilgisini çekecektir. Kafkas Dağları, Kura-Aras nehirleri, Göy Göl,
yaylalar, ormanlar; volkanik dağlar, püsküren çamur volkanlar, Azerbaycan’ın turizm
potansiyelini arttırmaktadır (NÖVRESLİ, 2010:208).
Ülkenin bölgelerinin turist alanlarının ve turlarının oluşturulması ile bağlı yedi yönde turlar
hazırlanmıştır. Bu bölgeler şunlardır (NÖVRESLİ, 2010:200):
• Abşeron
• Qobustan-Şamahı-Ağsu-Göyçay-İsmayıllı-Kürdemir-Zerdab-Ağdaş
• Hızı-Siyezen-Deveçi-Haçmaz-Quba-Qusar
• Qebele-Oğuz-Şeki-Qah-Zaqatala-Balaken
• Gence-Goranboy-Hanlar-Gedebey-Tovuz-Qazah
• Salyan-Masallı-Lerik-Lenkeran-Astara
• Nahçıvan-Şahbuz-Şerur-Sederek-Ordubad-Culfa-Babek
2. Azerbaycan’da Turizm Faaliyetleri
Azerbaycan’ın turizm faaliyetlerinin tarihsel süreci incelendiğinde bir çok değişimin olduğu
görülmektedir. Özellikle Ermenistan’ın Karabağ işgali ve ülke bağımsızlığının ilk yıllarında
ekonomik dar boğazlıklar ve yaşanan sosyo-ekonomik sorunlar nedeniyle turizm
etkinliklerinde ve gelen turist sayılarında bir takım olumsuz yönde dalgalanmalar yaşanmıştır.
Bu olumsuz durumlara daha çok ülkendeki savaş vaziyeti büyük rol oynamış olduğu
tartışılmazdır. Böylelikle, ülkeye söz konusu dönemlerde gelen yabancı turist sayılarındaki
değişim, turizm sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Azerbaycan’da Turizm sektörünün
kalkındırılmasına yönelik Azerbaycan Devleti tarafından “2002-2005 Yıllarını kapsayan
Devlet Programı” hazırlanmıştır. Söz konusu Devlet Programda ülkeye çekiciliğini arttırmak
yani yabancı turistleri çekmeye yönelik çalışmalarının başında modern yeni turistik tesislerin
inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. 2002 yılından itibaren bu program
doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucuna Azerbaycan’da yeni ve modern tesisler açısından
ilerlemeler kaydedilmiş olup, ülkenin sahip olduğu turistik bölgelerinde uluslararası
standartlara uygun turistik tesisler inşa edilmeye gayret edilmiştir. Azerbaycan’ın daha da iyi
gelişmesi için özellikle turizm sektöründe Haydar Aliyev’in ”Azerbaycan Cumhuriyeti 20022005 yıllarında Turizmin gelişimine dair” 27 Ağustos 2002 yılındaki kararı ile, devlet
programının yürürlüğe girmesi, turizmin gelişiminde yatırımların önemli yerlere harcanması,
yolların ve alt yapının iyileştirilmesi gibi uygulamalarla turizm sektöründe belirli ölçülerde
ilerleme kaydedilmiştir (Növresli, 2010:199).
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Tablo 1. Azerbaycan’a Gelen ve Giden Turist Verileri (bin kişi)
Göstergeler
Turizm
Gelirleri
Yıllar
($)
11679
820
10859 57000000
2001
15524
4753
10771 63000000
2002
24641
12105
12536 70000000
2003
29382
11592
17790 79000000
2004
40008
16858
23150 100000000
2005
45605
14472
31133 201000000
2006
56290
12356
43934 317000000
2007
59607
19288
40319 382000000
2008
59700
17009
42691 545000000
2009
69923
17641
52282 792000000
2010
83620
18840
64780 1500000000
2011
101431
23440
77991 2634000000
2012
91961
10605
81356 2618000000
2013
92305
10657
81648 2432000000
2014
Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi, www.stat.gov.az
Toplam

Ülkeye
gelen

Yurt dışına
çıkan

Ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısındaki artışlar sonucunda turizm sektörünün ülke
ekonomisine küçümsenmeyecek derecede katkı sağlayacak bir sektör haline gelmeye
başlamış olduğu görülmektedir. Turizm harcamaları da turist sayısının artması ve kaliteli
hizmetlerin sunmaya başlamış olunmasıyla yılara göre artmakta olup, devlet bütçesine de
döviz girdisi sağlamaktadır.
Ülkede tesis edilmeye başlayan ve tamamlanmış olan turistik tesisler uluslararası standartlara
uygundur. Bunun sonucunda ülkeye gelen turistlerin sayısı 1996’da 200 bin civarında iken,
1998’de 500 bine, 2003’ten itibaren ülkeyi ziyaret eden turist sayısı bir milyonu kişiyi aşmış,
2011’den itibaren de 2 milyon kişi aşmış bulunmaktadır (Tablo 1). Azerbaycan’a gelen
yabancı turist sayısı ve ülke dışına çıkan vatandaşların sayısı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablodaki verilere bakıldığında ülkeye tedavi maçlı gelen yabancı turist sayısı oldukça azdır.
Ancak tedavi amaçlı yurt dışına çıkan Azerbaycan vatandaşlarının sayısı yabancı turistlere
nazaran daha yüksektir.
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Tablo 2: Uluslararası Turist Akımı (bin kişi)
Göstergeler
Ülkeye gelen
yabancılar
Turizm amaçlı
Dinlenme,
eğlence ve turizm
amaçlı
İş seferi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1282,1 1262

1332,7 1898,9 1830,4 1962,9 2239,2 2484,1 2508,9 2297,8

692,7

681,8

731,7

1042,5 1005,4 1279,8 1561,9 1985,9 2129,5 2159,7

404,5

398,2

427,3

608,8

587,2

661,7

519,8

687,8

705,2

709,9

261,8

257,7

276,6

394,1

380

547,6

591,9

595,3

648,9

670,5

Tedavi turizmi
Dini turizm
amaçlı
Diğer turistik
amaçlar
Diğer amaçla
Ülke dışına çıkan
Azerbaycan
Vatandaşları
Turizm amaçlı
Dinlenme,
eğlence ve turizm
amaçlı
İş seferi

7,6

7,5

8

11,5

11,1

14,1

33,3

43

46,2

46,3

4,2

4,1

4,4

6,3

6

10,2

10,5

13,2

13,7

13,7

14,6

14,3

15,4

21,8

21,1

46,2

406,4

646,6

715,5

719,3

589,4

580,2

601

856,4

825

683,1

677,3

498,2

379,4

138,1

Tedavi turizmi
Dini turizm
amaçlı
Diğer turistik
amaçlar
Diğer amaçla

1829,8 1835,9 1631,3 2162,4 2362,5 3175,6 3550,2 3874,4 4284,7 4244,3
886,9

889,9

790,7

1048,1 1145,1 1819,6 2308,2 2828,9 3306,7 3319,4

331,7

332,8

295,7

392

428,3

729,3

513,1

511,7

513,4

456,2

604,7

660,7

986,3

1150,3 1172,3 1290,9 1277,8

23,1

23,2

20,6

27,3

29,8

43,7

92,6

116,5

169

169,8

15

15,1

13,4

17,8

19,4

41,3

64

66,2

82,5

117,8

5,4

5,4

4,8

6,3

6,9

19

488,2

576,3

710,4

739,4

942,9

946

840,6

1114,3 1217,4 1356

1242

1045,5 978

897,6

1053,9 1014,6

924,9

Kaynak: State Statistical Committee ofAzerbaijan; (http://www.azstat.org)
Turizm sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı ülkeye gelen yabancı turistlerin ülkede
yaptıkları harcamalar (konaklama, yeme ve içme, hediyelerin alınması vb.), sektörde yer alan
turizm kollarının ücretleri ve diğer ekonomik sektörlerin gelirleri oluşturmaktadır. Turizm
sektörü, 54’e yakın kollarıyla doğrudan ilişkili olması sebebiyle, turizm gelirleri diğer birçok
mal ve hizmetin ihracatından daha verimli sonuçlar oluşturmaktadır.
Azerbaycan’da turizm sektörü alanında son yılları saymazsak belli bir turizm politikası ortaya
konmamıştır. Son yıllarda ise bu planlı ve amaçla kurulan Gençler ve Turizm Bakanlığı,
Azerbaycan Seyahat Acenteleri, Otelciler Birliği, Turizm Geliştirme Vakıfları, Tanıtım
Vakıfları, gibi kuruluşlar önemli görevler üstlenmişlerdir (NÖVRESLİ, 2010:199-208).
3. Azerbaycan Turizm Göstergeleri
Naftalan tedavi petrolü, Strabon’dan alınan bilgilere göre çok eski dönemlerde bile yara
tedavisinde kullanılıyordu. Bu nedenle bahsedilen dönemlerde Anadolu’dan, Kafkasya
Bölgesi’nden, İran’dan ve Hindistan’dan tedavi için gelen pek çok kişi dönüşlerinde bu
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petrolü çamur halinde yanlarında götürüyorlardı. 19’cu yüzyılın ikinci yarısında Naftalan batı
ülkelerinin dikkatini çekti ve 1887 yılında bir Alman mühendisin petrol sondaj kuyusundan
aldığı numuneden Almanya’da merhem üretilmişti. Bugün çeşitli hastalıkların (bel, omirilik,
eklem, kas, sinir sistemi, damar, karaciğer ve jinekolojik hastalıklar) doktor kontrolünde
tedavisi için Naftalan’daki tesislere binlerce Azeri ve diğer ülkelerden çok sayıda turist
gelmektedir. Azerbaycan’da bu tür tesislerin günlük konuk etme kapasitesinin 30.000 kişi
olduğu belirtilmekte ve buralarda 120.000 kişiye istihdam sağlandığı açıklanmaktadır
(NÖVRESLİ, 2010:208).
Tablo 3 incelendiğinde 2001-2014 yılları arasında otel ve benzeri kuruluşların sayısı 5 katına
çıkmıştır. Özellikle 2003 yılından itibaren otel ve benzeri kuruluşların sayısında önemli bir
derecede artış olduğu görülmekte olup, 2003 yılında 96 iken 2004’te 238, 2008’de 370,
2010’da 499 ve 2014’te otel ve benzeri kuruluşların artmasıyla 535’e ulaşmış bulunmaktadır.
Tablo 3: Otel ve Benzeri Kuruluşların Temel Göstergeleri
Göstergeler

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Otel ve otel tipli
kuruluşların sayısı

93

262

285

320

370

452

499

508

514

530

535

Oda Sayısı

5259

10661

11403

11829

12789

13964

14158

14815

15898

16559

17363

Lüks numaralar
I dereceli oda
sayısı
Turistik
derecedeki oda
sayısı

566

1283

1592

1849

1994

2286

2445

2645

2627

2509

2419

3859

5839

5690

6008

6066

6700

5825

5974

6429

6266

6970

834

3539

4121

3972

4729

4978

5888

6196

6842

7784

7974

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Komitesi (State Statistical Committee of Azerbaijan),
http://www.azstat.org 10.03.2016
Ülkedeki yabancı turist sayısındaki beklenen artışlara paralel olarak turizm gelirlerinde de
artışlar olduğu görülmektedir. Şöyle ki, 1995 yılında 87 milyon dolar olan turizm geliri,
1997’de 176 milyona, 2006’da 201 milyona, 2009’da 545 milyona, 2012’de ise 2 milyar 300
dolara yükselmiştir. Ancak, söz konusu turizm gelirlerin önemli bir kısmının ülkeye turistik
amaç dışında, iş gezisi ile gelen ve bıraktığı dövizler teşkil etmektedir.
4. Turizm Hukukunun Oluşumu
Dünyamızda seyahat ve turizm faaliyetlerinin geçmişi insanlık tarihi kadar eski olmakla
birlikte, modern anlamda ve ekonomik bir faaliyet olarak turizm II. Dünya Savaşından sonra
başta Avrupa Kıtası olmak üzere çeşitli bölgelerde hızla gelişmeye başlamıştır. Ekonomik,
sosyal ve kültürel bir çevre içinde cereyan eden turizm hareketleri, yukarıda da belirtildiği
üzere, gerek kamu gerekse özel hukuk alanında bir çok hukuk kuralını ilgilendirmektedir.
Günümüzde Turizm Hukukunun özgün bir hukuk dalı olması gerektiğini savunanlar kadar bu
alanın özel ve kamu hukuku kuralları içerisinde yürütülmesi gerektiğini savunanlar da
bulunmaktadır.

198

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Türk turizm sektöründe gerçek anlamda gelişme 1980’li yıllardan itibaren başlamış
olmakla birlikte, 19. yüzyıldan itibaren ülkemizde turizm olgusunun tartışılmaya başlandığı,
ünlü Şark Ekspresi’nin 1883 yılındaki ilk İstanbul seferinin Türkiye’nin Batı dünyası ile
kurulan ilk turizm ilişkisini sembolize ettiği bilinmektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan
1950’li yıllara kadar sektörde herhangi bir kurumsal örgütlenmeye gidilmeden kısmi
gelişmelerin yaşandığı, bu alanda dünyadaki gelişmelerin izlendiği ve gelişmelerin dışında
kalmamak için bazı önlemlerin alındığı görülmektedir. 1953 yılında çıkarılan 6086 Sayılı
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile 1955 yılında kurulan Turizm Bankası bu çabalara
örnek teşkil etmektedir.
Buna rağmen, Batı dünyasında 1950’li yıllardan itibaren hız kazanan turizm hareketi, iki
büyük savaşın etkileriyle ekonomik çöküntüler yaşamış olan Türkiye’de 1960’lı yıllara
gelinceye kadar fazla bir ilgi görmemiş, turizm olgusu çeşitli kamu kurumları bünyesinde bir
daire, müdürlük, genel müdürlük yapısında ve sınırlı bir etkinliğe sahip bir alan olarak
değerlendirilmiştir.
Türkiye’de 1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın 265 Sayılı Yasayla kurulması ile
yasal bir yapı ve kurumsal bir çerçeveye kavuşan turizm sektörünün günümüze uzanan
gelişimini dört evrede değerlendirmek mümkündür.
Türkiye’de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın kuruluşundan başlayarak 1970’li yılların sonuna
kadar devam eden dönem, ilk kuruluş yılları ile birlikte turizm amaçlı fiziksel planlama
çalışmalarının yapıldığı evreyi kapsamaktadır. Bu dönemi aynı zamanda sektöre devletin
doğrudan yatırım yaptığı, öncü-örnek tesislerde kapasite oluşturmaya çalıştığı ve Turizm
Bankası aracılığı ile özel girişim yatırımlarına destek sağladığı bir dönem olarak da
tanımlamak mümkündür.
1963 yılından itibaren başlatılan “5 Yıllık Kalkınma Planları” kapsamında turizm, devletin
gündeminde daha fazla yer almaya başlamış, özellikle bu sektörün istihdam ve ödemeler
dengesine katkıları düşünülerek teşvik araçlarının geliştirilmesi yönünde yoğun çabalar sarf
edilmiştir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın yanı sıra, 1955 yılında kurulmuş olan Turizm
Bankası’na da sektörün mümkün olan tüm araçlarla desteklenmesi konusunda görev ve
sorumluluklar yüklenmiştir.
Azerbaycan Turizm Kanunun birinci maddesinde esasen Tanımlara yer verilmektedir. Bu
bağlamda, Bu Kanunda kullanılan kavramlar aşağıdaki anlamları ifade eder: turizm Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının, yabancıların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin
geçici olacağı ülkede (yerde) ücretli faaliyetle meşgul koşuluyla dinlenme, sağlamlaştırma,
tanışma, idraki (tarih ve kültürel servetlerinden yararlanma ve, iş-meslek (görev borçlarının
yürütülmesi hariç), spor ve dini amaçlarla daimi yerleşim yerlerinden geçici gitmeleri
(seyahatleri); turist - dinlenme, tanışma, anlayışı (tarih ve kültür kaynaklarından yararlanma
ve sair), iş-meslek (görev borçlarının yürütülmesi hariç), spor ve dini amaçlarla gittiği ülkede
(yerde) ücretli faaliyetle meşgul olmamak kaydıyla, 24 saatten 12 aya dek sürede geçici olan
kişi; tur - somut sürede somut güzergah bireysel veya grup halinde seferden oluşan, turizm
ürününün çek şeklinde satılan biçimi; turizm yollayışı - ciddi hesabatlı blank olup, programla
sağlanan hizmetlerin ödetildiğini kanıtı; turizm bileti - yabancı turistlere hizmet sağlanması
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ve firma ile karşılıklı ödemeler yapılması için esas olmak üzere, turun dahil olan hizmetler
üzerinde turistin hakkını belirleyen ve hizmetlerin gösterileceği olgusunu doğrulayan belge;
tur operatör - turların turizm ürününün oluşturulması, harekete getirilmesi ve satışı ile
uğraşan turizm örgütü; acente – tur operatör tarafından turların satışı, turizm ürününün
harekete getirilmesi ve satışa aracılık faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişi; acentelik turizm ve gezi yollayışlarının satışı, ayrıca turizm - gezi faaliyetlerinin organizasyonu (bilgi,
reklam, pazarlama Bu gerçekten hareketle, gelişme demektedir.
4.1.Turizm Mevzuatı
Turizm hakkında mevzuat Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına göre ve bu Kanundan,
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer normatif hukuki düzenlemelerinden ve taraf olduğu
uluslararası sözleşmelerden oluşmaktadır. (Azerbaycan Turizm Kanunu Madde-2)
Türkiye’de Turizm endüstrisini doğrudan ilgilendiren hukuki düzenlemelerin ilki 1953 yılında
çıkarılan 6086 Sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunudur. 1963 yılında Turizm ve
Tanıtma Bakanlığının kuruluşunu sağlayan 265 Sayılı Kanun, 1972 yılında çıkarılan 1618
Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve 1982 yılında çıkarılan ve
6086 Sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Turizm
Mevzuatının temelini oluşturmuştur. Türkiye’nin resmi turizm örgütü statüsündeki Turizm ve
Tanıtma Bakanlığının zaman içerisinde Kültür ve Turizm, Turizm ve son olarak 2003 yılında
ikinci kez Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak örgütlenmesi ise 4848 Sayılı Kanunla olmuştur.
Bu Kanunla 355 Sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK
yürürlükten kaldırılmıştır.
1965 yılında çıkarılan “Turizm Tesisleri Nitelikleri Yönetmeliği” ile ortaya konmuş,
öncelikli turizm bölgeleri uygulaması ile turizm yatırımlarının kredilendirilmesi olanağı
getirilmiş, ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve tanıtıcı yayın basımı için gerekli
malzemelerin ithali konularında kolaylık sağlayan yasal düzenlemeler yapılmıştır.
(Vizyon 2023, Ulaştırma ve Turizm Paneli Raporu, Temmuz 2003, Ankara).
Turizm faaliyetlerinin devletin düzenlemesi 1. Devlet turizm alanında: 1.1. Turizm
faaliyetine yardımcı olur ve onun gelişimi için uygun ortam oluşturur; 1.2. turizm
faaliyetlerinin üstün yönlerini belirler ve uygulanmasına yardımcı olur; 1.3. Azerbaycan
Cumhuriyeti hakkında turizm için önemli bir ülke olarak tasavvur şekillendirir. 2. Turizm
faaliyetlerinin yönetimi temel amaçları şunlardır: 2.1. turistlerin seyahatleri sırasında
dinlenmek, deplasman özgürlüğü ve diğer haklarını sağlamak; 2.2. çevre (doğa) korumak; 2.3.
turistlerin seyahatleri sırasında onların ihtiyaçlarını sağlayan turizmin altyapısını geliştirmek,
yeni işler yaratmak, devletin ve onun vatandaşlarının gelirlerini artırmak; 2.4. uluslararası
ilişkileri geliştirmek, turizm bakış tesislerini korumak, doğal, tarihi ve kültürel uyrukluk etkili
biçimde kullanın. 3. Turizm faaliyetlerinin devlet yönetimi yöntemleri şunlardır: 3.1. turizm
altyapısı alanında ilişkilerin gelişmesine yönelik normatif hukuki düzenlemelerin kabul
edilmesi; 3.2. iç ve dünya turizm pazarlarında turizm ürününün harekete geçirilmesine
yardımcı olmak; 3.3. turistlerin hak ve çıkarlarını savunmak, onların güvenliğinin sağlanması;
3.4. turizm altyapısı alanında özel anlaşmanın verilmesi, standardizasyon ve turizm ürününün
sertifikalaştırılması; 3.5. turizmin geliştirilmesi üzere amaçlı devlet programlarının
geliştirilmesi; 3.6. turizm altyapısına yatırım da dahil olmak üzere yabancı yatırımcıların
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katılımı için uygun koşullar yaratılması; 3.7. turizm faaliyetleri alanının kare teminatına
yardım edilmesi; 3.8. turizm altyapısı alanında bilimsel araştırmaların geliştirilmesi; 3.9.
Azerbaycan turistlerinin, tur rehberleri, tur acentelerinin ve onların birliklerinin uluslararası
turizm programında yaşama katılımına imkan; 3.10. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kanunu ile
belirlenmiş diğer yöntemler. (Az.T.K. Madde 4.)
Turizmde devletin görevleri 1. Turizmde devletin görevleri aşağıdakilerdir: 1.1. turizm
alanında devlet politikasının esaslarını ve bu alanın temel yönlerini tanımlamak; 1.2. turizmin
gelişmesine ilişkin devlet programını çalışıp hazırlamak; 1.3. turizmin normatif altyapısını
çalışıp hazırlamak; 1.4. turizmde çok alanda ve bölgelerarası faaliyetleri koordine; 1.5.
Azerbaycan Cumhuriyeti'ni yurtdışında önemli turizm ülkesi olarak tanıtmak amacıyla
iletişim ağı oluşturmak; 1.6. uluslararası turizm kurumlarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
temsilciliğini düzenlemek, turizmin gelişmesine dair uluslararası programın hazırlanmasına
katkıda bulunmak, turizm alanında işbirliği için anlaşma bağlamak ve bunları uygulamak
mekanizmasını çalışıp hazırlamak; 1.7. arazi-turizm kaynakları olarak kabul edilmiş tesislerin
korunmasını ve etkinliğini teşkil etmek; 1.8. turizm alanında meslek-ihtisas eğitimi yönleri ve
ihtisasların listesini belirlemek; 1.9. turizm mevzuatının uygulanmasının kontrol etmek; 1.10.
turizm alanında standardizasyon ve sertifikasyon kurallarını hazırlamak; 1.11. turizm
teşkilatlarının kaydını yapmak; 1.12. mülkiyet biçimi ve tabiliğinden bakılmaksızın, turizm
faaliyeti olan ve turistlere hizmet veren tüm işletmelerde hizmetlerin standartlara riayet
olunmasına nezaret etmek. Madde 4-1. Turizm ve rekreasyon bölgeleri 4-1.1. Turizm
faaliyetlerinin devlet düzenlemesi amacıyla ilgili yönetim organının teklifi üzerine ilgili
yönetim organı tarafından turizm ve rekreasyon bölgeleri oluşturulabilir. 4-1.2. Turizm ve
rekreasyon bölgeleri İlgili kurumlar tarafından yönetilir. 4-1.3. Turizm ve rekreasyon
bölgeleri hakkında örnek kararları İlgili kurumlar tarafından onaylanmıştır. Madde 5. Turizm
alanında özel anlaşmanın verilmesi, standardizasyon ve turizm ürününün sertifikalaştırılması
1. Turizm faaliyetleri alanında standartlaştırmaya aşağıdakileri içerir: 1.1 turizm tesislerinin
ve turizm ürünlerinin sınıflandırılması; 1.2. turizm ürünlerinin güvenliğinin ve kalitesinin
sağlanması; 1.3. turizm ürünlerinin turist gereksinimlerine uygunluk parametrelerinin
belirlenmesi; 1.4. turizm tesislerinin çalışanlarına verilen uzmanlık talepleri; 1.5. turizm
tesislerinin ofislerine verilen talepler. 2. Turizm faaliyeti alanında standardizasyon nesneleri
İlgili kurumlar ile anlaştırmakla İlgili kurumlar tarafından belirlenir. 3. (üretilip) 4. (üretilip)
5. (üretilip) 6. Turist-gezi hizmetlerinin sertifikalaştırılması (Az.T.K. Madde 3.)
4.2.Turistin Görevleri
Kanunun 7. Maddeye göre şu şekilde sıralanmaktadır. 1. Azerbaycan Cumhuriyeti'nden
yabancı ülkeye giden turistin transit dahil, seyahat süresi aşağıdaki görevleri vardır: 1.1.
gittiği ülkenin (yerin) kanunlarına riayet etmek, onun sosyal yapısına, adetlerine,
geleneklerine, dini inançlarına saygı duymak; 1.2. geçici olduğu ülkede (yerde) çevre koruma
kurallarına uymak, doğa, tarih ve kültürel mekanlara özenle yaklaşmak; 1.3. geçici gittiği
ülkede (yerde) ve yol boyu geçtiği ülkelerde gelme, gitme kurallarına riayet etmek; 1.4.
seyahat sırasında özel güvenlik kurallarına uymak. 2. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gelmiş
turist yukarıdaki hükümlere amel etmekle beraber Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kanunu ile
belirlenmiş ülkeye (geçici olduğu yere) gelme ve ülkeden (geçici olduğu yerden) yürüme gibi
orada kalma kurallarına riayet etmelidir.
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Turizm ürününün oluşturulması ve harekete getirilmesi Turizm ürünü turizm piyasasının
durumu ile ilgili olarak veyahut da turistin somut siparişi üzere şekillendirilir. Tur rehberleri
ayrı ayrı hizmetler veren ya da tura dahil olan tüm hizmet türlerini sağlayan turist ayarı Tur
rehberleri sözleşmeler bazında tura dahil olan hizmetler üzerinde haklara sahip olur. Tur
operatör turizm ürününü şekillendirir, gönderir ve satışını direkt veya tur acente aracılığıyla
kullanır. Turizm ürünü hakkında yazılı bilgilerin anlaşmanın Azerbaycan Cumhuriyeti Mülkü
Mecellesinde, ayrıca bu Kanunda öngörülen tüm önemli şartları varsa ve tur rehberlerin veya
Acentelerin teklifte belirtilen şartlarla anlaşma yapmak iradesi ifade edilirse, bu teklif
sözleşme teklifi kabul edilir. (Az.T.K. Madde 8.)
Kanunun 9. Maddesine göre, Turizm ürünü satışının düzenlenmesi kuralları, 1. Turizm
ürününün satışı anlaşma uyarınca gerçekleştirilir. Sözleşme yazılı olarak bağlanır ve o,
Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına, özellikle tüketicilerin haklarının korunması alanında
mevzuata uygun olmalıdır. 2. Anlaşmanın önemli koşulları şunlardır: 2.1. turizm
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için verilmiş lisans hakkında bilgiler gösterilmekle turlar
hakkında bilgi, yasal adres ve banka detayları; 2.2. turist (alıcı) hakkında turizm ürününün
satışı için gerekli olan miktarda veri; 2.3. turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için verilmiş
özel düzenlemeler hakkında bilgiler gösterilmekle acente (satıcı) hakkında bilgi, yasal adres
ve banka detayları; 2.4. seyahatin programı ve rota hakkında bilgi gösteren turizm ürününün
tüketim özellikleri, turistlerin güvenlik şartları, turizm ürününün sertifikalaştırılmasının
sonuçları hakkında doğru bilgiler; 2.5. seyahatin başlatılmasının ve kurtarmasının tarihi ve
zamanı, süresi; 2.6. turistlerin karşılanması, uğurlanması ve beraberindeki olunması kuralı;
2.7. tarafların hakları, görevleri ve sorumluluğu; 2.8. turizm ürününün perakende fiyatı ve
ödeme yöntemi 2.9. grupta turistlerin az sayıda, grup üyelerinin eksikliği yüzünden seyahatin
olmayacağı konusunda turistin bilgilendirilmesi süreci; 2.10. sözleşmenin değiştirilmesi ve
bozulması koşulları, bununla ilgili oluşmuş tartışmaların düzenlenmesi ve taraflara
kaynaklanan hasarların ödenmesi kuralı. 3. Sözleşmenin diğer şartları tarafların mutabakatı ile
belirlenir. Turistin tur operatörden veya tura acenteden tura dahil olan tüm hizmetleri talep
etme hakkına sahiptir. 4. Tarafların her birinin, seyahat süresi ortamın esaslı değişikliği ile
ilgili olarak, sözleşmeyi değiştirmeyi veya onu bozmayı isteme hakkı var. 5. Şartların esaslı
değişikliğine aşağıdakileri içerir: 5.1. seyahatin koşullarının kötüleşmesi, seyahatin sürecinde
değişiklik; 5.2. seyahatin gerçekleşmesi için sözleşmede belirtilen grupta turistlerin minimal
sayısının eksikliyi; 5.3. ulaşım fiyatlarını beklenmedik artması; 5.4. tur operatöre veya
acentenin mali durumunu keskin kötüleştiren yeni vergi ve vergilendirme kurallarının
uygulanması veya mevcut olanların artırılması; 5.5. milli döviz kursunun keskin değiştirebilir.
6. Sözleşme ihlal edildiğinde, zararın ödenmesi tarafların çektikleri gerçek maliyetlere uygun
olarak gerçekleştirilir. Zararın bedeli karşılığında miktar turizm ürününün değerinin iki
katından fazla olamaz. 7. Seyahatin somut koşulları, turizm ürününün perakende fiyatı turiste
tur operatör veya acente tarafından verilen turizm yollayışında görüntülenir. 8. Turizm
yollayışı sözleşmenin ayrılmaz parçası olmakla, tur operatörün veya acentenin turizm
ürününün satışına yazılı rıza ve satıldığı gerçeğini doğrulayan ilk rapor belgesidir. 9. Turist
gönderen tur operatörle veya acente turist kabul eden tur operatör veya tura dahil olan somut
hizmetleri sunan kişiler arasında karşılıklı ödemeler gerçekleştirilir. (Az.T.K. Madde 9)
Tur operatörlerin, acentelerin ve turistlerin birlikleri 1. tur operatörler ve acenteler
kendilerinin girişimcilik faaliyetlerinin koordinasyonu, ayrıca genel mülkiyet çıkarlarının
temsili ve korunması amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenmiş olarak
topluluklar yaratabilirler. 2. Turizm birliklerine turizm alanına ait olan kuruluşlar ve
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işletmeler dahil olabilirler. 3. Turistler, seyahat süresi istirahat, hareket-deplasman özgürlüğü
haklarını ve başka haklarını gerçekleştirmek amacıyla ilgi birliği üzerine Azerbaycan
Cumhuriyeti kanunu ile belirlenmiş olarak sosyal topluluklar yaratabilirler. 4. Turistlerin
birliğinin faaliyetleri turizmin gelişmesine, nüfusun turizm alanında eğitmek, turistlerin
hakları ve ilgisinin korunması, turizmin altyapısı alanında kurumların faaliyetleri hakkında
sosyal reyin oluşturulması ve diğer görevlerin çözümüne yardım etmeye yönlendirilebilir.
(Az.T.K. Madde 10)
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin turizm kaynakları Azerbaycan Cumhuriyeti'nin turizm
kaynaklarının sınıflandırılması ve değerlendirilmesi, onların koruma rejimi, Azerbaycan
Cumhuriyeti'nin turizm kaynaklarının bütünlüğünün bakım ve restorasyonu için önlemler,
çevre izin ve bilen etkinin haddi dikkate alınarak, turizm kaynaklarını kullanış Azerbaycan
Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak belirlenir. (Az.T.K. Madde11)
Turistlerin güvenliği Turistlerin güvenliği - seyahat süresince turistlerin kişisel güvenliği ve
mülklerini korunmasıdır. Turistlerin sigorta Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun
olarak yapılır. Turizmde İlgili kurumlar turistlerin gittikleri ülkede (geçici olacakları yerde)
kendi hayatını tehlikeye koyabilecek herhangi bir faktör hakkında tur operatörler, acentelere
ve turistlere bilgi ve talimat verir. Kurucular devlet organları olan kitle iletişim araçları turizm
alanında ilgili yönetim organına turistlerin hayatı için tehlike korkusu hakkında acil bilgi
vermeye imkanı sağlayacaktır. Tur operatörler ve acenteler turistlere seyahatlerin özellikleri,
aynı zamanda seyahat ederken onların rast gele bilecekleri tehlikeler hakkında ayrıntılı bilgi
vermeye önceden turistlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler almaya yükümlüdür.
(Az.T.K. Madde 12)
Turistlerin sigorta Turistlerin gittiği, geçici olacağı ülkenin (yerin) mevzuatı ile bu ülkede
geçici olan kişilere yapılan sağlık yardım için maliyetin karşılanmasına güvence verilmesi
talebi belirlenmişken, tur operatör şöyle garantileri vermelidir. Turistlerin ansızın
hastalandıkta ve mutsuz olaylardan sigorta bile garantilerin esas biçimidir. Sigorta
şahadetnamesinde turistlerin gittiği, geçici olacağı ülkede (yerde) sigorta olayı olunca, onlara
sağlık harcamalarının ve bu olay ile ilgili diğer giderlerin ödenmesi öngörülmelidir. Sigorta
belgesi Azerbaycan dilinde ve turistlerin gittiği ülkenin veya ülkelerin devlet dilinde
tasarlanmıştır. Turistlerin talebi ile tur operatör seyahatin yapılması ile ilgili diğer durumlar
(ulaşımın yavaşlatan, özel mülkiyet kaybedilmesi, izafi harcamalar vb.) Üzerinde sigorta
hizmetleri kolaylaştırır. (Az.T.K. Madde 13)
4.3.Turizm Güvenliği
Turizm güvenliğine yönelik bilgi paylaşımı, turizm güvenliği ile ilgili olarak hizmet
verenlerin eğitilmesi, güvenlik standartlarının, turizm alan ve bölgelerindeki faaliyetlerin
uluslararası uygunluğa paralel olması bir zorunluluk olarak görülüyor. Turizm tesislerinde
güvenliğe yönelik yasadışı eylemlerin olması durumunda işbirliği yapılarak gerekli
koordinasyonun etkin ve hızlı bir biçimde sağlanması birçok prosedürün uygulanmasını
zorunlu kılıyor.
Sosyal bağlamda suç veya kabahat, terörizm, doğal afetler, kimyasal ya da nükleer tehlikeler,
bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar ve ulaşım sistemlerinde olabilecek sorunlarda güvenlik
önlemlerinin hızlı bir şekilde uygulamaya konulması gerekiyor.
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Özellikle turistik şehirlerde; konaklama bölgelerinde ve yaşam alanlarında, yangın güvenliği,
gıda güvenliği, sağlık güvenliği ve çevre güvenliği standartları oluşturulmalıdır. Acil Eylem
Planı hazırlanmalı, otel güvenliği ile ilgili personel seçimi ve eğitimi yönünde sorumluluklar
tanımlanmalıdır.
Güvenlik paydaşları olan yönetim, idari ve bina sakinleri ile özel güvenlik yapılarının eğitimi,
hizmet alanlarının belirlenmeli, görev tanımları yapılmalıdır. Turizm iklimini oluşturan
paydaşlar ile özel güvenlik yapılarının eğitimi, hizmet alanlarının belirlenmesi, görev
tanımlarının yapılması büyük önem taşımaktadır.
Otel ve turizm tesislerinin güvenliği, yetkisiz girişlerin ve suç girişimlerinin, elektronik
sızmaların engellenmesi için mümkün olan en üst düzeyde planlar yapılması ve uygulanması
özel güvenlik görevlilerinin otel ve turizm tesisleri içerisindeki işleyen sistemin takibi,
algılama ve ani karar verme yeteneklerinin güçlendirilmesi önem kazanıyor.
Eğitim programlarında, bina ve tesislerde fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin
işleyebilmesi için başta özel güvenlik görevlileri olmak üzere yönetici ve çalışanların
güvenlik bilinci artırılmalıdır. Ani gelişebilecek olan olumsuz olaylara karşı davranış
biçimlerinin geliştirilmesi, önlemeye yönelik duyarlılığın artırılması, kişisel güvenlik, gıda
güvenliği, binaların inşası için konum seçimi, güvenlik değerlendirmesi, tahliye prosedürleri,
devriye ve kontrol yönetimi, temas ve diyalogların bina iklimi içerisinde değerlendirilmesi,
otel ve turizm güvenliğinin esaslarındandır.
Otellerde ve turizm alanında oluşturulmuş güvenlik sistematiğinin yürütme gücü ve
uygulayıcısı özel güvenlik görevlisi olmakla birlikte bu görevini bina ve tesis iş ve yaşam
alanlarında bulunan personel, turist, müşteri, ziyaretçi, hasta ve diğer çalışanlar, ev sahipleri
v.b. gibi paydaşlar ile birlikte yapmak zorundadır.
Turizm tesisi içinde ve yakın çevresine yönelik saldırı, hırsızlık, gasp, tehdit, şantaj,
dolandırıcılık ve darp olayları, silahlı soygunlar, arbede ve terörist hareketler, yangın, sel,
deprem gibi doğal afetler ve toplumsal olaylar özel güvenlik görevlilerinin hazırlıklı olması
gereken olaylardır.
Güvenliğin işleyişi içerisinde; fiziki güvenlik önlemleri, elektronik güvenlik önlemleri ve
bütün bunların koordinasyonunu sağlayan özel güvenlik görevlileri önemli bir sorumluluk
üstlenmiş durumdadır.
Turistlerin güvenliğinin sağlanmasında özel hizmetler Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında
mutsuz olaylara uğramış turistlere arama-kurtarma hizmeti gerekli yardım ve onların
güvenliğini sağlar. Arama-kurtarma hizmeti yerel yönetim, sağlık, haberleşme, içişleri
organları, ormancılık, sivil hava vb. hizmet kontrolleri ile ilgili olarak etkileşim ortamında
çalışır.(Azerbaycan Turizm Kanunu madde-14) .
Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında acil durum durumlarda Azerbaycan turistlerinin
çıkarlarını korumak Olağanüstü durum oluştuğu durumlarda devlet Azerbaycan Cumhuriyeti
sınırları dışında Azerbaycan turistlerinin çıkarlarını korumak üzere, aynı zamanda onların
geçici oldukları ülkeden aktarılması için önlemler almaktadır.(Azerbaycan Turizm Kanunu
Madde 15)
Azerbaycan’ın sınırları dışında turizm temsilciliği Azerbaycan Cumhuriyeti'nin turizm
alanında İlgili kurumlar dünya pazarında turizm ürününün harekete getirilmesi, yayılması,
satışı amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında mevzuatta belirtilen şekilde turizm
temsilcilikleri yaratıyor. Turizm hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatının ihlali için
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sorumluluk Turizm hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatının ihlali Azerbaycan
Cumhuriyeti'nin mevzuatına göre sorumlu sonuçlanır.(Azerbaycan Turizm Kanunu Madde17)
Sonuç
Dünya ülkelerinde olduğu gibi, Azerbaycan Cumhuriyeti Yasaları da Turizme çok önem
vermekte, onu her zaman dikkat merkezinde tutmuştur. Azerbaycan 1991 bağımsızlığından
sonra, yeni yasalar yapma yoluna gitmiştir.
Günümüzde Dünya Devletleri Turizm konusunu gitmektedirler ki, bunu için de Turizm
Kanununu gelişmesi kaçınılmazdır. Azerbaycan da bağımsızlığından sonra Turizm Kanununu
yeniden yapma yoluna gitmiştir. Bu kanunda en önemli yer verildiği konulardan biri Turist
Haklarıdır.
Azerbaycan Anayasasına göre de Turist ve seyahat hakkına önem verilmiştir. Azerbaycan
Anayasasına göre, her bir Azerbaycan vatandaşı seyahat etme hakkına sahiptir. Bu bağlamda
Azerbaycan vatandaşı seyahat hakkına sahip olduğu gibi, yabancı vatandaşlarında
Azerbaycan’a Turist gibi gelmeleri engellenemez ve hatta yardımcı olunmasını
vurgulamaktadır.
Bu bağlamda Azerbaycan Yasalarında Turizm konusuna önem verildiği görünmektedir. Ister
Azerbaycancın Anayasası ve isterse de diğer yasalarında insan haklarına saygılı devlet olduğu
görünmektedir.
Azerbaycan’da bu konu önem kesp etmektedir ki, geçtiğimiz yıl turizm yılı olarak kayıt
edilmiştir.
Azerbaycan Hukuk sisteminde bu konu sadece seyahat anlamında değil aynı zamanda,
beraberinde sağlık, Kültür turizmi gibi konularda önem taşımaktadır. Yasada sadece Ülkeye
gelen turistin güvencesi değil, aynı zamanda yurtdışında turist gibi bulunan Azerbaycan
vatandaşlarının da güvenliğini dikkate almaktadır.
Turizm Kanunun yeniden güncellenmesinde ve yapılanmasında Türkiye Cumhuriyeti Turizm
Kanuna da benzerliklerini görebilmekteyiz ki, buda tesadüfü değil, Ülkelerin gelenek ve
göreneklerinin yakınlığından kaynaklanmaktadır.
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AZERBAYCAN-AVRUPA BĠRLĠ
ĞĠ ĠL
ĠġKĠLERĠNDE ENERJĠFAKTÖRÜ
Dr. ElĢen MEMMEDLĠ
Özet

Stratejik enerji kaynaklarına sahip olan Azerbaycan ve özellikle Hazar Havzası, Avrupa Birliği‟nin
ulusal güvenlikle eş değer tuttuğu, enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından jeopolitik kilit konuma sahip
olan alternatif bir coğrafi mekandır. Bu bölge, aynı zamanda Avrupa Birliği‟nin enerji ithalatı bakımından
Rusya‟ya olan aşırı bağımlılığının ortadan kaldırılması için alternatif taşıma güzergahı özelliğini de
bulundurmaktadır. Bağımsızlığını tekrar kazandıktan sonra Azerbaycan‟ın siyasi ve ekonomik ilişkilerinin
geliştiridiği küresel güç merkezlerinden biri de Avrupa Birliğidir. Bağımsızlığının ilk yıllarında Azerbaycan‟da
siyasi ve ekonomik istikrarsızlık yaşanmaktaydı. Bu istikrarsızlığı giderilmesinde Avrupa Birliği ile ilişkilerin
geliştirilmesine daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle AB ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler TASİC,
TRACECA, İNOGATE ve ECHO gibi programları çerçevesinde geliştirilmiştir. Azerbaycan-AB ilişkilerinin
geliştirilmesinde en önemli neden Azerbaycan‟ın sahip olduğu enerji kaynaklarıdır. Şöyle ki, AB enerji
guvenliğini sağlamak için Rusya olan bağımlılığını azaltmaya ve kaynak çeşitlendirmesine gitmektedir. Bu
nedenle de AB Azerbaycan ile olan enerji işbirliğine önem vermektedir. Bu çalışmanın temel amacı,
Azerbaycan‟ın enerji potansiyelini ortaya koyarak, bu aktörün AB‟nin enerji güvenliğinin sağlanmasına etkisini
araştırmaktır. Bu makalede Azerbaycan-AB ilişkilerinde enerji faktörü ve Avrupa‟nın enerji güvenliğinde
Azerbaycan‟ın rölüne değinilmiştir. Karşılaştırma ve istatistik verilerin analizi yöntemini esas alan araştırmanın
temel sonucu olarak Azerbaycan‟ın AB‟ye yönelik izlediği politikada enerji faktörün önemli olması, AB‟nin
enerji güvenliğinde de Hazar Havzası‟nın enerji kaynaklarına olan ihtiyacın yüksek olması sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan-Avrupa Birliği Ilişkileri, Enerji, Enerji Güvenliği, Dış Politika.

THE ENERGY FACTOR IN AZERBAIJAN-EUROPEAN UNION RELATIONS
Abstract
Azerbaijan, which has a strategic energy sources and especially the Caspian Basin is alternative venue that has a
geographic geopolitical lock position that in terms of ensuring the national security of the European Union to
hold the equal to energy supply security. This region has also an alternative transport route feature in terms of
the EU's energy imports for the elimination of excessive dependence on Russia. After regaining independence,
one of the global power centers, which Azerbaijan has evolved its political and economic relations with, was the
European Union. Political and economic instability was dominating in Azerbaijan throughout the first years of
its sovereignty. Development of relations with the European Union was needed vastly in order to overcome this
situation. In particular, relations between the EU and Azerbaijan have been improved within the framework of
programs, such as TASIC, TRACECA, INOGATE and ECHO. The most essential reason for the advancement
of Azerbaijan-EU relations is the energy resources that Azerbaijan has. That is, the EU is going to reduce
dependence from Russia, as well as diversify its resources so that to provide energy security. Therefore, the EU
attaches importance to energy cooperation with Azerbaijan.The main purpose of this study is investigate the
effect of these actors to ensure the European Union's energy security by proving the energy potential of
Azerbaijan. Energy factor in Azerbaijan-European Union relations and the role of Azerbaijan in European
energy security was refered in this article. As the main result of the research based on the research method with
comparision and statistical data the importance of energy factor in the policy of Azerbaijan intended for
European Union and EU's high need for the Caspian Sea energy resources was concluded.
Keywords: Azerbaijan-European Union Relations, Energy, Energy Security, Foreign Policy.
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GĠRĠġ
Günümüzde enerji kaynaklarının önemi giderek artmakta, hızla büyümekte olan dünya
ekonomisi bu kaynaklara her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Öyle ki,
günümüzde stratejik enerji kaynakları küresel jeopolitik duruma etki eden faktörlerden biri
haline gelmiştir. Bunun doğal sonucu olarak zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler
ekonomik ve jeopolitik açıdan kilit konuma gelmektedirler.
Doğal enerji kaynakları zenginliği ile Azerbaycan Cumhuriyeti bu faktörü
bağımsızlığının korunması ve güçlendirilmesi, ulusal çıkarlarının geliştirilmesi adına etkili bir
biçimde kullanmaktadır. Dünyanın gelişmiş güç merkezleri (ABD, Avrupa Birliği ülkeleri,
Çin, Japonya vd.) enerji kaynaklarına erişebilmek ve kendi enerji güvenliklerini sağlamak
amacıyla güvenilir ihraç güzergâhları geliştirmeye başlamışlardır. Böyle bir ortamda
bağımsızlığını yeni kazanmış Azerbaycan için temel hedeflerden biri de enerji kaynaklarının
işletilmesi ve hidrokarbon rezervlerinin ülkenin çıkarlarına uygun şekilde dünya piyasasına
ulaştırılması olmuştur.
ENERJĠ GÜVENLĠĞĠ
Sahip olunan kaynakların pazarlanması konusunda devletler arasında sıkı bir rekabet
yaşanmaktadır. Enerjinin sadece devlet kasalarını dolduran ekonomik bir araç olarak
görülmesi de mümkün değildir. Enerji kaynaklarının fiyatlandırılması, uzun vadeli
anlaşmalara ulaşma hedefi, enerji geçiş güzergahlarının belirlenmesi sadece enerji
kaynaklarının getirdiği gelirlerle, başka bir ifadeyle ekonomik değere ilintili değildir.
Devletlerin izledikleri dış politikanın temel esaslarına, devletlerin kısa, orta ve uzun vadedeki
çıkarlarına, uluslararası ortamda meydana gelen gelişme ve karar alıcıların yaklaşımlarına
bağlı olarak enerji politikaları şekillenmekte, dolayısıyla ekonomik boyutunun yanı sıra,
enerji politikaları stratejik ve politik boyutlar kazanmaktadır. Örneğin, enerji ihracatçısı
devletler politik ve stratejik çıkarları gereği, ekonomik kayıpları olsa dahi, enerjiyi bir
tehdit aracı olarak kullanarak bu çıkarlarını sağlayacak politikalar izlemektedir. Böyle bir
durumda, enerji ihracatçısı devletler avantajlı konumlarını kullanmış olmaktadır. Çünkü artan
tüketime karşılık kaynaklar sınırlı kalmakta ve tüketici ülkelerin üretici ülkelere
bağımlılığı artmaktadır. Simonov‟un (Simonov 2006: 122-123) ifadesiyle, mevcut
kaynakların azalmasına karşılık artan talep nedeniyle, devir ihracatçı ülkelerin devridir.
Enerji politikalarının belirlenme süreçlerini etkileyen bir diğer önemli faktör ise aktör
yapısıdır. Enerji politikaları çok aktörlü bir yapıda belirlenmektedir. Devletin dış politikasını
belirleyen temel aktörlerin dışında enerji şirketleri de karar alma süreçlerine dahil
olmaktadır. Çünkü ortaya konacak yüksek maliyetli projelerin karşılanması için devletlerin
bütçelerinden ayrılan paylar yeterli olmamakta, gerekli yatırımların yapılması, uzman ve
teknoloji ihtiyacının karşılanması, ancak güçlü sermaye yapısına sahip şirketlerin katkıları ile
mümkün olmaktadır. Bu, aktör yapısında çeşitlemeye neden olduğu gibi, karar alma
aşamasında farklı çıkarlar ortaya çıkması nedeniyle süreçlere dahil olan şirketler ile diğer
aktörler arasında çatışmalara neden olmaktadır.
Devletlerin ulusal güvenlikleri ile enerji güvenlikleri arasında doğrudan ve güçlü bir
ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle günümüzde gerek uluslararası gerekse ulusal çevrede
üzerinde konuşulan temel konuların başında enerji güvenliği gelmektedir (Sevim, 2009).
Günümüzde uygulanan enerji politikaları ve arz güvenliği gibi konularda yapılan
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değerlendirmelerde mevcut enerji rezervlerinin coğrafi dağılımlarından, üretim maliyetlerine,
taşıma güzergahlarından talep artış eğilimlerine, büyük enerji tüketicilerinin ithalat
bağımlılıklarından bu kaynakları temin edebilmek için geliştirilen güvenlik ve askeri
doktrinlere kadar birçok konunun birarada incelenmesi gerekmektedir. (Pamir, 2007) Enerji
güvenliği kavramını incelediğmiz zaman kabül görmüş olan iki farklı yaklaşımın olduğunu
görmekteyiz. Birinci yaklaşım daha çok enerjiye, diğer yaklaşım ise daha çok güvenliğe
ağırlık vermektedir. Enerji ağırlıklı yaklaşımın enerji güvenliğine verdiği tanım enerji
kaynaklarının bulunabilirliği, erişilebilirliği ve kabul edilebilirliği kavramlarını içine
almaktadır. Güvenlik ağırlıklı enerji güvenliği tanımında ise enerji arama, üretme,
geliştirme,taşıma, pazarlama ve tüketim ağındaki tesislerin her türlü saldırıya karşı fiziki
olarak korunması anlamını içermektedir. (Ediger, 2007) Bu yaklaşımlar kapsamında enerji
ağırlıklı enerji güvenliği kavramının tanımı değişik şekillerde ifade edilebilmektedir. Bu
ifadelerden bazıları aşağıdadır;
Enerjinin sürekli olarak istikrarlı,güvenilir ve çeşitli kaynaklardan gerekli miktarlarda ve
uygun fiyatlarla sağlanması ve yüksek verimlilikle tüketilmesi,
Gerekli miktarlardaki enerji rezervlerine, uygun fiyat ve istikrarlı bir kaynaktan, fiili olarak
hiçbir tehdit altında olmayan taşıma güzergahları vasıtasıyla ve adil dağılım çerçevesinde
erişilebilmesi,
Dünyadaki mevcut enerjinin akılcı ve tasarruflu kullanılması,
Ekonominin ihtiyac duyduğu enerji hizmetlerinin devamlı olarak bulunabilmesi diye
tanımlanabilir. (Sevim, 2009)
Avrupa Komisyonu tarafından enerji güvenliği kavramı “Stratejik stokların korunması
veya ekonomik şartlar için yeterli olmayan ulusal kaynakların yetersizliği yüzünden gelecekte
önemli oranda sorun teşkil edecek enerji ihtiyacına karsı, ulaşılabilir ve istikrarlı dış
kaynakları sağlama becerisi” olarak ifade edilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından verilen
bu tanımlama daha çok enerji ithalatçısı olan ülkeler topluluğu için anlamlıdır. ABD‟nin
kabul etdiği Ulusal Enerji Stratejisinde ise enerji güvenliği için aşağıdaki ifadeler üzerinde
durulmuştur; 1). Global enerji politikaları, global ekonomik büyümeyi güvence altına alacak
biçimde tasarlanmalıdır, 2). Dış politika ve ekonominin birinci öncelikleri arasında enerji
güvenliği konusu olmalıdır, 3). Enerji rezervleri ve başta boru hatları, güzergahlar olmak
üzere bütün taşıma hatları güvenlik altına alınmalıdır, 4). Enerji kaynakları devletler bazında
çeşitlendirilmeli ve bağımlılık dengesi korunmalıdır. (Uğurlu, 2009)
ABD‟de Enerji Stratejisindeki bu yaklaşımları incelediğimiz zaman enerji güvenliği
kavramı ile ilgili bu tanımlar Avrupa Birliği‟nin ireli sürdüğü tanımına göre daha genel geçer
olmakla beraber bu ifadelerde de enerji güvenliği kavramı enerji ithalatçısı olan ülkelerin
çıkarları açısıyla ağırlıklı olarak bakılmaktadır Genel bir değerlendirme yapacak olursak
enerji güvenliği kavramı enerji ihracatçısı ve enerji ithalatçısı olan devletler açısından farklı
anlamlarının olduğunu görmekteyiz. Enerji rezervlerine sahip olan ve üreten ülkeler,
ekonomik gelişmelerini sağlamak amacıyla talep çeşitliliği ararken, daha çok enerji tüketicisi
konumunda olan ithalatçı ülkeler ise arz çeşitliliği peşine düşmektedirler. Uygulanan bu enerji
politikaları sayesinde devletler, enerji güvenliklerini sağlamaya çalışmaktadırlar.
Başverebilecek herhangi bir siyasi ve ekonomik kriz dönemlerinde, daha çok ithalatçı
devletler enerji yokluğuyla karşılaşmamakta; ihraçat yapan devletler ise tek bir tüketiciye
bağlı kalmayarak enerjiden gelir elde etmeye devam edebilmektedirler. Enerji ithalatçısı olan
devletler bakımından enerji arz güvenliğini sağlamanın en iyi yolu ithalat yapa bileceği enerji
kaynaklarının ve bölgelerinin çeşitliliğini sağlamaktan geçmektedir. Bu devletlerin enerji
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stratejilerinin merkezinde enerji arzının çeşitliliğinin sağlanması yer almaktadır. Enerji arz
güvenliğinin sağlanmasında iki temel faktör yer almaktadır. Bunlardan birincisi kullanılan
enerji rezervlerinin çeşitlendirilmesi, diğeri de söz konusu enerji rezervlerinin sağlandığı
bölgelerin çeşitlendirilmesidir. (Uğurlu, 2009)
Azerbaycan’ın Enerji Stratejisi
Küresel açıdan enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığı ve bu ihtiyacı karşılayacak
enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu bir dönemde eski Sovyet topraklarındaki enerji
kaynaklarının önemi daha çok artmaktadır. Mevcut uluslararası sistemde enerji arz güvenliği
açısından, kaynakları tükenmekte olan ve mevcut kaynaklarının işlenmesi fazla maliyetli olan
Kuzey Denizi ve istikrarsız bir bölge olarak tarihe geçen Orta Doğu Bölgesi‟ne olan
bağımlılıktan kurtulmak için Hazar Denizi enerji kaynaklarının stratejik önemi
yükselmektedir. Jeostratejik öneme sahip olan Azerbaycan‟ın bağımsızlığını korumak ve
güçlendirmek için sahip olduğu en önemli aktörlerden biri olan enerji rezervlerinin dünya
piyasasına ulaştırılması bölgesel güçlerin yanı sıra küresel güçleri de karşı karşıya getirmiştir.
SSCB‟nin çöküşünden sonra Hazar Havzası, “Yeni Büyük Oyun”a sahne olurken “Hazar‟ın
mantar tıpası” (1990‟larda ABD‟nin dış politika uzmanı Brezezinski‟nin „Büyük Satranç
Tahtası‟ kitabında kullandığı ifade) olarak kabul edilen Azerbaycan, sahip olduğu doğal
kaynaklarının yanı sıra Orta Asya ve Hazar‟ın enerji rezervlerinin Batı‟ya transferi açısından
da stratejik öneme sahiptir. Azerbaycan‟ın coğrafi olarak kapalı bir bölge olması ve açık
denizlere doğrudan çıkışının olmaması, bu ülkenin ham petrolünün tankerlere yüklenebilmesi
için en iyi ihtimalle en az bir ülkenin sınırını aşması, büyük olasılıkla da en az iki ülkenin
sınırını aşması gerekmektedir. Azerbaycan‟ın sınırdaş ülkeleri arasında Rusya, İran ve
Ermenistan gibi dostane ilişkilerinin olmadığı devletlerin olması da göz önünde
bulundurulması gereken önemli unsurlardan biridir. Bölgede enerji boru hatlarının sadece
ekonomik bir sorun değil, hem de doğal olarak jeopolitik boyutu olan bir sorundur. Bu
çetrefilli süreçte stratejik bir seçim yapmak zorunda kalan Azerbaycan Batı ile işbirliğine
yönelirken, Avrupa ve ABD ile yaklaşırken denge unsurunu korumak amacıyla Rusya ve
İran başta olmak üzere komşularını tamamen karşısına almamaya da dikkat etmektedir.
Soğuk Savaş sonrası Azerbaycan, Hazar Havzası‟ndakı çıkar çatışmaları açısından
jeopolitik kilit ülke olarak dünya güç merkezlerinin dikkatlerini üzerine çekmiştir.
Uluslararası sistemde yeniden eski gücüne kavuşmak isteyen Rusya Federasyonu‟yla Batı
arasındaki çıkar çatışmasının merkez üssü haline gelen Azerbaycan, Hazar bölgesinin
bağımsızlığını yeni kazanan diğer cumhuriyetlerden farklı olarak Rusya‟ya olan bağımlılığını
sona erdirmeyi tercih etmiş ve bu doğrultuda strateji izlemişdir. Hazar‟ın açık denizlere
çıkışının olmamasının yarattığı handikaptan, bu denizin Batı‟sında yer alması nedeni ile
jeopolitik açıdan daha az etkilenen Azerbaycan, bölgedeki enerji kaynaklarının transferi için
SSCB döneminde oluşturulan merkezi sistemin dışına çıkarak enerji transferinde Rusya‟ya
bağımlı kalmama politikasını benimsemiştir. Rusya Federasyonu‟nun Hazar bölgesinin enerji
kaynaklarının transferinde sahip olduğu tekelin ortadan kalkmasını sağlayan Azerbaycan,
sadece kendi enerji rezervleri açısından değil, bölge ülkelerinin sahip olduğu rezervlerin
transferi açısından da alternatif ve güvenilir bir taşıma güzergahlarının açılmasını sağlamıştır.
Bu süreçte, Batı‟nın Hazar bölgesine ve özelliklede Azerbaycan‟a olan ilgisi Azerbaycan‟ın
stratejik konumunu güçlendirmiştir.
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Böylelikle, enerji faktörünün dış politik hedefler doğrultusunda kullanılması stratejisi,
ülkenin Dağlık Karabağ sorunu yüzünden en sıkıntılı günlerini yaşadığı ve bağımsızlığının
korunması açısından ciddi tehditlerin yaşandığı 1990‟lı yılların başında geliştirilmiştir. Soğuk
Savaş döneminde kapalı bir sistem içerisinde olan Azerbaycan, bağımsızlık kazandıktan sonra
uluslararası sisteme entegre olunmak, kendine yer edinmek için jeopolitik ve jeoekonomik
önemini kullanmaya yönelmiştir. Azerbaycan esasen Rusya‟nın baskılarına karşı Batı‟nın
desteğini arkasına alarak sorunlarını çözme stratejisi izlemiştir. Batı‟ya olan yönelimin
stratejik, politik, ekonomik ve sosyolojik boyutları bulunmaktadır. Batı‟yla yakınlaşma
stratejisini tercih eden Azerbaycan, enerji kaynaklarını da Batı ile ilişkilerinde bir stratejik
aktör olarak kullanmıştır.
Soğuk Savaş sonrası bağımsızlığını tekrar kazanan Azerbaycan‟ın iç ve dış politikasını
belirleyen temel unsurlar Karabağ sorunu ve enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara
ulaştırılması olmuştur. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı‟nın hazırladığı rapora göre, ülkenin
stratejik güvenliğini ve dış politikasını şekillendiren esas jeopolitik faktörleri aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür:
1.Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunu,
2.Azerbaycan‟ın enerji kaynakları,
3.Batı ile yakın ilişkilerin kurulması ve Avro-Atlantik yapıya entegre olmaya yönelik
istek.
Azerbaycan‟ın, Batı ile stratejik yakınlaşmasında ve entegre olmaya yönelik
isteklerinde bağımsızlık kazandıktan sonra karşı karşıya kaldığı önemli sorunlar etkili
olmuştur. Soğuk Savaş sonrasında siyasi ve ekonomik istikrarsızlık dönemini yaşayan
Azerbaycan, benzeri sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan Rusya Federasyonu‟nun
küresel ve bölgesel güc kaybına uğramasının etkisi ile ülkenin ihtiyacı olan siyasi ve
ekonomik desteği ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ile işbirliği yaparak sağlamaya
yönelmiştir. Sovyet döneminde mevcut olan totaliter baskıcı rejimin toplumda oluşturduğu
demokrasi ve özgürlük özlemi de, Azerbaycan toplumunda demokrasi ve insan haklarının
simgesi olarak bilinen Batı‟ya entegre olma politikasına toplumsal-psikolojik destek olmasını
sağlamıştır. Azerbaycan‟ın bağımsızlığını tekrar kazanması sonrasında uluslararası topluma
açılarak stratejik enerji kaynaklarını bağımsız olarak geliştirmeye ve enerji ihracatından
sağlanacak gelirlerle ülkenin siyasi ve ekonomik güvenliğini güçlendirerek istikrara
kavuşturmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda Azerbaycan yürütdüğü dış politikada Rusya‟nın
bölgeye yönelik olumsuz etkilerini Batı‟lı güçlerin desteği ile dengelemek stratejisi önemli
yere sahip olmuştur.
Soğuk Savaş sonrası Batı‟nın Azerbaycan‟a yönelik ilgisinde ise Rusya ve İran faktörü
etkili olmuştur. Rusya‟nın, Avrasya‟dan Avrupa‟ya enerji güzergahlarının tekellini elinde
bulundurmasını istemeyen Batı devletleri bölgeye yönelik stratejisini bu doğrultuda
geliştirmiştir. Rusya Federasyonu‟nun Hazar Havzası ve Orta Asya enerji kaynakları üzerinde
SSCB döneminden mevcut olan köntrolünün ortadan kalkmasını isteyen Batı devletleri bu
amaçla Hazar‟da enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerin Rusya karşısında güçlendirilmesi
için siyasi ve ekonomik destek sunmuştur. Batı‟nın Hazar ve Orta Asya‟ya yönelik jeopolitik
esaslı bu stratejisi açısından Kafkaslar, özellikle de Azerbaycan, hem ABD, hem de AB
açısından mihenk taşı durumundadır. (TELLİ, 2015)
Azerbaycan Cumhuriyeti sahip olduğu stratejik doğal enerji kaynaklarını
bağımsızlığının güçlendirilmesi, güvenliğinin artırılması ve dış politik hedeflerine ulaşmak
için etkili bir şekilde kullanmaktadır. Mevcut uluslararası sistemde enerji kaynakları küresel
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jeopolitik duruma etki eden temel faktörlerden biri haline gelmiştir. Dünyanın siyasi ve
ekonomik güç merkezleri (ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, Japonya vb.) enerji
kaynaklarına serbestçe erişebilmek ve kendi enerji güvenliklerini sağlamak amacıyla
güvenilir, alternatif (bir ülkeye bağımlı kalmama) ihraç hatlarını geliştirme ve kontrol altına
alma girişimlerine başladılar. Böyle bir ortamda Azerbaycan gibi zengin doğal kaynaklara
sahip olan ve bağımsızlığını yeni kazanmış bir ülkenin temel stratejik hedeflerinden biri
olarak dünya güç merkezlerinin bu isteklerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak enerji
kaynaklarını uygun şekilde dünya piyasasına ulaştırılması olmuştur. (VƏLİYEVA, 2014)
Azerbaycan uyguladığı bu enerji stratejisini gerçekleştire bilmesi için gelişmiş dünya
ülkelerine, özellikle Batı‟ya yakınlaşma stratejisini seçmiştir. Uluslararası sistemin temel güç
merkezleri konumunda olan devletleri - ABD, Avrupa Birliği ülkeleri doğal enerji kaynakları
ile zengin olan Hazar Havzası ve Azerbaycan‟la ciddi şekilde ilgilenmeye başlamış ve
böylece Azerbaycan‟ın yeni enerji stratejisi desteklemişlerdir.
Avrupa Enerji Güvenliği
Özellikle Soğuk Savaş sonrası hem siyasi ve ekonomik potansiyeline göre dünyada
önemli güç merkezlerinden biri olan, hem de siyasi, ekonomik ve sosyal bütünleşme modeline
dönüşmüş Avrupa Birliği‟nin izlediği temel stratejiler arasında dünya ülkeleri ile ikili ve çok
taraflı ilişkilerin kurulması gelmektedir. Nitekim bu bağlamda Kuzey-Güney ve Doğu-Batı
jeostratejik hatlarının kavşağında bulunan Güney Kafkasya devletleri, özellikle doğal enerji
kaynakları, coğrafi açıdan jeopolitik kilit konuma sahip olan Azerbaycan ile işbirliği özel bir
önem teşkil etmektedir. Taraflar arasındaki bu işbirliği Avrupa ülkelerine doğal enerji
kaynaklarının alternatif yollarla nakli ve onların enerji güvenliğinin sağlanması, Avrupa ile
Asya ülkeleri arasında malların aşağı fiyatla ve güvenilir şekilde taşınması için AvrupaKafkasya-Asya Ulaşım Koridorunun oluşturulması, modern teknolojilerin yeni bağımsızlık
kazanmış devletlerde uygulanması, demokratik değerlerin bu ülkelerde yaygınlaşması
bağlamında Avrupa Birliği‟nin stratejik çıkarlarına uygun gelmektedir. (BABAN, 2010)
Soğuk Savaş‟ın bitmesi SSCB‟nin dağılmasından sonra Avrupa Birliği yeni
bağımsızlığını kazanan devletlerle diplomatik ve siyasi ilişkiler kurmak, bu ülkelerde
demokratik sistemin kurulması için gereken reformların uygulanmasına ve piyasa
ekonomisine geçişi sağlamak amacıyla gereken altyapıların oluşturulmasına yardım etmek,
uluslararası ticaret, ulaştırma, gümrük alanlarında işbirliğini genişletmek için 1991 yılında
“BDT ülkelerine teknik yardım” (TACIS) programı hazırlayarak uygulamaya başlamıştır. Bu
süre içerisinde Avrupa Birliği Azerbaycan‟la ilişkilerini TACIS programı çerçevesinde
“Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru” (TRACECA) , “Avrupa‟ya Petrol ve Doğal Gazın
Nakledilmesi ile İlgili Devletlerarası Program” (INOGATE) , “İnsani Yardım” (ECHO) ve
diğer programlar çerçevesinde gerçekleştirmiş ve ülkenin ekonomisinin kalkınması için büyük
katkı sağlamıştır. (http://www.mfa.gov.az)
Azerbaycan- Avrupa Birliği ilişkilerini incelediğimiz zaman enerji faktörünün çok
önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Öyle ki, Azerbaycan-Avrupa Birliği arasında
Faaliyet Planı oluşturulurken işbirliğinin en önemli stratejik hedeflerinden biri olarak enerji ve
ulaşım alanında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gösterilmişti. Avrupa Birliği ile
Azerbaycan arasında 2006 yılında Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa Dair Anlaşma
Memorandumu imzalanarak enerji alanında ilişkilerin geliştirilmesine dair ilk addımı atmış
oldular. Taraflar arasında imzalanan Memorandum enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi
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için bir kaç hedefler belirlenmiştir. Bu hedefleri şu şekilde sıralamak mümkündür; (AYDIN,
2014)
Enerji alanında mevcut olan Azerbaycan yasalarının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması için
program oluşturmak.
Azerbaycan ve Hazar havzasından AB‟ye enerji kaynaklarının ihracatı ve taşıma
güzergâhlarının güvenliğini ve emniyetini güçlendirmek.
Kyoto Protokolü esasında enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği önlemlerini
de içeren Azerbaycan‟da enerji talep yönetimi politikası oluşturmak.
Teknoloji alanında işbirliğini geliştirmek ve o alanda uzmanlaşmış kadroların ülkeye
getirilmesi için uzman değişim programları oluşturmak.
Bu hedefler günümüz itibariyle de Azerbaycan-Avrupa Birliği enerji alanındaki
işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.
Avrupa’nın Enerji Güvenliğinde Azerbaycan’ın Rolü
Avrupa Birliği, Kuzey Amerika (NAFTA) ve Doğu Asya (ASEAN) ile birlikte
dünyanın en büyük ekonomik merkezleri arasında yer almaktadır. Yaklaşık 72 trilyon dolar
olan dünya gayri safi hasılasının %24‟ünü, yani 17 trilyon dolarını sadece AB üretmektedir
ve bu veri onu listenin ilk sırasına yerleştirmektedir (Bu istatistik İngilterenin AB üyesi
olduğu dönemleri kapsamaktadır). Bu istatistiği esas aldığımız takdirde AB dünyanın en
büyük ekonomisi olma özelliğine sahiptir. Avrupa Birliği‟nin ekonomik sisteminin ve
dolaysıyla küresel ekonomik sistemin istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi için ekonominin
temel girdisi olan enerjiye AB‟nin ve küresel piyasaların güvenli bir şekilde ulaşması büyük
önem arz etmektedir. Günümüzde AB, ekonomisi için gerekli olan enerjinin %40‟ını petrol,
%25‟ini doğal gaz, %17‟sini kömür, %12‟sini nükleer güç, %4‟ünü hidroelektrik santralleri
ve %2‟sini de diğer kaynaklardan temin etmektedir. (CERRAH,2015) AB bu enerji
kaynaklarına sahip olmaması ve bu konuda dışa bağımlı kalması, bu kaynakları uluslararası
piyasalardan temin etmek zorunda kalmaktadır. AB‟nin enerji güvenliğini olumsuz etkileyen
en önemli faktör, enerji bağımsızlığına sahip olmaması ve bu konuda dış kaynaklara bağımlı
kalmasıdır. Bu husus AB ekonomisinin kırılgan yapıya sahip olmasına neden olmaktadır. Bu
koşullar dikkate alındığında AB‟nin enerji kaynaklarına “kesintisiz” ve “serbest piyasa
koşulları”nda ulaşması büyük önem arz etmektedir. Bu durum enerji güvenliği konusunu AB
gündeminin üst sıralarına taşımıştır.
Tarihsel bir inceleme yaptığımız zaman enerji güvenliği konusunun AB için yeni
olmadığını görmekteyiz. Bu konu AB (o zaman Avrupa Topluluğu) için ilk defa 1970
yıllarında yaşanan petrol krizleri ile ortaya çıkmıştır. Enerji güvenliğini Avrupa Birliği
açısından değerlendirdiğimiz zaman, enerjinin Avrupa pazarlarına ve uluslararası pazarlara
serbestçe ve kesintisiz olarak, gerekli miktarlarda, güvenilir ve çeşitli tedarikçilerden ve
uygun fiyatlarla ulaştırılmasıdır. Bunun yanısıra temiz enerji kaynaklarına erişim, enerji
kullanımında yüksek verimliliğin sağlanması, enerji kullanımında kaynak çeşitlendirmesine
gidilmesi, yerli enerji üretim imkanlarının araştırılması ve bütün bunlarla bağlantılı olarak
çevrenin korunması enerji güvenliği açısından AB için büyük stratejik önem arz etmekdedir.
Günümüzde AB‟nin dünyanın en büyük enerji ithalatçısı konumunda bulunmaktadır.
Mevcut istatistik verilere göre AB‟nin enerjide dış kaynaklara bağımlılık oranı %55
seviyelerinde bulunmaktadır. AB tüktekdiği petrolün %84‟ünü ve doğal gazın ise %64‟ünü
ithal etmektedir. AB bu enerji kaynaklarına olan ihtiyacını Kuzey Afrika, Orta Doğu, Hazar
Havzası, Rusya ve Kuzey Denizi‟nden sağlamaktadır. AB ithal ettiği enerji kaynaklarını
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petrol ve doğal gaz boru hatları ile ve deniz aşırı ülkelerden ise tankerlerle kıtasına
taşımaktadır. Enerji arz güvenliğinin sağlanması bakımından hem bu enerji rezervlerinin ve
hem de enerji aktarım güzergahlarının güvenliği ve istikrarı büyük önem arz etmektedir.
AB‟nin petrol ve doğal gaza olan ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir kaynak
ülke Kuzey Denizi vasıtasıyla Norveç‟tir. AB ithal ettiği doğal gazın %28.2‟sini ve petrolün
de yaklaşık %15‟ini Norveç‟ten almaktadır. Avrupa kıta sisteminin bir parçası olan fakat
birlik üyesi olmayan Norveç‟ten petrol ve doğal gaz ithalına ilişkin herhangi bir sorun
yaşanmamakla birlikte, Kuzey Denizi enerji kaynaklarının 2030‟lu yıllarda tükenmeye
başlayacağı ile ilgili uzmanların ireli sürdüğü tahminlerin olması, AB üyesi ülkelerin
alternatif enerji kaynaklarına olan ilgisini daha da artırmaktadır. (CERRAH,2015)
AB enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Hazar Havzası‟na da yönelmiştir. Hazar
Havzası‟nda AB‟nin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında ve enerji güvenliğinin
sağlanmasında en önemli stratejik konuma sahip olan ülkelerden biride Azerbaycan‟dır.
Azerbaycan‟ın AB için, Hazar‟da petrol ve doğal gaz kaynaklarının üretimi ve Avrupa‟ya
taşınması konusunda jeopolitik bir öneme sahip olan kilit bir devlet olduğunu söylemek olur.
Uzun yıllardır Azerbaycan AB‟nin enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli role sahiptir ve
bunun temeli, 20 Eylül 1994 yılında imzalanan “Asrın Anlaşması” ile atılmıştır. Böylelikle,
Azerbaycan imzaladığı uluslararası petrol ve doğalgaz anlaşmaları kapsamında üretdiği
petrol ve doğal gazı BTC petrol boru hattı ve BTE doğal gaz boru hattıyla Avrupa‟ya
ulaştırmaya başlayarak, Avrupa‟nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir stratejik
rolü üstlenmiş oldu.
AB-Azerbaycan ilişkilerini incelediğimiz zaman karşılıklı işbirliğinin en önemli
boyutunun enerji oluduğunu görmekteyiz. Nitekim AB‟nin Azerbaycan ile imzalamış
olduğu bütün belgelerde ve Azerbaycan‟ın iştirak ettiği bütün programlarda enerji konusu ayrı
bir başlık altında ele alınmıştır. Diğer taraftan 2006-2007 yılları arasında Azerbaycan
Avrupa‟nın enerji güvenliğine ilişkin üç önemli etkinliğe katılmış ve dördüncüsü ise
Azerbaycan tarafından organize edilerek 2008 yılının Kasım ayında Bakü‟de baş tutmuştur.
Gerçekleşen bu etkinlikler sonucunda Avrupa‟nın enerji güvenliğinin sağlanması amacıyla
ileri sürülen “Güney Koridoru” enerji projesine Azerbaycan‟ın da katılımı öngörülmüştür.
(ŞAHBAZOV, 2015)
28 Mayıs 2014 tarihinde AB‟nin yayınladığı Avrupa‟nın Enerji Güvenliği Stratejisi
adlı belgede özellikle mevcut tedarikçilerle ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni kaynakların
bulunması hedefleri
belirtilmiştir. Bu bağlamda “Güney Koridoru” enerji projesi
çerçevesinde TANAP doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesi Avrupa‟nın enerji
güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir faktördür. (AYDIN, 2014) Nitekim TANAP
projesi, AB enerji güvenliğinin sağlanması bakımından önemli gelişmelerden biridir. 2011
yılında Azerbaycan ve Türkiye petrol şirketleri, Star Rafinesi‟nin temel atma töreninde
TANAP projesinin gerçekleştirilmesi için ilk girişimde bulundular. Projenin temel atma
töreni ise 17 Mart 2015 tarihinde Kars‟ta gerçekleştirildi. TANAP doğal gaz boru hattı
vasıtasıyla Şahdeniz-2 hattından çıkarılan doğal gazın Gürcistan‟dan geçerek Türkiye
üzerinden Avrupa‟ya ulaştırılması hedeflenmiştir. 2018 yılında sona ermesi düşünülen boru
hattından ilk doğal gaz akışının 2020 yılında 16 milyar m3 olarak gerçekleştirilmesi
planlanmıştır. Aynı zamanda 2023 yılında 23 milyar m3 ve 2026 yılında 31 milyar m3 doğal
gaz akışının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. TANAP projesinin gerçekleşmesiyle
Azerbaycan‟ın Avrupa‟nın enerji güvenliği açısından rolü daha da artmış olacaktır.
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29 Şubat 2016 yılında Bakü‟de “Güney Koridoru” Danışma Konseyi‟nin ikinci
toplantısı gerçekleşmiştir. Bu toplantı sürecinde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev,
Avrupa Komisyonu enerji birliği başkanı Maros Şevçoviçi kabul etti. Görüşmede
Azerbaycan ile AB arasında işbirliğinin gelişmesinden memnuniyetliğini ifade eden İlham
Aliyev, aynı zamanda geçen yıl temeli atılan TANAP projesinin Güney Gaz Koridoru enerji
lahiyesinin
gerçekleştirilmesinde
önemli
yere
sahip
olduğunu
belirtmiştir.
(http://www.anspress.com)
SONUÇ
Genel bir değerlendirme yapacak olursak Azerbaycan-AB ilişkilerinde önemli bir
faktör olarak enerjinin etkileyici olduğunu görmekteyiz. Zira bağımsızlık sonrası Azerbaycan
dış politikası üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biride ekonomik boyutdur. Bu
bağlamda Azerbaycan, bağımsızlığını korumak, güvenlik tehditlerini bertaraf etmek ve ülke
ekonomisinin kalkınmasını sağlamak için enerji sektörünü etkili bir biçimde kullanmaya
çalışmaktadır.
Avrupa Birliği‟nin uyguladığı dış politika stratejisinde de enerji faktörünün önemli bir
yere sahip olduğunu görmekteyiz. Böyle ki, AB‟nin enerji alanında dışa bağımlı olması dış
politikada enerji güvenliği konusunu daha çok önemli hale getirmektedir. Güvenilir enerji
kaynaklarına ve güzergahlarına olan ihtiyaç AB için Hazar Havzası‟nın ve Azerbaycan‟ın
jeostratejik önemini yükseltmektedir. AB‟nin bölgeye ve özellikle de Azerbaycan‟a yönelik
stratejisinde enerji konusu temel gündem konusu olarak kalmaktadır.
Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapacak olursak Azerbaycan‟ın AB‟nin ve bölge
ülkelerinin enerji güvenliği sistemindeki stratejik rolü her geçen gün artmaktadır. Güney Gaz
Koridoru‟nun gerçekleştirilmesi ve Azerbaycan‟nın önümüzdeki dönemlerde Türkmenistan
ve İran doğal gazının Avrupa‟ya ulaştırılmasında tranzit ülke rolünü üstlenmesi durumunda
olması,bu ülkenin Avrupa enerji güvenliğinin sağlanmasındaki jeostratejik kilit ülke konumu
bir daha kanıtlamıştır.
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BANKA REKLAMLARININ TÜKETĠCĠTERCĠHLERĠNE ETKĠSĠ:
AZERBAYCAN ÖRNEĞĠ
Xamo ĠSMAYILOV*

Oqtay QULĠYEV**

Özet
Bu araştırmanın amacı farklı yaş gruplarında, farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerin reklamlara karşı
tutumlarını analiz etmektir. Bu araştırmada tüketicilerin banka reklamlarına ve reklam güvenirliğine yönelik
tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Azerbaycan‟da banka hizmetlerinden hangi oranda yararlanıldığının
tespiti de bu makalenin amaçlarındandır.
Bu çalışmada banka reklamlarının tüketici tercihlerine etkisine yönelik Bakü‟de anket uygulanmıştır. Ankette
yüzyüze anket metodu kullanılmıştır. 140 geçerli anket SPSS 16.0 ile analiz edilmiştir.
Ankette frekans ve faktör analizi yapılmıştır. Ankete katılanların demografik özellikleri, bankadan kullanım
durumu ve hangi reklamlardan etkilendikleri frekans analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan faktör analizi
sonucunda tüketici tercihleri beş faktör altında toplanmıştır. Bunlar sırasıyla “Sık Kullananlar”, “Reklamlara
Güvenenler”, “Reklamlara Karşı Hassas Olanlar”, “Reklamlardan Etkilenenler” ve “Görünüş ve Kalite Sevenler”
olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Reklam, Tüketici davranışları, Tüketici tercihleri
BANK CONSUMER ADS PREFERENCES EFFECT:
AZERBAIJAN SAMPLE

Abstract
The purpose of this research is to analyze consumers' attitudes towards advertising in different age groups,
different demographic characteristics. In this research, it was tried to determine the attitudes of consumers
towards bank advertisements and advertising reliability. It is also the purpose of this article to determine the
extent to which banking services are utilized in Azerbaijan.
In this study, a questionnaire was applied in Baku to influence the customer preferences of bank advertisements.
The questionnaire survey method was used. 140 current surveys were analyzed with SPSS 16.0.
Frequency and factor analysis were done in the questionnaire. The demographic characteristics of the
respondents, the usage status from the bank and which advertisements were influenced were analyzed by
frequency analysis. Factor analysis was conducted and the customer preferences were collected under five
factors. These include "Frequent Users", "Trusting Ads", "Sensitive Against Ads", "Ads Affected" and
"Appearance and Quality Likes".
Keywords: Banking, Advertising, Consumer Behaviour, Consumer preferences

1. GĠRĠġ
Giderek rekabetin arttığı günümüzde bankacılık sektöründe tüketici davranışı kavramı
daha da fazla önem kazanmıştır. Artık bankalar müşteri odaklı olmaya ve dolayısıyla
çağdaşcıl pazarlama anlayışını benimseye başlamışlardır. Çağdaşcıl pazarlama anlayışı
kapsamında bankalar mevcut ve potansiyel tüketicilerinin hizmet satın alma davranışlarını
etkileyen faktörleri, tüketicilerin
profillerini, reklamların banka tercihlerine etkisini
incelemek ve elde edilen sonuçlara göre pazarlama stratejilerini oluşturmak durumundadırlar.
Tüketiciler reklamları bir referans kaynağı olarak kullanmaktadırlar (Taşkın ve diğerleri,
2010: 1).
*
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Reklamlar sayesinde tüketiciler bankalar hakkında, bankaların hizmetleri hakkında bilgi
sahibi olmakta, aynı zamanda bir birine benzer hizmet sağlayan bankalar arasında seçim
yapmada reklamdan etkilenebilirler. Bankalar da kamuoyunda imaj yaratmak ve müşteri
çekmede reklamı sıkça kullanmaktadır (Ünal ve diğerleri, 2014: 3).
2. REKLAM KAVRAMI
Amerikan Pazarlama Birliği‟nin reklam tanımı şu şekildedir: “Reklamcılık, belirli bir
hedef pazarı oluşturan bireyleri ya da izleyicileri ürünlere, hizmetlere, organizasyonlara veya
düşüncelere dair bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla; firmaların, kar amacı gütmeyen
organizasyonların, kamu kurumlarının ve bireylerin ikna edici mesajlarını ve duyurularını, yer
ve zaman satın alarak kitle iletişim araçlarına yerleştirmeleridir”(Müge, 2009: 136),
(https://www.ama.org). Türk Dil Kurumu sözlüğü reklamı: "Bir şeyi halka tanıtmak,
beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol" olarak
tanımlamaktadır (Erol, 2006: 8), (http://www.tdk.gov.tr).
Reklam, bir ürünün ya da hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya fikrin kimliği belli
sorumlusunca tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek kitlesel iletişim araçları
vasıtasıyla kamuoyuna olumlu bir şekilde tanıtılıp benimsetilmesi faaliyetidir (Çağlar ve
diğerleri, 2005: 165).
Tüketici gözüyle reklam, pazarda kendi ihtiyaçlarına cevap veren binlerce ürün
arasından kendi yararına en uygun ve rasyonel bir seçim yapmasına yarayan bir araç olduğu
gibi, çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmetleri nereden, nasıl, ne fiyatla
sağlayabileceğini ve ne şekilde kullanacağını tanımlayan, günümüz yaşam biçiminde zaman
açısından tüketiciye yardımcı olan bir yapıdadır (Töpsümer ve diğerleri, 2015: 14).
Üreticiler açısından reklam günümüzde bir ihtiyaç haline gelmiştir. Küreselleşme
neticesinde her türlü mal üretildikleri yerlerden çok uzak yerlerde de satılabilmekte ve bu
uzak pazarlarda da reklama ihtiyaç duymaktadırlar. Uluslararası ticaretin gelişmesi ve
işletmelerde müşteriler tarafından fark edilme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir (Akal ve
diğerleri, 2012: 11-12).
3. TÜKETĠCĠ
DAVRANIġLARI
Tüketici davranışları hangi mal ve hizmetlerin satın alınacağı; kimden, nasıl, nereden,
ne zaman satın alınacağı ve satın alınıp alınmayacağına ilişkin bireylerin kararlarına ait
süreçtir. İnsan davranışının bir alt bölümü olan tüketici davranışı, kişinin özellikle ekonomik
ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleridir
(Odabaşı, 1998: 8).
Tüketici gerek birey olarak gerekse sosyal açılardan (çevre, aile, referans grupları, rol
ve statü vb.) birçok faktörün etkisi altındadır. Bu faktörler, tüketicinin satın alma davranış
kararlarını çeşitli biçimlerde etkilemektedir (Ünlüönen ve diğerleri, 2003: 3).
Mal ve hizmetleri bireysel arzu ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla temin ve tercih
eden kişi veya gruplara tüketici adı verilir. Davranış ise, kişi veya grupların dış etmenlerden,
çevreden gelen etkilere karşı gösterdikleri tepkilerdir. Dolayısıyla tüketici davranışı; "Kişi
veya grupların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mal veya hizmetlere karşı satın alma
konusunda gösterdikleri olumlu ya da olumsuz tepkiler" olarak tanımlanabilir.
Tüketim davranışı teriminin içerdiği alan sadece bireyin kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla yaptığı satın alım eylemini kapsamaktadır. Bura da belirtilmesi
gereken en önemli unsur bireyin tercih etme sırasında ve satın alma döngüsünün işlediği
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ortamda yaptığı hiçbir hareketin, verdiği hiçbir kararın gelişi güzel olmadığı belirli bir hedefe
yönelik olarak alındığı olmalıdır (Kırdar ve diğerleri, 2009: 65-66).
Tüketici davranışı genel olarak, herhangi bir pazara ait tüketicilerin satın alma, tercih
vb. davranışını inceleyen ve sözkonusu davranışın nedenlerini araştıran uygulamalı bir bilim
dalı olarak ifade edilebilir (Odabaşı ve diğerleri, 2003: 16).
Tarih boyunca pek çok bilim adamı insan davranışlarını çözümlemeye çalışmıştır.
Bunun nedeni sadece kazanç sağlamak değildir. Bazı bilim adamları insanların yaşadıkları
rahatsızlıklara çözüm bulmak amacıyla araştırırken bazı bilim adamları da onları
kullanabilmek için davranışları öğrenmek istemiştir (Altunışık ve diğerleri, 2011: 47).
Ürün ve hizmetlerin pazarlanması sadece ekonomik bir faaliyet değildir, bireylerin satın
alma davranışlarını etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Bu nedenle tüketici davranışı çok
geniş bir alanı kapsamaktadır. Tüketici davranışı, bireylerin ya da grupların istek ve
ihtiyaçlarını tatmin etmek için ürünleri, hizmetleri, düşünceleri ya da deneyimleri seçmesi,
satın alması, kullanması ya da elden çıkarması ile ilgili süreçleri ve bu süreçleri etkileyen
faktörleri inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanabilir (Solomon, 2009: 33).
4. ARAġTIRMA EVRENĠ VE ÖRNEKLEM
Araştırma evreninde 18 yaş üzerindeki tüm tüketiciler yer almaktadır. Araştırmada 48
sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Araştırma bağlamında örnekleme çerçevesi Bakü şehri
seçilmiştir. Üniversiteler, iş yerleri ve mahallelerde 180 anket dağıtılmış ve 165 civarında
anket dönüşümü olmuştur. Anket araştırmasında yüzyüze yöntemi kullanılmıştır.
5. VERĠLERĠNANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yukarıda da belirtildiği gibi 180 civarında anket dağıtılmış ve 165 civarında anket geri
dönüşümü olmuştur. Yanlış ve eksik anket doldurulmasından dolayı bazı anketler iptal
edilmiş ve toplam 140 anket araştırmaya tabi tutulmuştur.
Veriler toplandıktan sonra elde edilen veriler kodlanmış ve SPSS 16.0 paket programına
girilmiştir.
5.1 Demografik Özellikler
Ankete katılan tüketicilerin demografik özellikleri “cinsiyet, yaş, medeni durum,
ailenin aylık geliri, eğitim durumu, meslek, çalışanlar, çalışanların aylık geliri,
sosyoekonomik statü açısından gruplar ve ailedeki kişi sayısı” olarak tablo halinde
sunulmuştur (Quliyev, 2012: 77-78).
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Tablo 1: Ankete Katılan Tüketicilerin Demografik Özellikleri
DeğiĢkenler
Frekans
Cinsiyet
Medeni Durum
Yaş

Eğitim durumu

Meslek

Sosyoekonomik statü açısından gruplar

Ailedeki kişi sayısı

Ailenin aylık geliri

Çalışanlar

%

Kadın
Erkek
Bekar
Evli
Diğer
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve üstü
Okumadım
İlkokul
Ortaokul
Lise
Meslek okulu
Lisans
Lisansüstü
Memur
ĠĢçi
Öğretim görevlisi
Esnaf
İş adamı
Öğrenci
Ev hanımı
Alt gelir grupu
Tablo 1`in devamı...

82
58
79
60
1
66
40
21
11
2
1
7
6
28
22
53
23
13
41
20
4
15
34
3
32

58.6
41,4
56,4
42,9
0,7
47,1
28,6
15,0
7,9
1,4
0,7
5,0
4,3
20,0
15,7
38,1
16,2
9,3
29,3
14,3
2,9
10,7
24,3
2,1
22,9

Alt-Orta arası gelir grubu
Orta gelir grubu
Orta-Üst arası gelir grubu
Üst gelir grubu
2 kişi
3 kişi
4 kiĢi
5 kiĢi
6 kişi
7 kişi ve üstü
0-500 azn
501-1000 azn
1001-1500 azn
1501-2000 azn
2001 azn ve üzeri
Evet

56
43
4
5
2
18
53
37
23
4
28
37
18
39
18
101

40,0
30,7
2,9
3,6
3,6
12,9
37,9
26,4
16,4
2,9
20,0
26,4
12,9
27,9
12,9
72,1
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Hayır
0-500 azn
501-1000 azn
1001-1500 azn
1501-2000 azn
2001 azn ve üzeri

Çalışanların aylık geliri

39
61
30
7
1
2

27,9
43,6
21,4
5,0
0,7
1,4

5.2 Bankadan kullanım durumu
Tablo 2. Krediniz varmı?

Geçerli Evet
Hayır

Frekans

Yüzde

Geçerli
yüzde

Kümülatif
yüzde

78

55.7

55.7

55.7

62

44.3

44.3

100.0

Toplam
140
100.0
100.0
Katılımcıların 78‟nin (yaklaşık %56) kredisi olduğunu belirtirken, 62‟si (yaklaşık %44)
ise kredisi olmadığını bildirmişler.
Tablo 3. Hangi amaçla kredi aldınız?

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli
yüzde

Kümülatif
yüzde

Tüketim

55

39.3

70.5

70.5

İş

19

13.6

24.4

94.9

4

2.9

5.1

100.0

78
62

55.7
44.3

100.0

Diğer
Toplam
Eksik
Toplam

140
100.0
Kredisi olanların 55‟i (yaklaşık %39) tüketim, 19‟u (yaklaşık %14) iş, 4‟ü (yaklaşık
%3) ise diğer amaçlı kredi çekdiklerini belirtmişler.
Tablo 4. Kredi kartı kullanıyormusunuz?

Geçerli Evet
Hayır
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli
yüzde

Kümülatif
yüzde

82

58.6

58.6

58.6

58

41.4

41.4

100.0

140

100.0

100.0
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Katılımcıların “Kredi kartı kullanıyormusunuz” sorusuna 82‟si (yaklaşık %59) evet,
58‟i (yaklaşık %41) hayır cevabını vermiştir.
Tablo 5. Bankadan aylık olarak hangi sıklıkla kullanıyorsunuz?

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli
yüzde

1 defa

95

67.9

70.9

70.9

2 defa

28

20.0

20.9

91.8

3 defa

5

3.6

3.7

95.5

4 defa ve üstü

6

4.3

4.5

100.0

134
6

95.7
4.3

100.0

Toplam
Eksik

Kümülatif
yüzde

Toplam

140
100.0
“Bankayı aylık olarak hangi sıklıkla kullanıyorsunuz” sorusuna ise 1 defa cevap
verenler 95‟i (yaklaşık %68), 2 defa 28‟i (yaklaşık %20), 3 defa 5‟i (yaklaşık %4), 4 defa ve
üzeri 6‟sı (yaklaşık %4) cevaplarını yanıtlarken 6 kişi aylık olarak bankadan
kullanmadıklarını belirtmişler.
5.3 Reklamların etkisi
Tablo 6. Hangi reklamlar dikkatinizi daha çok çekiyor?
Frekans

Yüzde

Geçerli
yüzde

Kümülatif
yüzde

25

17.9

17.9

17.9

Gazete ve dergi

12

8.6

8.6

26.4

İnternet

51

36.4

36.4

62.9

Arkadaş çevremden

28

20.0

20.0

82.9

Sokak reklamları

11

7.9

7.9

90.7

Diğer

13

9.3

9.3

100.0

140

100.0

100.0

Geçerli Televizyon ve radyo

Toplam
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“Hangi reklamlar dikkatinizi daha çok çekiyor” sorusuna katılımcıların yaklaşık %36,4
“İnternet reklamları” diyerek, en etkili reklam türü olarak seçmişler, ikinci olarak yaklaşık
%20,0 “Arkadaş çevremden”, üçüncü olarak katılımcıların yaklaşık %17,9 “Televizyon ve
radyo”, dördüncü katılımcıların yaklaşık %9,3 “Diğer” reklam türlerinden, beşinci olarak
katılımcıların yaklaşık %8,6 “Gazete ve dergi” ve en son olarak katılımcıların en az dikkatini
çeken reklam türü yaklaşık %7,9 oyuyla “Sokak reklamları” tutmuştur.
Tablo 7. Banka ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan elde ediyorsunuz?
Frekans

Yüzde

Geçerli
yüzde

Kümülatif
yüzde

9

6.4

6.4

6.4

9

6.4

6.4

12.9

İnternet

78

55.7

55.7

68.6

Arkadaş çevremden

25

17.9

17.9

86.4

4

2.9

2.9

89.3

15

10.7

10.7

100.0

Geçerli Televizyon ve radyo
Gazete ve dergi

Sokak reklamları
Diğer

Toplam
140
100.0
100.0
“Banka ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan elde ediyorsunuz” sorusuna katılımcıların
yaklaşık %55,7 “İnternet”cevabını, ikinci olarak katılımcıların yaklaşık %17,9 “Arkadaş
çevremden”, üçüncü katılımcıların yaklaşık %10,7 “Diğer”, dördüncü olarak katılımcıların
yaklaşık %6,4 “Televizyon ve radyo” ve en son beşinci olarak “Gazete ve dergi” yaklaşık %
2,9 katılımcı ile en az bankayla ilgili bilgi alınan kaynak olmuştur.
Yanıtları göz önünde bulundurarak katılımcıların büyük kısmı hem internetteki
reklamların daha etkili olduğu, hem de bankla ile ilgili bilgilerin internetten aldığını, aynı
zamanda günümüzde daha çok internet kullanıldığını ve sosyal medyanın öneminin arttığını
dikkate alarak bankaların reklamlarını internet üzerinden yapmaları daha etkili ve verimli
olacağı görülmektedir.
5.4 Güvenirlik Analizi
Ölçeğin güvenilirliğinin tespiti için “Cronbach's alpha” güvenilirlik katsayısı
kullanılmıştır. “Cronbach's alpha” katsayısı ölçekteki 24 ifadenin tümü için 0,830 olarak
hesaplanmıştır. Bu katsayının 0,60‟dan büyük ve özellikle de 1‟e çok yakın olması
araştırmanın güvenilir olduğunu göstermektedir. Buna dayanarak bu 24 ifadeli ölçeğin
“Azerbaycan‟da banka reklamlarının tüketici tercihlerine etkisi”ni ölçe bilmek için
katılımcılarımız evreni temsil etdiğini ifade etmek mümkündür.
5.5 Betimsel Analiz
Ölçekte yer alan 24 ifadeye katılımcıların 1 ile 5 arasında verdikleri değerlerin
ortalaması tablo 8‟de yer almaktadır.
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Tablo 8: Banka reklamlarının tüketici tercihlerine etkisi
Ġfadeler
Banka kredisinden sık sık kullanırım.
Reklamlar sayesinde farklı bankalar hakkında bilgi sahibi oluyorum.
Kredi kartından fazla kullanırım.
İş amaçlı kredi kullanırım.
Kullandığım bankam benim statümü yansıtır.
Bankamı seçerken reklamdan etkilenmem, rasyonel olarak davranırım.
Tüketim kredisi sık sık çekerim.
Reklamlar, bankamı seçmemde çok önemlidir.
Seyahat için kredi çekerim.
Tablo 8`in devamı...
Mevduat kartından sık sık kullanırım.
Bankanın evime yakın olması bankanı seçmemde önemli faktördür.
Banka tercihlerimde reklamların etkisi yüksektir.
Kullanmakta olduğum bankayı reklamlardan edindiğim bilgiler ışığında seçdim.
Medyada reklamları yapılan bankaların daha kaliteli olduğunu düşünüyorum.
Bankanın dış görünümü bankanı seçmemde önemlidir.
Banka reklamları ihtiyaç duyduğum tüm bilgileri sağlıyor.
Banka reklamlarını bankı seçme kararımda referans kaynağı olarak
kullanabilirim.
Banka reklamlarını güvenli buluyorum.
Tanıdıklar, arkadaşlar ve yakınların banka hakkındaki görüşleri benin için
önemlidir.
Bankanın reklamda tüketicilere vermiş olduğu sözü tutması benim için
önemlidir.
Bankaların reklamda verdiği sözlere güveniyorum.
Banka reklamları her zaman doğru bilgiyi içermez.
Banka reklamlarında ünlü kişilerin oynaması bana güven veriyor.
Banka reklamlarında bilgilerin anlaşılır olması benim için önemlidir.

ortalama
2.5500
3.5429
2.7786
2.7214
3.0857
3.4357
2.7643
3.3286
2.4786
3.1214
2.8857
3.2929
3.1714
2.9929
2.5929
2.5714
3.1500
2.8000
3.8929
4.1643
2.9000
3.4286
3.0786
3.9143

Not: İfadeler, ölçek üzerinde 1‟den 5„e doğru değerlendirilmiştir. (1=kesinlikle katılmıyorum ve
5=kesinlikle katılıyorum)

Katılımcıların banka reklamlarında en önemli buldukları “Bankanın reklamda
tüketicilere vermiş olduğu sözü tutması önemlidir (4,16)” seçeneğini göstermişlerdir. İkinci
en önemli husus “Banka reklamlarında bilgilerin anlaşılır olması benim için önemlidir
(3,91)”; üçüncü en önemli ifade “Tanıdıklar, arkadaşlar ve yakınların banka hakkındaki
görüşleri benin için önemlidir (3,89)”; dördüncü en önemli ifade “Reklamlar sayesinde farklı
bankalar hakkında bilgi sahibi oluyorum (3,54)” seçenekleri ile temsil edilmiştir. Görüldüğü
gibi, ilk dört sebep ağırlıklı olarak banka hakkındakı bilgilere güven duymak isteği ile
ilişkilidir.
Banka reklamlarının tüketici tercihlerine etkisi olan son dört ifade ise sırasıyla
“Bankanın dış görünümü bankanı seçmemde önemlidir (2,59)”, “Banka reklamları ihtiyaç
duyduğum tüm bilgileri sağlıyor (2,57)”, “Banka kredisinden sık sık kullanırım (2,55)”,
“Seyahat için kredi çekerim (2,54)” ifadeleri ile temsil edilmiştir. Görüldüğü gibi tüketiciler
bankaların dış görünümüne fazla önem vermezler, ayrıca banka reklamlarının yeterince bilgi
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sağlamadığı da ortaya çıkmıştır. Katılımcıların en az katıldıkları ise “İş ve Seyahat için kredi
çekerim” ifadeleri olmuştur.
Bu veriler ışığında şu yorumlar yapılabilir: Katılımcıların banka reklamlarından az
bilgi topladıkları belirlenmiş ve aynı zamanda reklamlarda bilgilerin güvenilir olmasını
istemektedirler. Bu durumda banka reklamlarının tüketici memnuniyetine dönük olması için
reklamların içeriği güvenilir bilgilerle olması gerekir.
5.6 Faktör analizi
Azerbaycan`da banka reklamlarının tüketici tercihlerine etkili olan faktörleri belirlemek
amacıyla, ölçekte kullanılan 18 ifadeye açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör
analizini yapmadan önce verilerin analiz için uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Faktör
analizinin anlamlı olması için değişkenler arasında yüksek korelasyon olması gerekir,
korelasyon azaldıkça çalışmanın güvenirliği de azalır. Araştırmada p(sign.)=0,000<0,05
olduğu için Bartlett testinin sonucu anlamlıdır. Yani, değişkenler arasında yüksek korelasyon
vardır. Öte yandan, KMO katsayısı da 0,746>0,5 olarak tespit edilmiştir. Bartlett testinin ve
KMO katsayısının anlamlı çıkması onu gösteriyor ki araştırma faktör analizi için uygundur.
Ana bileşenler çözümlemesi (Principal Component Analysis) analiz metodu kullanılarak
ve orthogonal rotasyon yöntemlerinden varimaks döndürmesi (varimax rotation) tekniği ile
faktör döndürmeleri yapılarak faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör sayısı 5 olarak
belirlenmiştir. Öz değeri ise (λ≥1.126) olan faktörler dikkate alınmıştır. Faktör yüklemesi 0,50
ve üzeri olan ifadeler türetilen faktörler altında sınıflandırılmıştır. İlgili kısıtlar altında
uygulanan faktör analizi toplam değişkenlerin yüzde 59,765‟ini açıklayan 5 adet faktörde
toplanmıştır. Her bir faktör toplandığı ifadelerin içeriklerine uygun olarak isimlendirilmiştir.
Tablo 9: DöndürülmüĢ Faktör Analizleri
Faktörler
Faktör 1: Sık Kullananlar
Kredi kartından fazla kullanırım.
Banka kredisinden sık sık kullanırım.
Tüketim kredisi sık sık çekerim.
İş amaçlı kredi kullanırım.
Mevduat kartından sık sık kullanırım.
Seyahat için kredi çekerim.
Faktör 2: Reklamlara Güvenenler
Banka reklamlarını güvenli buluyorum.
Bankaların reklamda verdiği sözlere güveniyorum.
Banka reklamları ihtiyaç duyduğum tüm bilgileri sağlıyor.
Banka reklamlarını bankı seçme kararımda referans kaynağı olarak
kullanabilirim.
Banka reklamlarında ünlü kişilerin oynaması bana güven veriyor.
Faktör 3: Reklamlara Karşı Hassas Olanlar
Bankanın reklamda tüketicilere vermiş olduğu sözü tutması benim için
önemlidir.

Faktör
yüklemeleri
.734
.696
.685
.634
.620
.567
.744
.741
.727
.607
.519

.778
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Tanıdıklar, arkadaşlar ve yakınların banka hakkındaki görüşleri benin için
önemlidir.
Banka reklamlarında bilgilerin analaşılır olması benim için önemlidir.

.773
.645

Faktör 4: Reklamlardan Etkilenenler
Bankanın evime yakın olması bankanı seçmemde önemli faktördür
Banka tercihlerimde reklamların etkisi yüksektir.

.699
.625

Faktör 5: Görünüş ve Kalite Sevenler
Bankanın dış görünümü bankanı seçmemde önemlidir.
Medyada reklamları yapılan bankaların daha kaliteli olduğunu düşünüyorum.

.844
.665

Tablo 10: DöndürülmüĢFaktör Analizleri
Açıklanan Varyans
Faktörler
Yüzdesi %
Faktör 1: Sık Kullananlar
23.713
Faktör 2: Reklamlara Güvenenler
13.090
Faktör 3: Reklamlara Karşı Hassas Olanlar
6.254
Faktör 4: Reklamlardan Etkilenenler
7.436
Faktör 5: Görünüş ve Kalite Sevenler
9.272

Kümülatif
Varyans %
23.713
36.802
46.075
53.511
59.765

Faktör analizi sonuçlarına göre: Banka reklamlarının tüketici tercihlerine etkisi 5 faktör
altında toplanmıştır. “Sık Kullananlar” isimli faktör toplam varyansın %23.7‟ini
açıklamaktadır ve katılımcıların banka tercihlerinde en etkili faktördür. Bu faktör onu
gösteriyor ki insanlar banka hizmetlerinden fazla kullanmaktadırlar. Bankalar çeşitli hizmetler
sunarak, bu hizmetleri reklam vasıtasıyla tüketicilere duyura bilirler.
“Reklamlara Güvenenler” %13.1 değerindeki açıklanan varyans yüzdesi ile en etkili
ikinci faktördür. Tüketiciler reklamlara güvendiği için, bankalar medyada sıkca reklam
sunarak müşterilerini artıra bilirler.
“Reklamlara Karşı Hassas Olanlar” %9.3 değerindeki açıklanan varyans yüzdesi ile en
etkili üçüncü faktördür. Tüketiciler reklamlara her ne kadar güvenseler bile hassas oldukları
gözükmektedir. Reklam yapılırken bilgilerin doğruluğuna özen gösterilmelidir.
“Reklamların Etkisi” ise %7.4 değerindeki açıklanan varyans yüzdesi ile dördüncü en
etkili faktördür. Son etkili faktör ise “Görünüş ve Kalite Sevenler” olmakla %6.3 değerindeki
açıklanan varyans yüzdesi ile yer almaktadır.
6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalışma banka reklamlarının tüketici tercihlerine etkisini ölçmek amacıyla
yapılmıştır. Anket uygulanması Azerbaycan‟da tüketicilere uygulanmış ve 140 geçerli anket
analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen verilere göre:
Katılımcıların banka reklamlarında en önemli buldukları “Bankanın reklamda
tüketicilere vermiş olduğu sözü tutması önemlidir” seçeneğini göstermişlerdir. İkinci en
önemli husus “Banka reklamlarında bilgilerin analaşılır olması benim için önemlidir”,
üçüncü en önemli ifade “Tanıdıklar, arkadaşlar ve yakınların banka hakkındaki görüşleri
benin için önemlidir”, dördüncü en önemli ifade “Reklamlar sayesinde farklı bankalar
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hakkında bilgi sahibi oluyorum” seçenekleri ile temsil edilmiştir. Görüldüğü gibi, ilk dört
sebep ağırlıklı olarak banka hakkındakı bilgilere güven duymak isteği ile ilişkilidir. Bu
verileri göz önünde bulundurarak banka reklamları yapılırken reklamlarda tüketicilere güven
verilmeli, bilgiler açık ve net cümlelerden ibaret olmalıdır. Bankalar medya reklamlarının
yanı sıra gösterdiği üstün hizmetle ağızdan-ağıza yapılan reklamlara ve halkla ilişkilere önem
vermelidir.
Banka reklamlarının tüketici tercihlerine etkisi olan son beş ifade ise sırasıyla
“Bankanın dış görünümü bankanı seçmemde önemlidir ”, “Banka reklamları ihtiyaç
duyduğum tüm bilgileri sağlıyor”, “Banka kredisinden sık sık kullanırım”, “Seyahat için kredi
çekerim” ifadeleri ile temsil edilmiştir. Görüldüğü gibi tüketiciler bankaların dış görünümüne
fazla önem vermez ve ayrıca banka reklamlarının yeterince bilgi sağlamadığı da ortaya
çıkmıştır. Katılımcıların en az katıldıkları ise “İş ve Seyahat için kredi çekerim” ifadeleri
olmuştur.
Faktör analizi sonuçlarına göre: Banka reklamlarının tüketici tercihlerine etkisi 5 faktör
altında toplanmıştır. “Sık Kullananlar” isimli faktör katılımcıların bankaları tercih etmelerinde
en etkili faktördür. “Reklamlara Güvenenler” en etkili ikinci faktördür. “Reklamlara Karşı
Hassas Olanlar” en etkili üçüncü faktördür. “Reklamlardan Etkilenenler” ise dördüncü en
etkili faktördür. Son etkili faktör ise “Görünüş ve Kalite Sevenler” olmakla yer almaktadır.
Banka reklamları yapılırken bu faktörlere dikkat edilmesi daha iyi sonuçlar verir.
“Hangi reklamlar dikkatinizi daha çok çekiyor” sorusuna katılımcıları “İnternet
reklamları” diyerek etkili reklam türü olarak seçmişler. “Banka ile ilgili bilgileri hangi
kaynaklardan elde ediyorsunuz” sorusuna katılımcılar büyük çoğunlukla “İnternet”cevabını
vermiştir.
Öneri 1. Anket sonuçlarına göre insanların bankalardan sık kullanıyor olması, bankalar
için büyük müşteri potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bankalar bu potansiyeli doğru kullanmak
için reklamları artırmaları gerekir.
Öneri 2. Reklamlara güvenenler faktörünün varyansını açıklayan ikinci etkili faktör
olduğundan, insanlar reklamlara güvendiğine göre bu güvenden doğru şekilde yararlanarak
hizmet çeşitleri ve yeni kampanyalar hakkında bilgiler verebilirler.
Öneri 3. Reklamlara karşı hassas olanlar faktörü insanların ne kadar reklamlara güvense
bile çok hassas olduğunu gösteriyor. Reklam yapılırken insanların reklamlara karşı hassas
olduğunu bilerek, tüketicilere bilgilerin doğru şekilde aktarılması gerekiyor.
Öneri 4. Katılımcıların büyük kısmı hem internetteki reklamların daha etkili olduğu,
hem de banka ile ilgili bilgilerin internetten aldığını, aynı zamanda günümüzde daha çok
internet kullanıldığı ve sosyal medyanın öneminin arttığını dikkata alarak banka reklamlarını
internet üzerinden yapmaları daha etkili ve verimli olacağı görülmektedir. Bankalar akıllı
telefonlar için mobil yazılım programları geliştirerek internet üzerinden tüketicilere daha
kolay ulaşa bilir.
KAYNAKÇA
Akal Y. ve Çengel Ö. (2012). Türkiye‟de Banka Reklamciliğinin Tüketiciler üzerindeki
Etkisi ve örnek olarak Türkiye İŞ Bankasi Reklamlarinin incelenmesi, Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul.
AltunıĢık R., Özdemir ġ. ve Torlak Ö. (2011). Pazarlamaya giriş (genişletilmiş 3. Baskı),
Sakarya.
Çağlar Ġ. veKılıç S. (2005). Pazarlama, Ankara: Nobel yayım.
226

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Eldem Ü. ve Kirdar Y. (2009). Bilinçalti Reklamcilik ve Tüketici Davranişlari Üzerindeki
Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Erol G. (2006). Reklam ve Medya Planlaması, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Müge E. (2009). Reklam ve Reklamcılık, Say Yayınları, İstanbul.
OdabaĢi Y. (1998). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Eskişehir.
OdabaĢıY. ve BarıĢ, G. (2003). Tüketici Davranışı, MediaCat Yayını, İstanbul.
Solomon M. (2009). Consumer Behavior Buying, Having and Being, New Jersey: Pearson
Prentice Hall, s.64.
TaĢkın Ç., Akat Ö. ve Erol Z. (2010). Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi: Bursa‟da bir araştirma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
10 (3): 11–22 .
Topsümer F. ve Elden M. (2015). Reklamcılık ,14. Baski , İstanbul.
Ünal O. ve Gürsoy Y.E. (2014). Banka Reklamlarinin Müşteri Tercihlerine Etkisi. Niğde
Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1): 304-314.
Ünlüönen K. ve Tayfun A. (2003). Turistlerin Yerli Halkın Tüketim Davranışlarına Etkileri
Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Sayı: 10.
Quliyev O. (2012). Gösteriş Tüketimi ve Tüketim Tarzlarinin İncelenmesi: Azerbaycan
Örneği. Doktora tezi, Sakarya.
Ġnternet Kaynakları
https://www.ama.org/topics/Advertising/Pages/default.aspx?k, erişim tarihi: 30.03.2017
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58efd39a992
312.07814495, erişim tarihi: 30.03.2017

227

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

BAġKANIN OFĠSĠ: TÜRKĠYE’DE BELEDĠYELERDE GÜÇLÜ BAġKANLIK
MODELĠNĠN EKĠġ
P
MESĠ
Murat KAÇER*
ÖZET
Modern devletlerde kamusal hizmetlerin ve diğer idari faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için
idare, merkezi ve yerinden yönetim olmak üzere iki şekilde örgütlenmiştir. Yerel yönetimler de yerinden
yönetim ilkesinin bir unsuru olarak bölge, il ve daha küçük yerleşim birimlerinde yaşayan yurttaşların
ihtiyaçlarının karşılanması için yine bu yurttaşlar tarafından seçilen tüzel kişiliği haiz karar organlarını ve sistemi
ifade etmektedir. 1961 Anayasasıyla birlikte yerel yönetimlerinin bir birimi olan belediye yönetimlerinde güçlü
başkanlık modeli yerleşmiş ve özellikle AK Parti döneminde 2002 sonrası yapılan yeniden yapılandırma ve
reformlarla başkanlık modeli daha da güçlenmiştir. Bu çalışma bu gelişmelerin belediyelerin kurumsal diline
nasıl yansıdığı, belediye başkanlarının belediyenin kurumsal yapısında kendilerini nasıl konumlandırdığı
sorularını araştırmaktadır. Bu amaçla 81 ilin internet (web) sayfaları taranmıştır. Ayrıca belediyelerin kurumsal
sosyal medya hesapları ile belediye başkanlarının kişisel sosyal medya hesapları takipçi ve “beğeni” sayılarının
tespiti amacıyla incelenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Araştırmanın sonucunda belediyelerin web sayfalarında belediye başkanlığı kimliğinin belediyenin kurumsal
yapısından bağımsız bir şekilde ayrı bir kimlik olarak daha çok vurgulandığı saptanmıştır. Yine sosyal medya
hesaplarına bakıldığında belediye başkanlarının kişisel sosyal medya hesaplarının belediyelerin kurumsal sosyal
medya hesabından daha fazla beğeni ve takipçi sayısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda bu
çalışmada son dönemde yapılan reformlarla güçlü başkanlık modelinin pekiştiği savunulmaktadır ve mevzuat
düzeyindeki bu değişikliklerin böyle bir düzlemde ve bağlamda değerlendirilmesinin önemli ve özgün olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Belediyeler, Belediye Başkanlığı, Güçlü Başkanlık Modeli, Türkiye.
THE MAYOR'S OFFICE: THE CONSOLIDATION OF THE PRESIDENTIAL MODEL IN
MUNICIPALITIES IN TURKEY
ABSTRACT
In modern states, the administration is organized in two major forms, central and local, to carry out public
services and other administrative activities. Local governments are the legal entities that elected by citizens for
providing the needs of the same citizens living in the related region, province and smaller settlement units within
a country. With the 1961 Constitution, a strong presidential model was established in municipal administrations
and the presidential model was strengthened with the reforms carried out after 2002 in the AK Party era. This
study investigates how these developments are reflected in the institutional language of the municipalities and
how the mayors position themselves in the institutional structure of the municipality. For this purpose, the
internet pages of 81 provinces (il) were scanned. In addition, the institutional social media accounts of the
municipalities and the personal social media accounts of the mayors have been examined for the purpose of
identifying followers and "likes" numbers. The collected data was analyzed by the content analysis method. This
study concludes that the profile of mayor is emphasized more than the identity of municipality itself in their
websites. Also, for the social media accounts, it seems that the mayors' personal social media accounts have
more likes and followers than the institutional social media accounts of the municipalities. To Sum up, it is
argued that the recent reforms have consolidated the strong presidential model. This study is important and
distinctive in that it evaluates such changes in this context.
Keywords: Local Governments, Municipalities, Mayoralty, The Strong Presidential Model, Turkey
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GĠRĠġ
Modern devlet, devletin yeniden yapılanması ve kurumsallaşması ekseninde gelişmiş, bu
yapılanmanın bir ayağı da kamusal hizmetlerin ve diğer idari faaliyetlerin etkin ve verimli bir
şekilde yürütülmesi için idarenin merkezi ve yerinden yönetim olmak üzere iki şekilde
örgütlenmesi olmuştur. Yerel yönetimler de yerinden yönetim ilkesinin bir unsuru olarak
bölge, il ve daha küçük yerleşim birimlerinde yaşayan yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanması
için yine bu yurttaşlar tarafından seçilen tüzel kişiliği haiz karar organlarını ve sistemi ifade
etmektedir. Türkiye‟de yerel yönetimlerin çerçevesi Anayasanın 127. maddesinde çizilmiş ve
anayasada yerel yönetimler “ il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda
gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri” olarak tanımlanmış
ve yerel yönetimler il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç birim olarak
kurumsallaştırılmıştır.
Yerel yönetimlerin bir birimi olan belediyeler Türkiye yerel yönetim sisteminde daha önce
tekli yapıya sahip iken 1984 yılında yapılan düzenlemeyle belediye ve büyükşehir belediyesi
olmak üzere parçalı ve ikili bir yapıya sahip olmuştur. Bu iki yapı da ayrı bir mevzuat
ekseninde yapılandırılmıştır. Bu mevzuatlardan biri olan 5393 sayılı ve 03.07.2005 tarihli
Belediye Kanunu‟na göre belediye, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir ve organları belediye meclisi,
belediye encümeni ve belediye başkanıdır. Dizgedeki ikinci yapı olan büyükşehir belediyesi
ise 5216 sayılı ve 10.07.2004 tarihli kanunda nüfusu 750.000‟den fazla, sınırları il mülki sınırı
olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî
özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri
kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak tarif
edilmiş ve organları büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve
büyükşehir belediye başkanı olarak ifade edilmiştir.
Türkiye‟de yerel yönetimlere ilişkin yeniden yapılandırma ve reform düşüncesi çok partili
dönemde sürekli gündemde olmuş; fakat gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmemesi
nedeniyle bu reform düşüncesi “bitmeyen senfoni” (Yalçındağ, 1993) olarak ifade edilmiştir.
2002 yılında başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti1) iktidarıyla birlikte yapılan
reformlar yerel yönetim birimlerinin diğer organlarında olduğu gibi belediye başkanının görev
ve yetkilerini artırmış, konumunu merkezileştirmiş ve güçlendirmiştir. Belediyeler bir
anlamda tek adam yönetimi olarak yeniden yapılandırılmıştır (Akbulut, 2007a: 118).
1961 Anayasasıyla birlikte belediye yönetimlerinde güçlü başkanlık modeli yerleşmiş ve
özellikle AK Parti döneminde 2002 sonrası yapılan yeniden yapılandırma ve reformlarla
başkanlık modeli daha da güçlenmiştir. Bu çalışma bu gelişmelerin belediyelerin kurumsal
diline nasıl yansıdığı, belediye başkanlarının belediyenin kurumsal yapısında kendilerini nasıl
konumlandırdığı sorularını araştırmaktadır. Bu amaçla 81 ilin internet (web) sayfaları
1

Adalet ve Kalkınma Partisi için AKP, AK Parti gibi iki farklı kısaltma kullanılmaktadır. Parti, kendi tüzüğünde
kısaltmasını AK Parti olarak belirtmiş, oy pusulalarında da bu şekilde yazılmaktadır. Bu durumda çalışmamızda
AK Parti kısaltması kullanmanın uygun olduğu düşünülmüştür.
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taranmıştır. Ayrıca belediyelerin kurumsal sosyal medya hesapları ile belediye başkanlarının
kişisel sosyal medya hesapları takipçi ve “beğeni” sayılarının tespiti amacıyla incelenmiş ve
karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Araştırmanın sonucunda belediyelerin web sayfalarında belediye başkanlığı kimliğinin
belediyenin kurumsal yapısından bağımsız bir şekilde ayrı bir kimlik olarak daha çok
vurgulandığı saptanmıştır. Belediye başkanının belediyenin kurumsal yapısının bir alt
kategorisi değil; onun yanında, ayrı ve daha baskın bir kimliğe büründüğü, daha fazla ön
plana çıkarıldığı görülmüştür. Yine sosyal medya hesaplarına bakıldığında belediye
başkanlarının kişisel sosyal medya hesaplarının belediyelerin kurumsal sosyal medya
hesabından daha fazla beğeni ve takipçi sayısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda
bu çalışmada son dönemde yapılan reformlarla güçlü başkanlık modelinin pekiştiği
savunulmakta ve mevzuat düzeyindeki bu değişikliklerin böyle bir düzlemde ve bağlamda
değerlendirilmesinin önemli ve özgün olduğu düşünülmektedir.
YEREL YÖNETĠMLER VE YEREL YÖNETĠMBĠRĠM
Ġ OLARAK
1.
BELEDĠYELER
Modern devletlerde hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için idare,
merkezi ve yerinden yönetim olmak üzere iki şekilde örgütlenmiştir (Toprak, 2014: 32). Yerel
yönetimler de yerinden yönetim ilkesinin bir unsuru olarak bölge, il ve daha küçük yerleşim
birimlerinde yaşayan yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yine bu yurttaşlar tarafından
seçilen tüzel kişiliği haiz karar organlarını ve sistemi ifade etmektedir. Türkiye‟de yerel
yönetimlerin çerçevesi Anayasanın 127. maddesinde çizilmiş ve anayasada yerel yönetimler “
il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları
kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzelkişileri” olarak tanımlanmış ve yerel yönetimler il özel idaresi,
belediye ve köy olmak üzere üç birim olarak kurumsallaştırılmıştır.
Nadaroğlu ( 2001) yerel yönetimleri, devlet sınırları içinde yerleşmiş irili ufaklı insan
topluluklarının (köy, kasaba, kent vb.) ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
maksadıyla belli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlar olarak
tanımlamaktadır.
Tortop ve diğerleri (2014) ise yerel yönetimleri genel olarak belli bir coğrafi alanda yaşayan
topluluğun ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan, karar organları yerel halk
tarafından belirlenen, yasalarla belirlenmiş birtakım yetki ve görevleri olan, kendilerine ait
özel bütçeye, mala ve personele sahip olan kamu tüzel kişileri şeklinde tanımlamaktadır.
Türkiye‟de yerel yönetimler dağınık bir mevzuata sahiptir ve Belediye Kanunu (5393 sayılı
ve 03.07.2005 ), Büyükşehir Belediye Kanunu (5216 sayılı ve 10.07.2004), İl Özel İdaresi
Kanunu (5302 sayılı ve 22.02.2005) Köy Kanunu (442 sayılı ve 18.03.1924) olmak üzere her
birim için ayrı bir kanun yürürlüktedir. Yerel Yönetim birimleri kendi kanunlarında
tanımlanmış ve organları sayılmıştır.
5302 sayı ve 2005 tarihli İl Özel İdaresi Kanunun 3. maddesine göre il özel idaresi, il
halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı
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seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir
ve organları il genel meclisi, il encümeni ve validir.
442 sayılı ve 18.03.1924 tarihli Köy Kanunu‟nda nüfusu iki binden az olan yerleşim birimleri
köy olarak tanımlanmış ve organları muhtar, köy derneği ve köy ihtiyar meclisi olarak
sayılmıştır.
Türkiye‟de yerel yönetim birimi olan belediyeler ise nüfus kıstasına göre ikili ve parçalı bir
yapı olarak örgütlenmiştir. 5393 sayılı ve 03.07.2005 tarihli Belediye Kanunu‟na göre
belediye, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe
sahip kamu tüzel kişisidir ve organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye
başkanıdır. Dizgedeki ikinci yapı olan büyükşehir belediyesi ise 5216 sayılı ve 10.07.2004
tarihli kanunda nüfusu 750.000‟den fazla, sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki
ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak
kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak tarif edilmiş ve organları
büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanı
olarak ifade edilmiştir.
Yerel yönetimler, insanların yerleşik hayata geçmesi ve topluluk halinde yaşamaya
başlamasıyla birlikte yereli ve şehirleri ilgilendiren faaliyetlerin çeşitli şekillerde görülmesi
ekseninde bir tarihsel gelişme seyri izlemiştir. Toprak (2014) tarihi gelişim süreci içinde yerel
yönetimlerin, devlet örgütlenmesinden önce ve/veya birlikte doğmuş ve kamu yönetiminin
tamamlayıcı bir unsuru olarak yerel kamu hizmetlerini yerine getirmiş olduklarını
belirtmektedir. Bu hizmetlerin ayrı bir hukuki tüzel kişiliği olan; karar organlarının seçimlerle
belirlendiği belli oranda idari ve mali özerkliği olan teşkilatlarca ifa edilmesi, yani mevcut
yerel yönetim yapılanması ise yeni bir olgudur.
Nadaroğlu ( 2001); bahsi edilen özelliklerin hepsi olmasa da bir kısmını haiz olan mahalli
idarelerin ilk kez Fransa‟da 1789 devriminden sonraki yıllarda; İngiltere‟de ise 1835‟ten sonra
ortaya çıktığını belirtmektedir.
Ortaylı (2000: 1) antik dönemde ve Orta Çağın erken dönemlerinde dünyadaki belediye
yapılanmasının modern yönetimin başlangıcı ve kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini,
siyasi ve hukuki bir kavram ve sosyal-idari bir yapı olarak yerel yönetimlerin ortaçağların
sonlarında Avrupa‟da ortaya çıktığını belirtmektedir.
Tarihsel süreç içerisinde yerel yönetimlerin de birçok siyasi ve idari kurum gibi insanoğlunun
teknik, teknolojik ve fikri gelişimine ve mücadelesine bağlı olarak tedricen gelişip
kurumsallaştığı görülmektedir.
Yerel yönetimlerin Türkiye‟deki tarihsel gelişimine bakıldığında, Osmanlı döneminde yerel
yönetim birimlerini kentlerin oluşumu ve yapısı ekseninde değerlendirmek gerekmektedir.
Osmanlı‟da kentler etnik ve dinsel temelli olarak örgütlenen mahallelerden oluşmaktadır.
Devletin asli unsurlarından Müslüman reaya kentin çekirdeğinde, daha çok ticaretle uğraşan
gayri-Müslimler ise limanlara ve ticaret akslarına yakın yerde yaşamıştır. Kentlerde yerel
yönetim yapısının unsurları ise mahalle, vakıf, lonca gibi kurumlar ile kadı, muhtesip, subaşı
ve Hassa Mimar Ocağı‟na bağlı şehir mimarlarıdır (Tarkan, 2008: 127). Vakıflar daha çok
sağlık kültür ve diğer sosyal hizmetlerle yükümlü iken, loncalar başta kendi üyelerine olmak
üzere çeşitli hizmetlerin sağlanmasının yanı sıra genelde denetim ve tüketicinin
korunmasından sorumlu olmuşlardır. Mahalleler ise sosyal dayanışma, mahallenin temizlik ve
bakımı, fiziki güvenliği sağlamak gibi işlevler üstlenmişlerdir (Göymen, 1997: 18).
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Mahallelerde bu faaliyetlerin gider ve maliyetleri de kendi oluşturdukları “avarız
sandıklarından” karşılanmıştır. Mahalle, vakıf ve loncaların yürüttüğü yerel hizmetlerin
denetleyicisi ve baş sorumlusu ise kadıdır. Ortaylı (2001) Osmanlı yerel yönetimin temel
direklerinden olan Osmanlı kadısının mülki, beledi, mali, askeri ve adli çok geniş bir görev ve
yetki sahasının olduğunu belirtmektedir. Yine Ortaylı (2007) bu tarz vakıf ve benzeri
kurumların gelişimi ve otorite paylaşımını da teknolojik şartların (ulaşım, bürokratik kayıt
sistemleri, haberleşme) gelişemediğinden dolayı imparatorlukların merkez dışında kontrolü
sağlamakta güçlük çekmesinin bir sonucu olduğunu belirtmektedir.
Osmanlı „da uzun yıllar başarıyla devam eden yerel yönetim geleneği devletin genel
yapısındaki bozulma ve gerilemenin bir sonucu olarak zamanla yıpranmış, kötü işlemeye
başlamıştır. Askeri, siyasi ve idari alanlardan yapılan ıslahat sürecinin bir parçası olarak yerel
yönetimlerde de çeşitli reformlar ve değişiklikler yaşanmıştır. Türkiye‟de Batılı anlamda yerel
yönetimler de bu sürecin bir ürünü olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Ortaylı (2000) bunun
tarihsel bir evrimin sonucu olmadığı doğrudan modernleşmeci bir bürokrasinin şehirleri fizik
ve hizmetler yönünden ıslahı amacıyla gerçekleşmiş bir reform olduğunu belirtmektedir.
1826 yılında Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla kadıların yerel yönetim alanındaki yaptırım
gücünü tamamen kaybetmesinden sonra aynı yıl İhtisap Nazırlığı ve ona bağlı olarak da
taşrada ihtisap müdürlükleri oluşturulmuştur. 1836 yılında vakıfların denetlenmesi için
kurulan Evkaf Nazırlığıyla (Seyitdanlıoğlu, 2010) birlikte kadının yerel yönetimlerdeki rolü
gittikçe azalmıştır ve tamamen yargı organı haline gelmiştir (Çiçek, 2014: 57). Sonraki
süreçte 1854 yılında İstanbul Şehremanetinin kurulmasıyla Osmanlı da Batılı anlamda
belediye örgütü kurulmuştur. Fakat bu örgütlenme İstanbul‟un tamamında da değil; daha çok
yabancıların yaşadığı zengin Beyoğlu-Galata muhitinde 1857 yılında “Altıncı Belediye
Dairesinin” kurulması şeklinde olmuştur. 1868 yılındaki nizamname ile birlikte tüm
İstanbul‟a yaygınlaştırılan belediye örgütü 1870 İdare-i Umumiye Vilayet Nizamnamesiyle
ülke genelinde yaygınlaştırılması öngörülmüştür. Fakat bu uygulama ancak 1876 anayasasına
bağlı olarak yapılan 1877 Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunuyla mümkün olmuştur. 1877
yılında çıkarılan Vilayet Belediye Kanunu bazı istisnalarla beraber Cumhuriyetin ilk
yıllarında da yürürlükte kalmaya devam etmiş ve 1930 Belediye Kanunu çıkıncaya kadar
yürürlükte kalmıştır (Parlak ve Ökmen, 2010: 134). 1930 yılında çıkarılan bu 1580 sayılı
Belediye Kanunu değişikliklere uğramakla beraber uzun yıllar yürürlükte kalmış ve nihai
olarak 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu kabul edilmesiyle birlikte yürürlükten
kaldırılmıştır.
2.

BAġKAN MERKEZLĠYEREL SĠYASET

2.1.

Yerel yönetimlerde Reformlar ve Belediyeler

Cumhuriyet döneminde yerel yönetimler için farklı zamanlarda ve farklı kurumlar tarafından
yeniden yapılandırma çalışmaları yapılmıştır. İlk ve kurucu yasalardan sonraki en kapsamlı
reform ve yeniden yapılandırma çalışmaları ise 2002 sonrasında AK Parti hükümeti
döneminde yapılmıştır.
Türkiye‟de yönetim alanındaki düzenlemeler ve yapılandırmalar dünyadaki paradigmal
değişimlerle paralel bir çizgi izlemiştir. İlk çalışmalar ikinci dünya savaşından sonra yabancı
uzmanların hazırladıkları raporlarla başlamış, 1952 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme
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İdaresi Enstitüsü‟nün (TODAİE) kurulmasıyla birlikte yerli çalışmalar da ortaya çıkmıştır.
1961 Anayasası sonrası başlayan planlı kalkınma dönemi ve bu amaçla kurulan Devlet
Planlama Teşkilatı‟nın (DPT) hazırladığı tüm beş yıllık kalkınma planlarında idareye ilişkin
sorunlar ve buna dönük çözüm önerileri sunulmuştur. 1960‟lı yıllardan itibaren 1990‟lı yıllara
kadar her on yıllık dönemlerde DPT‟nin ve TODAİE‟nin öncülüğünde raporlar ve taslaklar
hazırlanmıştır. 1962 yılında başlayıp 1963 sonuçlanan Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma
Projesi (MEHTAP), 1970 sonrasında hazırlanan İdari Reform Danışma Kurulu Raporu, Kamu
Yönetimi Araştırma Projesi/ KAYA (1988-1991) 2003 öncesi en temel reform girişimleridir
(Ergun, 2015: 367; Yalçındağ, 1993: 43; Coşkun, 2005; Yayman, 2005). Fakat bu dönemdeki
çalışmaları 2003 sonrasındaki çalışmalardan ayıran bazı hususlar söz konusudur. Her şeyden
önce ilk çalışmalar genel olarak örgütlenme yapısından personel rejimine kadar hemen her
alanda idari sistemin yeniden yapılandırılması ve işleyişini içeren bütüncül çalışmalar olup
yerel yönetimler bu bütünün küçük bir parçasını oluşturmaktadır. İkinci olarak, bu çalışmalar
kendilerinden önceki çalışmalarda yer alan saptama ve önerilerin tekrarı biçimindedir
(Yayman, 2005: 264). Son olarak da, 2002 öncesini kapsayan dönemin Anavatan Partisi
(ANAP) istisnası hariç koalisyon hükümetleriyle yönetilmesinden dolayı hedeflenen
değişiklikler tam anlamıyla yapılamazken 2002 sonrasında AK Parti‟nin iktidarında
düşünülen ve tasarlanan reformların mevzuat ve kısmen de uygulama düzeyinde
gerçekleştirilmesidir. 2001 yılında kurulan AK Parti, Kasım 2002 seçimleriyle birlikte tek
başına iktidara gelmiştir. AK Parti özellikle 2004 ve 2005 yıllarında yerel yönetimlerle alakalı
ciddi düzenlemeler yapmıştır. Bu reformların yapılmasında dünyadaki kamu yönetimi
anlayışında meydana gelen değişim ve dönüşümlerin önemli payı vardır. 1970 sonrası krize
giren Keynesyen refah devleti, katı piyasacı neo-liberalizmin (Yeni Sağ) özellikle 1980‟ler
sonrası gittikçe baskın olmasıyla sonuçlanmıştır. Bu da geleneksel kamu yönetimdeki özel ve
kamu ayrımının yapay olduğu iddiasıyla kamu sektörünün özel sektör ve piyasa mantığına
göre işleyişini savunan yeni kamu yaklaşımı, kamu işletmeciliği, toplam kalite yönetimi gibi
yeni anlayışlar ve yöntemlerin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir (Aksoy, 2004: 332-33;
Al, 2007: 116; Eryılmaz, 2004: 50-51). 1985 yılında Avrupa Konseyi‟nce kabul edilen
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ) Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne (AB)
girme sürecinin bir parçası olarak Türk yerel yönetim yapılandırmasını da kısmen etkilemiştir.
Türkiye bu şartı 1988 yılında bazı çekincelerle kabul etmiş ve 1 Nisan 1993 tarihinde de
yürürlüğe koymuştur. AYYÖŞ kapsamında “kamu sorumluluklarının genellikle ve tercihen
vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacağını” öngören sübsidiarite (yerellik)
ilkesi bu açıdan önemlidir (Toprak, 2014: 39-43; Keleş, 2010: 15-17). Böylece Türkiye‟de
AB ile bütünleşme, küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı, güçlenen piyasa ekonomisi gibi
faktörler, 2002 yılında iktidara gelen AK Parti‟nin yerel yönetim alanındaki reformlarında
etkili olmuştur (Gül ve diğerleri. 2014: 4). Bunun yanı sıra AK Parti„nin bu reformları,
iktidarının ilk yıllarında ordu ve bürokrasinin kendisine olan tereddüt ve mesafesine karşı
yereli güçlendirme amacı da taşımaktadır (Bayraktar ve Massicard, 2012: 27). Yapılan
reformlara bakıldığında köyler hariç diğer iki yerel yönetim birimi olan belediyeler ile il özel
idaresinin kanunları yeniden yapılmıştır. 2004-2005 yıllarında yenilenen bu yasalara genel
olarak bakıldığında katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayacak mekanizmalar
kurulmuş, sivil toplumun karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlayacak hükümler
getirilmiştir. Stratejik plan yapımı, gönüllü kuruluşlarla işbirliği, mahalle, belediye
meclislerinin ihtisas komisyonları gibi pek çok alanda katılımcılığı geliştirecek yasal zeminler
oluşturulmuştur. Ayrıca kent konseylerinin ihdas edilmesiyle sivil toplumun katılımını
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sağlayacak bir kurumsal yapı da yerel yönetim sistemine eklenmiştir (Toksöz, 2015: 10). Bu
yasalardan biri olan 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin kuruluş
koşulları, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiş ve özerk yapıları
güçlendirilmiş, belediyelerin kaynakları artırılmıştır. Yine 2008 yılında yapılan değişiklikle
beraber sosyo-ekonomik gelişmişlik ölçütünün de nüfus ölçütüne ek olarak payların
belirlenmesinde kullanılması sağlanmış ve Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesinin
Projesi (BELDES) ile nüfusu on bin ve altında olan belediyelerin altyapı sorunların
çözmesine yardımcı olmak amacıyla küçük belediyelere ek gelir sağlanmıştır (Gül ve
diğerleri, 2014: 147; Toprak, 2014: 179-187). Belediyelerle ilgili yapılan ikinci yasal
düzenleme 1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanunun yerine konulan 2004 tarihli ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu‟dur. Bu yasa ile birlikte büyükşehir belediyesinin daha önce
oldukça belirsiz ve karmaşık bir ilişki içinde olduğu ilçe veya ilk kademe belediyeler
karşısında yetkileri artırılmış ve daha merkezi ve karar alıcı bir pozisyona getirilmiştir.
Büyükşehir belediye meclisinin de karar alma kabiliyet ve kapasitesi bu yasayla artmıştır. Bu
yasayla ilgili daha sonra 2008 ve 2012 yıllarında tekrar düzenlemeler yapılmış, 2008 yılındaki
5747 sayılı düzenleme ile ilk kademe ve ilçe belediyesi ayırımına son verilmiş ve sadece ilçe
belediyesi olarak tek tip bir alt kademe sistemi meydana getirilmiştir. 2012 yılında 6360
sayılı kanun ise daha önce 16 olan Büyükşehir Belediye sayısını 30‟a çıkarmış ve Büyükşehir
Belediye ve ilçe belediyelerinin sınırının il mülki sınırıyla eşitlemiştir. Bu değişiklik
kapsamında yapılan ve oldukça eleştirilen bir düzenleme de büyükşehir belediye
bünyesindeki köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliğine son verilmesi ve bunların ilçe
belediyelerinin birer mahallesi haline dönüştürülmesidir (Yüksel, 2013: 515-517; Gül ve
diğerleri, 2014: 21).
2.2.

Belediye BaĢkanlığı Seçimlerinin Tarihsel GeliĢimi ve Güçlü BaĢkanlık Modeli

Belediye sözcüğü kökü bakımından Arapça olan ve bir insan topluluğunun yerleşme (ikamet
etmek) niyeti ile oturduğu yer anlamını taşıyan belde kelimesinden gelir. Dolayısıyla belediye
de beldeye ilişkin her şeyi içine alan bir kavramsal çerçevedir (Göymen, 1997: 29). Diğer
yerel yönetim birimleri gibi belediyeler de insanların gündelik yaşam koşullarına ve
deneyimlerine ciddi anlamda ve doğrudan etki eden idari ve siyasi kurumlardır (İzci, 2014:
24). Türkiye‟de belediyelerin köy ve il özel idaresi gibi diğer yerel yönetim birimlerinden
daha fazla ön plana çıkması belli bir süreç içerisinde, özellikle kentleşme ve sosyo-ekonomik
gelişme hızıyla paralellik içinde gerçekleşmiştir (Göymen, 1997: 16). Osmanlı döneminden
itibaren köyler en eski ve doğal birimler olmuş, özel idaresi de Tanzimat sonrası yerleşmiş ve
sonradan kurumsallaşmıştır. Nüfus artışı, kentleşme olgusu ve sosyo-ekonomik gelişmelere
bağlı olarak bu iki birim daha geri plana düşmüş, belediye örgütlenmesi daha fazla önem
kazanmıştır.
Belediye başkanlığı seçim sisteminin tarihsel gelişimine baktığımızda; daha önce valilerin
atadığı belediye başkanları, 1922 yılında çıkarılan 278 sayılı “Devairi Belediye Rüesa‟sının
Sureti İntihabına Dair Kanun” ile belediye meclisi tarafından üye tam sayısının çoğunluğuyla
kendi üyeleri arasından seçilmeye başlanmıştır. 1924 yılında çıkarılan Ankara Belediye yasası
ve 1928 yılında İstanbul için yapılan düzenlemeyle bu iki belediye için farklı bir uygulamaya
gidilmiştir. Ankara belediye başkanı Cumhurbaşkanın onayıyla İçişleri Bakanı tarafından
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atanırken, İstanbul‟da İl Özel İdaresiyle Belediye birleştirilmiş ve vali aynı zamanda belediye
başkanlığı görevini de yürütmüştür (Turan, 2008: 16-23). 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı
yasa ile meclis dışından da belediye başkanı seçilmesinin yolu açılmıştır. Fakat Ankara ve
İstanbul‟un hususi durumları devam etmiştir. Ankara‟ya ilişkin olarak 1948 yılında çıkarılan
yasayla atama usulü kaldırılmış, 1580 sayılı yasaya göre meclis tarafından kendi üyeleri
arasında seçilmeye başlanmıştır. İstanbul içinse vali-belediye başkanı bütünleşmesi 1954
yılına kadar yasal olarak devam etmiş; fiili olarak son bulması ise 1958‟i bulmuştur (Tekeli ve
Ortaylı, 1978: 128). 1958‟den sonra İstanbul için de olağan iki dereceli seçim usulüne
geçilmiştir. Belediye başkanının meclis üyelerince seçimi 1963 yılına kadar devam etmiştir.
1961 anayasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte yerel yönetim birimleri için de farklı
uygulamalar ve düzenlemeler söz konusu olmuştur. Anayasada seçimlerin serbest, eşit, gizli,
tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılacağı belirtilmiş, ilgili
yasaların bu anayasal çerçeveye uygun olması için 1963 yılında çıkarılan 307 sayılı kanun ile
belediye başkanlarının da doğrudan halk tarafından seçileceği hükmü getirilmiştir. Bu
uygulamanın gerekçesinde belediye başkanının belediye meclisi tarafından, belediye meclisi
üyeleri arasından veya seçilme yeterliliğine sahip hemşeriler arasından seçilmesiyle
başkanların meclis egemenliği altında girdiği ve bu nedenle verimli çalışamadıkları
belirtilmiştir (Çitçi ve diğerleri, 2001: 10-12).
1961 Anayasasıyla gelen bu yenilikle birlikte belediyelerde başkan merkezli bir yapının
oluşumu ve güçlü başkanlık sistemiyle belediye başkanının meclis vesayetinden kurtulması ve
daha etkin ve verimli çalışması sağlanmıştır (Akbulut, 2002: 61).
1961‟den 1980 askeri darbe dönemine kadar belediye seçim mevzuatıyla ilgili temel bir
düzenleme olmamış, yapılan yasalar tali düzeyde kalmış ve 1961‟den sonraki ilk
düzenlemelerin genel çerçevesi korunmuştur (Çitçi ve diğerleri, 2001: 10-12)
1980 askeri darbesinden sonra yapılan 1982 Anayasası yerel yönetimlerin seçimi ve diğer
hususlarda 1961 Anayasasını yenilemiştir. Yapılan değişikliklere bakıldığında ise 1980
sonrasında daha önce kendi yasalarında dağınık olarak bulunan yerel yönetim birimlerinin ve
organların seçimleri ile alakalı olarak genel ve çatı bir düzenleme, 1984 tarih ve 2972 sayılı
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
çıkarılmıştır (Çitçi ve diğerleri, 2001: 135). Halen yürürlükte olan ve yerel yönetimlerin
organlarının seçimini düzenleyen bu kanuna göre mahalli idareler seçimleri serbest, eşit, gizli,
tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre beş yılda bir yapılır ve belediye
başkanlığı seçimi için çoğunluk sistemi uygulanır.
1980 sonrasındaki önemli gelişmelerden birisi 1984 yılında çıkarılan yasa ile İstanbul, Ankara
ve İzmir‟de büyükşehir belediyesi kurulmasıdır. Böylece belediyeler ikili ve parçalı bir yapıya
sahip olmuştur. Halkın doğrudan seçmesiyle konumu güçlenen belediye başkanları için 1987
yılında çıkarılan 3394 sayılı kanunla belediye başkan vekili atama yetkisi meclisten alınarak
başkana verilmesi hükmünü getirmiştir (Çitçi ve diğerleri, 2001: 166) Bu belediye başkanının
konumunu güçlendiren gelişmelerden başka birisidir.
2002 sonrasında AK Parti hükümeti döneminde yapılan reformlar yerel yönetim birimlerinin
diğer organlarında olduğu gibi belediye başkanının görev ve yetkilerini artırmış, konumunu
merkezileştirmiş ve güçlendirmiştir. Belediyeler bir anlamda tek adam yönetimi olarak
yeniden yapılandırılmıştır (Akbulut, 2007a: 118). Özellikle 6360 sayılı yasa ile büyükşehir
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belediye başkanlığı için, etki ve yetki alanı düşünüldüğünde, yerel bir lider modeli
oluşturduğu belirtilmektedir (Gül ve diğerleri, 2014: 190; Sayın, 2007). Belediye başkanının
sadece belediyenin genel sekreteri ve bağlı kuruluşların genel müdürleri dışında tüm personel
ve yöneticileri atama yetkisine sahip olması, meclisin ve encümenin de başkanı olması
nedeniyle belediyenin tüm gündemini ve kararlarını belirleme ve yönetme yetkisini elinde
bulundurması konumunu güçlendiren hususlardır (Akbulut, 2007b: 21)
Belediye seçimlerinde bazı milletvekillerinin belediye seçimlerine aday olması belediye
başkanının güçlenen konumu hakkında fikir vermekte ve siyasi partiler ve kişilerin yerel
siyasete bakış açısını göstermektedir. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlere 26 milletvekili
belediye başkanı olabilmek için aday olmuştur. Bu 26 vekilden 10 milletvekili belediye
başkanlığını kazanmıştır. Bu on belediye arasında altı tane de büyükşehir belediyesi
bulunmaktadır.2
3.
BAġKANIN OFĠSĠ: TÜRKĠYE’DE BELEDĠYELERDE GÜÇLÜ BAġKANLIK
MODELĠNĠN EKĠġ
P
MESĠ
3.1.

Belediyelerin Kurumsal Web Adresleri

Her belediyenin resmi bir internet adresi bulunmaktadır. Belediyelerin kurumsal internet
sayfalarında e-belediye işlemleri, belediye yönetimi ve il ile ilgili genel bilgiler yer
almaktadır. İçerik analiz yöntemiyle incelenen bu web sayfalarında belediye başkanı profili
“Başkan”, “Kurumsal”, “Yönetim”, “İdari Yapı”, “Belediye/Belediye Yönetimi” gibi
kategoriler altında verilmektedir. Bazı belediyelerin web sayfalarında ise belediye başkanı
için bağımsız bir kategori tasarlanmamış, web sayfasının içindeki bağlantılarla bu bilgiler
sağlanmaktadır.
Tablo 1: BüyükĢehir Belediyelerin Web Sayfasında BaĢkan Profili

Büyükşehir belediye Başkanlarının
Belediye Web Sayfalarında Sunumu
Başkanın Ofisi/Başkan
Kurumsal
Yönetim/İdari Yapı
Belediye/Belediye Yönetimi
Kategori Yok
Toplam

Sıklık (n)
22
4
1
1
2
30

Yüzde (%)
73,3
13,3
3,3
3,3
6,8
100

2

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık (Ağrı), BDP Siirt Milletvekili Gültan Kışanak (Diyarbakır Büyükşehir), AK
Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin (Gaziantep Büyükşehir), AK Parti Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip
Uğur (Balıkesir), AK Parti İstanbul Milletvekili Enver Yılmaz (Ordu Büyükşehir), AK Parti Antalya Milletvekili
Menderes Türel (Antalya Büyükşehir), CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu (Kırklareli), CHP
Edirne Milletvekili Recep Gürkan (Edirne), CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt (Eskişehir Odunpazarı
ilçesi) ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk (Mardin Büyükşehir) (Anadolu Ajansı, 1.4.2014 tarihli,
erişim, 26.02.2017)
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Tablo 1‟de görüldüğü gibi 30 büyükşehir belediyesinden 22 belediyenin (%73,3) internet
sayfasında başkan ile alakalı bilgiler, onların özgeçmişi ve mesajları “Başkan” veya
“Başkanın Ofisi” başlığı ile ayrı bir kategori altında sunulmaktadır. Başkan ile ilgili bilgilerin
“Kurumsal” kategori altında sunulduğu büyükşehir belediye sayısı 4 (%13,3), “Yönetim”
veya ”İdari Yapı” ile “Belediye” veya “Belediye Yönetimi” kategorisi altında sunulan
büyükşehir belediye sayısı 1 (%3,3), başkan ile ilgili bilgilerin herhangi bir kategori altında
sunulmayıp web sayfanın içine yerleştiren büyükşehir belediye sayısı da 2‟dir (%6,8).
Tablo 2: BüyükĢehir Belediyeler DıĢında Kalan Belediyelerin Web Sayfasında BaĢkan Profili
Belediye
Belediye
Sunumu

Web

Başkanlarının
Sayfalarında Sıklık (n)

Yüzde (%)

Başkanın Ofisi/Başkan

26

51

Kurumsal

13

25

Yönetim/İdari Yapı

4

8

Belediye/Belediye Yönetimi

3

6

Kategori Yok

5

10

Toplam

51

100

Tablo 2‟de büyükşehir belediyesi dışında kalan diğer il belediyelerinin web sayfasındaki
başkan profilinin analizi gösterilmektedir. 51 il belediyesinden 26 belediyenin (%51) internet
sayfasında başkan ile alakalı bilgiler, onların özgeçmişi ve mesajları “Başkan” veya
“Başkanın Ofisi” başlığı ile ayrı bir kategori altında sunulmaktadır. Başkan ile ilgili bilgilerin
“Kurumsal” kategori altında sunulduğu belediye sayısı 13 (%25), “Yönetim” veya ”İdari
Yapı” kategorisinde sunan belediye sayısı 4 (%8), “Belediye” veya “Belediye Yönetimi”
kategorisi altında sunulan belediye sayısı 3 (%6), başkan ile ilgili bilgilerin herhangi bir
kategori altında sunulmayıp web sayfanın içine yerleştiren belediye sayısı da 5‟tir (%10).
Tablo 3: 81 Ġl Belediyesinin Web Sayfasında BaĢkan Profili
Belediye
Başkanlarının
Belediye Web Sayfalarında
Sunumu
Sıklık (n)

Yüzde (%)

Başkanın Ofisi/Başkan

48

59

Kurumsal

17

21

Yönetim/İdari Yapı

5

6

Belediye/Belediye Yönetimi 4

5

Kategori Yok

7

9

Toplam

81

100
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Tablo 3‟de de görüldüğü gibi büyükşehir ve normal il belediyeleri dâhil 81 il belediyesinden
48 belediyenin (%54,3) internet sayfasında başkan ile alakalı bilgiler, onların özgeçmişi ve
mesajları “Başkan” veya “Başkanın Ofisi” başlığı ile ayrı bir kategori altında sunulmaktadır.
Başkan ile ilgili bilgilerin “Kurumsal” kategori altında sunulduğu belediye sayısı 17 (%21),
“Yönetim” veya ”İdari Yapı” kategorisinde sunan belediye sayısı 5 (%6), “Belediye” veya
“Belediye Yönetimi” kategorisi altında sunulan belediye sayısı 4 (%5), başkan ile ilgili
bilgilerin herhangi bir kategori altında sunulmayıp web sayfanın içine yerleştiren belediye
sayısı da 7‟dir (%9). Balıkesir, Bartın, Karabük ve Kastamonu belediyelerin web sayfalarında
“Başkanın Ofisi” adında bir kategori ile başkan ile ilgili bilgilere erişilmektedir. Belediye
başkanın “başkan” veya “başkanın ofisi” kategorisi altında sunulması belediyenin kurumsal
kimliğinin yanında (onun bir alt kategorisi olarak değil), ayrı, güçlü ve daha baskın bir
kimlikle tanıtılması anlamına gelmektedir. Bu belediye başkanının yüksek profilli bir yerel
lider olarak konumlandırıldığını göstermesi bakımından da önemlidir. Aşağıda Şekil 1‟de
verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanın belediyenin web sayfasındaki profili de örnek
olarak gösterilebilir.
ġekil 1: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Web Sayfasında BaĢkan Profili

3.2.

Belediyelerin ve Belediye BaĢkanlarının Sosyal Medya Hesapları

Bu çalışma için veri analizi yöntemi kullanarak incelediğimiz sosyal medya hesapları Twitter
ve Facebook‟tur. İlgili kişisel ve kurumsal sosyal medya hesaplarının taranması 23 Şubat-24
Şubat 2017 tarihinde tamamlanmıştır. Dolayısıyla bu tarihten sonraki artışlar veya azalmalar
dikkate alınmamıştır.
Twitter 21 Mart 2006 yılında kurulan ve kullanıcıların 140 karakteri aşmayacak
şekilde gönderiler (tweet) yazabildiği bir sosyal medya aracıdır. Facebook ise 2004 yılında
kurulmuştur ve insanların başka kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi, belge ve diğer görsel
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araçları paylaşmasını sağlamaktadır. 2016 verilerine göre (Kemp, 2016) Türkiye‟de 46,28
milyon aktif internet kullanıcısı, 42 milyon da aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır.
Bu 42 milyon aktif sosyal medya kullanıcısının %32‟si Facebook, %17‟si Twitter
kullanıcısıdır.
Belediyelerin kurumsal Twitter ve Facebook hesaplarıyla belediye başkanlarının kişisel
Facebook ve Twitter hesabı karşılaştırıldığında her iki sosyal medya aracı belediye başkanları
tarafından hem adaylık sürecinde hem de görevdeyken yoğun olarak kullanılmaktadır.
Belediyeler de bu kanalları halkla iletişimin bir parçası olarak değerlendirmektedir. Belediye
başkanlarının kişisel sosyal medya hesapları ile belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları
incelenmesi beraberinde bazı zorlukları ve sınırlılıkları getirmektedir. Bu sınırlıklardan
birincisi her belediyenin veya her belediye başkanın sosyal medya hesabının olmaması
durumudur. Bazı belediye veya belediye başkanının Twitter ve Facebook araçlarından sadece
biri bulunurken bazılarında her ikisi de mevcut değildir. İkinci bir sınırlılık ise Türkiye‟de
yaygınlıkla gözlemlenen başka kişi ve kurumların adına hesap açılması durumudur. Bu da
aynı anda aynı kişi veya kuruma ait birden fazla hesabın varlığını beraberinde getirmektedir.
Bu durumda sadece resmi kurumsal ve resmi bireysel hesabın değerlendirmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada buna özen gösterilmiştir. Başka bir sınırlılık 2016 yılının sonlarından itibaren
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı belediyelere kayyum atanması olayıdır. 3 Biz
bu çalışmamızda iki istisna dışında sandık sonucunu esas aldık. Bu yolun izlenmesinin sebebi
söz konusu kayyum olayının çok yeni bir gelişme olması nedeniyle sağlıklı çıkarsamaları
güçleştireceği düşüncesidir. Kayseri ve Şanlıurfa Büyükşehir belediyelerinde seçimi kazanan
başkanlar sonradan milletvekilliği adaylığı için istifa etmişlerdir. İstifanın 2015 gibi yerel
seçimlerin yapıldığı 2014 tarihine yakın olması ve ondan sonra göreve gelen başkanların uzun
süredir başkanlığı sürdürmelerinden ötürü mevcut başkanların kişisel sosyal medya
hesaplarının araştırmaya katılması uygun görülmüştür. Dördüncü zorluk Facebook sosyal
medya aracıyla ilgilidir. Facebook hesapları incelenirken takipçi sayısı esas alınmıştır. Fakat
bazı hesaplarda takipçi sayısı değil sadece beğeni sayısına erişilmektedir. Böyle durumlarda
diğer değişkenin (belediye veya belediye başkanı) takipçi sayısı mevcut olsa bile sağlıklı bir
karşılaştırma olması için o değişkenin de beğeni sayısı esas alınmıştır. Sadece Giresun ve
Bayburt illerinde verilere ulaşılamadığından ötürü belediye başkanının takipçi sayısı;
belediyenin ise beğeni sayısı esas alınmıştır. Yöntem ile alakalı son bir husus da Doğu ve
Güneydoğu‟daki bazı belediyelerde fiili eş başkanlık uygulamasının olmasıyla ilgilidir. Bu
durumda eş başkanlardan en yüksek takipçi veya beğeni sayısına sahip başkanının kişisel
hesabı esas alınmıştır.

3

Eylül 2016-Şubat 2017 arasında aralıklarla kayyum atanan il belediyeleri: Batman, Hakkâri, Diyarbakır,
Şırnak, Mardin, Van, Siirt, Tunceli, Bitlis‟tir.
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Tablo 4: BüyükĢehir Belediyesi- Belediye BaĢkanı KiĢisel-Kurumsal Twitter Hesabı
Twitter

Sıklık (n)

Yüzde (%)

Başkanın Takipçi Sayısı Büyükşehir belediyenin
25
Kurumsal Hesabının Takipçi Sayısından Fazla

83,3

Başkanın Takipçi Sayısı Büyükşehir
Kurumsal Hesabının Takipçi Sayısından Az

5

16,7

30

100

belediyenin

Toplam

Tablo 4‟de görüldüğü gibi 30 Büyükşehir Belediyesinden 24‟ünün kurumsal Twitter
hesabının takipçi sayısı ilgili başkanın takipçi sayısından daha azdır. Kurumsal hesabın
belediye başkanının kişisel hesabından daha fazla takip edildiği büyükşehir belediye sayısı
5‟tir. Bu, büyükşehirlerde belediye başkanlarının %83,3‟ünün kişisel Twitter hesabının,
kurumun Twitter hesabından daha fazla takip edildiğini göstermektedir.
Tablo 5: BüyükĢehir Belediyesi- Belediye BaĢkanı KiĢisel-Kurumsal Facebook Hesabı
Facebook
Başkanın Takipçi Sayısı Büyükşehir belediyenin
Kurumsal Hesabının Takipçi (Beğeni) Sayısından
Fazla

Sıklık (n)

Yüzde (%)

19

63,3

Başkanın Takipçi Sayısı Büyükşehir belediyenin
Kurumsal Hesabının Takipçi (Beğeni) Sayısından Az

9

30

Tespit Edilemeyen
(İlgililerin Hesaplarının Bulunmaması vs)

2

6,7

Toplam

30

100

Tablo 5‟te görüldüğü gibi 30 Büyükşehir Belediyesinden 19‟unun kurumsal Facebook
hesabının takipçi veya beğeni sayısı, ilgili başkanın kişisel Facebook hesabının takipçi veya
beğeni sayısından daha azdır. Kurumsal hesabın belediye başkanının kişisel hesabından daha
fazla takip edildiği büyükşehir belediye sayısı 9‟tir. Konya ve Mardin olmak üzere iki
büyükşehir belediyesinde ise başkanlarının kişisel Facebook hesaplarının olmaması nedeniyle
değerlendirme yapılamamıştır.
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Tablo 6: 5 BüyükĢehirde Kurumsal-KiĢisel Twitter – Facebook Hesabı Takipçi Sayısı
(KarĢılaĢtırma)
Twitter
(Takipçi Sayısı -n)
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Antalya

Başkan
1880000
3075000
392000
190000
292000

Belediye
256000
395000
37200
175000
179000

Facebook
(Takipçi veya Beğeni Sayısı -n)
Fark
-1624000
-2680000
-354800
-15000
-113000

Başkan
51584
105822
53282
21721
153730

Belediye
48086
40224
101376
32745
69172

Fark
-3498
-65598
48094
11024
-84558

Tablo 6‟da TÜİK 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre en fazla nüfusa
sahip 5 büyükşehir belediyesinin kurumsal sosyal medya hesapları ile başkanlarının kişisel
sosyal medya hesapları karşılaştırılmaktadır. Özellikle Belediye başkanlarını kişisel Twitter
hesabı ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurumsal Twitter hesapları arasında
takipçi sayısı açısından çok ciddi sayıda fark vardır. Twitter‟da İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş‟ın 1 milyon 880 bin takipçisi varken İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin kurumsal hesabının takipçi sayısı 256 bindir. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Başkanı İ. Melih Gökçek‟in 3 milyon 75 bin takipçisi varken Ankara Büyükşehir
Belediyesinin kurumsal hesabının takipçi sayısı 395 bindir.

Tablo 7: BüyükĢehir Belediyesi DıĢında Kalan Belediyeler- Belediye BaĢkanı KiĢiselKurumsal Twitter Hesabı
Twitter

Sıklık (n)

Yüzde (%)

Başkanın Takipçi Sayısı belediyenin
Kurumsal Hesabının Takipçi Sayısından Fazla

33

64,7

Başkanın Takipçi Sayısı belediyenin
Kurumsal Hesabının Takipçi Sayısından Az

9

17,65

Tespit Edilemeyen
(İlgililerin Hesaplarının Bulunmaması vs)

9

17,65

Toplam

51

100

Tablo 7‟de Büyükşehir Belediyesi dışında kalan 51 il belediyesi ile belediye başkanın kişisel
Twitter hesabı karşılaştırılmaktadır. Bu belediyelerin 33‟ünün kurumsal Twitter hesabının
takipçi sayısı, ilgili başkanın kişisel Twitter hesabının takipçi sayısından daha azdır. Kurumsal
hesabın belediye başkanın kişisel hesabından daha fazla takip edildiği belediye sayısı 9‟tir.
Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kırıkkale, Kilis, Sinop, Tunceli, Zonguldak olmak üzere
9 ilin belediyenin ve/ya belediye başkanın Twitter hesapları olmaması nedeniyle
değerlendirme yapılamamıştır. Bu bağlamda büyükşehir belediyesi dışında kalan diğer normal
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il belediyelerinin %65‟inde belediye başkanın kişisel Twitter hesabı belediyenin kurumsal
hesabından daha fazla takip edilmektedir.
Tablo 8: BüyükĢehir Belediyesi DıĢında Kalan Belediyeler- Belediye BaĢkanı KiĢiselKurumsal Facebook Hesabı
Facebook
Başkanın Takipçi Sayısı belediyenin
Kurumsal Hesabının Takipçi (Beğeni) Sayısından Fazla
Başkanın Takipçi Sayısı belediyenin
Kurumsal Hesabının Takipçi (Beğeni) Sayısından Az
Tespit Edilemeyen
(İlgililerin Hesaplarının Bulunmaması vs.)
Toplam

Sıklık (n)

Yüzde (%)

22

43,1

20

39,2

9

17,7

51

100

Tablo 8‟de Büyükşehir Belediyesi dışında kalan 51 il belediyesi ile belediye başkanın kişisel
Facebook hesabı karşılaştırılmaktadır. Bu belediyelerin 33‟ünün kurumsal Facebook
hesabının takipçi veya beğeni sayısı, ilgili başkanın kişisel Facebook hesabının takipçi
sayısından daha azdır. Kurumsal hesabın belediye başkanının kişisel hesabından daha fazla
takip edildiği belediye sayısı 9‟tir. Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kırıkkale, Kilis,
Sinop, Tunceli, Zonguldak olmak üzere 9 ilin belediyenin ve/ya belediye başkanın Facebook
hesapları olmaması nedeniyle değerlendirme yapılamamıştır. Bu bağlamda büyükşehir
belediyesi dışında kalan diğer normal il belediyelerinin %65‟inde belediye başkanın kişisel
Facebook hesabı belediyenin kurumsal hesabından daha fazla takip edilmektedir.

Tablo 9: 81 Ġl Belediyesinde KiĢisel-Kurumsal Twitter Hesabı Takipçi Sayısı
Twitter

Sıklık (n)

Yüzde (%)

Başkanın Takipçi Sayısı belediyenin
Kurumsal Hesabının Takipçi Sayısından Fazla

58

72

Başkanın Takipçi Sayısı belediyenin
Kurumsal Hesabının Takipçi Sayısından Az

14

17

Tespit Edilemeyen
(İlgililerin Hesaplarının Bulunmaması vs.)

9

11

Toplam

81

100

Tablo 9‟da Türkiye‟deki 81 il belediyesinin kurumsal Twitter hesabı ile belediye
başkanlarının kişisel Twitter hesabı karşılaştırılmaktadır. 81 il belediyesinden 58‟inin
kurumsal Twitter hesabının takipçi sayısı, ilgili başkanın kişisel Twitter hesabının takipçi
sayısından daha azdır. Kurumsal hesabın belediye başkanının kişisel hesabından daha fazla
takip edildiği belediye sayısı 14‟tür. 9 il belediyesi için de belediyenin ve/ya belediye
başkanın Twitter hesapları olmaması nedeniyle değerlendirme yapılamamıştır. Bu bağlamda
tüm belediyelerinin %72‟sinde belediye başkanın kişisel Twitter hesabı belediyenin kurumsal
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hesabından daha fazla takip edilmektedir. Kurumsal Twitter hesabının daha fazla takipçi
sayısına sahip olduğu oranı ise %17 gibi düşük bir orana karşılık gelmektedir.
Tablo 10: 81 Ġl Belediyesinde KiĢisel-Kurumsal Facebook Hesabı Takipçi-Beğeni Sayısı
Facebook

Sıklık (n)

Yüzde (%)

Başkanın Takipçi Sayısı belediyenin
Kurumsal Hesabının Takipçi Sayısından Fazla

41

50,6

Başkanın Takipçi Sayısı belediyenin
Kurumsal Hesabının Takipçi Sayısından Az

29

35,8

Tespit Edilemeyen
(İlgililerin Hesaplarının Bulunmaması vs.)

11

13,6

Toplam

81

100

Tablo 10‟da Türkiye‟deki 81 il belediyesinin kurumsal Facebook hesabı ile belediye
başkanlarının kişisel Facebook hesabı karşılaştırılmaktadır. 81 il belediyesinden 41‟inin
kurumsal Facebook hesabının takipçi veya beğeni sayısı, ilgili başkanın kişisel Facebook
hesabının takipçi veya beğeni sayısından daha azdır. Kurumsal hesabın belediye başkanının
kişisel hesabından daha fazla takip edildiği belediye sayısı 29‟dur. 11 il belediyesi için de
belediyenin ve/ya belediye başkanın Facebook hesapları olmaması nedeniyle değerlendirme
yapılamamıştır. Bu bağlamda tüm belediyelerinin yaklaşık %51‟inde belediye başkanın
kişisel Facebook hesabı belediyenin kurumsal hesabından daha fazla takip edilmekte veya
beğenilmektedir. Kurumsal Facebook hesabının daha fazla takipçi veya beğeni sayısına sahip
olduğu belediyelerin oranı ise %35,8 gibi bir orana karşılık gelmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
1961 anayasasıyla birlikte belediye yönetimlerinde güçlü başkanlık modelini yerleşmiş ve
özellikle AK Parti döneminde 2002 sonrası yapılan yeniden yapılandırma ve reformlarla
güçlü başkanlık modeli daha da güçlenmiştir. Bu durum belediyelerin kurumsal diline,
görselliğine ve olağan işleyişine de yansımıştır.
81 il belediyesin web sayfaları ile belediyelerin kurumsal sosyal medya hesapları ve belediye
başkanlarının kişisel sosyal medya hesapları takipçi ve “beğeni” sayılarının içerik analizi
yöntemi kullanılarak değerlendirildiğinde belediye başkanının belediyenin kurumsal yapısının
bir alt kategorisi değil; onun yanında ayrı ve daha baskın bir kimliğe büründüğü, daha fazla
ön plana çıkarıldığı görülmüştür. 81 il belediyesinde 48 belediyenin (%54,3) internet
sayfasında başkan ile alakalı bilgileri, onların özgeçmişi ve mesajları “Başkan” veya
“Başkanın Ofisi” başlığı ile ayrı bir kategori altında sunulmaktadır. Balıkesir, Bartın, Karabük
ve Kastamonu belediyelerin web sayfalarında “Başkanın Ofisi” adında bir kategori ile başkan
ile ilgili bilgilere erişilmektedir. Belediye başkanın “başkan” veya “başkanın ofisi” kategorisi
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altında sunulması belediyenin kurumsal kimliğinin yanında (onun bir alt kategorisi olarak
değil), ayrı, güçlü ve daha baskın bir kimlikle tanıtılması anlamına gelmektedir.
Yine sosyal medya hesaplarına bakıldığında belediye başkanlarının kişisel sosyal medya
hesaplarının belediyelerin kurumsal sosyal medya hesabından daha fazla beğeni ve takipçi
sayısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Türkiye‟deki 81 il belediyesinin kurumsal Twitter
hesabı ile belediye başkanlarının kişisel Twitter hesabı karşılaştırıldığında 81 il
belediyesinden 58‟inin kurumsal Twitter hesabının takipçi sayısı, ilgili başkanın kişisel
Twitter hesabının takipçi sayısından daha azdır. Kurumsal hesabın belediye başkanının kişisel
hesabından daha fazla takip edildiği belediye sayısı 14‟tür. 9 il belediyesi için de belediyenin
ve/ya belediye başkanın Twitter hesapları olmaması nedeniyle değerlendirme yapılamamıştır.
Bu bağlamda tüm belediyelerinin %72‟sinde belediye başkanın kişisel Twitter hesabı
belediyenin kurumsal hesabından daha fazla takip edilmektedir. Kurumsal Twitter hesabının
daha fazla takipçi sayısına sahip olduğu belediyelerin oranı ise %17 gibi düşük bir orana
karşılık gelmektedir.
Facebook hesapları karşılaştırıldığında ise 81 il belediyesinden 41‟inin kurumsal Facebook
hesabının takipçi veya beğeni sayısı, ilgili başkanın kişisel Facebook hesabının takipçi veya
beğeni sayısından daha azdır. Kurumsal hesabın belediye başkanının kişisel hesabından daha
fazla takip edildiği belediye sayısı 29‟dur. 11 il belediyesi için de belediyenin ve/ya belediye
başkanın Facebook hesapları olmaması nedeniyle değerlendirme yapılamamıştır. Bu
bağlamda tüm belediyelerinin yaklaşık %51‟inde belediye başkanın kişisel Facebook hesabı
ilgili belediyenin kurumsal hesabından daha fazla takip edilmekte veya beğenilmektedir.
Kurumsal Facebook hesabının daha fazla takipçi veya beğeni sayısına sahip olduğu
belediyelerin oranı ise %35,8 gibi bir orana karşılık gelmektedir. Büyükşehir belediyesinde de
hem Twitter hem de Facebook için bu oran daha yüksektir.
Yukarıdaki veriler Türkiye‟de belediye başkanının belediyenin kurumsal kimliğinden daha
çok ön plana çıktığını açıkça göstermektedir. belediye başkanı ile belediyenin kurumsal
kimliğinin ön plana çıkması konusunun bir ödünleşim (trade-off) ilişki olduğunu ileri
sürüyorum. Aynı anda ikisinin da aynı nitelikte ve nicelikte ön plana çıkması doğası gereği
zordur. Dolayısıyla bu ilişkide birinin lehine sonuç doğuracak bir süreç gelişmektedir. Fakat
bazı durumlarda başkanın kimlik ve propagandasının aşırı olarak ön plana çıkarılması ve
belediyenin kurumsal kimlik ve propagandasının tamamen atıl bırakılması söz konusu
olabilmektedir. Örneğin Ardahan, Kilis, Gümüşhane, Isparta belediyelerinin kurumsal Twitter
hesabı yokken belediye başkanlarının kişisel Twitter hesapları bulunmaktadır. Böylesine bir
durumun yerel yönetimlerin kurumsallaşmasında aşınma ve gerileme gibi bir sonuca yol
açması mümkündür. Özellikle Türkiye gibi küçük ve orta ölçekli belediyelerin
kurumsallaşmada yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında bu durum daha da önem
kazanmaktadır.
KAYNAKÇA
Akbulut, Ö. Ö. (2007a), Belediye Yönetimi: Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve
Belediye Başkanı, Sabuktay, A. (Ed.). Belediye Yönetimi, Ankara: TODAİE, ss. 89124
244

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Akbulut, Ö. Ö. (2007b). Belediye Yönetimi Reformu: Monolitik İktidar Yapısının
Güçlendirilmesi. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 16(1), 7-29.
Akbulut, Ö. (2002). Türkiye‟de Uygulanan Yerel Seçim Sistemlerinin Evrimi, Güler, B. A.
Sabuktay A. (Ed.). Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, Ankara: TODAİE, ss.4766
Aksoy, Şinasi (2004). “Kamu Yönetimi Nereye Gidiyor? Bir Durum Saptaması, Dünyada
Kamu Yönetimindeki Dönüşüm ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları,
II. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR II), ss. 32-49.
Al, H. (2007). Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Ankara:
Bilimadamı Yayınları
Bayraktar, U. , Massicard E. (2012). Decentralization in Turkey, AFD
Coşkun, B. (2005). Türkiye‟de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Tarihsel Geçmiş ve
Genel Bir Değerlendirme. Türk İdare Dergisi, 77(448), 13-15.
Çiçek, Y. (2014). Geçmişten Günümüze Türkiye‟de Yerel Yönetimler. KSÜ Sosyal Bilimler
Dergisi 11(1): 53-64
Çitçi, O. (Ed.) (2001), Yerel Seçimler Panoraması (1963-1999) Ankara: TODAİE,
Ergun, T. (2015). Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama, Ankara: TODAİE, 2. Baskı.
Eryılmaz, B. (2004), Kamu Yönetiminde Değişim, Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşüm
ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları, II. Kamu Yönetimi Forumu
(KAYFOR II), s.50-64
Göymen, K. (1997), Türkiye'de Kent Yönetimi, İstanbul: Boyut.
Gözübüyük, A.Ş. (1967). Mahalli İdareler, Ankara: TODAİE.
Gül, H., Kiriş, H. M., Negiz, N., Gökdayı, İ. (2014). Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel
Siyaset, Ankara: Detay
Güler, B. A. (2006). Yerel Yönetimler- Liberal Yaklaşımlara Eleştirel Yaklaşım. (3. Baskı).
Ankara: İmge Kitabevi
Hamamcı, C. (2007) Belediyeler: Genel Yapı, Sabuktay, A. (Ed.). Belediye Yönetimi, Ankara:
TODAİE, ss.27-38
İzci, İ. (2014). Katılımcı Yerel Yönetime Genel Bir Bakış, İzci, İ.(Der.). Katılımcı Yerel
Yönetim, İstanbul: Kalkedon
Keleş, R. (2010). “Avrupa‟ya Uyum Sağlama Sürecinde Türkiye‟de Yerel Yönetimler”,
Falay, N. vd. (Ed.) Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği Ankara:
Seçkin 2. Baskı, ss. 11-26
Keleş, R. (2000). Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem, 4 baskı
Kemp, S. (2016). Digital In 2016. We are social‟s compendium of global digital, social, and
mobile data, trends, and statistics. We are social.
Nadaroğlu, H. (2001). Mahalli İdareler. İstanbul: Beta
245

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Oktay, T. (2008). Belediye Kurumunun Tarihsel Gelişimi, (Ed.) Recep Bozlağan, Yüksel
Demirkaya Türkiye'de Yerel Yönetimler, ss.119-156 Ankara: Nobel
Ortaylı, İ. (2007). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi. Ankara: Cedit Neşriyat
Ortaylı, İ. (2000).Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880) Ankara: Türk
tarih kurumu yay.
Ortaylı, İ. (2001). Osmanlı Devleti‟nde Kadı, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 24:
69-73.
Ökmen, M. ve Parlak B. (2010). Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler-İlkeler,
Yaklaşımlar ve Mevzuat. (2. Baskı) Bursa: Alfa Yayınları
Özer, M. A. (2004). “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Son Gelişmeler”, Dünyada
Kamu Yönetimindeki Dönüşüm ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları,
II. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR II), s. 168-181
Sayın, D. (2007). Belediye Başkanı, Sabuktay, A. (Ed.). Belediye Yönetimi, Ankara:
TODAİE, ss. 125-142
Seyitdanlıoğlu, M. (2010). Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu-Yerel
Yönetim Metinleri. İstanbul: Türkiye İş bankası Kültür yayınları
Tekeli, İ. ve Ortaylı İ. (1978). Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Ankara
Toksöz, F. (2015). Giriş, Semerci, P. U. (Der.). Yerel Demokrasi Sorunsalı Büyükşehir
Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üni. Yay, ss.1-15
Toprak, Z. (2014). Yerel Yönetimler. (9.baskı). İzmir: Siyasal Kitabevi
Toprak, Z. (2011). Yerel Yönetimlerde Başkanın Politik Lider Rolü Prof. Dr. İlhan Özay‟a
Armağan. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 69 ( 1 - 2): 297-314
Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H., Özer, A. (2014) Mahalli İdareler, Ankara: Nobel.
Turan, A. E. (2008). Türkiye‟de Yerel Seçimler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üni Yay.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)
Yalçındağ, S. (1993). Bitmeyen Senfoni: Yerel Yönetimler Reformu. Amme İdaresi Dergisi,
26(1), 43-69.
Yayman, H. (2005). Türkiye‟nin İdari Reform Politiği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Yönetim Bilimi) Anabilim Dalı, Doktora
Tezi, Ankara-2005.
Yüksel, F. (2013). Büyükşehir Belediyesi Yasa Değişikliğine İlişkin Bir Değerlendirme. İsbir,
Eyyup Gunay. (ed), Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Ankara:
TODAİE, ss.515-530
Ġnternet Kaynakları
Anadolu Ajansı, http://aa.com.tr/tr/politika/10-milletvekili-meclisten-ayriliyor/170315 (Son
Erişim, 26.02.2017)
246

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24638 (Son Erişim, 26.02.2017)

247

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

BATILI DEVLETLERİN VE TÜRKLERİN AFRİKA’YA YAKLAŞIM
FARKLILIKLARI: HARİTALARDA AFRİKA VE KOLONİAL KARTOGRAFYA
Murat TANRIKULU
Öz
Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, tarihi çağlarda Afrika
kıtasının bilinirliği üzerinde durulmuştur. Kıtanın, özellikle Sanayi Devrimi‟nden sonra, sömürgeciler tarafından
masa başında ve haritalar üzerinde, ekonomik çıkarlarına uygun olarak, düzmece sınırlarla nasıl paylaşıldığı
açıklanmıştır. XX. yüzyılla birlikte Afrika devletleri bağımsızlıklarını kazanmış görünseler de neokolonial
uygulamalarla sömürünün nasıl devam ettirildiği ve bunu sağlamak için sömürgeci güçlerin hangi menfi
uygulamaları sürdürüldüğü ortaya konmuş ve Avrupalı sömürgecilerin kıtaya acımasız yaklaşım ve
uygulamalarına karşı Türklerin kıtaya insani ve medeni yaklaşımları sergilenmiştir. Bu anlamda Batılı devletler
ve Türkler tarafından çizilen haritaların örnekleri verilmiştir. Zira haritalar geçmişten günümüze, günümüzde ve
günümüzden geleceğe uzanan güçlü bir iletişim aracıdır. Bu nedenle devletler ve uluslar için adeta bir tapu
senedi hüviyetindedir. Bir devlet ve ulus hatta uluslararası destekle bir birey olarak, eski ya da yeni bir harita
üzerinden sizi ilgilendiren/ilgilendirmeyen alanlar üzerinde hak iddia edebilirsiniz. Bu haritanı; öncesi, çizildiği
dönem ve sonrası için iddialarınızı, işgal ve istilalarınızı desteklemek için delil olarak kullanabilirsiniz. Bir
dünya, kıta veya ülke haritasını masa üzerine serip beğendiniz alanları kendinize ayırıp partnerlerinize gücünüz
nispetince bunu dikte ederek ya da -kavgaya gerek yok herkese yeter mantığıyla- barışçı bir şekilde (!)
paylaşımda bulunabilirsiniz. Daha da ileri giderek hiç olmayan tarzda ve tamamen uydurma bilgilerle dolu
haritalar hazırlar ve bunları servis edebilirsiniz. Ardından oluşan tepkileri ölçer ve ısrarlı tavırlarınızı uluslararası
alanda kanıksatır, kabul edilmesini bile sağlayabilirsiniz. Bütün bu uygulamalar, Batılı devletler tarafından
Afrika kıtasını kolonileştirmek ve sömürmek için kullanılan uygulamalardan bazılarıdır. Bu tür uygulamaların
örneklendirilmesi çalışmanın amaçları arasındadır.
Anahtar kelimeler: Türkler, Batılılar, Afrika, yeni sömürgecilik, colonial kartografya.
DIFFERENCES IN THE APPROACH TO AFRICA OF THE WESTERN STATES AND THE
TURKS: AFRICA ON THE MAPS AND COLONIAL CARTOGRAPHY
Abstract
In this study, using phenomenology from qualitative research methods, focuses on the awareness of African
continent in historical times. After the Industrial Revolution, it was explained by the colonists on the table and
on the maps, how they were shared with fictitious limits in accordance with their economic interests. XX.
century African States gained their independence, though they look, not how neocolonial practices of
exploitation was continued, and to achieve this, the colonial powers, which have been demonstrated where the
ugly practices are carried out. European colonialists to the continent and the relentless approach of the Turks
against humanitarian practices on the continent and is an example of a civilized approach. In this sense maps
from past to present, present and that extends from the present to the future is a powerful communication tool.
For this reason, occupies a prominent place in States and nations for almost a deed. State and even a nation with
international support, as an individual, old or new that interests you on a map/on the fields that pertain to you can
make a claim. This map is drawn before period and your Claims For the post, you can use as evidence to support
your invasion and occupation. World, continent or country map on the table spread out like it dictates your
strength nispetince isolate yourself and your partner, or by the fields -no need to fight, enough for everyone with
logic - peaceful (in a good way!) you can share it. He went even further and never non-fabrication style and
maps full of information to prepare and you can serve them. You can have your attitude, then gauge reactions
and aggressive to be accepted, even internationally. All these applications are some of the practices used by
Western states to colonize and exploit African continent. Examples of such practices are among the objectives of
the study.
Keywords: Türks, Wests, Africa, neo-colonialism, colonial cartography.
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GİRİŞ
Tarihi kaynaklar, harita olarak kabul edilen ilk çizimlerin yazının icadından binlerce yıl
öncesinde yapıldığını göstermektedir. Günümüzde bilinen ve harita olarak kabul edilen en
eski kaya kazımalarının tarihinin MÖ. 6200 olarak belirlenmesi, buna karşın yazının tarihinin
MÖ. 3200 olarak kabul edilmesi bu tezi doğrulamaktadır. Harita yapımı paleolitik zamanda
ortaya çıkan bir uygulamadır. İlkel bir iletişim sistemi olarak bunun fonksiyonu, göç ve
yiyecek temini gibi davranışları desteklemektir. Bu ihtiyaçları karşılamak için insanlar
muhtemeldir ki kendi kendilerine düşünmüşler ve sonra bilgi ve stratejilerini anlatmak için
grafiksel sembollere başvurmuşlardır. Paleolitik dönem insanının neredeyse tek amacı
yaşamak için beslenmekti. Bu nedenle avlanma ve beslenme bölgeleri kendileri için çok
önemliydi. Bu alanları belirlemek, korumak ve aitliklerini ortaya koymak için oluşturdukları
grafiksel sembollerle ortak bir işaret dili oluşturmuşlar, bunları kayalara kazımışlar ve
kartografyanın temellerini atmışlardır (Wiegand, 2006: 12). Harita bilinci ve kullanımı,
mekanın denetim altına alınmasına fırsat vermiş ve bu fırsat farklı zamanlarda, farklı ülkeler
ve yöneticiler tarafından değerlendirilmiştir. Örneğin, erken dönem çağdaş Avrupa‟da
“Batı‟nın Yükselişini” açıklamak için kullanılan ve savaş teknikleri alanında askeri devrim
olarak adlandırılan değişimde haritanın (ve genel olarak mekansal düşünme) rolü oldukça
dikkat çekicidir (Withers, 2010: 9-28). Coğrafya bilimi; haritacılık, topografik inceleme,
kaynak envanteri ve stratejik planlama vurgusuyla, yoğun olarak uygulamalı bir alan
olmuştur. Bu nedenle harita, coğrafya için, coğrafi gerçekliği kavrama konusundaki simgesel
gücü için olduğu kadar, arazilerin görsel haritasını oluşturma konusundaki pratik yararlılığı
nedeniyle de her zaman önemliydi (Ryan, 2010: 217-255 ).
YÖNTEM
Yöntem olarak; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği nitel araştırma yöntemlerinden
fenomenoloji kullanılmıştır. Fenomenoloji, fenomenler; olaylar, durumlar, deneyimler veya
kavramları kullanarak olayları açıklığa kavuşturmayı ve soruna çözüm bulmayı amaçlar. Bu
anlamda çalışmada öncelikle İlk Çağdan 1960‟lı yıllara kadar geçen sürede Afrika haritaları
incelenmiş, bunlar arasından dönemini yansıtanlar seçilerek açıklanmış ve görsel meta olarak
kullanılmıştır. Ardından Avrupalı ve Türk fatihlerin yaklaşım farklılıkları delilleriyle ortaya
konmuş, haritaların bir kıtanın kolonileştirilmesinde nasıl etkin bir biçimde kullanıldığı yine
haritalar yardımıyla açıklanmıştır.
BULGULAR
İlk Çağda Afrika’nın Bilinirliği, Türkler ve Afrika Haritaları: Tarih öncesi çağlardan
tarih çağlarına insan, evrendeki düzeni, yerin şeklini, karaların yer üzerindeki dağılımlarını
merak etmiştir. MÖ. 3200‟de yazının icadıyla başlayan İlk Çağın bilim insanları özellikle
antik Yunan medeniyetinde yetişmiş olanlar daha çok varlığın ve bilginin mevcudiyetini
sorguladılar. Birçok bilimin temellerinin atıldığı bu dönemde dünya küre şeklinin ötesinde
yuvarlak ancak düz bir tepsi gibi algılandı ve tasvir edildi. Eski Yunan‟da bir mekânın fiziksel
olarak varlığı, o toprakların mitik yapılarla donatılmasına bağlıydı. Dünya kavramı ise
insanoğlunun üzerinde yaşadığı topraklarla sınırlıydı. Bu dönemde harita kavramının yerine
kullanılan „periodos ges‟ yani dünya çevresinde yolculuk ise, üzerinde yürünen toprakların
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yazınsal bir haritasını, yürüyerek yapılan bir yolculuktan zihninde kalanları ya da söylencesel
bir serüveni temsil ediyordu (Romm,1992: 26-27). Bu çağda bilinen yeryüzü Asya, Avrupa ve
Libya/Afrika‟dan ibarettir ve bu kıtalar henüz gerçek formunun uzağında algılanmakta ve
çizilmektedir. Benzer durum Orta Çağ Roma İmparatorluğu haritalarında da vardır (Şekil 1a
ve 1b). Bu çağda Afrika adı yerine daha çok Libya adı kullanılmıştır, Libya, Mısır dışında çok
fazla iletişimde bulunulan ve gidilip gelinen bir yer değildir ve gizemli bir kıtadır.
Türklerin Afrika ve özellikle Mısır‟a yönelik ilgileri ilk Çağa kadar uzanır. Bu çağa ait
bilgileri, bilimsel çalışmaların desteğiyle Oğuz Kağan Destanı‟nından elde etmekteyiz.
Destanda Oğuz Kağan‟nın sefer yaptığı yerler arasında Barkan denilen bir yer vardır ve
Barkan‟dan şöyle söz edilmektedir; “…Yine söylenmeden kalmasın ve belli olsun ki, cenupta
Barkan denilen bir yer vardı, çok zengin bir yurttur ve çok sıcak bir yerdir. Burada çok av ve
çok kuş vardır. Altını, gümüşü ve cevahiri çoktur. Halkının çehresi kapkaradır. Bu yerin
kağanı Masar adında bir kağandı. Oğuz Kağan onun üzerine yürüdü. Çok yaman bir vuruşma
oldu. Oğuz Kağan yendi, Masar Kağan kaçtı. Oğuz onu hükmü altına aldı, yurdunu ele
geçirdi, gitti. Onun dostları çok sevindiler, düşmanları çok üzüldüler. Oğuz Kağan yendi.
Sayısız eşya, at aldı ve yurduna, evine doğru yola koyuldu, gitti (Bang ve Rahmeti, 1936: 314). Destanda geçen cenuptaki çok zengin ve halkının çehresi kapkara olan Barkan denilen
yurdun Mısır olma ihtimali oldukça yüksektir. Burada siyah derili insanların olması ve
kağanının adının da Masar olarak kaydedilmesi bu fikri destekler mahiyettedir. Mısır, Togan
(1972) ve onun atıfta bulunduğu bilim insanlarınca da göçebe Türklerce teşkilatlandırılarak
devlet hüviyeti kazandırılan bir medeniyettir. Togan‟a (1972) ve atıfta bulunduğu müelliflere
(Koppers, Mengen: 1908) göre durum şöyle gerçekleşmiştir; “Türklerin tarihten önceki
devirlerde eski dünyanın muhtelif taraflarında büyük medeniyetler vücuda getiren kavimlerle
temasta bulunarak varlık göstermiş oldukları belirtilmektedir. Viyanalı profesörlerden Rahip
W. Schmidt ve kablettarih/tarih öncesi profesörü O. Mengen (1908), Ön Asya ve Nil
sahasındaki eski büyük devlet ve medeniyetlerin Orta Asya‟dan gelen göçebe fakat teşkilatçı
ve asker kavimlerin, yerli, ziraatçı, teşkilatsız ve sulhsever oturak/yerleşik kavimlere tasallut
ederek birleşmeleri ve metbuları olan bu çiftçi kavimlere karışıp gitmeleri sonucunda
meydana geldiklerini ileri sürdüler. Ayrıca O, Mengen, 1908‟de Viyana Antropoloji ve Macar
Arkeoloji cemiyetleri mecmualarında bu konuda makaleler neşretti. Bu yazılarında bilhassa
Kuzey Asya ve Kuzey Avrupa‟da kablettarihi tetkikatla ilgili hafriyatlar esnasında bulunan
hayvan kemiklerini tetkik ederek hayvan beslemeyi son paleolitik devirlerde Ural-Altay
kavimlerinin Kuzey ve Orta Asya‟da geliştirdiklerini ve alıştıkları süvarilik sayesinde
dünyaya hâkim olma yoluna gittiklerini ileri sürdü. Ancak gittikleri yerlerde idareleri altına
aldıkları çiftçi kavimler arasında temessül ettikleri/asimile oldukları fikrini ortaya attı. Hatta
Eski Mısır tarihi uzmanlarından Schebesta‟nın, Yukarı Nil‟de rastladığı MÖ 2000‟e ait nomad
kültürünün ve Profesör Czermak‟ın Nubie dili ile Türkçe arasında tespit ettiği münasebetin bu
tarihten önceleri paleolitik devirlerdeki Ural-Altay nomadlarının istila izleri olabileceğini ileri
sürdüler. W. Schmidt‟in talebesi olan prof. W. Koppers de Viyana‟da neşrettikleri Anthropus
mecmuasında (Akt. Togan, 1972) ve müstakil eserlerinde bu fikri takviye etti. Yani bu zatlar
bu güne kadar medeniyetler için bir afet telakki olunan Türk göçebeliğinin, eski dünyada
çiftçi milletlerin kurdukları teşkilatsız medeniyetleri teşkilatlandırarak, onlara siyasi ve askeri
kudret vermek suretiyle onların, eserleri bize vasıl olan büyük medeniyetler şeklini almalarına
sebep ve amil olduğunu ispat ettiler (Togan, 1972: 48).
Orta Çağda Afrika’nın Bilinirliği, Afrika Haritaları ve Türkler: Kavimler Göçü (375),
Roma İmparatorluğu‟nun ikiye ayrılması (395) ya da Batı Roma‟nın yıkılışıyla (476) Orta
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Çağın başladığı kabul edilmektedir. Helenistik Çağın sonuna doğru, Romalılar kendi
dönemlerindeki askeri hareketlerde kullanmak üzere yaptıkları yol inşaatlarında, ileri yol
ölçümleri yapmışlardır. Yine Romalılar bu dönemde astronomik çalışmalar ve harita
izdüşümleri konusunda ön plana çıkmıştır. Romalıların kendileri haritacılığın bilimsel
gelişmesine önemli bir şey katmamışlardır. Ancak disiplinli biçimde organize edilmiş devlet
olarak, haritacılığı kesin bir biçime sokmuşlar ve her serbest gelişmeyi engellemişlerdir.
Batlamyus‟un haritalarından sonraki birkaç yüzyılda haritacılık alanında dünyada fazla bir
gelişme olmamıştır. II. yüzyıldan başlayarak, Orta Çağın sonuna kadar, haritacılık alanındaki
gelişmelere, Roma-Katolik Kilisesi‟nin köstekleyici dogmalarıyla ket vuruldu (Köktürk,
2004: 32-40). Bununla birlikte Roma döneminde en azından Kuzey Afrika, fethedilen Mısır
ve amansız bir mücadeleye girişilen Kartaca sayesinde de daha iyi biliniyordu (Şekil 1a).
MS. III. ve IV. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlığın yasak bir din olmasından kurtulması
ile değişen düşünce tarzına bağlı olarak „Dünyanın yuvarlak olduğu fikrine göre‟ harita çizme
işi ortadan kalkmış, daha doğrusu yasaklanmıştır. „Dünya düzdür‟ düşüncesi hâkim olmuş ve
bu düşünce yaklaşık bin yıl sürmüştür. Uzun süren bu dönemde Roma haritacılığının ürettiği
bazı haritalar ile kaynakların „tekerlek‟1 haritalar, bazılarının da „T-O‟ veya „YO‟ adı
verdikleri haritalar yapılmıştır. En eski Orta Çağ haritalarından bazıları T-O (Terrarum Orbis)
biçimli haritalardır (Şekil 1b). Bu haritalarda yerküre daire biçimli varsayılmakta ve „O‟ içine
„T‟ harfi konulmuşa çok benzemektedir. Nehirler ve denizler „O‟nun içinde „T‟ görünümü
oluşturduğundan bu ismi almışlardır (Köktürk, 2004: 32-40).

Şekil 1: Roma Haritası (a) ve T-O Haritası (b).
Kaynak: http://octavianchronicles.com/ancient-maps/orbis-terrarum/ (b)
http://mittelaltergazette.de/11885/wissenswertes/irrtuemer-rund-um-das-mittelalter-die-erde-ist-einescheibe/ (03.08.2016)

Şekil 1‟deki haritalar en azından yedinci yüzyıldan itibaren genel geçer dünya haritaları
olmuşlardır. Haritalarda Kudüs genellikle yuvarlağın ortasında yer alır. „T‟ şekli
yeryüzündeki kara kütlesini Afrika, Asya ve Avrupa olmak üzere üç kıtaya böler. „T‟nin
yukarıdan aşağı doğru olan ve Afrika‟yı Avrupa‟dan ayıran bölümü Akdeniz‟i temsil eder.
1

Ufuk, dairesel bir algılamadır ve yükseğe çıkıldıkça insanın gördüğü dairesel ufuk genişlemektedir. TO
haritaları, işte bu algılamaya dayanılarak oluşturulmuştur. Dünya‟nın düz olduğu düşünülerek çizilmiş olan bu
haritaların yuvarlaklığı, ufuk kavramından ve bilinen dünyanın sınırlı olmasından ileri gelir.
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„T‟nin üst yatay çizgisinin sağ tarafı Kızıl Deniz‟i temsil eder ve Afrika‟yı Asya‟dan ayırır.
„T‟nin üst yatay çizgisinin sol tarafı ise Karadeniz, Don Irmağı ve Azak Denizi‟ni temsil eder
ve Avrupa‟yı Asya‟dan ayırır. Harita doğuya dönüktür. Bu şekilde, diğer iki kıtadan iki kat
kadar büyük olan Asya, haritanın üst tarafında yer alır. Her ne kadar bu T-O haritalar düz disk
biçimli bir dünyayı temsil ediyormuş gibi görünse de gerçekte durum böyle değildir. Orta Çağ
haritacıları daireyle yerkürenin üst yarıküresini göstermek istemişlerdir. Alt yarıkürenin
genellikle tümüyle suyla kaplı olduğu düşünülüyordu (Köktürk, 2004: 32-40).
Orta Çağ Avrupa‟sı her yönden karanlık bir dönem içinde yolunu bulmaya çalışırken
İslam dünyası tüm bilimlerde olduğu gibi haritacılıkta da altın çağını yaşıyordu. Birçok
coğrafyacı, seyyah, astronom, matematikçi yer ölçmeleriyle uğraşıyor, haritalar çiziyorlardı.
Bu bilginlerden biri olan El-İdrisi, 1100‟de Sep‟te doğmuş, uzun yıllar Palermo‟da yaşamış ve
1166‟da ölmüştür. Öğrenimini, o zamanki kültür merkezlerinden olan Kurtuba (İspanya‟da
bugünkü adı Cordoba)‟da yapmış, Akdeniz havzası ülkeleri, Fransa ve İngiltere‟yi
dolaşmıştır. Arap medeniyeti, İber Yarımadası‟nda ve Sicilya‟da da etkisini hissettirmiştir.
Coğrafya ve keşiflere çok ilgi duyan, Normandiya (Sicilya) Kralı II. Roger, o zaman diğer
bilimleri ve coğrafyaya meraklı Arap coğrafyacıların tezlerini destekleyen bir devlet
adamıydı. Bu dönemde İdrisi, Arap tüccarlardan ve kâşiflerden topladığı ve klasik
coğrafyacılardan kendisine ulaşan bilgilerle Afrika, Hint Okyanusu ve Uzak Doğu‟ya ilişkin
bilgileri bir araya getirerek bir harita yapmayı planlıyordu. Bunun için teknik ressamlara para
ödeyerek belli rotalar üzerinde yolculuklara çıkardı. Kendilerinden güzergâhlarının
haritalarını çıkarmalarını istedi. Eseri hazırlarken, Sicilyalı II. Roger‟ın malî desteğinden,
Cordoba Üniversitesi‟nde toplanmış olan bilgilerden de yararlanarak 1154 yılında 3,5×1,5 m.
boyutunda yuvarlak bir dünya haritası ile beraber haritanın yetmiş sayfalık bir el yazmasını
hazırladı. Harita modern öncesi zamanlardaki en doğru dünya haritasıdır. Bu harita dairevidir
(Tabula Rotunda). Haritanın üst kısmı güneydir.
XIII. yüzyılın dikkate değer başarılarına örnek olarak, mükemmel ya da mükemmele
yakın Akdeniz ve Karadeniz haritalarının doğuşu dile getirilmelidir. Bunlar Yeni Çağ
kartografya tarihinde “portolan haritaları” olarak adlandırılan haritalardır. Bu haritaların
Avrupa kültür çevresinde tanınan en eskilerinin doğuş tarihi olarak XIII. yüzyıldan XIV.
yüzyıla geçiş aralığını kabul edebiliriz. Portolan haritalar, Orta Çağda Akdeniz hakkında
coğrafî ve kartografik bilgilerin elde olduğunun açık bir ifadesidir. Katalan atlas olarak
bilinen Katalan portolan haritaları 1375 yılında Majorca (Mayorka) Palma‟dan Abraham
Cresques tarafından üretildi. Usta bir kartograf olan Cresques, aynı zamanda Fransa Kralı V.
Charles‟in kurduğu komisyonda çalışıyordu. Ürettiği Katalan Dünya haritasının batı kısmını
portolan haritalar üzerinde temellendirirken doğu kısmını Ptolemy‟nin verileri üzerinde
oluşturmuştu. Orijinal olarak ortadan katlanmış fakat sonra kesilmiş altı parşömen yaprak her
biri yaklaşık 65x50 cm. ebatlarında ahşap kalıplara takılı, sıkıştırılmış ve bu nedenle kıvrılmış
göreceli olarak taşınabilir bir kitap formuna sokulmuştu (Edson, 2007: 74), (Şekil 2).
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Şekil 2: Katalan atlasta Avrupa ve Kuzey Afrika.
Kaynak: http://www.dunyabulteni.net/belge-tarih/134397/elinde-altin-top-tutan-afrika-sultani
(12.09.2016).

Şekil 2‟de görülen Katalan atlas bugün Paris‟te Nasyonel Biblotek‟te korunmaktadır.
XIV. yüzyıl Avrupa'sını anlatsa da Mısır ve Afrika‟yı da anlatır. Haritanın en önemli özelliği
çizimler dışında yazıya ve figürlere dayalı açıklamaların bulunmasıdır. Bu haritanın şüphesiz
en ilginç figürlerinden biri de sağ elinde altıntop tutan ve aslında Batılıların sömürü arzularını
kışkırtan, tahtına kurulmuş Afrikalı siyahi hükümdardır (Şekil 2), (Sezgin, 1998: 1-83, 16-76).
Bu çağda da Afrika, Türk tarihinde önemli bir yer işgal etmiş ve çeşitli devletler
kurduğumuz bir kıta olmuştur. Bunlar; Tolunoğulları, İhşidler ve Memlüklerdir. Tolunoğulları
(868-905), Mısır‟da kurulmuş ilk Türk-İslam devletidir. Devletin kurucuları ve yöneticileri ile
ordusu Türk, ancak halkın çoğunluğu Araplardan oluşmaktaydı. İhşidler (935-969), Mısır ve
Suriye‟de kurulan ikinci Türk devletidir. Tolunoğullarının çeşitli şehirlerde valiliğini yapan
Muhammed bin Tuğc tarafından kuruldu. Halife Râzi‟den İhşid ünvânını aldı. İhşid “şahlar
şâhı” manasına geliyordu. Memlük Sultanlığı ya da Memlük Devleti (1250-1517), Mısır‟da
kurulmuş daha uzun ömürlü bir Türk devletiydi. Memlük sözcüğü Arapçada köle demektir. Bu
nedenle devlet Kölemenler Devleti olarak da bilinir. Bazı kaynaklarda adı ed-Devletü'tTürkiyye olarak da geçer. Memlüklerde resmi yazışmalar Arapça olsa da askeri dil Türkçeydi
(Togan, 198: 13-15). Memlüklerin yıkılışı 1517 Ridaniye Savaşı ile olmuştur. Bu anlamda
Orta Çağın bitişini 1453 İstanbul‟un Fethi olarak kabul edersek Memlükler Yeni Çağda da
varlıklarını bir süre devam ettirmişlerdir.
Yeni Çağ’da Batılıların Afrika’ya İlgileri, Afrika Haritaları ve Türkler: Yeni
Çağın, İstanbul‟un fethi ve Doğu Roma İmparatorluğu‟nun yıkılışı ya da matbaanın icadıyla
başladığı kabul edilir. Bu çağda, Haçlı Seferleriyle başlayan süreçte bilimin Avrupa‟ya
taşınması tamamlanmış, Rönesans ve Reform hareketleriyle aydınlanmanın etkisi hissedilir
derecede görülmeye başlamış, bilim ve teknikteki ilerlemeler yüksek bir ivme kazanmıştır.
Bütün bunlar Avrupalıları, dünyanın çevresinin dolaşılabileceğine ve Osmanlının denetimi
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olmadan Uzak Doğu‟ya ulaşmak için yeni yollar aramaya teşvik etmiştir. Böylece Ümit
Burnu dolaşılarak hem yeni yollar bulunmuş, hem Keşifler Çağı başlamış ve yeni kıtalar
keşfedilmiş hem de kolonizasyon ve sömürgecilik başlamıştır. Keşfe katılan devletler kısa
sürede zenginleşip sömürge imparatorluklarına dönüşürken artan işgücü ihtiyaçlarını özellikle
Afrika‟dan insanları zorla köleleştirerek ya da yerli liderlerden satın alarak karşılama yoluna
gitmişlerdir. Bu uygulama yüzyıllar boyu devam etmiş, insanlık dışı muamelelerle
yurtlarından koparılan milyonlarca insan yine insanlık dışı muamelelerle önce Avrupa
limanlarına buradan da Kuzey ve Güney Amerika‟daki kolonilere gönderilmişlerdir (Resim
1).

Resim 1: Boyunlarına geçirilmiş demir halka ve zincirlerle birbirlerine bağlanmış köleler.
Kaynak: http://www.dunyabulteni.net/haber/334798/almanya-afrikadaki-katliamimizasoykirim-demeyin (17.04.2017).
Yeni Çağda, Batılıların güçlü sömürge devletleri kurmalarında kartografik gelişmeler
büyük katkılar sağlamıştır. XV. yüzyılda Vasco da Gama‟nın Hindistan‟a yaptığı ilk keşif
seyahatinden hemen sonra, Afrika‟nın ve Hindistan‟ı da içerecek şekilde güney Asya‟nın
konfigürasyonlarının mükemmel ya da mükemmele yakın kartografik tasvirlerinin Avrupa‟da
tedavüle çıkması, coğrafya ve kartografya tarihi açısından çok büyük bir olaydır. Bu
haritaların, Portekizli haritacılar tarafından Vasco da Gama‟nın topladığı ve beraberinde
getirdiği verilere dayanılarak yapıldığını dile getiren ve kabul gören görüşü aslında doğru
değildir. Zira bu görüş, bir yandan çok büyük bir yeryüzü parçasının mükemmel haritasının
yapılabilmesi için gerekli koşulların kelimenin tam anlamıyla görmemezlikten gelindiğini,
diğer yandan ise bu görüşün yanlışlığını gösteren birçok tarihi kanıtın tanınmadığını ifade
eder. Kartografik realitenin yanlış anlayışının bir örneği olarak, Vasco da Gama‟nın ilk
Hindistan seyahati dönüşü sonrasında tahminen 1502 dolayında yapıldığı sanılan sözde
“Cantino Haritası” anılabilir (Şekil 3).
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Şekil 3: Cantino Haritası’nda Afrika.
Kaynak: http://www.historytoday.com/interactive/alberto-cantinos-world-map (06.08.2016).

Şekil 3‟te yer alan Cantino Haritası‟nın günümüz haritalarıyla karşılaştırılması gösterir
ki Ekvator çizgisi ve her iki dönence daireleri tamamen doğru bir şekilde Afrika, Arap
Yarımadası ve Hindistan üzerinden geçirilmiştir. Afrika‟nın Ekvator üzerindeki doğu-batı
uzaklığı ve Ekvator ile Ümit Burnu arasındaki mesafe Cantino Haritası‟nda ve günümüz
haritasında hemen hemen aynıdır.
Avrupa‟da XIV. ve XV. yüzyılda yetkin olmayan sayısız dünya haritası doğdu. Elbette
bu haritaların hepsi orijinallerin değil, gerçekte birbirlerinin kopyalarıydı ve harita
yapımcılarının fantezilerinden bağımsız değillerdi. Bu haritaların en meşhurlarından biri
Venedik yakınlarındaki Murano‟da bulunan Kamadulensa Manastırı rahiplerinden Fra Mauro
(Arap Rahip) tarafından yapılmıştır. Fra Mauro bu haritayı Portekiz kralı V. Alfons (14331481)‟un talebi üzerine 1457-1459 yılları arasında çizmiştir. Fra Mauro‟nun haritasında yeni
olan unsur, önceki iki haritayla kıyaslandığında, Hazar Denizi‟nin oldukça kesin formudur
(Şekil 4a).

Şekil 4: Fra Mauro’nun Dünya (a) ve Leo Africanus’un Afrika haritaları (b).
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Kaynak: (a) Harley ve Woodward (1987: 12), (b) www.africamuseum.be/home/treasures/gastaldimap-may15n (21.11.2016).
Fra Mauro‟nun Dünya haritasında dikkat edilmesi gereken husus, kuzey-güney ekseninin

yaklaşık 70° batıya dönük olmasıdır. Çok büyük ihtimalle bu çeviriş, bir Hazar Denizi kısmi
haritasının temel alınan bir dünya haritasına eklenmesinin sonucudur. Şuna da işaret
edilmelidir ki, bu haritanın Arap tarzında güneyin yukarıya dönük çizilmiş olmasıdır. Ayrıca
yapılan son araştırmalar Atlantik isminin Arapça kökenli olduğuna dikkat çekmektedir (elBahr el-Muzlim-Karanlık Deniz). Ayrıca lejantta, bir Arap gemisinin doğudan Afrika‟nın
güney burnu üzerinden Karanlık Deniz‟e geçtiği ve çok da uygun olmayan koşullar altındaki
yolculukla 40 günde yaklaşık 2000 mil katettiği belirtilmektedir. Bu rivayette R. Hennig
“kültür tarihi bakımından çok önemli bir olgu” bulmaktadır: “Fra Mauro Arapların
rivayetlerine dayanarak 1420‟li yıllarda kuşku duymaksızın Afrika‟yı güneyden dolaşılabilir
olarak resmetmiştir”(Aktaran Sezgin, 1998: 1-83, 16-76). İslam dünyasında bilimin XVI.
yüzyılda hala yüksek seviyede bulunduğunu gösteren çok ilginç bir örneği deskriptif coğrafya
ekolünden verebiliriz. Bu örneği, Avrupa‟da Afrikalı Leo (Leo Africanus) olarak tanınan elḤasan bin Muḥammed el-Vezzan (doğumu yaklaşık 888/1483)‟dır. Fas (Fez) şehrinde
büyümüş ve eğitimini almış olan Granada doğumlu bu bilgin, diplomatik hizmetler yoluyla,
özellikle kuzey Afrika‟da olmak üzere birçok İslam ülkesini tanıyıp bir yazar olarak coğrafya
ve kartografya ile ilgileniyordu. İstanbul‟dan dönüş yolculuğunda Sicilyalı korsanların eline
esir düşmüş, Roma‟ya satılıp Papa X. Leo tarafından 6.1.1520 yılında bizzat Papa‟nın adıyla
Giovanni Leo olarak vaftiz edilmişti. Afrika coğrafyası dışında kuzey Afrikalı 30 bilginin
biyografilerini içeren diğer bir eser derledi. Haritalarında yer aldığı Afrika kitabını esaretinin
6. yılı olan 1526‟da İtalyanca olarak tamamladı (Şekil 4b). 935/1529 yılında Tunus‟a döndü
ve orada Müslüman olarak öldü. Söz konusu kitap dokuz bölümden oluşmaktadır. Eser,
Afrika‟nın fiziki ve beşeri özelliklerini işlemektedir. Leo Africanus‟un Afrika tasviri elİdrisi‟nin „Nuzhet el-Müştāḳ‟ı yanında, XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa‟da
Afrika‟nın beşeri coğrafyasının geliştirilmesi ve genişletilmesinde kullanılan en önemli
kaynaklardandır (Sezgin, 1998: 1-83, 16-76).
Yeni Çağda hiç şüphesiz Afrika, Asya ve Avrupa‟nın en güçlü devleti Osmanlı
Devleti‟ydi. Osmanlı Devleti‟nin Cezayir sahillerinde başlayan Kuzey Afrika‟daki varlığı kısa
zamanda 1516 ve 1517‟de Memlükler üzerine düzenlenen seferlerle bu devleti yıkmasının
ardından Tüm Kuzey Afrikayı kapsadı. Mısır ve Garp Ocakları adıyla da bilinen Cezayir,
Trablusgarp ve Tunus, eyaletler şeklinde idari birimlere dönüştü. Kızıldeniz‟in batı
sahillerinde ise Habeş eyaleti adıyla merkezi bugünkü Sudan devletinin Sevakin adası olan
beşinci bir eyalet daha kuruldu. Bu eyaletlerinin her birinin Osmanlı dönemindeki tarihi iyi
incelendiği takdirde Avrupa sömürgeciliğinin gerçek manada Afrika kıtasında yerleşmesinin
neden XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar, hatta XX. yüzyılın başına kadar sarktığı
anlaşılacaktır. Afrika‟da Osmanlı, kendisinden önceki hiçbir devlet gibi davranmamış,
Afrikalılara hükmetmemiş, bilakis onlara hizmet etmiştir. Anadolu insanını Afrika yerlilerinin
güvenliği için asırlarca seferber etmiştir. Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar kendi dillerini ve
dinlerini öğretmiş, Osmanlı ise hepsini kendi hallerine bırakmıştır. Aynı dönemde Osmanlı
Devleti‟nde Afrika haritalarının yer aldığı eserler de yazılmaya başlamıştır. Bu eserlerden biri
Piri Reis‟in Bahriye adlı eseridir. Denizcilere el kitabı olan Bahriye‟de metin, bölümlere
ayrılmış ve her bölümün sonuna anlatılan yörenin haritası yapılmıştır. Piri Reis, Bahriye‟de
Kuzey Afrika kıyılarındaki Cezayir, Becaye, Trablus, Tunus ve İskenderiye gibi Osmanlı
denizcilerinin iyi bildiği limanlara büyük yer vermiştir. Batı kaynaklı portolonlarda pek
rastlanmayan bu limanların tasvirleri ayrı bir değer taşır (Şekil 5a), (Sezgin, 1998: 1-83, 16256
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76). Piri Reis ve ondan sonraki dönemlerde çizilen Afrika haritalarının hiç biri Avrupalıların
haritaları gibi bir paylaşım, sömürge ya da zenginlik kaynaklarının işaretlendiği ekonomik
çıkar haritaları olmamıştır (Şekil 5b).

Şekil 5: Bahriye’de Trablusgarp portolanı (a) ve ayrı bir Osmanlı Dönemi Afrika Haritası (b).
Kaynak: Bahriye (a) ve https://unutulmasin.wordpress.com/2013/12/29/tarihe-yolculuk-2/osmanlininafrika-haritasi/ (b), (21.11.2016).

Bu dönemde, Avrupalılar yerli sultanların saraylarında tonlarca altın bulma hayaliyle
dolaşırken Osmanlı memurları bir görev ve hizmet bilinciyle hareket ediyor, bütün
uygulamalarında hak ve adaleti tesis etmek için çalışıyorlardı. Döneme ait bu tür
uygulamaların çok sayıda örneğini, arşiv belgeleri bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır.
Osmanlı Devleti Afrika‟nın ortasındaki Fizan‟da bir cami duvarı içinde bulunan miadı dolmuş
altın sikkelerini darphaneye göndermiş ve yenilerini mirasçılara teslim etmişti. Fransa ve
İngiltere ise aynı dönemde Müslüman sultanların saraylarında ne kadar altın ele
geçireceklerinin ince hesaplarını yapıyorlardı (Kavas, 2006: 75-84).
Sanayi Devrimi Sonrasında Kolonial Kartografya ve Afrika Haritaları: Türk Dil Kurumu
Sözlüğüne (1998) göre sömürgecilik, “genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri,
toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi,
müstemlekecilik, kolonyalizm” olarak tanımlanmıştır. “Gelişmekte olan ülkeler” tanımı ise
asıl olarak ekonomik anlamda gelişmemiş, gelir seviyesi düşük ve yetişmiş insan gücü
açısından da fakir ülkeleri tanımlar. Günümüzde bu tanımın kullanıldığı ülkelerin çoğu eski
sömürge ülkeleridir. Sömürge ülkelerinin harita tarihinin önemli bir bölümünü koloni
kartografyası ya da emperyal kartografya tarihi (colonial cartography-imperial cartography)
oluşturur (Pickles, 2006: 225-232).
Keşiflerle birlikte başlayan sömürge dönemi ve kolonial haritacılık, 1880 yılında
başlayarak I. Dünya Savaşı sonuna kadar devam eden ve “yeni sömürge dönemi” olarak
adlandırılan bir döneme girmiştir. Yeni sömürge döneminde emperyalist güçler Asya, Afrika
ve Latin Amerika‟da yer alan koloni ülkelerinde, ekonomik ve politik hedeflerine ulaşma,
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ülkeleri kontrol altında tutabilme ve kaynakları etkin kullanabilmeleri için yoğun olarak harita
çalışmaları yaptılar. Afrika Kıtası‟nın Batılı emperyalist devletlere keşif ve sömürü için ciddi
olarak açılması XVIII. yüzyıl sonlarına denk gelir. Batılılar, 1835 yılında Afrika‟nın kuzey
batısının büyük kısmının haritalanması işini gerçekleştirmişlerdir. Avrupa‟nın ünlü
kâşiflerinden David Livingstone, Güney Afrika ve Orta Afrika‟yı geçerek kıtanın bir
bölümünün haritalarını çıkardı (Smith, 1998: 4-121).
Deniz aşırı keşif, bilgi ve zenginliğe daima bir tür ulusal rekabet ayrıcalığıyla duyulan
ilgi, modern haritacılık teknolojilerini ve Avrupa dışında kalan toprakların
bölgeselleştirilmesini hızlandırdı. Bu bölgeselleştirmeler içinde en cesur olanı Papalığın 1494
yılında denizaşırı zenginliklere duyulan yayılmacı coşkuyu sınırlamak için denizaşırı İspanya
ve Portekiz krallıklarını hem sınırladığında hem de serbest bıraktığında yaşanmıştır. XIX.
yüzyılın sonlarına doğru haritacılığın bu paradigmasal söylemi hükümet ve bölge hakkındaki
stratejik düşünceleri öylesine şekillendirmişti ki sonradan düşünüldüğünde krallığın jeopolitik
uygulaması giderek daha kibirli bir haritacılık imgelemi olarak görüldü. Bu imgelem 18841885 yıllarında savaş patlak vermeden önce Afrika‟daki bölgelerin pazarlığını yapmak üzere
önde gelen Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Berlin Konferansı‟nda iş
başındaydı. Liderler, kıta haritasının etrafında toplanmış, mülkiyet olarak belirttikleri yerlerin
ve etki alanlarının sınırlarını çiziyorlardı. Afrika‟nın bu şekilde harita üzerinde bölgelere
ayrılması, harita çizimi ve krallıkların oluşturulmasını kaçınılmaz olarak birbirine bağlamış
oldu. Ancak bir harita üzerine çizgilerin çizilmesi haritacılığın emperyalizmi nasıl
ilerlettiğinin göstergelerinden yalnızca biridir. Haritalar, Avrupa‟nın egemenliğini uzak ve
bilinmeyen coğrafyalara genişletmek için farklı yöntemlerle kullanıldı (Pickles, 2006: 225237), (Şekil 6-7).

Şekil 6: Berlin Konferansı (a), Belçika Kralı Leopold’un, Afrika pastasını paylaştıran karikatürü (b).
Kaynak: http://www.dw.com/en/130-years-ago-carving-up-africa-in-berlin/a-18278894 (07.08.2016).

Pickles‟in açıklamalarına paralel olarak haritacılıktaki ilerlemeler aynı zamanda mekana
yönelik bilinmeyen, kestirilemeyen birçok durumun da artık bilinir, gözlemlenebilir olmasını
sağlamıştır. Diğer bir ifadeyle dünya artık bir duvara asılabilmekte, bir masaya serilebilmekte,
bir sayfaya sığdırılabilmekte, hatta avuç içine sıkıştırılabilmektedir. Böylece mekâna yönelik
bilgi ve verilerin elde edilmesi, güçler arasındaki rekabette bir üstünlük sağlamıştır. Bütün bu
gelişmelere bakıldığında Avrupa‟nın ekonomik ve askeri alanlarda diğer kıtalara olan
üstünlüğünde haritacılık alanındaki gelişmelerin ne denli önemli bir payının olduğu
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kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuç olarak görülmektedir. Denilebilir ki Batı, bugünkü
seviyesine kartografik gelişmeler ve sömürü sayesinde ulaşmıştır (Şekil 7).

Şekil 7: Afrika kıtasının sömürülmesi ve Batı’nın zenginleşmesini gösteren karto-karikatür
Kaynak: http://africa-in-maps.blogspot.com.tr/1970/01/blog-post.html (08.04.2017).

Afrika, çok kısa denilebilecek bir sürede paylaşıldı ve sömürgeleştirildi. 1870‟te ancak
onda biri sömürge iken, 1890‟da sömürge olmamış kısım yaklaşık onda bir
oranındaydı.2Denizcilikte ilerlemiş olan Avrupa ülkeleri, Afrika‟nın kıyı kesimlerine
yerleşmekle birlikte, iklim ve diğer doğa koşullarının güçlüğü nedeniyle kıtanın iç
kesimlerine ilerlemeye cesaret edemediler. Afrika‟nın iç bölgelerinin keşfedilmesinde Nil
Nehri önemli bir rol oynadı. Nil‟in kaynağına yapılan geziler, Afrika‟nın iç bölgelerinin
öğrenilmesini sağladı. Afrika‟nın keşfedilmesi, Avrupa devletlerinin kıyılarından iç bölgelere
hücumuna neden oldu.
İngiltere, Afrika‟nın paylaşımında en büyük payı aldı. 1815‟te Hollanda‟nın elinden
Güney Afrika‟daki Kap sömürgesini aldı. 1840‟larda Güney Afrika‟dan yukarılara çıkıp,
Oranj ve Transvaal topraklarını ele geçirdi. 1882‟de Mısır‟ı, 1884‟te Somali‟yi işgal etti.
1885-1895 arası Rhodesia (Rodezya), Nyasaland (Malavi), Kenya ve Uganda‟yı, 1896‟da
Sudan‟ı işgal etti. İngiltere, Gine Körfezi kıyılarını da ele geçirmek amacıyla 1787‟de Sierra
Leone‟yi, 1874‟te Altın Sahili, 1861‟de Lagos‟u ve 1900‟de Nigeria‟yı (Nijerya) işgal etti
(Harley, Woodward 1987: 372). Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, Cape Kolonisi‟ni 1652
yılında Doğu Hint Adalarına gidip gelen gemileri için bir durak olarak kurmuştu. Britanya,
Hollanda‟nın Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine koloninin Fransızların eline
geçmesini önlemek için 1795 yılında koloniyi işgal etti ve 1806 yılında Afrikaner (veya
Boer) yerleşimcileriyle birlikte resmen topraklarına kattı. 1820 yılından sonra artmaya
başlayan Britanya‟dan göç, Britanya hâkimiyetinden memnun olmayan çok sayıda Afrikaneri
1830‟lu yıllarda ve 1840‟lı yılların başlarındaki süreçte kuzeye göç edip çoğunlukla kısa süre
yaşayabilen kendi cumhuriyetlerini kurmaya itti (Smith, 1998: 4-121). Bu süreçte
göçmenlerle Güney Afrika ve Sotholar ile Zuluların, genişlemeye ilişkin kendi planları olan
Britanyalılar arasında sıkça çatışmalar yaşandı. Sonuç olarak Boerler daha uzun ömürlü iki
cumhuriyet kurdu: Güney Afrika Cumhuriyeti veya diğer adıyla Transvaal Cumhuriyeti
2

Bütün bu işgal ve sömürü çalışmalarının sonucu olarak 30. 370 milyon kilometrekare olan Afrika Kıtası‟nın
Etiyopya dışında kalan bütün toprakları (% 93) kolonileştirilmiştir (Şekil 9).
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(1852-77; 1881-1902) ve Oranj Bağımsız Devleti (1854-1902). 1902 yılında Britanya 18991902 yıllarındaki II. Boer Savaşı‟nın sonucu olarak iki devleti de işgal etti (Owen, 1996: 168,
186, 243).
Aşağı Kongo Nehri‟nde Fransa, Belçika ve Portekiz‟in faaliyetlerinin tropikal Afrika‟ya
Britanya‟nın sistemli bir şekilde nüfuz etmesini tehlikeye atmasından dolayı 1884-85
yıllarındaki Berlin Konferansı Avrupa'daki güçler arasında “Afrika Yarışı” olarak
adlandırılan rekabeti düzenlemek amacıyla topraklar üzerindeki iddiaların uluslararası olarak
tanınması için „fiili işgal‟i kriter olarak belirledi. Yarış 1890'larda da devam etti ve
Britanya‟nın 1885 yılında aldığı Sudan‟dan geri çekilme kararını gözden geçirmesine neden
oldu. Britanyalı ve Mısırlı birliklerden oluşan bir askeri güç, 1896 yılında Mahdist Savaşı‟nda
Mahdist birliklerini yendi ve 1898 yılında Faşo‟daki bir Fransız işgal denemesini püskürttü.
Sudan, kâğıt üzerinde bir Britanya-Mısır kondominiyumu3 yapıldı. Ama gerçekte bir Britanya
sömürgesi haline geldi (Vandervort, 1998: 169–183). Güney ve doğu Afrika‟da Britanya‟nın
kazandığı topraklar, Britanya‟nın Afrika‟daki genişlemesinin öncülerinden olan Cecil
Rhodes‟un Cape‟den Kahire‟ye fikri, stratejik öneme sahip Süveyş Kanalı‟yla maden
açısından zengin olan Güney Afrika‟yı birbirine bağlayan bir demiryolu ve telgraf hattı
yapılması için baskı yapmasına yol açtı. Rhodes, 1888 yılında sahibi olduğu Biritanya Güney
Afrika Şirketi ile günümüzde Zambiya ve Zimbabve‟yi oluşturan, o dönem kendi adından yola
çıkılarak “Rodezya” olarak adlandırılan bölgeyi işgal ve ilhak etti. Birleşik Krallık,
Almanya‟nın II. Dünya Savaşı‟nda yenilmesiyle Doğu Afrika‟daki Alman sömürgelernini de
ele geçirdi. Böylece Rhodes Colossus ile temsil edilen sol ayağının Kahire, sağ ayağının
Güney Afrika Cape‟de olduğu Cape‟den Kahire‟ye fikri fiziki olarak gerçekleşmiş oldu (Şekil
8-9), (Owen, 1996: 168, 186, 243).

3

Kondominiyum: Uluslararası hukuka göre iki bağımsız ülkenin eşit haklara sahip olduğu bir bölge. Ya da
birlikte yönetim; örneğin bir bölgeyi iki veya daha fazla ülkenin yönetmesi durumu.
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Şekil 8: Cecil Rhodes’un Cape Down’dan Kahire’ye demiryolu ve telgraf hattı planını ilan ettikten
sonra çizilen karikatürü, 10 Aralık 1892.
Kaynak: https://scholarblogs.emory.edu/postcolonialstudies/2014/06/19/rhodes-cecil/ (09.08.2016).

Fransa: Afrika‟nın paylaşımına 1830‟da Cezayir‟i işgal ederek başladı. 1881‟de
Tunus‟u işgal etti. 1880‟lerde Senegal‟den başlayarak Moritanya, Mali, Nijer, Çad ve
Gabon‟u, 1896‟da Madagaskar‟ı, 1911 ‟de Fas‟ı ele geçirdi. Fransızlar Afrika‟nın batısı
üstünde hâkimiyet kurmuşlardır. Ana amaçları bölgedeki zencileri birbirinden ayırmaktı. Bu
yolla birçok zenci kabilesi birbiriyle konuşamayacak duruma getirilmiştir. Ayrıca Misyonerler
aracılığıyla Hıristiyanlık kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Bugün Batı Afrika‟daki birçok
devletin resmi dili Fransızcadır. Fransız Sömürge İmparatorluğu, XIX. ve XX. yüzyılda
Britanya İmparatorluğu‟nun ardından dünyanın ikinci büyük sömürge imparatorluğu oldu.
Fransız Sömürge İmparatorluğu‟nun yüzölçümü, anavatan ile birlikte 1900 ile 1930 yılları
arasında 13.000.000 km²‟ye ulaştı. Bu büyüklük dünyadaki karaların toplam yüzölçümünün
% 8,7‟siydi (Şekil 9).

Şekil 9: Berlin Konferansı’dan sonra Afrika.
Kaynak: http://open.lib.umn.edu/worldgeography/chapter/7-1-introducing-the-realm/
(23.06.2016).

Şekil 9‟da görüldüğü gibi Almanya, 1884‟te Doğu Afrika‟yı (Tanzanya), Güney Batı
Afrika‟yı (Namibia), Gine Körfezi‟nde Togo ve Kamerun‟u ele geçirdi. İspanya, 1884‟te Rio
de Oro‟yo (İspanyol Sahrası) ele geçirdi. Portekiz, Coğrafi Keşifler sırasında Afrika‟nın
doğusunda Mozambik‟i, 1885‟te Afrika‟nın batısında Angola‟yı ele geçirdi. İtalya, 1882‟de
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Eritre‟yi, 1889‟da Somali‟yi ve 1912‟de Trablusgarb‟ı ele geçirdi. Belçika ise 1885‟te
günümüzdeki adı Zaire olan Belçika Kongosu‟nu ele geçirdi. Henry Morton Stanley, Belçika
Kralı II. Leopold‟un destegiyle Kongo‟da araştırmalar yaptı. Amacı Kongo‟yu Belçika
sömürgesi haline getirmektir. 1876 yılında Belçika Kralı II. Leopold, Uluslararası Afrika
Birliği‟ni kurdu ve 2.300.000 kilometrekarelik Kongo bölgesinin hâkimiyetini ele geçirdi
(Şekil 9), (http://open.lib.umn.edu/worldgeography/chapter/7-1-introducing-the-realm/ 23.06.2016).
Afrika Kıtası üzerinde, XIX. yüzyılda süren otorite savaşı ve “paylaşım” sürecinde
Berlin Konferansı (1884-1885) sırasında, emperyalist güçler tarafından etki alanları
belirlenmiş ve Afrika ülkelerinin “sınırları çizilmiştir”. Berlin Konferansında haritaların rolü
büyüktür. Başlarda kontrolsüz olan sömürgecilik, Berlin Konferansı gibi çalışmalarla
emperyalist güçler tarafından kontrol altına alınıp güya bir denge ve adaletli paylaşım
kurulmaya çalışılsa da, bunda başarılı olunamamış ve bu dengesiz paylaşım I. Dünya
Savaşı‟nın çıkmasında önde gelen sebeplerden olmuştur.
Afrika ülkelerinin sınırlarının oluşma sürecinde yöntem olarak kıta haritası üzerinde
yapılan çizimlerde bölgelerin içinde bulundukları sosyal, tarihi, dini ve ırk yapıları göz ardı
edilmiştir. Masa basında çizilen sınır haritalarının oluşmasında etkin ve belirleyici ölçütler;
jeopolitik ve dini etki alanlarının sömürgeciler arasında dil dağılımı ve ekonomik kaynakların
dengeli bir biçimde “paylaşılması” olmuştur. Gerçek, toprak ve insanlar üzerinde oynanan bir
oyuna dönüşmüştür. Bu süreç sonrasında oluşan sınırlar, geri dönülmesi neredeyse imkansız
yanlışlara sebebiyet vermiş ve günümüz Afrika‟sında hala devam eden kabile savaşlarına
kadar varan büyük toplumsal ve politik sorunlara yol açmıştır. Örneğin, Namibya‟nın, Angola
ve Botsvana arasında kalan koridor şeklindeki Caprivi Parçası‟nın (Caprivi Strip)
oluşturulmasındaki amaç, Almanya‟nın kolonisi Zambiya‟yı tek bir sınırla Namibya‟ya
bağlamak ve kaynakları kısa yoldan denize ulaştırmaktan öte bir şey değildir. Ancak
ekonomik ya da politik amaçların dışında başka sebepler de bu ülkelerin sınırlarının
kararlaştırılmasında etkili olmuştur. Bunlardan en ilginci Kraliçe Victoria‟nın Almanya ve
İngiltere kolonilerinin arasında bulunan ve Afrika‟nın en yüksek zirvesine sahip olan
Klimanjero Dağı‟nın, büyük oğlu III. Kaiser Wilhelm‟in doğum günü hediyesi olarak
Almanya sömürgesi olan Tanzanya sınırı içine dâhil etme kararını vermesidir. Bu dönemde
Kolonial kartografya çalışmalarının amaçları arasında yalnızca sömürge sürecinde ortaya
çıkan politik haritaların hazırlanması yoktu. Aynı zamanda tamamen teknik amaçlı olması,
ülke kaynaklarının kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, yatırımların planlanması, askeri
vb. amaçlara yönelik olarak topografik haritaların hazırlanmasını içeriyor olmasıydı
(http://open.lib.umn.edu/worldgeography/chapter/7-1-introducing-the-realm/ 23.06.2016).
Afrika kıtasının Avrupalı güçler tarafından paylaşılması sürecinde Osmanlı devlet
adamları ve Anadolu‟dan gönüllü giden Mustafa Kemal Bey, Enver Bey ve Nuri Bey gibi çok
sayıda Türk subayı daima yerlilerin yanında yer aldılar. Sömürgeciliği peşinen
kabullenmedikleri gibi kıtadaki son cepheleri konumundaki bugünkü Libya topraklarında
Trablusgarp, Bingazi, Derne ve Tobruk‟ta İtalyanlar‟a karşı (Resim 2), Çad ve Nijer‟in kuzey
bölgelerinde ise Fransızlar‟a karşı da savaşarak çekilildiler (Kavas, 2006: 75-84).
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Resim 2: Derne’de Mustafa Kemal (sol iki), Enver (sol üç) ve Nuri (sağ iki) beyler
Kaynak: http://paradoxfan.com/forum/index.php?topic=24987.0 (23.05.2017).

XX. ve XXI. Yüzyılda Afrika ve Yeni Sömürgecilik: Afrika‟da XX. ve XXI. yüzyılın ilk 16
yılındaki durum XIX. yüzyıldaki durumundan farklı bir durum arz etmemektedir. Avrupalılar,
artan bağımsızlık isteklerine karşı akıllıca çözümler bulmak ve maliyetleri azaltmak için
yukarıda kısaca değinilen yeni sömürgecilik anlayışını uygulamaya devam ettiler. Yeni
sömürgecilik, Avrupa‟nın Afrika kıtasını doğrudan askeri ve siyasi bakımdan idare etmekten
vazgeçerek daha ziyade iktisadi ve ticari menfaatlerini gözetecek şekilde bağımsızlık sonrası
kurduğu düzendir (Kavas, 2006: 75-84). Diğer bir ifadeyle Afrika‟daki geniş toprakların
küçük devletler kurularak bölünüp parçalanmasıdır (Şekil 9).
Yeni sömürgecilik; görünüşte bağımsız olan bir memleketin ekonomik işlerinin,
maliyesinin, iç ve dış politikalarının Avrupalı sömürgeci devletler tarafından dışarıdan
yönetilmesidir (Tandoğan, 2013: 5-123). Nkrumah‟ın tanımıyla yeni sömürgecilik, “yeni
sömürgeci devletin eski sömürgesine, onu bir müşteri-devlet haline getirip politika dışı
yollarla kontrol altına alabilmek için bir çeşit egemenlik tanıdığı yalancı bir bağımsızlıktır.
Böylece Afrika‟da bağımsızlığını kazanan eski sömürgelerden hiçbiri kendi halinde
yaşayamayacağı gibi, kendi başlarına herhangi bir kalkınma dahi sağlayamayacaktı. Sonuçta
mevcut yapılarını korumak ve iç güvenliğini sağlamak için eski sömürgeci devlete mahkûm
kalmak zorunda bırakıldılar. İktisadi yapıları tamamen önceki yönetimin menfaatlerine bağlı
olacak şekilde düzenlendi. Kat edilen uzun süreçte keşiflerin; uzak ülkelerin kaynaklarına
ulaşma, belgeleme ve paylaşma hedefinin Avrupa‟da devletlerin hedefi olmaktan öteye geçip;
şirketlerin ve çalışanlarının (mühendisler, rehberler, taşımacılar vb.) da hedefi haline gelince
sömürülecek ülkelerin haritalarına ihtiyaç duyan kitlenin de profili değişmiş, bir başka deyişle
biraz daha halka inmiştir. Böylelikle haritaya olan ihtiyaç sömürge dönemi sonrası da
durmamış ve artarak devam etmiştir. Bu sayede Avrupalı şirketler, daha once tespit edilmiş
olan zenginlik kaynaklarına ulaşmak için devletlerinin de desteğiyle yoksul ve bağımlı Afrika
devletlerinden çok uzun sureli işletme imtiyazları elde etmişlerdir. Böylece kaynaklar,
neredeyse maliyetsiz olarak Avrupa ve Kuzey Amerika‟ya akmaya devam etmiştir (Nkrumah,
1965: 1-33). Mesela Kuzey Afrika‟da Osmanlı idaresinden koparılan Cezayir bu uygulamanın
dışında tutuldu. Fransa‟nın uyguladığı sömürge siyaseti, haliyle diğer sömürgelerinden
tamamen farklı olup buraya kısa zamanda yüz binlerce Fransız vatandaşı yerleştirildi. Hatta
Fransa, Osmanlı memleketlerinde tramvay hattı gibi bazı müesseseler inşa etmek üzere
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bulunmalarının verdiği imkânlarla Senegal, Cezayir ve Tunus gibi Afrika‟nın stratejik
noktalarındaki bazı mahallelere yerleşerek ve buralarda nüfuzlarını genişleterek kalmak
emelindeydiler. Bunun için kendi topraklarından kovduğu ruhban cemiyetinin kilise ve
manastır inşasını teşvik ederek buralara hem şekil ve hayat hem de tarz bakımından bir
Fransız şehri manzarası kazandırmak istiyordu. Bunu yüzyıllardır buralara hükmeden
Osmanlı Devleti yapmamıştı. Bu tablo Osmanlının fethettiği yerlere sömürge amaçlı
gitmediğinin de ispatıydı (Tandoğan, 2013: 5-12).
Yeni sömürgecilik anlayışına, genelde Batılı devletlerin ancak özelde Fransa‟nın
uygulamalarına verilebilecek bir başka örnek de elleriyle kurdukları Afrika‟daki eski
kolonilerindeki diktatörlük rejimlerini desteklemeleriydi. Fransa, sömürge sonrası ülkelere
gelişme yardımı adı altında yeni sömürgeciliği yerleştirmekte, ülke içi yozlaşmayı ve silah
ticaretine destek vermekteydi. Ayrıca Fransa eski kolonilerinin bağımsızlıklarını kabul ediyor
görünse de o ülkelerin bazılarından hiç çekilmemiş, Gabon, Senegal ve Cibuti‟de askeri
üslerini muhafaza etmişti. Bu sayede Fransa, 1960‟larda bağımsızlıklarını kazanan Gabon,
Senegal, Fildişi Kıyısı, Çad, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi eski kolonilerine 30 kez
askeri müdahalede bulunmuştu. Diğerlerinin yöntemleri de bunlardan farklı değildi
(Nkrumah, 1965: 1-33).
SONUÇ
Sonuç olarak Afrika XV. yüzyıldan XX. yüzyılın neredeyse son çeyreğine kadar
aralıksız sömürülmüştür. Batılılar, sömürgelerini belirlemek ve belgelemek için tarihe
paylaşım ve utanç kongreleri olarak geçecek olan kongreler düzenlemişler, yoğun bir
haritalama çabası içine girmişler, hazırlanan haritalar üzerinde ve masa başında koca bir kıtayı
paylaşmışlardır. Bu çabanın bir sonucu olarak ortaya çıkan dönemin kartografik çalışmaları,
kolonial ya da emperyal kartografyayı oluşturmuştur. Afrika‟nın hem insan hem de yeraltı ve
yerüstü kaynakları bakımından acımasızca sömürülüşü yüzyıllar boyunca devam etmiş,
direnen devlet ve kabileler katliam ve soykırıma uğratılmış, adeta yok edilmiştir. XX. yüzyılın
son çeyreğinde sözde bağımsız olan yoksul Afrika ülkeleri küreselleşmeyle birlikte ucuz iş
gücü, hammadde ve gelişmekte olan pazarlar durumuna getirilmiş, sömürü başka bir boyutta
fakat şiddetini hiç kaybetmeden devam etmiştir. Batılılar, bunu sağlamak için, türlü oyunlarla
ülkeleri istikrarsızlaştırmış, günümüzde de devam eden terör ve iç savaş bataklığına çekmiştir.
Buna karşın Türkler tarihin hiçbir döneminde fetih hareketlerini ekonomik çıkarlar uğruna
yapmamışlar ve bu amaçla haritalar çizmemişlerdir. Batılı sömürgecilerin zulmünden
kurtardıkları Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini imar etmişler, gittikleri her yere adalet ve
nizam götürmüşler, oraları medeniyetle tanıştırmışlardır. Katlimların ve sömürünün izlerini
adil yönetimleriyle yok etmeye çalışmışlar, çekilmek zorunda kaldıkları Afrika ülkelerini göz
yaşları içinde terk etmişlerdir. Tarih ve coğrafya, Türklerin ve Batılıların Afrika‟ya olan
ilgilerinin ve yaptıklarının/yapmakta olduklarının tanığıdır.
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ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN ŞİİRİNDE ULUSAL TARİH
Tevfik Abdulhasanlı*
ÖZET
Azerbaycan edebiyatında tarihî konular her zaman önemli yer tutmuştur. Günümüzün bir kısım sorunlarını
şairlerimiz geçmişimize dayanarak, geçmişin aynasında yansıtmaya çalışmışlar.
Şiirimizde ulusal değerler, tarihin öğüt dersleri, tarihi kahramanlar, onların yaptıkları büyük işler, önemli tarihsel
olayların halkın kaderinde bıraktığı izler gibi konular yer almaktadır.
Güneyle bağlı yasak kısmen kaldırıldığından Azerbaycan‟ın eski tarihi, üzerine gerçeği yazmak imkansızdı.
“Güney” konusunun yasaktan kurtulmasıyla kendi ufuklarını genişleten politik şiir giderek daha da
zenginleşmeye başladı. Millî – tarihî hafıza ve günümüzün gerçekleri arasındakı yoğun manevî – ahlakî,
psikolojik – genetik bağlantı şiirin önünde ufuklar açmış oldu. Özellikle de 80‟li yılların ikinci yarısından
itibaren tarihimize karşı itiraz ve halkın kendi tarihini tam gerçekleriyle bilmek hukukunun saptanması gibi
konular politik şiirin ana motiflerini teşkil etmekteydi.
Çalışmanın amacı, önemli politik konulardan biri olan Azerbaycan‟ın Güney ve Kuzey Azerbaycan‟a
parçalanması konusu üzerinden II. Dünya Savaşı sonrası yasak kaldırıldığında bu yazar ve şairlerimiz için
önemli bir konu olduğunu göstermek. Bu adım ile Sovyet rejimin Doğu ülkelerine, özellikle de İran‟a karşı
politik tutumuyla ilgili olsa da, edebiyata “parçalanmış Azerbaycan” konusunu gündeme getirme imkanı
sağlamış olduğunu açıklamak.
Sonuç olarak, geçen yüzyılın 30 – 40‟lı yıllarındaki şiirden farklı olarak 70 – 90‟lı yıllarda yazılmış şiirlerde bu
konunun dışsal etkene dönüşmesi edebiyatımızda milli kendine dönüş duygusunun güçlenmesine bağlı olduğu
görülmektedir. Tüm bunlar bir daha çağdaş politik şiirde millî- manevî konularda şiirlerin yazılması ve
yayınlanmasının halkın gerçek tarihinin ortaya çıkarılması için önemli rol oynadığını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Çağdaş şiir, ulusal tarih, politik konular, Sovyet dönemi.
NATIONAL HISTORY IN CONTEMPORARY AZERBAIJAN POETRY
ABSTRACT
In Azerbaijani literature, historical issues have always been important. Our poets have tried to reflect some of
today's problems at the same time based on our past.
We are talking about national values, historical teaching lessons, historical heroes, great works they do, traces of
important historical events left in the fate of the people. It was impossible to write the truth on the old history of
Azerbaijan, since the ban on the south was partially removed. The political poetry, expanding its horizons with
the liberation of the "southern" issue, has begun to become more and more enriched. The intense spiritual moral, psychological - genetic connection between the national - historical memory and the realities of today has
opened horizons in front of poetry. Especially since the second half of the 80's, objections to our history and the
determination of the people to know their history with full realities constituted the main motifs of political
poetry.
Purpose of the study, on the issue of the fragmentation of Azerbaijan, one of the important political issues, to
South and North Azerbaijan II. It was an important issue for our writers and poets when the ban after World War
II was lifted. This step gave the Soviet regime the opportunity to bring the issue of "fragmented Azerbaijan" to
the agenda, even though it is related to the political stance against the Eastern countries, especially Iran.
As a result, unlike poems in the 30s and 40s of the last century, in poems written in the 70s and 90s, the
transformation of this subject into an external influence depends on the strengthening of the feeling of return to
the national self in our literature. All this shows that in the contemporary political poetry, the writing and
publishing of poems in national-spiritual matters plays an important role in revealing the true history of the
people.
Keywords: Contemporary poetry, national history, political issues, Soviet period.
*

Prof. Dr., Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC),
abdulhasanli55@mail.ru, Azerbaycan-Bakü

Azərbaycan Dili Bölüm Başkanı, eümail:

267

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

GİRİŞ
Şiirimizde tarihsel konular her zaman önemli yer tutmuştur. Günümüzün bir kısım
sorunlarını şairlerimiz geçmişimize dayanarak, geçmişin aynasında yansıtmaya çalışmışlar.
Azerbaycan şiirinde ulusal değerler, tarihin öğüt dersleri, tarihi kahramanlar, onların
yaptıkları büyük işler, önemli tarihsel olayların halkın kaderinde bıraktığı izler gibi konular
yer almaktadır.
Sovyetler döneminde, özellikle de Sovyet egemenliğinin ilk aşamalarında (20-30΄lu ve
40‟lı yıllarda) genel olarak politik konularda yazmanın ne kadar zor olduğunu vurgulamamız
gerekir. O dönemlerde politik şiirin yazılma olanakları, konu alanı çok kısıtlıydı, şiir Bolşevik
devriminin aşamaları, devrimin kahramanları ve sınıfı ideolojik savaşlar gibi dar konu
çerçevesine sığdırılmaktaydı. Politik şiirde çağdaş konular yine de Sovyet kuruluşunu
övmekten ibaretti. O zamanın politik şiirinin durumunu anlamak için dönemin sosyal–manevî
ortam bütününü göz önünde bulundurmak gerekir.
Fakat mevcut tüm yasaklara rağmen edebiyat, ayrıca şiir, özellikle de politik şiir
Sovyet döneminde (60΄lardan sonra) gelişmekte devam etti: tarihi konulara konulan
“yasaklar” kaldırıldıkça, bu konularda hayatın problemine dönüşmüş yeni yeni eserler
yazılmaya başladı.
Tabii ki, tarihsel konularda ciddi, büyük eserler sadece şiir türünde kaleme
alınmaktaydı. Bunun yanı sıra ilgiyi ve dikkati çeken şiirler de yazılmakta ve sayısı giderek
artmaktaydı.
AZERBAYCAN ŞİİRİNDE ULUSAL TARİH
Önemli politik konulardan biri olan Azerbaycan‟ın Güney ve Kuzey Azerbaycan‟a
bölünmesi konusu ile birlikte II. Dünya Savaşı sonrası politik şiir yasağı kaldırıldı. Bu adım
Sovyet rejimin Doğu ülkelerine, özellikle de İran‟a karşı politik tutumunun değişmesiyle
ilgiliydi ve oldukça pragmatik bir nitelik taşıyordu. Ancak her şeye rağmen bu olay şair ve
yazarlara “parçalanmış Azerbaycan” konusunu gündeme getirme ve milli birlik düşüncesini
aşılama imkânı sağlamış oldu. Sanat adamları bu imkânı gereğince kullanabildiler. Böylece,
politik şiirde “Güney” konusu yer aldı ve bu konuda birçok eser yazıldı.
Süleyman Rüstem‟in Güney‟e bağlı şiirlerinin toplandığı “İki Sahil” (1954) isimli
kitabı Devlet Ödülü aldıktan sonra şiirde Güney konusu daha da yaygınlaştı. Ancak, Güney‟e
bağlı yasak tam değil, kısmen kaldırıldığından Azerbaycan‟ın eski tarihi, onun ikiye
parçalanması üzerine gerçeği yazmak veya söylemek imkansızdı. Azerbaycan tarihinin halk
için en hazin olaylarından olan “Gülüstan Anlaşması”na bağlı, farklı bir düşünceyi ifade eden
edebiyat örneği gibi ortaya çıkan yegâne bir eser vardır. Bu da 1959 yılında Bahtiyar
Vahapzade‟nin yazdığı ve bugün diller ezberi olan “Gülüstan” manzumesiydi. Manzume o
zaman yayınlanmasa da, aydınlar arasında ün kazanarak, elyazması ellerde dolaşmaktaydı
(Eser yalnız 80‟lerin sonuna doğru ışık yüzü görebildi). Manzumede şair büyük cesaretle o
tarihi cinayeti yapmakla bir milleti, bir memleketi ikiye ayıranları suçluyor, onların şerefsiz
hareketlerini açığa vurarak, kendilerini lânetliyordu:
Necə ayırdınız dırnağı ətdən,
Ürəyi bədəndən, canı cəsəddən?
Axı kim bu haqqı vermişdir sizə,
Sizi kim çağırmış Vətənimizə?
Neçə vaxt səngərdə hey ulaşdılar,
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Gülüstan kəndində sövdələşdilər,
Bir ölkə ikiyə ayrılsın deyə!
Vatanın zor gücüne bölündüğü o dehşetli, hazin günde şairin hayallerine göre tüm
ulularımızın, yenilmez kahramanlarımızın ruhları feryat koparırmış:
Göy də guruldamış deyirlər o gün,
Çölləri, düzləri buludlar sarmış.
O göy gurultusu ulu Babəkin
Ruhuymuş, hönkürüb, fəryad qoparmış.
Vahapzade halkın tarihinde ebediyen matem, ayrılık, hasret günü gibi anılan
“Gülüstan anlaşması”nın yapıldığı o müthiş günü daha sonraları da şiirlerinde çok kez
hatırlayarak suçluları lânetle damgalamıştır. Milleti rezil eden bu anlaşmanın 150 yılıyla ilgili
yazdığı bir şiirinde şair yakına yakına halkın faciasını kendisine “bayram” gibi
sunduklarından söz ediyor:
Tapdamaqmı olar haqqı bu qədər?
Yüz əlli ildir ki, soyurlar bizi.
Bu heç.
Bizə bayram elətdirirlər
Tarixdə ən böyük faciəmizi.
Vətəni satmışıq… Buna yanmıram,
Ağır bir qədərlə üzbəüz olduq.
Ona yanıram ki, o gün, bu bədnam
Alverin dəllalı özümüz olduq.
Azerbaycan tarihinin bu hazin dönemiyle ilgili eserlerin hepsinde halkın bölünmezliği,
er geç birleşeceği ilkesi, hasret ve keder duygusu yansıtılmıştır. Güney konusu bugün de
bütün Azerbaycan şairlerinin kendilerine yakın bulduğu bir konu olarak kalmakta devam
etmektedir.
Güney konusunun Azerbaycan‟ın bölünmesi, parçalanması tarihinin bütün Azerbaycan
şairleri için düşündürücü bir konu olarak kaldığını vurguladık. Bu konuda yazan şairler
arasında şüphesiz ki, aslında Araz‟ın öte yakasından olup da, bu yakasında oturan Balaş
Azeroğlu, Ali Tude, Medine Gülgün, Söhrap Tahir gibi şairlerin „Hasret şiirleri‟ önemli yer
tutmaktadır. Onların yaratıcılıklarında bu konu doğal sebeplerden, hem de kişisel, içten gelen
duyguların yansıması olarak ortaya çıkmaktadır ve şiirde kendine özgün eğilim, hat
oluşturmuş bulunuyor. “Güney” konusunun yasaktan kurtulmasıyla kendi ufuklarını
genişleten politik şiir giderek daha da zenginleşmeye başladı. Millî – tarihî hafıza ve
günümüzün gerçekleri arasındaki yoğun manevî – ahlakî, psikolojik – genetik ilişki, bağlantı
aramak şiirin önünde yeni yeni yollar ve ufuklar açmış oldu. 60‟lı yıllardan itibaren ve
özellikle de 80‟li yılların ikinci yarısından tarihe karşı itiraz ve halkın kendi tarihini tam
gerçeğiyle bilmek hukukunun saptanması gibi konular politik şiirin ana motiflerini teşkil
etmekteydi.
İmparatorluğun esareti, ulusal tarihe Sovyet ideolojisinin nihilist münasebeti
döneminde halkın kendi milli hafızasından uzak tutulması, soy kökünün, aslının
unutturulması büyük bir felâket olarak her zaman şairlerin endişesine neden olmuştur. Halk
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şairi Bahtiyar Vahapzade daha 1977 yılında yazdığı „Tarih‟ isimli şiirinde (bu şiir 1993
yılında yayınlandı) bu ağrılı problemi çok güzel şekilde ifade etmiştir:
Bizi ayırdılar mənliyimizdən,
Millət kökdən qopan bir ağac oldu.
Süzüldü yad səsi ös neyimizdən,
Keçmişin üzünə indim ağ oldu.
Hələ unuduldu Quran da, din də,
Keçib gəldiyimiz yollar danıldı,
Əridik özgələr, yadlar içində,
Hünərli, zəfərli illər danıldı.
Tarixdir hər daşın, qayanın yaşı,
Tarixlə bağlıdır insan yurduna.
Yox isə bir xalqın tarix yaddaşı,
Vətən də quruca torpaqdır ona.
Vatanın insan için sadece kuru topraktan ibaret olmaması için tarihin, milli hafızanın,
kan ve gen hafızasının sosyal – felsefî anlamını, önemini anlatan şair bunu hem de manevî –
ahlakî kategori olarak ele almaktadır. Tarihi tahrif etmekle sakat hale getirilen, yalanlar ve
sahteliklerle doldurulan, gerçek geçmişinden ayrılan bir halk, “millet” değilse, bu millete
mensup herkes aslından, kökünden habersiz bir vücut, anlamı ve muhteviyatı olmayan bir
insandır.
Vahapzade‟nin şiirlerinin büyük bir kısmında okurlara iletmek istediği temel fikir
bundan ibarettir. Şair milletin bugünü ve yarını, insanların manevî – ahlakî bütünlüğü için
tarihin, tarihî hafızanın yerini hiç bir şeyin tutamayacağına emin olduğu içindir ki,
sömürgecilik yıllarında halkın tarihinin sahte hale getirilmesine karşı tüm ruhuyla itiraz
ediyor.
Totaliter Sovyet rejimi döneminde yazdığı, fakat o zaman yayınlatamadığı “Örümcek
Ağ Ördü” şiirinde kendi hiddet ve öfkesini açıkça belirtir:
Tariximiz dağıldı,
Uydurma tarix ilə kimliyimiz anıldı –
Öz kökünü bilməyən gözüküllü bir millət
Zamanın yollarında hər addımda yanıldı.
Uydurma tarix bizi anamızdan ayırıb,
Yad anadan alınmış bələkdə qundaqladı.
Özülümüz laxladı.
Bu xalqın tarixini düz bildirən, düz yazan
Tarix kitablarında hörümçək tor bağladı.
Şair milli tarihini, kan ve gen hafızasını kaybetmiş bir halkın artık kendi önceki
haysiyet, gurur ve şerefini koruyamaz hale geldiğini, miskinleşerek esaret, zülüm ve her türlü
hakarete bile tahammül etmek ve şerefsiz ömür sürmek zorunda kaldığını göstererek bu türlü
manevi aşınmalardan acı acı şikayet ederek şöyle yazıyordu:
Cəsur keçmişimizdən üzüldü əllərimiz,
Şərəf bildik özgəyə qul olmağı yoxsa biz?
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Hər cürə zülmü udduq,
Köləliyi qazanıb, kişiliyi unutduq.
Vicdan, düzlük, həqiqət sürgün oldu bu yerdə,
Yaltaqlıq və xəyanət silahını yağladı.
Cəsarət qılıncının ağzı düşdü kəsərdən,
Qəbzəsində, qınında hörümçək tor bağladı.
Dilimiz yasaq oldu.
Ruhumuz qəlbimizdə əbədi dustaq oldu.
… Biz beləcə yaşadıq, yaşamadıq, süründük,
Əməlimizdə deyil, sözümüzdə göründük.
Geçmişin unutulması, unutturulması, şaire göre öyle büyük bir facia ki, bu faciayı
yaşayan halkı, onun her bir evladını manevi açıdan kör yapar, tüm ahlaki değerler ve kriterler
karıştırılır, millet ve kişi gururunu kaybeder, onuru ayaklar altında çiğnenir. Bu meselenin
sadece bir tarafıdır. Unutkanlık, kendi geçmişini, tarihin öğüt derslerini unutmak, zaman
geçtikçe o halkı yeni yeni felâketlere, facialara sürükler. Son on yılda halkın yaşadığı
çekilmez acıların başlıca sebeplerinden biri de bu unutkanlık, tarihe sırt çevirmedir. Bu
gerçeği bugün milletimizi temsil eden her bir kesin doğrulayacağı kanısındayız.
Şair Bahtiyar Vahapzade faciaların daha başından bu gerçeği tüm çıplaklığıyla halka
beyan etmiştir. Azerbaycan halkının ünlü toplum adamlarından biri olan Ömer Faik
Nemanzade‟nin anısına yazdığı „Unutkanlık‟ adlı şiirinde sinsi ve hilekâr komşularımızın bize
karşı tarihte defalarca türettikleri kanlı cinayetlerini, ihanetlerini bağışlanmaz hata
zannediyor:
Ömər bəy, hər sözün haydı, haraydı,
Deyilib elə bil bu çağımızda.
Sənin bu fəryadın sırğz olaydı,
Daim sallanaydı qulağımızda.
Əsrin əvvəlini unutmuşuq biz.
Saldın yadımıza dünənimizi.
Sadəqəlbliyimiz, təmizliyimiz
Tarixdə nə qədər aldatmış bizi.
… Erməni zülmündən yüz ildən bəri
Daşdan-daşa dəydi bu xalqın başı,
Unutdu çəkdiyi müsibətləri,
Niyə oğurlandı onun yaddaşı?!
Bahtiyar Vahapzade ünlü önder, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti‟nin (1918 1920) kurucusu Mehmet Emin Resulzade‟nin hatırasına yazdığı „Bir Ulu Mezar‟, „M. E.
Resulzade‟nin anısına‟ adlı şiirlerinde okurlara yukarıda değindiğimiz fikirleri aşılıyor. Şair
ulu M. E. Resulzade‟nin ruhuna hitap ederek hüzünle şöyle yazıyor:
Borçlu iken Vatan sana, halk sana,
Bu topraktan veremmedik bir mezarlık yer sana.
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Daha 1987 yılında M.E. Resulzade‟nin mezarını ziyaret eden B.Vahapzade
milletimizin indirilmiş istiklal bayrağının bir zaman yine kalkacağına iyimserlik duygusuyla
emin ediyordu:
Dəydi bir-birinə əvvəl də, son da.
Yatır bu məzarda eşqim, vicdanım…
Qədim türk elinin ana qoynunda.
Yatır bu məzarda qüdrətim yatır,
Dünənki şərəfim, şöhrətim yatır.
…Atam azadlığın nə olduğunu,
Onun ləzzətini dərk etdi xalqın.
Sabah, ya birigün, bilirəm bunu.
Yenə qalxacaqdır enən bayrağın.
Ulularını, tarihi şahsiyetlerini tanımak, onları anmak, düşünce ve yaptıklarını
yaşatmak azminde bulunan halk ne kadar zor ve ağır olsa bile, er geç kendi bağımsızlığına
kavuşur, refah ve saadet yoluna girer. Tarihin öğütlerinden ders almak, milletinin M.E.
Resulzade gibi namuslu, hak, adalet uğruna mücadele veren evlatlarına sadakat, bağlılık o
milletin varlığının, mevcutluğunun ve kalkınmasının en iyi belirtisidir. B.Vahapzade‟nin
tarihî şahsiyetlere ve tarihî olaylara hasrettiği şiirlerinde ana motif de bu inancıdır.
Görüldüğü gibi şairlerimiz tarihi şahsiyet ve olaylarla bağlı yazdıkları eserlerinde
genel olarak bugünün millî – sosyal ve manevî gerçekliğinin dikte ettiği sorunlardan
bahsediyor, halkın kan ve gen hafızasını uyandırmaya, ona hareketlilik kazandırmaya
çalışıyorlar. Şiirlerin büyük bir kısmında vatanseverliğe çağırı ruhunun, heyecanın doğması
salt bununla ilgilidir. Bilindiği üzere millî - etnik kökle ilgilenme döneminde bu eğilimin
edebiyatta ve özellikle de şiirde kuvvetlenmesi doğaldır.
Şiirimizin en iyi örneklerinde, görüldüğü gibi “tarih çağdaşlığın manevî – ahlakî
deneyim etkeni gibi ortaya çıkar”. Bütün bu özellikleri dikkat merkezinde tutan edebiyat
uzmanı Yaşar Karayev (1996) şöyle yazıyordu: “Geleneksel, bayağı, belağatlı ürünün baş
alıp gitmesine, aşırı övücü, „sınıflı‟, „partili‟ şiirin „yüksek‟ kürsülerden okunmasının siyasetçi
ve işpaz edebi kurumlarda hala mevcut olan resmi törenlerin terkip hissesi olarak kalmasına
rağmen, bütünlük te Azerbaycan şiiri en faal ve canlı şekilde aramalarını sürdürmekteydi.
Tarihin, hafızanın, çağdaşlığın dolaylarında o „zaman‟ ve „ben‟le ilgili gerçeğin
peşindeydi. Gerçeğin peşinde olan şairse hiç bir zaman aynı mihverde dönmüyor.‟
SONUÇ
Geçen yüzyılın 30 – 40‟lı yıllarındaki şiirden farklı olarak 70 – 90‟lı yıllarda yazılmış
şiirlerde bu konunun nasılsa dışsal etkene dönüşmesi edebiyatımızda milli kendine dönüş
duygusunun güçlenmesiyle bağlıdır. Basılmış tüm şiir kitaplarında, derlemelerdeki ilk şiirleri
müstesnasız olarak bu gibi eserler oluşturmaktadır. Fakat o konjonktür sanat örneklerinin
ardından dergilerde yer alan şiirler bazen birbirine zıt olmuştur. Tüm bunlar bir daha çağdaş
politik şiirde bu gibi konuların – milli- manevî konularda şiirlerin yazılması ve yayınlanması
için bir araç rolü oynadığını göstermektedir.
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ÇALIŞANLARIN “İYİ YÖNETİCİ” VE “KÖTÜ YÖNETİCİYE” DAİR
METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ: KAMU KURUMUNDA BİR
ARAŞTIRMA
Zafer UZUN*

Sezgin ERDEM**

Öz
Toplumsal yaşamda karşılaştığımız olay ve olguları anlamlandırma, tanımlama adına bizlere yol gösteren
zihinsel haritalar olarak metaforlar, genelde örgüt kültürüne özelde ise örgütsel yaşamdaki iletişim modelleri
ve söylem pratiklerine dair zengin bilgi sunmaktadır. Bu araştırma, çalışanların yöneticilere ilişkin sahip
oldukları metaforları (zihinsel imgelemleri) ortaya çıkartmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
katılımcı grubunu Ankara‟da savunma sektöründe hizmet vermekte olan bir kamu kurumunda çalışan 48
personel oluşturmaktadır. Çalışanların iyi yöneticilere ve kötü yöneticilere dair algılarını keşfetmek amacıyla,
araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış, açık uçlu soru formu hazırlanmıştır.
Katılımcılardan, “İyi bir yönetici ….… benzer, çünkü ………” ve “Kötü bir yönetici ….… benzer, çünkü
………”, “cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Katılımcıların algı ve görüşlerinin derinlemesine analiz
yapabilmek, yaşantı deneyimlerine atfedilmiş anlamları keşfedebilmek amacıyla çalışmanın deseni olgu
bilim (fenomenoloji) olarak düzenlenmiştir. Elde edilen açık uçlu formlar üzerinden analizler yapılmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde bir nitel araştırma tekniği olarak içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Metaforların analiz edilmesinde beş aşamalı süreç takip edilmiştir: (1) Kodlama ve ayıklama,
(2) örnek metafor derleme, (3) kategori geliştirme, (4) geçerlik ve güvenirliğin sınanması ve (5) verilerin
bilgisayar ortamına aktarılması aşaması. Araştırma sonunda ilk olarak, çalışanların, iyi bir yönetici
kavramına ilişkin 25 adet geçerli metafor ile 7 adet kavramsal kategoriye ulaşılmıştır. İkinci bir sonuç olarak
kötü yönetici kavramına ilişkin 43 adet geçerli metafor ile 10 adet kavramsal kategoriye ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yönetici Algıları, Metafor Analizi, Çalışan Görüşleri, İçerik Analizi.
AN ANALYSIS OF EMPLOYEES’ METAPHORICAL PERCEPTIONS REGARDING “GOOD
MANAGER” AND “BAD MANAGER”: A RESEARCH IN A PUBLIC INSTITUTION
Abstract
Metaphors as mental maps that guide us in terms of meaningful events and phenomena that we encounter in
social life, give rich information about organization culture in organizational life and discourse practices. This
study has been developed to reveal the metaphors, which employees have in regards to managers and working
life. The participant group consists of 48 employees working in a public defense institution in Ankara. In order
to discover the perceptions of employees about good managers and bad managers, a semi-structured form with
open-ended questions was prepared by the researchers. Participants were expected to complete the following
statements: “A good manager is like …, because ………”, “A bad manager is like …,because ....”, As a research
design of this study phenomenology has been chosen because it enables the researchers to analyze the
perceptions and thoughts of the participants deeply. In order to evaluate the data attained from the research,
content analysis method was used. There have been five process stages while analyzing the metaphors: (1)
Coding and selection, (2) sample metaphor collection, (3) developing categories, (4) testing the validity and
reliability, (5) transferring the data to computer. At the end of the study, 25 valid metaphors and 7 conceptual
categories regarding a good manager concept have been found. Secondly, 43 valid metaphors and 10 conceptual
categories regarding a bad manager concept have been found.
Keywords: Manager Perceptions, Metaphor Analysis, Employees‟ Opinions, Content Analysis.
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1.

GİRİŞ

Sosyal aktör olarak bireyin içinde yaşadığı toplumun, kurumun veya organizasyonun bir
parçası olma serüveni; o toplum, kurum veya organizasyonun norm, değer ve kültürüne ait
kodları tanıyarak benimsemesi ile başlamaktadır. Bu süreç içerisinde birey; ilgili kültürü
oluşturan inançlar, fikirler ve normlar sistemlerinin her birine dair söylem pratikleri inşa
etmektedir. Sosyal hayattaki gerçekliklerin ve aktörlerin, birbirleriyle olan ilişkileri
içerisindeki, hiyerarşi, güven ve bağlılık gibi özellikleri (Fairhurst & Putnam, 2004) anlama
ve keşfetme adına, semboller aracılığı ile inşa edilmiş bu söylem pratiklerini keşfetmek
önemli bir sorunsal teşkil etmektedir. Bu nedenle kurumlara ve kurumsal yapılara dair
eylemler, kendisini oluşturan söylem pratiklerinden bağımsız anlaşılamamaktadırlar (Brown,
2002). Bu söylem pratiklerini keşfetmek için bireyler arasındaki iletişim sürecini sabit
durağan bir yapı olarak değil, kültür içerisinde yeninden ve yeniden inşa edilen bir değişken
olarak kabul edilerek başlanmalıdır (Pacanowsky & Trujillo-O‟Donell, 1982; Morgan, 1998).
Bu bağlamda yaşam dünyamızda karşılaştığımız olay ve olguları anlamlandırma,
tanımlama adına bizlere yol gösteren zihinsel haritalar olarak metaforlar (Miller, 1987;
Morgan, 1998; Saban, 2004), genelde örgüt kültürüne özelde ise örgütsel yaşamdaki iletişim
modelleri ve söylem pratiklerine dair zengin bilgi sunmaktadırlar. Örgütlerde yönetici ve
çalışanların formal ilişki ağlarının yanı sıra informal ilişki ağları içerisinde geliştirdikleri
zihinsel haritalar örgüt kültürünün sağlıklı olarak devam ettirilmesi adına da bilgi
sunmaktadır.
Örgütlerin yapılarını inceleyerek açıklamaya çalışan çalışmalarda, farklı metaforlar
kullanılmıştır. Bu çalışmaların birisinde Morgan (1998: 14) örgütleri: (1) Makine olarak
örgütler, (2) organizma veya canlı bir sistem olarak örgütler, (3) beyin olarak örgütler, (4)
kültür olarak örgütler, (5) politik sistem olarak örgütler, (6) ruhların hapishanesi olarak
örgütler, (7) akış ve dönüşüm olarak örgütler, (8) tahakküm aracı olarak örgütler şeklinde
metaforik kategorilerde incelemiştir. Başka bir çalışmada Mangham ve Overington (1987),
örgütleri “tiyatro” metaforu ile tanımlarken bir çalışma yaşantısını bir tiyatro sahnesine
benzetmiştir.
Bu çalışmada örgüt kültürü içerisinde çalışanların “iyi ve kötü” yöneticilere dair inşa
ettikleri zihinsel süreçler olarak metaforik algıları keşfetmek amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk
olarak metafor kavramı ve kavramın yönetim araştırmalarındaki yerine dair açıklamalarda
bulunulmuştur. İkinci olarak araştırma problemleri okuyucu ile paylaşılmıştır. Yöntem
kısmında araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama aracı, verilerin analiz ve
yorumlanmasına dair bilgiler ayrıntılı olarak sunulmuştur. Ardından da elde edilen verilere ve
verilerin analizi sonrasında oluşturulan kategorilere dair bulgular sunulmuştur. Son bölüm
olan sonuç ve tartışma bölümünde ise elde edilen bulgular ışığında sonuçlar kısaca
özetlenerek daha sonraki çalışmalar adına önerilerde bulunulmuştur.
2.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE LİTERATÜRE İLİŞKİN BİLGİLER

Literatürde metaforları konu alan birçok çalışma bulunmaktadır. Yabancı literatüre
bakıldığında öğretmen rolleri (Guerrero & Villamil, 2002), öğrenme ve öğretme kavramları
(Bozlk, 2002; Martinez, Sauleda & Huber, 2001), okul kavramı (Inbar, 1996), internet
kavramı (Bruce, 1999; Slone, 2002; Savolainen & Kari, 2004) ile ilgili metafor analizi
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çalışmaları yapıldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra örgüt, yönetim ve eğitim kurumlarını konu
alan çalışmalar ile karşılaşılmıştır (Dumas & Fentem, 1998; Mahlios & Maxson, 1998;
Oswick & Montgomery, 1999; Oztel & Him, 2001; Burgi & Roos, 2003; Lamberg &
Parvinen, 2003).
Son yıllarda yerli literatürde de olgu/tema veya kavramları konu alan çeşitli metafor
temalı veya metafor analizi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bazılarında örgüt
kültürü (Tamimi, 2005), etnik kimlik (Nalbant, 2006), öğrenci kavramı (Saban, 2009), bilgi
kavramı (Saban, 2008), program geliştirme kavramı (Semerci, 2007), konuşma ve yazma
sürecinde kullanılan metaforlar (Girmen, 2007), coğrafya kavramı (Öztürk, 2007; Aydın &
Ünaldı, 2010), okul, ideal okul ve yönetici kavramları (Aydoğdu, 2008; Cerit, 2006; Silman &
Şimşek, 2006; Cerit, 2008), müfettiş kavramı (Töremen & Döş, 2009; Döş, 2009), üstün
yetenekliler (Kunt & Tortop, 2013), Z kuşağı öğrencilerinin akıllı cep telefonları hakkındaki
algıları (Uzun, 2016), dünya kavramı (İbret & Aydınözü, 2011) ile ilgili metafor analizi
çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra öğretmen adayları ve öğrencilerin bakış açısından
Çanakkale Savaşları (Doğan, 2015), sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına
ilişkin algıları (Kaya, 2014), Türkçe öğretmen adaylarının öğretmen ve öğrenci kavramlarına
ilişkin kullandıkları metaforlar ile ilgili çalışmalara da rastlanmıştır. Ancak yöneticilerin “iyi”
veya “kötü” olarak algılanma biçimlerini konu alan bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Organizasyonlarda formal davranış ve düşünce kalıpları, yıllar içerisinde bireyler tarafından
inşa edilen informal söylem pratiklerini ve bireyler ya da olgulara dair inşa edilmiş davranış
ve düşünce kalıplarını beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda organizasyonların ve örgüt
kültürünün önemli bir bütününü oluşturan genelde yönetici ve çalışanların birbirlerine özelde
ise çalışanların yöneticilere ilişkin geliştirdikleri “algıları, anlamları ve gerçeklikleri”
irdelemek ve keşfetmek önem arz etmektedir.
Yerli ve yabancı literatürdeki bu çalışmalarda da görüldüğü gibi metaforlar, analiz
edilmek istenen kavramların nasıl algılandığına dair bilgi sunmaktadır. Bu bağlamda
metaforlar organizasyonlarda, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkinin keşfedilmesinde
veya ortaya çıkartılmasında bir araç olarak kullanılabilir. Bu nedenle, bu çalışma iyi ve kötü
yöneticilerin, çalışanlar tarafından nasıl algılandığının metaforlar aracılığıyla araştırılması
amaçlanmıştır. Bu araştırma, organizasyonlarda çalışanların iyi ve kötü yöneticilere ilişkin
sahip oldukları algıları ve metaforları ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu genel
amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Katılımcılara göre çalışanların iyi bir yöneticiye ilişkin sahip oldukları metaforlar
nelerdir?
1.1. Bu metaforlar ortak özellikler bakımından hangi kavramsal kategoriler altında
toplanabilirler?
2. Katılımcılara göre çalışanların kötü bir yöneticiye ilişkin sahip oldukları metaforlar
nelerdir?
2.1. Bu metaforlar ortak özellikler bakımından hangi kavramsal kategoriler altında
toplanabilirler?
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3.

YÖNTEM

3.1.

Araştırma Deseni

Bu araştırmada organizasyonlarda çalışanların yöneticiler ve iş yaşantısına ilişkin
görüşlerini belirlemek için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların algı ve
görüşlerinin derinlemesine analiz yapılabilmesi, yaşantıları ve atfedilmiş anlamları keşfetmek
(Yıldırım & Şimşek, 2011) için çalışma deseni olgu bilim (fenomenoloji) olarak
düzenlenmiştir. Olgu bilimsel araştırmalarda olgular, sosyal aktörün zihin dünyasında inşa
edilmiş gerçeklikler olarak kabul edilir. Bu zihinsel dünyanın keşfedilmesinde olguların
“aktör tarafından „doğrudan doğruya‟ algılandığı şeklinin” (Guilford, 1974: 210) ve aktörlerin
“kendi terimlerini kullanmalarına izin verecek bir biçimde ve kendi anlamlarının özü olan
zengin içeriği en iyi şekilde” (Jones, 1985: 46) ifade etmelerini sağlayacak biçimde
keşfedilmesi esastır. Bu amaçla yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular
kavramsallaştırılmış ve olguyu tanımlayabilecek temalar oluşturulmuştur (Yıldırım & Şimşek,
2011).
Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde bir nitel araştırma tekniği olarak
içerik analizi yöntemi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi tekniği ile birbirine benzeyen
verileri belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek bunları okuyucunun
anlayabileceği bir biçimde düzenlemek (Yıldırım & Şimşek, 2011) amaçlanmıştır.
3.2.

Çalışma Grubu

Bu araştırma savunma sektöründe hizmet etmekte olan bir kamu kurumunda çalışan 48
(%100) erkek çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılıcılar araştırma sürecine gönüllü
olarak katılmak isteyenler arasından rastgele seçilmiştir. Katılımcıların 18‟i (%37,5) evli, 30‟u
(%62,5) bekârdır. Katılımcıların 28‟i (%58,3) 20-24 yaş arası, 56‟i (%10,4) 25-29 yaş arası,
7‟si (%14,5) 30-34 yaş arası, 4‟ü (%8,3) 35-39 yaş arası, 2‟si (%4,1) 40-44 yaş arası, 2‟si
(%4,1) ise 45 ve üstü yaş grubu içerisindedir. Çalışma grubunun sosyo-demografik bilgileri
Tablo 1‟de sunulmuştur.
Tablo 1: Çalışma Grubunun Sosyo-Demografik Bilgileri
N
Erkek
48
Cinsiyet
Bekâr
30
Medeni Durum
Evli
18
20-24
28
25-29
5
30-34
7
Yaş
35-39
4
40-44
2
45+
2
Lisans
30
Yüksek Lisans
15
Eğitim Durumu
Doktora
3
1-4
33
Mesleki Deneyim Süresi
5-9
7

%

%100
%62,5
%37,5
%58,3
%10,4
%14,5
%8,3
%4,1
%4,1
%62,5
%31,25
%6,25
%68,75
%14,5
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10-14
15-19
20+

3.3.

2
3
3

%4,1
%6,25
%6,25

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış, açık uçlu soru formu
hazırlanmıştır. Kavramlar ile ilgili metaforları ortaya çıkartmak için, “İyi bir yönetici ….…
benzer, çünkü ………”, “Kötü bir çalışan……. benzer, çünkü …....” cümlelerini
tamamlamaları istendiği “Metaforik Algı Formu” hazırlanmıştır. Katılımcıların tek bir metafor
üzerinde yoğunlaşmaları ve kendi el yazıları ile kaleme almaları istenmiştir. Hazırlanan bu
belge ve dokümanlar araştırmada temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Katılımcıların yaş,
cinsiyet, eğitim durumu, medeni surumu ve mesleki deneyim süreleri hakkında bilgi toplamak
amacıyla demografik bilgi formu hazırlanarak eş zamanlı olarak uygulanmıştır.
Metaforların analiz edilmesinde beş aşamalı süreci takip edilmiştir. Verilerin analizi
aşamasında yapılan benzer çalışmalardan yararlanılmış ve veri analizi beş aşamalı olarak
tamamlanmıştır: (Saban, Koçbeker & Saban, 2006; Saban, 2009): (1) Kodlama ve ayıklama,
(2) örnek metafor derleme, (3) kategori geliştirme, (4) geçerlik ve güvenirliğin sınanması ve
(5) verilerin bilgisayar ortamına aktarılması.
Bu bağlamda, (1) ilk olarak kodlama ve ayıklama aşamasında, katılımcılardan elde
edilen metaforlar bilgisayar ortamına alınarak alfabetik sıraya dizilerek kodlanmıştır. Boş
bırakılan sorular ve eksik yazılan formlar değerlendirme dışına alınmak amacıyla ayrılmıştır.
Bu aşamada 16 katılımcıya ait metaforik algı formu eksik veya yetersiz cevaplar nedeniyle
elenerek araştırma dışında bırakılmıştır.
(2) İkinci olarak örnek metafor derleme aşamasında, elde edilen metaforlar diğer
metaforlar ile olan benzerlikleri ve ortak özellikler bakımdan karşılaştırılarak analiz
edilmiştir. Bu amaçla katılımcılara ait formdan metaforu en iyi tasvir ettiği değerlendirilen
birer „örnek metafor listesi‟ oluşturulmuştur. Bu liste, (i) başvuru kaynağı olarak kullanılmak
ve (ii) araştırmanın veri analiz sürecini ve yorumlarını geçerli kılmak amacıyla hazırlanmıştır
(Saban, Koçbeker & Saban, 2006). Ek olarak bu aşamada katılımcıların yazdıkları zihinsel
imgede (a) benzeyen, (b) benzetilen ve (c) benzeyen ile benzetilen arasındaki bağ analiz
edilmiştir. Bu süreçte 3 katılımcının yönetici kavramına ilişkin tartışma yapması, 9
katılımcının kâğıdında da benzeyen ve benzetilen arasındaki mantıksal ilişkinin
bulunmamasından dolayı bu aşamada toplam 12 katılımcıya ait form araştırma dışına
alınmıştır. İlk aşama ile birlikte toplamda 28 katılımcıya ait form elenmiştir.
Katılımcıların zayıf yapılı zihinsel imgeleri içeren kâğıtlar elendikten sonra, iyi yönetici
kavramına ilişkin 25, kötü yönetici kavramına ilişkin 43 metafora ulaşılmıştır. Bu metaforlar
tekrar alfabetik sıraya göre dizilerek, katılımcıların zihinsel imgelerini temsil eden örnek
metafor ifadesi seçilmiş ve örnek metafor listesi oluşturulmuştur. Bu liste ile (i) örnek metafor
listesi metaforların kategoriler altında toplanmasında bir başvuru kaynağı elde edilmiş ve (ii)
araştırmanın veri analiz sürecini ve yorumlarının geçerlilikleri desteklenmiştir.
(3) Üçüncü olarak kategori geliştirme aşamasında, katılımcılar tarafından üretilen
yönetici olgusuna ilişkin sahip oldukları ortak özellikler bakımından incelenmiştir. Bu amaçla
bir önceki aşamada hazırlanan örnek metafor listesi baz alınarak her metafor imgesinin
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benzeyen, benzetilen ve benzeyen ile benzetilen arasındaki bağ temel alınarak belli bir tema
ile ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak iyi bir yönetici metaforları ile ilişkin 7 farklı, kötü bir
yönetici metaforlarına ilişkin 10 farklı kategoriye ulaşılmıştır.
(4) Dördüncü olarak geçerlilik ve güvenirliliğin sınanması aşamasında bu araştırmaya
özgü olarak geçerliliğinin sınanması amacıyla iki önemli işlem gerçekleştirilmiştir (Saban,
2009): (a) Veri analiz süreci hakkında ayrıntılı olarak açıklanması ve (b) elde edilen
metaforlar ve örnek metafor imgelerinin tümüyle bulgular kısmında sunulması. Yıldırım ve
Şimşek‟e (2011) göre nitel çalışmalarda toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve
araştırma sonuçlarına nasıl ulaşıldığının açıklanması araştırmalarda geçerliliğin önemli
ölçütleri arasındandır.
Araştırmanın güvenirlilik sınanması sürecinde iki uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu
süreçte ilk olarak araştırma sürecinde elde edilen veriler araştırmacılar tarafından birbirinden
bağımsız olarak kodlanarak kategorilere ayrılmıştır. Elde edilen kategoriler ve kategorilere
dâhil olan kodlanmış metaforlar bir uzman tarafından karşılaştırılarak liste yeniden
düzenlenmiştir. Daha sonra araştırmanın güvenirliliğini sınamak amacıyla elde edilen
metaforların yer aldığı listeler (iyi yönetici ile ilgili 25 ve kötü yönetici ile ilgili 43 metafor)
ile kategorilerin bulunduğu listeler (iyi yönetici ile ilgili 7 ve kötü yönetici ile ilgili 10
kategori) bir uzmana verilerek iki listenin eşleştirilmesi istenmiştir. Ardından araştırmacılar
tarafından hazırlanan liste ve uzmanlar tarafından oluşturulan liste karşılaştırılarak görüş
birliği ve görüş ayrılığı sayıları belirlenmiştir. Elde edilen oranlar Miles ve Huberman‟ın
(1994) “Güvenilirlik= ((Görüş Birliği):(Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı))x 100” formülü
içerisinde kullanılarak araştırmanın güvenirlilik değeri hesaplanmıştır.
Saban‟a (2008) göre, nitel çalışmalara uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri
arasındaki uyumun % 90 ve üzeri olduğu durumlarda araştırmanın güvenilirliği sağlanmış.
Araştırma sonucunda iyi yönetici metaforu ile yapılan güvenirlilik analizlerinde, iki metafor
(ev ve üzengi) üzerinde görüş ayrılığı oluşmuştur. Sonuç olarak iyi yönetici metaforları ile
ilgili çalışmanın güvenirliliği; % 96 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın güvenirlilik derecesi
yüksek çıkmıştır.
[Güvenilirlik= ((48):(48+2))x100 => Güvenilirlik= % 96]
Kötü yönetici metaforu ile yapılan güvenirlilik analizlerinde ise, dört metafor (kabak,
bekar, yeteneksiz ve okul) üzerinde görüş ayrılığı oluşmuştur. Sonuç olarak iyi yönetici
metaforları ile ilgili çalışmanın güvenirliliği; % 92 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın
güvenirlilik derecesi yüksek çıkmıştır.
[Güvenilirlik= ((48):(48+4))x100 => Güvenilirlik= % 92]
(5) Beşinci olarak verilerin bilgisayar ortamına aktarılması aşamasında elde edilen
metaforlar ve kavramsal kategorileri temsil eden katılımcı sayıları (f) ve yüzdelik oranları (%)
bilgisayar ortamında hesaplanmıştır.
4.

BULGULAR

Bu bölümde ilk olarak araştırmanın çalışma grubunu oluşturan çalışanların iyi
yöneticiler ve kötü yöneticiler hakkında geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforlardan yola
çıkılarak oluşturulmuş kategoriler, örnek metaforlar ile desteklenerek sunulmuştur.
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4.1. “İyi Yönetici” Kavramına İlişkin Metaforlar
Katılımcıların “iyi yönetici” kavramına ilişkin geliştirdikleri geçerli metaforlar ve onları
temsil eden katılımcı sayıları (alfabetik sıraya göre) ve yüzdelik oranları Tablo 2‟de
sunulmuştur. Çalışanlar iyi bir yönetici kavramına ilişkin 25 adet geçerli metafor üretilmiştir.
Bu metaforlardan bazıları sırasıyla şunlardır: (1) güneş (f=6, %12,5) , (2) baba (f=6, %12,5),
(3) ağaç (f=3, %6,25), (4) deniz feneri (f=3, %6,25), (5) terazi (f=3, %6,25), (6) ağabey (f=2,
%4,1), (7) arı (f=2, %4,1), (8) arkadaş (f=2, %4,1), (9) orkestra şefi (f=2, %4,1), (10) nehir
(f=2, %4,1), (11) ev (f=2, %4,1). Geriye kalan 17 metafor ise sadece birer katılımcı tarafından
kullanılmıştır. Bunlar alfabetik sıraya göre şunlardır; apartman, aslan, Atatürk, büyük bir
kazan, çöp çatan, melek, organizatör, peygamber, pusula, süpermen, takvim, tükenmez kalem,
üzengi. Katılımcılar 27 metafordan 13‟ünü cansız varlıkla, 8‟ini insanla, 2‟sini hayvanla,
2„sini doğa üstü varlıkla, 1‟ini bitki ile ilişkilendirilmişlerdir.
Tablo 2:
Sıra Nu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Toplam

Katılımcıların “İyi Yönetici” Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Geçerli Metaforlar ve
Onları Temsil Eden Katılımcı Sayıları (Alfabetik Sıraya Göre) ve Yüzdelik Oranları
Metaforlar
Frekansı (f)
Yüzde (%)
Ağabey
2
4,1
Ağaç
3
6,25
Apartman
1
2,08
Arı
2
4,1
Arkadaş
2
4,1
Aslan
1
2,08
Atatürk
1
2,08
Baba
6
12,5
Büyük Bir Kazan
1
2,08
Çöpçatan
1
2,08
Deniz Feneri
3
6,25
Ev
2
4,1
Güneş
6
12,5
Hâkim
2
4,1
Melek
1
2,08
Nehir
2
4,1
Organizatör
1
2,08
Orkestra Şefi
2
4,1
Peygamber
1
2,08
Pusula
1
2,08
Süpermen
1
2,08
Takvim
1
2,08
Terazi
3
6,25
Tükenmez Kalem
1
2,08
Üzengi
1
2,08
f= 48
%100

4.2. “İyi Bir Yönetici” Kavramına Kavramsal Kategoriler
Katılımcıların “iyi yönetici” kavramına ilişkin geliştirdikleri geçerli metaforlar analizi
sonucu elde edilen kavramsal kategoriler Tablo 3‟te sunulmuştur. Analiz sonucunda
metaforlar, toplam 7 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler şunlardır: (1)
Koruyucu ve güven verici olarak iyi yönetici, (2) aydınlatıcı, yönlendirici ve yol gösterici
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olarak iyi yönetici, (3) uyum temsili olarak iyi yönetici, (4) adalet temsili olarak iyi yönetici,
(5) iyilik temsili olarak iyi yönetici, (6) verimlilik temsili olarak iyi yönetici, (7) çalışkanlık
temsili olarak iyi yönetici.
Tablo 3: “İyi Yönetici” Kavramına İlişkin Geliştirilen Kavramsal Kategoriler
Kategorilerin
Yüzdelik
S. Nu.
Kategoriler
Metaforlar
Frekans (f) Oran
(%)
Ağabey,
Atatürk,
Koruyucu ve Güven
Apartman,
1.
Verici Olarak İyi
15
33,3
Arkadaş,
Yönetici
Aslan, Baba,
Süpermen, Ev
Aydınlatıcı,
Yönlendirici ve Yol Deniz feneri,
2.
9
20
Gösterici Olarak İyi Güneş, Pusula
Yönetici
Orkestra Şefi,
Uyum
Temsili Büyük
Bir
3.
4
8,8
Olarak İyi Yönetici
Kazan,
Organizatör
Adalet
Temsili Terazi, Güneş
4.
6
13,3
Olarak İyi Yönetici
Hâkim,
İyilik Temsili Olarak Peygamber,
5.
3
6,6
İyi Yönetici
Melek, Ev,
Verimlilik Temsili Nehir, Meyve
6.
5
11,1
Olarak İyi Yönetici
Ağacı
Çalışkanlık Temsili Arı, Tükenmez
7.
3
6,6
Olarak İyi Yönetici
Kalem
Toplam

4.2.1.

F=45

% 100

Toplam Metafor
Sayısı

8

3

3
3
3
2
2
24

Koruyucu ve Güven Verici Olarak İyi Yönetici Kategorisi

Tablo 3 incelendiğinde “Koruyucu ve Güven Verici Olarak İyi Yönetici” kategorisinde
toplam 15 (%33,3) katılımcı tarafından ifade edilmiş 8 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride
bulunan metaforların frekans dağılımına bakıldığında en sık kullanılan imgeler şunlardır: baba
(f=6), ağabey (f=2), arkadaş (f=2), apartman (f=1), aslan (f=1), Atatürk (f=1), ev (f=1),
Süpermen (f=1). Bu kategorideki ev metaforu 5‟inci kategoride de kullanılmıştır. Ancak
benzeyen ve benzetilen arasındaki ilişki bağı incelendiğinde “ev” metaforu aile kavramının
bir bileşeni olan koruyucu ve güven verici özelliklere atıf yaptığı için bu kategori içerisinde
değerlendirilmiştir. Ev metaforu hakkında katılımcı tarafından kurulan ilişki şu şekilde ifade
edilmiştir:
“İyi bir yönetici bir eve benzer, çünkü orada olmayı istersin. Ailenin yanındaymış gibi
güven verir.”
Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“İyi bir yönetici bir babaya benzer, çünkü astlarına evlat gibi sahip çıkar.”
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“İyi bir yönetici bir ağabeye benzer, çünkü insanlar ona ayrı bir güven duyar. Aynı
zamanda astlarına ailesinin bir parçasıymış gibi sahip çıkar.”
“İyi bir yönetici bir ağabeye benzer, çünkü samimidir, astlarına yardımcı olur.”
“İyi bir yönetici bir arkadaşa benzer, çünkü astlarının arkasından iş çevirmez.”
4.2.2.

Aydınlatıcı, Yönlendirici ve Yol Gösterici Olarak İyi Yönetici Kategorisi

Tablo 3‟e bakıldığında “Aydınlatıcı, Yönlendirici ve Yol Gösterici Olarak İyi Yönetici”
kategorisinde toplam 9 (%20) katılımcı tarafından ifade edilmiş 3 metafor bulunmaktadır. Bu
kategoride bulunan metaforların frekans dağılımına bakıldığında en sık kullanılan imgeler
şunlardır; güneş (f=5), deniz feneri (f=3), pusula (f=1).
Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“İyi bir yönetici bir güneşe benzer, çünkü etrafını aydınlatır. Zor zamanlarda insanları
aydınlatır.”
“İyi bir yönetici bir güneşe benzer, çünkü size hep doğru yolu gösterir.
“İyi bir yönetici bir deniz fenerine benzer, çünkü size hep doğru yolu gösterir.
“İyi bir yönetici bir deniz fenerine benzer, çünkü etrafına yol gösterir.
“İyi bir yönetici bir pusulaya benzer, çünkü size hep doğru yolu gösterir.
4.2.3.

Uyum Temsili Olarak İyi Yönetici Kategorisi

Tablo 3 incelendiğinde “Uyum Temsili Olarak İyi Yönetici” kategorisinde toplam 4
(%8,8) katılımcı tarafından ifade edilmiş 3 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride bulunan
metaforların frekans dağılımına bakıldığında en sık kullanılan imgeler şunlardır: orkestra şefi
(f=2), büyük bir kazan (f=1), organizatör (f=1).
Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“İyi bir yönetici bir orkestra şefine benzer, çünkü sıfır hata içerisinde astlarını uyumla
yönetir. Herkes gözünün içine bakar, ne yapacağını ya da yapmayacağının onayını alır.”
“İyi bir yönetici bir orkestra şefine benzer, çünkü yönettikleri arasında uyum sağlar.”
“İyi bir yönetici bir kazana benzer benzer, çünkü herkesin fikrini değiştirip içine
alabilir uyum içerisinde yönetebilir.”
4.2.4.

Adalet Temsili Olarak İyi Yönetici Kategorisi

Tablo 3 incelendiğinde “Adalet Temsili Olarak İyi Yönetici” kategorisinde toplam 6
(%13,3) katılımcı tarafından ifade edilmiş 3 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride bulunan
metaforların frekans dağılımına bakıldığında en sık kullanılan imgeler şunlardır: terazi (f=3),
hakim (f=2), güneş (f=1).
Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“İyi bir yönetici bir teraziye benzer, çünkü adildir. Adaleti sağlar, insanların haklarını
korur.”
“İyi bir yönetici bir teraziye benzer, çünkü adaletlidir. Adaleti sağlar.”
“İyi bir yönetici bir hâkime benzer, çünkü adaletlidir. Keyfi kararlar vermez.”
“İyi bir yönetici bir hâkime benzer, çünkü adaletlidir. Astlarına adil davranır.”
“İyi bir yönetici bir güneşe benzer, çünkü herkesi eşit derecede ısıtır ve ışık verir.
Daima adil ve güvenilirdir.”
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4.2.5.

İyilik Temsili Olarak İyi Yönetici Kategorisi

Tablo 3 incelendiğinde “İyilik Temsili Olarak İyi Yönetici” kategorisinde toplam 3
(%6,6) katılımcı tarafından ifade edilmiş 3 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride bulunan
metaforların frekans dağılımına bakıldığında en sık kullanılan imgeler şunlardır: peygamber
(f=1), melek (f=1), ev (f=1).
Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“İyi bir yönetici bir peygambere benzer, çünkü herkese iyilik yapar, insanlara zararı
olmaz.”
“İyi bir yönetici bir eve benzer, çünkü iyilikler paylaşılır.”
“İyi bir yönetici bir meleğe benzer, çünkü içinden kötülük gelmez. Astlarına kötü
davranmaz.”
4.2.6. Verimlilik Temsili Olarak İyi Yönetici Kategorisi
Tablo 3 incelendiğinde “Verimlilik Temsili Olarak İyi Yönetici” kategorisinde toplam 5
(%11,1) katılımcı tarafından ifade edilmiş 2 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride bulunan
metaforların frekans dağılımına bakıldığında en sık kullanılan imgeler şunlardır: meyve ağacı
(f=3), nehir (f=2).
Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“İyi bir yönetici bir meyve ağacına benzer, çünkü herkese bütün dallarına eşit şekilde
besin verir. Etrafındakileri meyveleri ile besler.”
“İyi bir yönetici bir nehre benzer, çünkü etrafındakilere hayat verir.”
4.2.7.

Çalışkanlık Temsili Olarak İyi Yönetici Kategorisi

Tablo 3 incelendiğinde “Çalışkanlık Temsili Olarak İyi Yönetici” kategorisinde toplam 3
(%6,6) katılımcı tarafından ifade edilmiş 2 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride bulunan
metaforların frekans dağılımına bakıldığında en sık kullanılan imgeler şunlardır: arı
(f=3),tükenmez kalem (f=2).
Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“İyi bir yönetici bir arıya benzer, çünkü çok çalışkandır.”
“İyi bir yönetici bir tükenmez kaleme benzer, çünkü bitip tükenmeden çalışır.”
4.3.

“Kötü Yönetici” Kavramına İlişkin Metaforlar

Katılımcıların “kötü yönetici” kavramına ilişkin geliştirdikleri geçerli metaforlar ve
onları temsil eden katılımcı sayıları (alfabetik sıraya göre) ve yüzdelik oranları Tablo 4‟te
sunulmuştur. Analiz sonucunda kötü bir yönetici kavramına ilişkin 43 adet geçerli metafor
üretilmiştir. Bu metaforlardan bazıları sırasıyla şunlardır: (1) zalime (f=3, %), (2) despota
(f=2, %12,5), (3) diktatöre (f=2, %). Geriye kalan 40 metafor ise sadece birer katılımcı
tarafından kullanılmıştır. Bu metaforlar alfabetik sıraya göre şunlardır; apartman yöneticisine,
baharda açan çiçeğe, bekâra, bilgiç şirine, boş bir tenekeye, bozuk araba, bozuk bir saate,
bukalemuna, bulanık suya, çamura, çocuğa, çöl sıcağına, duvara, ehliyetsiz şoföre, ergen bir
çocuğa, fareye, hastalığa, Hitlere, huzursuzluğa, işkenceciye, kabağa, kansere, karabasana,
katile, kediye, kokarcaya, kokmuş balığa, kömüre, köpeğe, okula, paraya, patlak tekere,
pipete, sokaktaki çöplüğe, şeytana, tırtıla, tilkiye, trene, yalancı çoban, yılana.
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Katılımcılar 43 metafordan 17‟si cansız varlıkla, 12‟si insanlarla, 9‟u hayvanlarla, 3‟ü
doğaüstü varlıkla, 2‟si de bitkiler ile ilişkilendirilmişlerdir.
4.4.

“Kötü Yönetici” Kavramına Kavramsal Kategoriler

Katılımcıların “kötü yönetici” kavramına ilişkin geliştirdikleri geçerli metaforlar analizi
sonucu elde edilen kavramsal kategoriler Tablo 5‟te sunulmuştur. Analiz sonucunda
metaforlar, toplam 10 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler şunlardır: (1)
Baskı ve zulüm kaynağı olarak kötü yönetici, (2) etrafa zarar veren bir kaynak olarak kötü
yönetici, (3) güvenilmez bir karakter olarak kötü yönetici, (4) her şeyi bildiğini sanan birisi
olarak kötü yönetici, (5) sıkıntı kaynağı olarak kötü yönetici, (6) yeterli bilgisi olmayan birisi
olarak kötü yönetici, (7) kendi çıkarlarını düşünen birisi olarak kötü yönetici, (8) işleri
yavaşlatan birisi olarak kötü yönetici, (9) sorun kaynağı olarak kötü yönetici, (10)
sorumluluktan kaçan birisi olarak kötü yönetici.
Tablo 4: Katılımcıların “Kötü Yönetici” Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Geçerli
Metaforlar ve Onları Temsil Eden Katılımcı Sayıları (Alfabetik Sıraya Göre) ve Yüzdelik
Oranları
Sıra Nu:
Metaforlar
Frekansı (f)
Yüzde (%)
1
Apartman Yöneticisine 1
2,3
2
Baharda Açan Çiçeğe
1
2,3
3
Bekâra
1
2,3
4
Bilgiç Şirine
1
2,3
5
Boş Bir Tenekeye
1
2,3
6
Bozuk Araba
1
2,3
7
Bozuk Bir Saate
1
2,3
8
Bukalemuna
1
2,3
9
Bulanık Suya
1
2,3
10
Çamura
1
2,3
11
Çocuğa
1
2,3
12
Çöl Sıcağına
1
2,3
13
Despota
2
4,6
14
Diktatör
2
4,6
15
Duvara
1
2,3
16
Ehliyetsiz Şoföre
1
2,3
17
Ergen Bir Çocuğa
2
4,6
18
Fareye
1
2,3
19
Hastalığa
1
2,3
20
Hitler
1
2,3
21
Huzursuzluğa
1
2,3
22
İşkenceciye
1
2,3
23
Kabağa
1
2,3
24
Kansere
1
2,3
25
Karabasana
1
2,3
26
Katile
1
2,3
27
Kediye
1
2,3
28
Kokarcaya
1
2,3
29
Kokmuş Balığa Benzer 1
2,3
30
Kömüre
1
2,3
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Toplam

4.4.1.

Köpeğe
Okula
Paraya
Patlak Tekere
Pipete
Sokaktaki Çöplüğe
Şeytana
Tırtıla
Tilkiye
Trene
Yalancı Çoban
Yılana
Zalime

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
f= 48

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
6,9
%100

Baskı ve Zulüm Kaynağı Olarak Kötü Yönetici Kategorisi

Tablo 5 incelendiğinde “Baskı ve Zulüm Kaynağı Olarak Kötü Yönetici” kategorisinde
toplam 16 (%34,04) katılımcı tarafından ifade edilmiş 12 metafor bulunmaktadır. Bu
kategoride bulunan metaforların frekans dağılımına bakıldığında en sık kullanılan imgeler
şunlardır: Zalim (f=3), despot (f=2), diktatör (f=2), çöl sıcağı (f=1), hastalık (f=1), Hitler
(f=1), huzursuzluğa (f=1), işkenceciye (f=1), karabasana (f=1), katil (f=1), şeytan (f=1),
yılan (f=1).
Tablo 5: “Kötü Yönetici” Kavramına İlişkin Geliştirilen Kavramsal Kategoriler
Kategorilerin
Yüzdelik
S. Nu.
Kategoriler
Metaforlar
Frekans (f) Oran
(%)
Çöl
Sıcağı,
Despot,
Diktatör,
Hastalık,
Baskı ve Zulüm
Hitler,
1.
Kaynağı Olarak Kötü
16
34,04
Huzursuzluk,
Yönetici
İşkenceci,
Karabasan,
Katil, Şeytan,
Yılan, Zalim
Çamur,
Kokarca,
Etrafa Zarar Veren
Kokmuş Balık,
2.
Bir Kaynak Olarak
5
10,6
Kömür,
Kötü Yönetici
Sokaktaki
Çöplük
Bukalemun,
Güvenilmez
Bir
Bulanık
Su,
3.
Karakter
Olarak
5
10,6
Duvar, Para,
Kötü Yönetici
Yalancı Çoban
4.
Her Şeyi Bildiğini Bilgiç Şirin, 5
10,6

Toplam Metafor
Sayısı

12

5

5
4
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Sanan Birisi Olarak Boş
Bir
Kötü Yönetici
Teneke, Ergen
Çocuk, Tren
Apartman
Sıkıntı
Kaynağı
Yöneticisi,
Olarak
Kötü
Kabak, Köpek,
Yönetici,
Okula
Yeterli
Bilgisi Bekâr, Çocuk,
Olmayan
Birisi Ehliyetsiz
Olarak Kötü Yönetici Şoför
Bozuk Araba,
Sorun
Kaynağı
Bozuk
Saat,
Olarak Kötü Yönetici
Patlak Teker
İşleri
Yavaşlatan
Birisi Olarak Kötü Pipet, Tırtıl
Yönetici
Kendi
Çıkarlarını
Düşünen
Birisi Kedi, Tilki
Olarak Kötü Yönetici
Sorumluluktan
Baharda Açan
Kaçan Birisi Olarak
Çiçek, Fare
Kötü Yönetici

5.

6.
7.
8.
9.
10.
Toplam

4

8,5

4

3

6,38

3

3

6,38

2

2

4,24

2

2

4,24

2

2

4,24

2

f=47

% 100

41

Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“Kötü bir yönetici bir yılana benzer, çünkü en ufak hatanızı affetmez. Her zaman sizi
avlamak için bir boşluğunuzu bekler.”
“Kötü bir yönetici bir zalime benzer, çünkü adaletli davranmazlar. Kanunları kendi
çıkarları için kullanırlar.”
“Kötü bir yönetici bir çöl sıcağına benzer, çünkü sizi, sıkar boğar. Hayatı yaşanmaz
hale getirir.”
“Kötü bir yönetici bir despota benzer, çünkü zulmeder.”
“Kötü bir yönetici bir diktatöre benzer, çünkü adaletsiz ve düşüncesizdir. Yasaklar
üzerine hüküm sürer, hayatınızı kısıtlar .”
4.4.2.

Etrafa Zarar Veren Bir Kaynak Olarak Kötü Yönetici Kategorisi

Tablo 5 incelendiğinde “Etrafa Zarar Veren Bir Kaynak Olarak Kötü Yönetici”
kategorisinde toplam 5 (%10,6) katılımcı tarafından ifade edilmiş 5 metafor bulunmaktadır.
Bu kategoride bulunan metaforların frekans dağılımına bakıldığında her bir metafor bir
katılımcı tarafından ifade edildiği görülmektedir: Çamur, kokarca, kokmuş balık, kömür,
sokaktaki çöplük. Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler
sunulmuştur:
“Kötü bir yönetici bir sokaktaki çöplüğe benzer, çünkü bütün bir mahalleyi kokutur.
Yaşanmaz hale getirir. Kötü yöneticide bu çöp gibi etrafına zarar verir.”
“Kötü bir yönetici bir kokarcaya benzer, çünkü etrafına kötü kokular saçar. İnsanları
rahatsız eder.”
“Kötü bir yönetici bir kokmuş balığa benzer, çünkü her şeyi berbat eder.”
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4.4.3.

Güvenilmez Bir Karakter Olarak Kötü Yönetici Kategorisi

Tablo 5 incelendiğinde “Güvenilmez Bir Karakter Olarak Kötü Yönetici” kategorisinde
toplam 5 (%10,6) katılımcı tarafından ifade edilmiş 5 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride
bulunan metaforların frekans dağılımına bakıldığında her bir metafor bir katılımcı tarafından
ifade edildiği görülmektedir: Bukalemun, bulanık su, duvar, para, yalancı çoban. Aşağıda
katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“Kötü bir yönetici bir bukalemuna benzer, çünkü zemine göre renk değiştirir. Güvenilir
değildir.”
“Kötü bir yönetici bir bulanık suya benzer, çünkü astları içinde hareket ederken şüphe
ve korku duyar. Ne yapacağı belli olmaz.”
“Kötü bir yönetici bir paraya benzer, çünkü ikiyüzlüdür.”
“Kötü bir yönetici bir yalancı çobana benzer, çünkü sözlerinde tutarlılık yoktur.”
4.4.4.

Her Şeyi Bildiğini Sanan Birisi Olarak Kötü Yönetici Kategorisi

Tablo 5 incelendiğinde “Her Şeyi Bildiğini Sanan Birisi Olarak Kötü Yönetici”
kategorisinde toplam 5 (%10,6) katılımcı tarafından ifade edilmiş 4 metafor bulunmaktadır.
Bu kategoride bulunan metaforların frekans dağılımına bakıldığında her bir metafor bir
katılımcı tarafından ifade edildiği görülmektedir: bilgiç şirin, boş bir teneke, ergen çocuk,
tren. Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“Kötü bir yönetici bir bilgiç şirine benzer, çünkü kibirlidir, her şeyi bildiğini sanar.”
“Kötü bir yönetici bir ergen çocuğa benzer, çünkü her işi sinirli ve bağıra çağıra
yaptırır en iyisini kendisi bilir.”
“Kötü bir yönetici bir trene benzer, çünkü sürekli aynı yoldan gider. Burnunun dikine
gider.”
4.4.5. Sıkıntı Kaynağı Olarak Kötü Yönetici Kategorisi
Tablo 5 incelendiğinde “Sıkıntı Kaynağı Olarak Kötü Yönetici” kategorisinde toplam 4
(%8,5) katılımcı tarafından ifade edilmiş 4 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride bulunan
metaforların frekans dağılımına bakıldığında her bir metafor bir katılımcı tarafından ifade
edildiği görülmektedir: Apartman yöneticisi, kabak, köpek, okul. Aşağıda katılımcıların bu
kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“Kötü bir yönetici bir apartman yöneticisine benzer, çünkü sürekli problem çıkarıp
apartmandakilerin canını sıkar.”
“Kötü bir yönetici bir köpeğe benzer, çünkü çok havlar, etrafını rahatsız eder.”
4.4.6. Yeterli Bilgisi Olmayan Birisi Olarak Kötü Yönetici Kategorisi
Tablo 5 incelendiğinde “Yeterli Bilgisi Olmayan Birisi Olarak Kötü Yönetici”
kategorisinde toplam 3 (%6,38) katılımcı tarafından ifade edilmiş 3 metafor bulunmaktadır.
Bu kategoride bulunan metaforların frekans dağılımına bakıldığında her bir metafor bir
katılımcı tarafından ifade edildiği görülmektedir: Bekar, çocuk, ehliyetsiz şoför. Aşağıda
katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
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“Kötü bir yönetici bir ehliyetsiz şoför benzer, çünkü doğru düzgün araba kullanamaz.
Her an kaza yapabilir. Yeterli bilgisi olmadığı için astını kontrol edemez, ne yapacağını
bilemez.”
“Kötü bir yönetici bir bekâra benzer, çünkü düzensiz bir hayatı vardır. İşleri
zamanında yapamaz, yaptıramaz. Yani yeterli bilgisi yoktur..”
4.4.7. Sorun Kaynağı Olarak Kötü Yönetici Kategorisi
Tablo 5 incelendiğinde “Sorun Kaynağı Olarak Kötü Yönetici” kategorisinde toplam 3
(%6,38) katılımcı tarafından ifade edilmiş 3 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride bulunan
metaforların frekans dağılımına bakıldığında her bir metafor bir katılımcı tarafından ifade
edildiği görülmektedir: Bozuk araba, bozuk saat, patlak teker. Aşağıda katılımcıların bu
kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“Kötü bir yönetici bir bozuk araba benzer, çünkü sorunları halletmektense gereksiz
sorunlar üretir.”
“Kötü bir yönetici bir patlak tekere benzer, çünkü işler yürür fakat etrafına zararlıdır.”
“Kötü bir yönetici bir bozuk saate benzer, çünkü sizi sürekli yanıltır. Hata yapmanıza
neden olur.”
4.4.8. İşleri Yavaşlatan Birisi Olarak Kötü Yönetici Kategorisi
Tablo 5 incelendiğinde “İşleri Yavaşlatan Birisi Olarak Kötü Yönetici” kategorisinde
toplam 2 (%4,24) katılımcı tarafından ifade edilmiş 2 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride
bulunan metaforların frekans dağılımına bakıldığında her bir metafor bir katılımcı tarafından
ifade edildiği görülmektedir: Pipet, tırtıl. Aşağıda katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş
oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“Kötü bir yönetici bir pipete benzer, çünkü çözüm yolunu uzatır. İnisiyatif almayı
engeller.”
“Kötü bir yönetici bir tırtıla benzer, çünkü çok yavaştır. İşleri de yavaşlatır.”
4.4.9. Kendi Çıkarlarını Düşünen Birisi Olarak Kötü Yönetici Kategorisi
Tablo 5 incelendiğinde “Kendi Çıkarlarını Düşünen Birisi Olarak Kötü Yönetici”
kategorisinde toplam 2 (%4,24) katılımcı tarafından ifade edilmiş 2 metafor bulunmaktadır.
Bu kategoride bulunan metaforların frekans dağılımına bakıldığında her bir metafor bir
katılımcı tarafından ifade edildiği görülmektedir: Kedi, tilki. Aşağıda katılımcıların bu
kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“Kötü bir yönetici bir kediye benzer, çünkü her şey çıkarlarına bağlıdır. Çıkarı yoksa
oda orda olmaz.”
“Kötü bir yönetici bir tilkiye benzer, çünkü sadece kendi çıkarlarını düşünür. Tüm
planların buna göre yapar. İşleri veya astları çok önemli değildir. Onları da kendi çıkarları
için kullanır.”
4.4.10. Sorumluluktan Kaçan Birisi Olarak Kötü Yönetici Kategorisi
Tablo 5 incelendiğinde “Sorumluluktan Kaçan Birisi Olarak Kötü Yönetici”
kategorisinde toplam 2 (%4,24) katılımcı tarafından ifade edilmiş 2 metafor bulunmaktadır.
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Bu kategoride bulunan metaforların frekans dağılımına bakıldığında her bir metafor bir
katılımcı tarafından ifade edildiği görülmektedir: Baharda açan çiçeğe, fareye. Aşağıda
katılımcıların bu kategoriye ilişkin vermiş oldukları bazı örnekler sunulmuştur:
“Kötü bir yönetici bir baharda açan çiçeğe benzer, çünkü baharda her şey gibi açar,
kışta eseri kalmaz. Zor zamanda kaçar.”
“Kötü bir yönetici bir fareye benzer, çünkü her sıkıntıda kaçar.”
5.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Bu araştırmada bir kamu kurumundaki yönetici ve çalışanların birbirleri ve iş
yaşantısına dair sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak ve bu
metaforları belirli kavramsal kategoriler altında toplamak amacıyla hazırlanmış olan bu
çalışma birkaç önemli noktaya dikkat çekmektedir. İlk olarak, “iyi veya kötü” yönetici
kavramlarını bütüncül bir yaklaşım ile açıklanmasında, çok boyutlu söylem pratiklerinin
yansımaları olan, metaforların sadece “sembolik” bir değerinin (Yob, 2003: 134) olduğu
unutulmamalıdır. Bu nedenle söz konusu kavramlara ilişkin bütüncül bir bakış açısını
yansıtabilmek adına çok sayıda metafora ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin katılımcılar,
yöneticileri „ağaç‟, „arı‟,„arkadaş‟, „ev‟ olarak gördüğü gibi, „pusula‟, „hâkim‟ veya „melek‟
olarak da görebilmektedirler. Literatürdeki tek bir kavram/olgu üzerine odaklanmış
çalışmalardan (Saban vd. 2006; Saban, 2009; Öztürk, 2007; Döş, 2010; Özder, Kaya & Ünlü,
2012; Sevim, Veyis & Kınay, 2012) farklı olarak bu çalışmada bir kavramın olumlu ve
olumsuz yönlerinin ayrı ayrı metafor analizine tabi tutulması (i) hem metafor sayılarının
arttırılmasına katkıda bulunmuş (ii) hem de içinde bulundukları ilişki ağlarını, olayları veya
olguları anlamlandırma ve tanımlama süreçlerine daha derinlemesine bir bakışın sunulmasına
katkı sağlamıştır.
İkinci olarak, katılımcılar iyi bir yönetici kavramına ilişkin algıları yaşantı
deneyimlerinin, söylem pratiklerinin ve kurdukları ilişki ağlarının bir sonucu oluşmaktadır.
Aynı zamanda yönetici ve çalışanların aralarındaki bu ilişki ağları, formal normlar ve kurallar
ile sağlanmaktadır. Formal norm ve kuralların yanı sıra informal iletişim biçimleri de yönetici
ve çalışanların birbirleri ve iş yaşantısına dair algılarının inşasını desteklemektedir. Bunun
yanı sıra çalışanların iyi bir yönetici kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar Weberyan
manada birer „ideal tip‟ özelliği de göstermektedir. Örneğin, „Atatürk‟, „ağabey‟, „apartman‟,
„arkadaş‟, „aslan‟, „baba‟, „süpermen‟ ve „ev‟ metaforları ile ideal bir yöneticinin “koruyucu
ve güven verici” olmasına gerektiğine dair zihinsel temsiller sunulmaktadır. Metaforlar,
sunulan örtük ideal tip bakış açısına ek olarak, “var oluşla uygunluk içinde bulunmayan”
(Mannheim, 2002: 20) ütopik bir anlam da barındırmaktadırlar.
Üçüncü olarak, katılımcılar kötü bir yöneticiye ilişkin geliştirdikleri metaforları,
Bolman ve Deal‟ın (2003) dörtlü çerçeve kuramına göre incelediğimizde, katılımcıların ifade
ettikleri yöneticilerin (1) yapısalcı liderlik çerçevesi ile uyumlu olarak yansıttıkları
görülmüştür. Bolman ve Deal‟a göre yapısalcı lider, (i) yanlı davranmaz, (ii) çevresi ile
sağlıklı etkileşim kuracak şekilde yapıyı ayarlar, (iii) denemekten, değerlendirmekten,
değiştirmekten çekinmez, (iv) karşılaşılan problemlere ilişkin yeni yapılar geliştirir, (v) bu
yapıları emir komuta zinciri içerisinde değerlendirmez, (vi) çalışanlarına görev ve
sorumlulukları ile yapabilecekleri katkılar konusunda yol gösterir ve (vii) yapısalcı lider
otoriter olmak zorunda değildir (Bolman & Deal, 2003, 348-354). Katılımcıların kötü
yöneticiler ile ilgili kullandıkları, „despot‟, „diktatör‟, „Hitler‟, „işkenceci‟, „karabasan‟,
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„katil‟, „şeytan‟, „zalim‟metaforları otoriter, yanlı davranan, baskıcı liderlerin sahip oldukları
özelliklere atıf yapmaktadır. Bolman ve Deal‟ın ikinci çerçevesini oluşturan (2) insan
kaynakları yaklaşımına göre liderler (i) destekleyen ve güçlendiren bir yaklaşıma sahiptirler.
(ii) İnsanı örgütün kalbine yerleştiren bu yaklaşıma göre (iii) liderler başarılı olmak için
otoriter ve duyarsız olmamalıdırlar. (iv) Liderler, örgütün ve çevresinin amaçlarını
gerçekleştirmek için çalışırlar. (v) Liderler, çalışanlarına güvenir ve inanırlar, (vi) dürüsttürler
ve (vii) astlarını güçlendirmek için açıklık ve katılım sağlarlar (Bolman & Deal, 2003: 354356). Katılımcıların iyi yöneticiler ile ilgili kullandıkları „deniz feneri‟, „güneş‟, „pusula‟,
„orkestra şefi‟, „büyük bir kazan‟,‟organizatör‟, „terazi‟,‟güneş‟, „hâkim‟, „nehir‟, „meyve
ağacı‟ metaforları destekleyen ve güçlendiren, güvenilir, inanılır, dürüst liderlere atıf
yapmaktadırlar. Bolman ve Deal‟ın üçüncü çerçevesini oluşturan (3) politik yaklaşıma göre
lider (i) güç dengelerini ve ihtiyaçları iyi değerlendirir, (ii) örgüt dışı ilişkileri geliştirir,
çatışmayı yönetir. (iii) Politik lider ne istediğini ve ne alacağını bilir, (iv) herkese her
istediğini vermez, (v) pazarlık için gerekli ortamı hazırlar (Bolman & Deal, 2003: 354-356).
Katılımcıların kötü yöneticiler ile ilgili kullandıkları, „ergen çocuk‟, „tren‟, „bekâr‟, „çocuk‟,
„ehliyetsiz şoför‟ metaforları ne istediğini bilmeyen, güç dengelerini hesaplayamayan politik
liderlere atıf yapmaktadır. Bolman ve Deal‟ın dördüncü çerçevesini oluşturan (4) sembolik
yaklaşıma göre sembolik lider, insanların yaşadıkları karmaşık dünyayı anlamlı hale getirmek
için desteklemektedir (Bolman & Deal, 2003: 240). Katılımcıların iyi yöneticiler ile ilgili
kullandıkları „ağabey‟, ‟baba‟, „deniz feneri‟ metaforları ilham veren ve yönlendiren sembolik
liderlere atıf yapmaktadır.
Dördüncü olarak, katılımcılar iyi yönetici kavramına ilişkin sahip oldukları
metaforlardan üç kavramsal kategori ön plana çıkmaktadırlar: „Koruyucu ve güven verici
olarak iyi yönetici‟ (%33,3)‟, „Aydınlatıcı, yönlendirici ve yol gösterici olarak iyi yönetici‟
(%20), „Adalet temsili olarak iyi yönetici‟ (%13,3). Kötü yönetici kavramına ilişkin
metaforlarda ise dört kavramsal kategori ön plana çıkmaktadır: „Baskı ve zulüm kaynağı
olarak kötü yönetici‟ (%34,04), „Etrafa zarar veren bir kaynak olarak kötü yönetici‟ (%10,6),
„Güvenilmez bir karakter olarak kötü yönetici‟ (%10,6),‟ Her şeyi bildiğini sanan birisi
olarak kötü yönetici‟ (%10,6). Sonuç olarak iyi yönetici kavramına ilişkin kavramsal
kategorilerde „Dönüşümcü liderliğe‟ (Sashkin & Rosenbach, 1993:91) ilişkin özellikler ön
plana çıkarken, kötü yöneticilerde ise geleneksel liderlerde bulunmaması gereken olumsuz
özelliklere atıf yapmaktadır.
Beşinci olarak, çalışanlar baskıcı, otoriter, güvenilmez ve etrafına zarar veren yönetici
özelliklerini vurgulayan liderlik özelliklerini kabul etmeyip reddettikleri görülmektedir. Bu
özellikler yerine çalışanlar korucu, güven verici, yol gösterici, adaletli ve uyumlu olmayı
kabul eden liderlik özelliklerini kabul etmekte oldukları gözlenmektedir. Gerçekte reddedilen
bu metaforlar yönetici özelliklerinin belirlenmesinde kabul edilenler kadar önemlidir ve yol
göstericidir. Aynı zamanda önem bakımından bazı kategoriler arka sıralarda olmuş olsa da,
genel kabul olarak iyilik yapan ve çalışkan olan yönetici özelliklerini koruyucu, güven verici,
adalet dağıtan yönetici özelliklerine göre daha az önemsedikleri görülmektedir.
Sonuç olarak bu araştırmanın bulguları, çalışanların iyi ve kötü yöneticileri nasıl
algıladıklarını ortaya çıkartmak için zihinsel temsilleri keşfetmek için, ipuçlarını ortaya
koymuştur. Bu bakımdan metaforlar çalışanların yöneticiler hakkında sahip oldukları algıları
ortaya koymakta ve açıklamakta güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilir. Bu düşünceden
hareketle bundan sonraki araştırmalarda çalışanların, iş yaşantısına, kadın ve erkek yöneticiye,
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genç ve deneyimli yöneticiye ilişkin çalışmaların ya da farklı kurumlar da benzer çalışmaların
yapılması önerilmektedir.
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ĠġGÖRENLERĠNALGILADIKLARI LĠDERLĠKTARZLARININ ÖRGÜTSEL
DEĞĠġĠMVE YARATICILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ: BĠR ALAN
ARAġTIRMASI
Derya DĠNÇER1

Agah Sinan ÜNSAR2

Adil OĞUZHAN3

Öz
ÇalıĢmada öncelikle liderlik, örgütsel değiĢim ve yaratıcılık açıklanmıĢtır. Yapılan açıklamaların ardından
liderlik tarzlarının örgütsel değiĢim ve yaratıcılık üzerine etkisini araĢtıran bir uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu
uygulama üretim sektörü, ağaç sektörü ve tekstil sektörü olmak üzere üç sektörde 632 iĢgören ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada farklı sektörlerde liderlik tarzlarının örgütsel değiĢim ve yaratıcılık ile olan
iliĢkisini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. AraĢtırmada 36 soruluk liderlik, 30 soruluk örgütsel değiĢim ve 21
soruluk yaratıcılık ölçekleri kullanılmıĢtır. Bu kapsamda iĢgörenlerin sosyo-demografik özelliklerinin
belirlenmesi için frekans analizi, betimsel istatistik, faktör analizi, güvenilirlik testi, Kolmogrov-Smirnov normal
dağılım testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Tarzları, Örgütsel DeğiĢim, Yaratıcılık.

THE EFFECT OF PERCEIVED LEADERSHIP STYLES OF EMPLOYEES ON ORGANIZATIONAL
CHANGE AND CREAVITY: A FIELD RESERARCH
Abstract
In this study, primarily leadership, organizational change and creativity are described. Following the statements
made, a practice, which investigates the effect of the leadership styles on organizational change and creativity,
has been implemented. This practice has been carried out with 632 employees in the following three sectors:
manufacturing industry, wood industry and textile industry. This study aims to reveal the relationship of
leadership styles with the organizational change and creativity within different industries. In this study, the scale
of 36 questions of leadership, 30 questions of organizational change and 21 questions of creativity is used. In this
context, in order to determine the socio-demographic characteristics of employees, the frequency analysis,
descriptive statistics, factor analysis, reliability test, Kolmogrov-Smirnov normal distribution test, Mann
Whitney U test, Kruskal-Wallis test, correlation and multiple regression analyzes are conducted.
Keywords: Leadership, Leadership Styles, Organizational Change, Creativity.

GĠRĠġ
Günümüz dünyasında iĢletmelerin hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli bir yere sahip olan
liderler, iĢletme faaliyetlerinin sorunsuz bir Ģekilde yürütülmesini sağlayabilen, olumsuzluklar
ile baĢa çıkabilen, hızlı ve pratik çözümler bulabilen, baĢarının her geçen gün artan bir yol
izlemesini sağlayabilen bireylerdir. Üretim sektörü, ağaç sektörü ve tekstil sektöründe yer
alan iĢgörenler örgüt içerisinde çeĢitli sonuçlara yol açan örgütsel değiĢim ve yaratıcılık ile
baĢaçıkabilecek kiĢilerin liderler olduğu ortaya konulmaktadır. Üretim sektörü, ağaç sektörü
ve tekstil sektöründe çalıĢan iĢgörenler iĢlerini rahat bir Ģekilde yerine getirebilmeleri için yer
1
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aldıkları iĢletmede sorunların çabuk çözülmesi gerekmektedir. Bu sektörlerde yer alan
iĢgörenlerin değiĢime karĢıdavranıĢları, liderlerinin örgütsel değiĢime karĢı göstermiĢolduğu
davranıĢlar ile Ģekillenmektedir. Aynı zamanda iĢgörenlerin bireysel veya örgütsel olarak
yaratıcı olabilmeleri liderlerinin davranıĢları ile belirlenmektedir. Bu çalıĢmada öncelikle
kavramsal açıklamalar yapılmakta ve sonrasında yapılan analiz sonuçlarına yer verilmektedir.
1. LĠDERLĠKKAVRAMI VE TARZLARI
Lider bireyleri önce dinler ve empati kurar, daha sonra iĢgörenin yerine kendisini koyar ve
aralarında tam bir anlayıĢve yakınlık doğar ve son derece olumlu duygular geliĢir(Ceylan,
2003: 905).
Ġnsanlık tarihi kadar eski bir geçmiĢe sahip olan liderlik günümüzde de önemli olan
konulardan biridir. Biçimsel veya biçimsel olmayan ikiden fazla kiĢiden oluĢan topluluklar
bünyelerinden ya bir lider çıkartmıĢlardır ya da bu liderliğe gereksinim duymuĢlardır (Özsen
Kutanis ve Alpaslan, 2007: 25). Liderlik, organizasyonel hedefleri baĢarma ihtiyacı olan
insanlar üzerine destek ve güven aĢılama yeteneğidir (Dubrin, 2012: 346). Literatürde liderlik,
ekosistem ve aktörlerin rollerinin çeĢitli tanımlamaları ve tanımları bulunmaktadır (Ouden,
2012: 151). Liderlik; motivasyon, kiĢiler arası davranıĢlar ve iletiĢim süreçleri ile iliĢkilidir
(Mullins, 2005: 282).
Liderlik süreci fonksiyonel etkinlik ve organizasyonel etkinliği sağlamak için etkilemeyi,
motivasyonu ve astları güçlendirmeyi içerir (Sinha, 2008: 257). Bir liderin baĢarılı olabilmesi
için lideri izleyen birey ve grupların Ģartlarının uygun olması gerekir. Çünkü liderlik bireyleri
ve grupları etkilemek, hedeflerine ulaĢtırmak ve hedeflere ulaĢmak için grupların çaba
harcamasını sağlamaktır (Türkeli, 2010: 491). Liderlik, bir grup ya da kuruluĢüyesi üzerinden
diğer üyelere yardımcı olmak için grup ya da kuruluĢabir etki elde etmeyi hedeflemektedir
(George ve Jones, 2005: 399). Bireylerin gerçekleĢtirdiği ve bireylerce ortak bir Ģekilde ortaya
çıkarılan geleceğe dönük amaçların belirlenmesi ve bu amaçların gönüllü bir Ģekilde
gerçekleĢtirilmesi ve bu amaçların gerçekleĢmesi için bireylerin bütün her Ģeyi ile katkı
sağlaması olarak ifade edilebilir (Aslan ve Özata, 2010: 587). Genel olarak liderlik, bir
topluluğun hedeflerini gerçekleĢtirebilmesi için topluluğu etkilemeyi baĢarma yeteneği olarak
ifade edilebilir (Çakar ve Arbak, 2003: 84).
Demokratik liderlik karar verme sürecinde astları içerir. Bu liderlik Ģekli çalıĢanların katkıları
üzerine kuruludur. Demokratik liderler temsilci atar, çalıĢanlara önerilerini sorar, katılım için
teĢvik ederler. Demokratik liderliğin iĢ hayatında önemli büyümesi, çalıĢanların yetki,
sorumluluk ve müdürleri ile karar vermede güçlendirilme Ģeklidir (Kurtz ve Boone, 2011:
235). Otoriter liderlik, bilgiye sahip olmak ve bu sahip olunan bilgiyi kimse ile paylaĢmamayı
gerektirir (Yeniçeri ve Seçkin, 2011: 101). Karizmatik liderlik özel bir estetik kaliteye
sahiptir. Son derece ilham verici olsa da bu estetiğin bir karanlık tarafı da mevcuttur (Ladkin,
2010: 81). Serbest bırakıcı liderlik, liderlik tarzları içinde en iyi ya da en kötü olabilir. Lider
normal prosedürü ve standart uygulamaları takip ediyorsa bu liderliğin kötü Ģeklidir
(Goethals, Sorenson ve Burns, 2004: 820). DönüĢtürücü liderlik, bireylerin, iĢ gruplarının,
birimlerin olağanüstü performans ve baĢarılarını açıklayabilmek için yönetici ve personel
arasında bağlantıyı gerçekleĢtirmeyi amaçlar (Tikici, Aksoy ve Akdemir, 2003: 512).
ĠĢgördürücü liderlik, mevcut hedeflere daha etkili bir Ģekilde ulaĢmak için, iĢperformansını
değerli ödüllere bağlayarak ve çalıĢanların iĢin yapılması için gerekli olan kaynaklara sahip
olmasını sağlayarak organizasyonun baĢarısına yardım eder (McShane ve Glinow, 2010: 372).
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2.

ÖRGÜTSEL DEĞĠġĠMVE YARATICILIK

DeğiĢim, etkileĢim içinde olunan çevrenin ihtiyaçları karĢısında eksik kalınması halinde
gereksinimleri karĢılayabilecek seviyede kiĢisel ya da örgütsel yeni düĢüncelerin ortaya
çıkarılması, örgütlerin yeniden dizayn edilmesi, karar verme ve bu kararların uygulamaya
geçilmesi sürecidir (Çalık, 2003: 539).
Örgütsel değiĢim, örgütün yönetsel, fiziksel ve
mekanik yapısında değiĢiklikler yoluyla verimliliği arttırmaktır (Akdemir, 2008: 221).
Örgütsel değiĢim, oluĢumu, biçimi ve özellikleri bakımından farklılık gösteren bir süreçtir.
Bir organizasyonun yapısının tamamen değiĢtirilmesi, değiĢim süreci olarak
adlandırılabileceği gibi bir bölümünün, bir ürününün, stratejisinin, ya da bir fonksiyonun
değiĢtirilmesi de değiĢim sürecinin bir parçasıdır (Güney, 2007: 49). Örgüt içerisinde yer alan
üyelerin katılımı ve desteği ile gerçekleĢen değiĢim planlı değiĢimdir (Kuyumcu, 2011: 28).
Planlı değiĢim geçmiĢe göre günümüzde daha sık karĢılaĢıl
an bir değiĢim türüdür. Sosyal
yapıda daha geniĢbir alanda kabul görmek, etkinlik ve verimlilik arttırma, gelecek ile ilgili
öngörülerin tespit edilmesi ile bütün örgütün veya onun önemli bölümlerinin fonksiyonlarının
değiĢtirilmesidir (Sucu, 2000: 83). Planlı olmayan değiĢim içinde bulunulan durumun
zorlanmasıyla kendiliğinden ortaya çıkan, örgütün uymaktan baĢka çaresinin olmadığı
önceden planlanmayan değiĢim türüdür (Ġraz ve ġimĢek, 2004: 101).
Sorunların çözüme kavuĢturulması için yeniliklere yol açacak düĢüncelerin ortaya konmasına
yaratıcılık denir (ÇavuĢ ve Akgemci, 2008: 233). Bir baĢka tanıma göre, yeni fikir, yaĢam,
tecrübe ve ürünü değiĢik bir fikir ile hayata geçirebilmektir (Genç, 2007: 162).
Yeni bir Ģey bulma veya ortaya çıkarma becerisi olan yaratıcılık (Ġmrek, 2003: 73), fikirleri
orijinal biçimde birleĢtirme veya var olan fikirler arasında o ana kadar beklenmeyen ve
bilinmeyen bileĢimleri yapma yeteneğidir (Eren, 2002: 66). Yaratıcılık basitçe yeni fikirlerin
oluĢturulmasından fazlasına ihtiyaç duyar. Stratejik bir bakıĢ açısıyla, sadece bireylerin
yaratıcı değil aynı zamanda firmada yaratıcı aktivitenin organizasyonun alt kademesine
aktarılmasıdır. (White ve Bruton, 2011: 106).
Örgüt çevresindeki değiĢmeler beklenenden daha fazla olduğunda örgüt hayatta kalabilmek
için çevrenin gereksinimlerine ayak uydurmak zorunda kalacaktır (Tunçer, 2011: 58).
DeğiĢimin meydana gelmesi için var olan dengenin tutum ve davranıĢların katkısı ile
değiĢimden önce baĢkalaĢması gerekmektedir (Yaman, 2007: 68). Bireyin değiĢime karĢı
motivasyonu buradaki en önemli konudur. Motivasyonun sağlanması da ancak, bireyin
değiĢime inanması ve onu motive edecek unsurların örgüt tarafından ortaya konulması ile
gerçekleĢir. DeğiĢimle birlikte, kendi durumunda terfi, fazla ücret, iĢten çıkarılmama gibi
olumlu geliĢmelerin olacağını hisseden birey, kısa zamanda değiĢime uyum gösterebilecektir
(Dursun, 2007: 74). ĠĢgörenler mevcut statülerinin, değiĢim sonucunda değiĢen iĢ görme
yöntemlerini ve çalıĢma koĢullarını değiĢmesi karĢısında değiĢimi engellemek isteyebilirler
(Töremen, 2002: 194).
YaĢamlarının bir bölümünde çoğu birey yaratıcıdır. Bireyler çalıĢtıkları yerde yaratıcı
görünmüyorlarsa, bu hayal güçlerinin olmayıĢından değil fırsat verilmemesindendir (Hamel
ve Breen, 2007: 63). Yaratıcılık konusunda daha yetenekli olan bireyler, yaratıcılık becerisi
daha az olan bireylere kıyasla daha özgün fikirler ortaya çıkarırlar. Yaratıcı kiĢiler hem
kararlarında hem de toplumsal değerlerinde bağımsızdırlar ve bu tip kiĢiler diğer kiĢilere göre
daha özgür düĢünce yapısına ve esnek davranabilme yeteneğine sahiptir (ÇavuĢ, 2006:89).
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ĠĢgörenlerin yaratıcı olmalarını liderlerin iĢgörenlere karĢı olan yaklaĢımları etkilemektedir
(Cengiz ve Diğerleri, 2006: 422). Örgütsel yaratıcılık birçok Ģeye teĢvikeder. Bazıları sosyal
ve örgütseldir. Diğerleri onu oluĢturan bireyler tarafından organizasyona getirilmiĢtir.
Bireylerin katkısına ve performanslarına sosyal kavramların etki yapmasıyla tabi ki bir
etkileĢimvardır. Bunun yanı sıra örgütsel verimlilik ve yenilik yine aynı bireylerin katılımının
bir kısım bağımlıdır. (Acar ve Runco, 2012: 115).
Örgüt içerisinde sürekli bir değiĢim hareketi içinde bulunmak ve bunu bir kültür haline
getirmek değiĢimi tam manasıyla benimsemiĢ liderlerle gerçekleĢtirilir. Bu liderler de insan
kaynakları tarafından yaratılabilir. Liderliğin bu süreçteki asıl görevi değiĢim sinerjisini
ortaya çıkarmaktır. Bu sayede hem Ģirket içindeki yaratıcı düĢünce ortaya çıkacak hem de
Ģirketin rekabet avantajı güçlenecektir (Akgeyik, 2001: 120).
3. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ
Yapılan çalıĢmanın bu bölümünde, Ģimdiye kadar ifade edilen teorik bilgiler ıĢığında
araĢtırmanın amacı ve önemi öncelikle ifade edilmiĢtir. Bunun akabinde, araĢtırma modeli
açıklanmıĢtır. AraĢtırma modelinin kapsamında araĢtırmanın yöntemi ve hipotezleri,
araĢtırmada kullanılan anket formu ve ölçekler açıklanmıĢ,araĢtırmanın evren ve örneklemi
ifade edilmiĢ ve verilerin toplanması, çözümü ve yorumlanması yapılmıĢtır.
3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalıĢmanın amacı, iĢgörenlerin algıladıkları liderlik tarzlarının örgütsel değiĢim ve
yaratıcılığa olan etkisini görmek, sosyo-demografik özelliklerin, liderlik tarzları, örgütsel
değiĢim ve yaratıcılığın alt boyutlarının algılanmasında değiĢiklikler yaratıp yaratmadığını ve
örgütsel değiĢim ve yaratıcılığın alt boyutlarının birbirleri ile etkileĢimi olup olmadığını
ortaya koymaktır.
Bu çalıĢma,örgüt içerisinde görev yapan liderin sergilediği liderlik tarzının iĢgörenlerin örgüt
içerisinde değiĢime bakıĢ açılarının ve yaratıcılık düzeylerini belirlemek açısından önem
taĢımaktadır.
3.2. AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezler
AraĢtırmanın modeli aĢağıdaki Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu modelde de görüldüğü gibi sosyodemografik özelliklerin bağımsız ve bağımlı değiĢkenleri ve bağımsız değiĢkenin bağımlı
değiĢkenleri nasıl etkilediği araĢtırılmıĢtır.
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ġekil 1. AraĢtırma Modeli
Liderlik tarzlarının örgütsel değiĢim ve yaratıcılık üzerine etkisini ölçmek için yapılan
hipotezler aĢağıdaki gibidir. Bunlar;
H0: ĠĢgörenlerin demografik özelliklerine göre liderlik tarzları alt boyutlarına iliĢkin
yargılarında farklılık yoktur.
H1: ĠĢgörenlerin demografik özelliklerine göre liderlik tarzları alt boyutlarına iliĢkin
yargılarında farklılık vardır.
H0: ĠĢgörenlerin demografik özelliklerine göre örgütsel değiĢim alt boyutlarına iliĢkin
yargılarında farklılık yoktur.
H2: ĠĢgörenlerin demografik özelliklerine göre örgütsel değiĢim alt boyutlarına iliĢkin
yargılarında farklılık vardır.
H0: ĠĢgörenlerin demografik özelliklerine göre yaratıcılık alt boyutlarına iliĢkin yargılarında
farklılık yoktur.
H3: ĠĢgörenlerin demografik özelliklerine göre yaratıcılık alt boyutlarına iliĢkin yargılarında
farklılık vardır.
H0: Liderlik tarzlarının örgütsel değiĢim üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.
H4: Liderlik tarzlarının örgütsel değiĢim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H0: Liderlik tarzlarının yaratıcılık üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.
H5: Liderlik tarzlarının yaratıcılık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
3.3. Evren ve Örneklem
GerçekleĢtirilen araĢtırma üç farklı sektörde uygulanmıĢtır. AraĢtırma kapsamında toplamda
632 adet anket toplanmıĢtır. AraĢtırmanın evreni araĢtırmanın yapıldığı sektörlerin Türkiye
Cumhuriyeti genelindeki iĢgörenleridir. AraĢtırmanın örneklemi ise, üretim (imalat), tekstil ve
ağaç sektörlerinde çalıĢan iĢgörenlerden ulaĢılanları oluĢturmaktadır.
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3.4. Verilerin Toplanması
AraĢtırmada kullanılan anket formunda toplamda 112 adet soru içermektedir. AraĢtırmada
kullanılan anket formu toplamda dört sayfadan oluĢmaktadır. Anket formunda öncelikle 15
sorudan oluĢan sosyo-demografik değiĢkenler yer almaktadır. AraĢtırmada kullanılan anket
formunda liderlik tarzları ile ilgili toplam olarak 36 adet soru yer almaktadır. Liderlik ölçeği
literatüre göre; dönüĢtürücü liderlik, iĢgördürücü liderlik ve serbest bırakıcı liderlik tarzı
boyutlarını kapsamaktadır. AraĢtırmada kullanılan anket formunda 30 soruluk örgütsel
değiĢim ölçeği yer almaktadır. Örgütsel değiĢim literatüre göre; değerlendirme, uygulama ve
örgütsel değiĢimi engelleyen faktörler olarak üç boyutu kapsamaktadır. AraĢtırmada
kullanılan anket formunun son kısmında ise yaratıcılık ölçeği yer almaktadır. Belirtilen
yaratıcılık ölçeği literatüre göre; bireysel yaratıcılık ve örgütsel yaratıcılık olarak iki boyuttu
kapsamaktadır.
AraĢtırmada yer alan liderlik ölçeği, Orhan Özsöylemez tarafından yazılan “Algılanan
Liderlik Tarzlarının ĠĢ Tatmini ve ĠĢten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Örgütle
ÖzdeĢleĢmeninRolü” isimli yüksek lisans tezinden alınmıĢtır (Özsöylemez, 2009: 163-168).
AraĢtırmada yer alan örgütsel değiĢim ölçeği Demet KuzubaĢıoğlu ve Nurhayat Çelebi
tarafından “Genel Liselerdeki Öğretmenlerin DeğiĢim Yönetimi Faktörlerine ĠliĢkin
Algılarının Etkili Okul Açısından Değerlendirilmesi” adlı makaleden alınmıĢtır
(KuzubaĢıoğlu ve Çelebi, 2009: 9-10). AraĢtırmada yer alan yaratıcılık ölçeği Mustafa Fedai
ÇavuĢ tarafından yazılan “ĠĢletmelerde Personel Güçlendirme Uygulamalarının Örgütsel
Yaratıcılık ve Yenilikçiliğe Etkileri Üzerine Ġmalat Sanayiinde Bir Uygulama” isimli doktora
tezinden alınmıĢtır (ÇavuĢ, 2006: 206). AraĢtırma kapsamında kullanılan anket formunun
liderlik tarzlarını belirmeye yönelik olarak oluĢturulan ölçek, örgütsel değiĢim ölçeği ve
yaratıcılık ölçeği için 5‟li likert kullanılmıĢtır. Bu kapsamda, “Kesinlikle Katılmıyorum=1”,
“Katılmıyorum=2”, “Kararsızım=3”, “Katılıyorum=4” ve “Kesinlikle Katılıyorum=5”
Ģeklinde puanlama iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ankete katılanlardan alınan cevaplar toplanarak bilgisayar ortamına aktarılmıĢve oradan da
“SPSS 17 ve SPSS 20” analiz programı kullanılarak bir takım istatistiksel teknikler ile
yorumlamalar yapılmıĢtır.
3.5. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
Bu bölümde araĢtırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve geçerliliği açıklanmıĢtır.
AraĢtırmaya katılanların sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik frekans
analizi yapılmıĢtır. Daha sonra ölçeklerin her birine faktör analizi, Kolmogorov-Smirnov
Testi, KMO ve Bartlett's Testi, Mann-Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi yapılmıĢ ve
belirlenen alt boyutların her birine yapılan regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgular
yorumlanmıĢtır.
3.6. AraĢtırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin; yaĢ,cinsiyet, öğrenim durumu, çalıĢmayılı, medeni durum,
çocuk sayısı, evlilik yılı, eĢiniĢdurumu, gelir, yetiĢtiği yer, kardeĢsayısı, baba eğitimi, anne
eğitimi ve sektör türüne iliĢkin frekans dağılımları Çizelge 1’de ayrıntılı bir Ģekilde
gösterilmiĢtir
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Çizelge 1. Ankete Katılanların Demografik Özellikleri
DeğiĢkenler
Seçenekler
18-25
26-33
34-41
YaĢ Durumu
42-49
50 ve +
Toplam
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Toplam
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Öğrenim Durumu
2 Yıllık Yüksekokul
Üniversite
Yüksek Lisans
Toplam
1-5
6-10
ÇalıĢma Yılı
11-15
16 ve +
Toplam
Evli
Medeni Durum
Bekâr
Toplam
Yok
1
Çocuk Sayısı
2
4 ve +
Toplam
1-10
11-20
Evlilik Yılı
21 ve +
Toplam
ÇalıĢıyor
ÇalıĢmıyor
EĢinĠĢ Du
rumu
Toplam
800<
801-1600
1601-2400
Gelir
2401-3200
3201 ve +
Toplam

Frekans
129
261
151
82
9
632
191
441
632
130
81
327
71
19
4
632
401
192
27
12
632
434
198
632
397
152
58
25
632
256
128
53
437
197
241
438
45
427
107
47
6
632

% Frekans
20,4
41,3
23,9
13,0
1,4
100,0
30,2
69,8
100,0
20,6
12,8
51,7
11,2
3,0
,6
100,0
63,4
30,4
4,3
1,9
100,0
68,7
31,3
100,0
62,8
24,1
9,2
4,0
100,0
40,5
20,3
8,4
69,1
31,2
38,1
69,3
7,1
67,6
16,9
7,4
,9
100,0
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YetiĢme Yeri

KardeĢ Sayısı
(Kendisi Dahil)

Baba Eğitimi

Anne Eğitimi

Sektör Türü

Köy
Belde/Bucak
Ġlçe
Ġl
BüyükĢehir
Toplam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
Toplam
Okuryazar Değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
Okuryazar Değil
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
Üretim
Tekstil
Ağaç
Toplam

186
67
182
143
54
632
28
188
176
117
51
25
20
17
7
2
1
632
34
420
97
65
16
632
83
430
74
41
4
632
250
183
199
632

29,4
10,6
28,8
22,6
8,5
100,0
4,4
29,7
27,8
18,5
8,1
4,0
3,2
2,7
1,1
,3
,2
100,0
5,4
66,5
15,3
10,3
2,5
100,0
13,1
68,0
11,7
6,5
,6
100,0
39,6
29,0
31,5
100,0

AraĢtırmaya katılanların iĢgörenlerin %20,4’ü 18-25 yaĢ arasında, %41,3’ü 26-33 yaĢ
arasında, %23,9’u 34-41 yaĢ arasında, %13,0’ü 42-49 yaĢ arasında iken %1,4’ü 50 ve
üzerindedir.
AraĢtırmaya katılan 632 iĢgörenin 191’ i kadın, 441’i erkektir. AraĢtırmaya katılanların
%30,2’ si kadın iken, %69,8’ i erkektir. AraĢtırmaya katılan iĢgörenler içerisinde erkeklerin
sayısı kadınların sayısından fazladır. AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin %50’den fazlasını erkek
iĢgörenler oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılanların %20,6’sı ilkokul mezunu, %12,8’i ortaokul mezunu, %51,7’si lise
mezunu, %11,2’si yüksekokul mezunu, %3’ü üniversite mezunu, %0,6’sı yüksek lisans
mezunudur.
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AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin çalıĢmayıllarına göre dağılımı, %63,4’ü 1-5 yıl arası çalıĢma
yılı, %30,4’ü 6-10 yıl arası çalıĢma yılı, %4,3’ü 11-15 yıl arası çalıĢma yılı, %1,9’u 16 ve
üzeri yıl arası çalıĢma yılı vardır. AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin en fazla 401 kiĢi ile 1-5
çalıĢmayılı arasında olduğu görülmektedir. En az ise 12 kiĢiile 16 ve üzeri yıl arası çalıĢma
yılı olduğu görülmektedir.
AraĢtırmaya katılanların medeni durumlarına ilĢikin dağılımları Çizelgede gösterilmektedir.
AraĢtırmaya katılanların %68,7’si evli iken, %31,3 bekardır. AraĢtırmaya katılanların 434
kiĢisi evli iken 196 kiĢisi bekardır. AraĢtırmaya katılan evli iĢgören sayısı bekar iĢgören
sayısına göre daha fazladır.
AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin %40,5’i 1-10 yıl arası evlilik yılı, %20,3’ü 11-20 yıl arası
evlilik yılı, %8,4’ü 21 ve üzeri yıl arası evlilik yılı bulunmaktadır.
Evli olan iĢgörenlerin %31,2’ sinin eĢi çalıĢıyor iken, %38,1’ inin eĢi çalıĢmıyor olarak
görülmektedir.
AraĢtırmaya katılanların %7,1’ i 800 TL ve altı gelir, %67,6’ sı 801-1600 TL gelir, %16,9’ u
1601-2400 TL, %7,4’ ü 2401-3200 TL gelir, %0,9’ u 3201 ve üzeri TL gelir sahiptir. 632 adet
iĢgörenin 427 kiĢisinin geliri 801-1600 TL arasındadır.
AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin %29,4’ ünün yetiĢtiği yer köy, %10,6’ sının yetiĢtiği yer
belde/bucak, 528,8’ inin yetiĢtiği yer ilçe, %22,6’sının yetiĢtiği yer il iken, %8,5’inin yetiĢtiği
yer büyükĢehirdir. AraĢtırmaya katılanların 186 kiĢisinin yetiĢtiği yer köy, 67 kiĢisinin
yetiĢtiği yer belde/bucak, 182 kiĢisinin yetiĢtiği yer ilçe, 143 kiĢisinin yetiĢtiği yer il iken, 54
kiĢisi büyükĢehirde yetiĢmiĢtir.
AraĢtırmaya katılanların %5,4’ ünün babası okuryazar değil, %66,5’ inin baba eğitim durumu
ilkokul, %15,3’ ünün baba eğitim durumu ortaokul, %10,3’ ünün baba eğitim durumu lise,
%2,5’ inin baba eğitim durumu üniversitedir.
AraĢtırmaya katılanların %13,1’ inin annesi okuryazar değil, %68’ inin anne eğitim durumu
ilkokul, %11,7’ sinin anne eğitim durumu ortaokul, %6,5’ inin anne eğitim durumu lise,
%0,6’ sının anne eğitim durumu üniversitedir.
AraĢtırmaya katılan 632 iĢgörenin sektörlere göre dağılımları incelendiğinde; %39,6’ sının
üretim (imalat) sektöründe çalıĢan iĢgören olduğu, %29’ unun tekstil sektöründe çalıĢan
iĢgören olduğu ve %31,5’ inin ise ağaç sektöründe çalıĢan iĢgören olduğu saptanmıĢtır.
Üretim sektöründe 250, tekstil sektöründe 183 ve ağaç sektöründe 199 kiĢinin anket formunu
cevapladığı görülmektedir. Üretim sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin anket formu doldurmaya
daha olumlu baktığı görülmektedir.
Sosyo-demografik değiĢkenlerin sonuçlarını özetlemek gerekirse araĢtırmaya katılan
iĢgörenlerin büyük çoğunluğunun erkek olduğu, yaĢlarının genellikle 26-33 yaĢ arasında
olduğu, büyük çoğunluğunun evli olduğu ve çoğunluk ile 1-5 yıl arasında çalıĢmayıllarının
olduğu görülmektedir.
3.7. Faktör Analizi ve Güvenilirlik Testi
Faktör analizinde çok sayıda değiĢkeniaz sayıda faktör olarak kavramlara indirgemek temel
amaçtır. Elde olan verileri indirgemeye yarayan bir metottur (Bilge ve Bal, 2012: 137).
Toplam varyans değerlerine göre liderlik tarzları ölçeği için 3 alt boyut elde edildiği
görülmektedir. Birinci alt boyut dönüĢtürücü liderlik tarzı, ikinci alt boyut iĢgördürücü liderlik
tarzı, üçüncü alt boyut serbest bırakıcı liderlik tarzı olarak adlandırılmıĢtır. Örgütsel değiĢim
ölçeği için toplam varyans değerlerine göre 3 alt boyut elde edilmiĢtir. Birinci alt boyut
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değerlendirme, ikinci alt boyut uygulama, üçüncü alt boyut serbest değiĢimi engelleyen
etkenler olarak adlandırılmıĢtır. Yaratıcılık ölçeği için ise iki alt boyut elde edilmiĢtir. Birinci
alt boyut bireysel yaratıcılık, ikinci alt boyut örgütsel yaratıcılık olarak adlandırılmıĢtır.
Liderlik tarzları ölçeği için Cronbach’s Alpha değeri 0,948 çıkmıĢtır, bu sonuç anketin
güvenilir olduğunu göstermektedir. Örgütsel değiĢim ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri
0,913 olarak bulunmuĢtur. Yaratıcılık ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri 0,953 olarak
bulunmuĢtur.
3.8.AraĢtırmanın Bulguları ve Yorumu
Mann Whitney U testi, iki iliĢkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirlerinden anlamlı
bir Ģekilde farklılık gösterip göstermediğini test eder (Büyüköztürk, 2002: 149).
ĠĢgöre
nlerin Cinsiyetlere Göre Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt Boyutlarına BakıĢları
Arasındaki Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin cinsiyetlerine göre liderlik tarzları alt boyutlarına bakıĢları
arasındaki farklılıklara yer verilmiĢtir.
Çizelge 2. ĠĢgör
enlerin Cinsiyetlerine Göre Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt Boyutlarına
BakıĢları Arasındaki Farklılığın Testi

DÖNÜġTÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI
ĠġGÖRDÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI
SERBEST BIRAKICI
LĠDERLĠK TARZI

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2tailed)

Cinsiyet

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Kadın
Erkek
Toplam
Kadın
Erkek
Toplam
Kadın
Erkek
Toplam

191
441
632
191
441
632
191
441
632

303.44
322.16

57956.50
142071.50

301.46
323.01

57579.50
142448.50

284.49
330.36

54338.50
145689.50

DÖNÜġTÜRÜCÜ
LĠDERLĠK
TARZI

ĠġGÖRDÜRÜCÜ
LĠDERLĠK
TARZI

39.620.500
57.956.500
-1.184

39.243.500
57.579.500
-1.366

SERBEST
BIRAKICI
LĠDERLĠK
TARZI
36.002.500
54.338.500
-2.904

0.236

0.172

.004

Çizelge 2’ de görüldüğü gibi, p>0,05 olduğundan kadın ve erkek iĢgörenlerin dönüĢtürücü
liderlik ve iĢgördürücü liderlik tarzlarına iliĢkin yargılarında farklılık bulunmamaktadır.
Faktör 3’ te ise görüldüğü gibi, p<0,05 olduğundan kadın ve erkek iĢgörenlerin serbest
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bırakıcı liderlik tarzına iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Çizelge 2’ ye göre ortalamalara
bakıldığında, erkek iĢgörenlerin serbest bırakıcı liderliğe iliĢkin ortalamalarının (330,36),
kadın iĢgörenlerin ortalamalarından (284,49) oldukça yüksek olduğu görülmektedir. BaĢkabir
ifadeyle erkek iĢgörenlerin kadın iĢgörenlere göre liderlerini daha serbest bırakıcı olarak
algıladıkları söylenebilir.
Erkek iĢgörenlerin kadın iĢgörenlere göre liderlerini daha serbest bırakıcı olarak algıladıkları
görülmektedir. Bu durumun kadın ve erkeklerin serbestlik konusundaki farklı
düĢüncelerinden meydana geldiği söylenebilir. Bu durum erkeklerin kadınlara göre daha
özgür ve serbest bir hayat tarzına sahip olmalarına bağlanabilir.
ĠĢgöre
nlerin Medeni Durumlarına Göre Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt Boyutlarına
BakıĢları Arasındaki Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin medeni durumlarına göre liderlik tarzları ölçeğinin alt
boyutlarına bakıĢları arasındaki farklılıklara yer verilmiĢtir.
Çizelge 3. ĠĢgöre
nlerin Medeni Durumlarına Göre Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt
Boyutlarına BakıĢları Arasındaki Farklılığın Testi

DÖNÜġTÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI
ĠġGÖRDÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI
SERBEST BIRAKICI
LĠDERLĠK TARZI

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Medeni Durum

N

Mean Rank

Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam

434
198
632
434
198
632
434
198
632

327.33
292.76

DÖNÜġTÜRÜCÜ
LĠDERLĠK
TARZI

ĠġGÖRDÜRÜCÜ
LĠDERLĠK
TARZI

38.264.500
57.965.500
-2.209
0.027

37.984.000
57.685.000
-2.346
0.019

327.98
291.34
323.37
301.44
SERBEST
BIRAKICI
LĠDERLĠK
TARZI
39.983.500
59.684.500
-1.403
0.161

Çizelge 3’ te görüldüğü gibi, p>0,05 olduğundan iĢgörenlerin medeni durumlarının laissezfaire liderlik tarzına iliĢkin yargılarında farklılık bulunmamaktadır. Diğer faktörlerde
görüldüğü gibi, p<0,05 olduğundan iĢgörenlerin medeni durumlarının dönüĢtürücü ve
iĢgördürücü liderlik tarzlarına iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Çizelge 3’ e göre
ortalamalara bakıldığında, evli iĢgörenlerin dönüĢtürücü liderliğe iliĢkin ortalamalarının
(327,33), bekar iĢgörenlerin ortalamalarından (292,76) oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
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BaĢkabir ifadeyle evli iĢgörenlerin bekar iĢgörenlere göre liderlerini daha dönüĢtürücü olarak
algıladıkları söylenebilir. ĠĢgördürücü liderlik tarzına bakıĢ açılarında da, evli iĢgörenlerin
(327,98) bekar iĢgörenlere (291,34) göre liderlerini daha fazla iĢgördürücü olarak algıladıkları
söylenebilir.
Evli olan iĢgörenlerin bekar olan iĢgörenlere göre liderlerini daha fazla dönüĢtürücü ve
iĢgördürücü olarak algıladığı görülmektedir. Bu durum da evli olan iĢgörenler evlilik
hayatının vermiĢolduğu deneyimler ile olayları dönüĢtürücü ve iĢgördürücü olarak daha fazla
algıya bildikleri söylenebilir. Öte yandan bu dur um evli olanların bekar oranlara göre daha
fazla sorumluluk üstlenmelerine bağlanabilir.
ĠĢgöre
nlerin YaĢlarına Göre Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt Boyutlarına BakıĢları
Arasındaki Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin yaĢlarına göre liderlik tarzları ölçeğinin alt boyutlarına
bakıĢları arasındaki farklılıklara yer verilmiĢtir.
Çizelge 4. ĠĢgör
enlerin YaĢlarına Göre Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt Boyutlarına
BakıĢları Arasındaki Farklılığın Testi
YaĢ
N
Mean Rank
18-25
129
260.50
26-33
261
318.35
34-41
151
354.77
DÖNÜġTÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI
42-49
82
334.21
50 ve+
9
261.83
Toplam
632
18-25
129
267.65
26-33
261
320.54
34-41
151
348.03
ĠġGÖRDÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI
42-49
82
321.51
50 ve+
9
324.89
Toplam
632
18-25
129
265.89
26-33
261
328.02
34-41
151
343.08
SERBEST BIRAKICI
LĠDERLĠK TARZI
42-49
82
319.13
50 ve+
9
237.94
Toplam
632
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20.391
4

ĠġGÖRDÜRÜCÜ
LĠDERLĠK
TARZI
14.015
4

SERBEST
BIRAKICI
LĠDERLĠK TARZI
15.876
4

0.000

0.007

0.003

DÖNÜġTÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Çizelge 4’ te görüldüğü üzere 34-41 yaĢarasındaki iĢgörenler diğer yaĢaralıklarında yer alan
iĢgörenlere göre liderlerini daha çok dönüĢtürücü lider, iĢgördürücü lider ve laissez-faire lider
(serbest bırakıcı) olarak algıladıkları görülmektedir.
Yapılan çalıĢmadan da anlaĢılacağı üzere 34-41 yaĢgrubu arasında yer alan iĢgörenler tecrübe
ve deneyimleri ile liderlerinin davranıĢlarını yani liderlerinin ne söylemek istediğini diğer
iĢgörenlere göre daha kolay kavrayabildikleri ve liderlerinin davranıĢlarını diğer yaĢ
gruplarına göre daha kolay algıladıkları ve liderlerinin isteklerini karĢılamaya çalıĢtıkları
söylenebilir. Orta yaĢ grubu iĢ görenlerin kazanmıĢ oldukları iĢ deneyimi algılamayı
farklılaĢtıran bir durum olarak değerlendirilebilir.
ĠĢgöre
nlerin Öğrenim Durumuna Göre Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt Boyutlarına
BakıĢları Arasındaki Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin öğrenim durumuna göre liderlik tarzları ölçeğinin alt
boyutlarına bakıĢları arasındaki farklılıklara yer verilmiĢtir.
Çizelge 5. ĠĢgör
enlerin Öğrenim Durumuna Göre Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt
Boyutlarına BakıĢları Arasındaki Farklılığın Testi
Öğrenim Durumu
N
Mean Rank
Ġlkokul
130
363.28
Ortaokul
81
299.51
Lise
327
296.23
DÖNÜġTÜRÜCÜ
2 Yıllık Yüksekokul
71
347.21
LĠDERLĠK TARZI
Üniversite
19
305.61
Yüksek Lisans
4
304.00
Toplam
632
Ġlkokul
130
377.61
Ortaokul
81
300.48
Lise
327
297.70
ĠġGÖRDÜRÜCÜ
2 Yıllık Yüksekokul
71
327.90
LĠDERLĠK TARZI
Üniversite
19
246.24
Yüksek Lisans
4
323.00
Toplam
632
Ġlkokul
130
348.32
SERBEST
Ortaokul
81
285.65
BIRAKICI
Lise
327
301.39
LĠDERLĠK TARZI
2 Yıllık Yüksekokul
71
338.82
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Üniversite
Yüksek Lisans
Toplam

19
4
632

403.39
333.13

DÖNÜġTÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI

ĠġGÖRDÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI

Chi-Square
df

15.372
5

21.857
5

SERBEST
BIRAKICI
LĠDERLĠK TARZI
13.934
5

Asymp. Sig.

0.009

0.001

0.016

Çizelge 5’ te görüldüğü üzere ilkokul mezunu olan iĢgörenler diğer öğrenim durumlarına göre
liderlerini daha çok dönüĢtürücü lider (363,28) ve iĢgördürücü lider (377,61) olarak
algıladıkları görülmektedir. Faktör 3’ e göre ise üniversite mezunları (403,39) liderlerini diğer
öğrenim durumlarında yer alan iĢgörenlere göre daha fazla serbest bırakıcı lider olarak
algıladığı görülmektedir.
Üniversite mezunlarının aldıkları eğitim sonucunda liderlerinin davranıĢlarını daha rahat ve
serbest, ilkokul mezunlarının ise liderlerinin davranıĢlarını daha iĢ yaptırmaya çalıĢan ve
dönüĢüme açık olarak gördüğü söylenebilir. Bu durum üniversite mezunu olan iĢgörenlerin
aldıkları eğitime bağlı olarak iĢlerinde daha özgür ve serbest hareket etme beklentilerine bağlı
olabilir. Ayrıca ilkokul mezunu iĢgörenlerin aldıkları eğitime bağlı olarak yöneticilerine biat
etme eğilimlerinin yüksek olduğu söylenebilir.
ĠĢgöre
nlerin Sektöre Göre Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt Boyutlarına BakıĢları
Arasındaki Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin sektöre göre liderlik tarzları ölçeğinin alt boyutlarına
bakıĢları arasındaki farklılıklara yer verilmiĢtir.
Çizelge 6. ĠĢgöre
nlerin Sektöre Göre Liderlik Tarzları Ölçeği Alt Boyutlarına BakıĢları
Arasındaki Farklılığın Testi
Sektör
N
Mean Rank
Üretim
250
303.66
Tekstil
183
285.57
DÖNÜġTÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI
Ağaç
199
361.07
Toplam
632
Üretim
250
290.47
Tekstil
183
282.71
ĠġGÖRDÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI
Ağaç
199
380.27
Toplam
632
Üretim
250
SERBEST BIRAKICI
360.20
LĠDERLĠK TARZI
Tekstil
183
256.51
308

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Ağaç
Toplam
DÖNÜġTÜRÜCÜ
LĠDERLĠK TARZI
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

18.359
2
0.000

199
632
ĠġGÖRDÜRÜCÜ
LĠDERLĠK
TARZI
35.799
2
0.000

316.77

SERBEST
BIRAKICI
LĠDERLĠK TARZI
34.166
2
0.000

Çizelge 6’ ya göre ortalamalara bakıldığında ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin
dönüĢtürücü liderliğe iliĢkin ortalamalarının (361,07), üretim sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin
(303,66) ve tekstil sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (285,57) ortalamalarından oldukça yüksek
olduğu görülmektedir. BaĢka bir deyiĢle ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenler liderlerini daha
fazla dönüĢtürücü olarak algılamaktadırlar. Ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin iĢgördürücü
liderliğe iliĢkin ortalamalarının (380,27), üretim sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (290,47) ve
tekstil sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (282,71) ortalamalarından oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. BaĢka bir deyiĢle ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenler liderlerini daha fazla
iĢgördürücü olarak algılamaktadırlar. Üretim sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin serbest bırakıcı
liderliğe iliĢkin ortalamalarının (361,07), ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (316,77) ve
tekstil sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (256,51) ortalamalarından oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. BaĢka bir deyiĢle üretim sektöründe çalıĢan iĢgörenler liderlerini daha fazla
serbest bırakıcı olarak algıladığı görülmektedir.
Ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin liderlerini daha fazla dönüĢtürücü ve iĢgördürücü olarak
algıladıkları görülmektedir. DönüĢtürücü liderlik değiĢime açık olan ve değiĢimleri geliĢmeler
ile tamamlayan liderlik tarzıdır. Bu durumda ağaç sektöründe değiĢim ve geliĢime daha fazla
yer verildiği ve liderlerin bu değiĢim ve geliĢimi iĢgörenlerine iĢgördürücü lider olarak
uygulattığı söylenebilir. Üretim sektöründe serbest bırakıcı liderlik algısının daha fazla olduğu
görülmektedir. Üretim yapabilmek için iĢgörenlerin rahat bir ortama ihtiyacı olduğu
düĢünülerek liderlerin daha serbest çalıĢmaya izin verdiği ve daha esnek davrandıkları
söylenebilir.
ĠĢgöre
nlerin Cinsiyete Göre Örgütsel DeğiĢim Alt Boyutlarına BakıĢları Arasındaki
Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin cinsiyetlerine göre örgütsel değiĢim alt boyutlarına bakıĢları
arasındaki farklılıklara yer verilmiĢtir.
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Çizelge 7. ĠĢgöre
nlerin Cinsiyete Göre Örgütsel DeğiĢim Alt Boyutlarına BakıĢları
Arasındaki Farklılığın Testi
Cinsiyet
N
Mean Rank
Kadın
191
283.58
DEĞERLENDĠRME
Erkek
441
330.76
Toplam
632
Kadın
191
271.41
UYGULAMA
Erkek
441
336.03
Toplam
632
Kadın
191
281.29
DEĞĠġĠMĠENGELLEYEN
Erkek
441
331.75
ETKENLER
Toplam
632

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DEĞERLENDĠRME

UYGULAMA

35.828.500
54.164.500
-2.984
0.003

33.502.500
51.838.500
-4.111
0.000

DEĞĠġĠMĠ
ENGELLEYEN
ETMENLER
35.390.000
53.726.000
-3.213
0.001

Örgütsel değiĢimin 3 alt boyutunda da kadın ve erkeklerin yargılarında farklılık
bulunmaktadır. Çizelge 7’ ye göre ortalamalara bakıldığında, erkek iĢgörenlerin örgütsel
değiĢimde değerlendirmeye bakıĢaçılarına iliĢkin ortalamalarının (330,76), kadın iĢgörenlerin
ortalamalarından (283,58) oldukça fazla olduğu görülmektedir. Erkek iĢgörenlerin örgütsel
değiĢimde uygulamaya bakıĢ açılarına iliĢkin ortalamalarında (336,03), kadın iĢgörenlerin
ortalamalarından (271,41) yüksek olduğu görülmektedir. Erkek iĢgörenlerin örgütsel
değiĢimde değiĢimi engelleyen etmenlere bakıĢ açılarına iliĢkin ortalamalarında (331,75),
kadın iĢgörenlerin ortalamalarından (281,29) yüksek olduğu görülmektedir. ĠĢgörenlerin
cinsiyetlerine göre yapılan dağılımda erkek iĢgörenlerin örgütsel değiĢime daha ılımlı
baktıkları söylenebilir.
Kadınların bulundukları ortamlarda oluĢabilecek değiĢimlere kapalı olduğu söylenebilir.
Çünkü alıĢkanlıklarından kolay vazgeçemeyen kadınlar değiĢime erkeklere göre daha fazla
direnç gösterdikleri söylenebilir.
ĠĢgöre
nlerin Medeni Durumlarına Göre Örgütsel DeğiĢim Alt Boyutlarına BakıĢları
Arasındaki Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin medeni durumlarına göre örgütsel değiĢim alt boyutlarına
bakıĢları arasındaki farklılıklara yer verilmiĢtir.
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Çizelge 8. ĠĢgör
enlerin Medeni Durumlarına Göre Örgütsel DeğiĢim Alt Boyutlarına
BakıĢları Arasındaki Farklılığın Testi

DEĞERLENDĠRME
UYGULAMA
DEĞĠġĠMĠENGELLEYEN
ETKENLER

Medeni durum

N

Mean Rank

Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam

434
198
632
434
198
632
434
198
632

328.05
291.17
330.97
284.79
324.94
298.00

DEĞERLENDĠRME

UYGULAMA

Mann-Whitney U

37.951.500

36.687.500

DEĞĠġĠMĠ
ENGELLEYEN
ETMENLER
39.303.000

Wilcoxon W

57.652.500

56.388.500

59.004.000

Z

-2.356

-2.967

-1.732

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.018

0.003

0.083

Çizelge 8’ e göre ortalamalara bakıldığında, evli iĢgörenlerin örgütsel değiĢimde
değerlendirmeye bakıĢ açılarına iliĢkin ortalamaların (328,05), bekar iĢgörenlerin
ortalamalarından (291,17) oldukça fazla olduğu görülmektedir. Evli iĢgörenlerin örgütsel
değiĢimde uygulamaya bakıĢ açılarına iliĢkin ortalamalarında (330,97), bekar iĢgörenlerin
ortalamalarından (284,79) yüksek olduğu görülmektedir.
Bireyin hayatındaki önemli değiĢimlerden biri olan evlilik ile ilgili değerlendirme yapan ve bu
değerlendirmeyi uygulamaya koyan bireylerin değiĢimi hayatlarında uygulamayı baĢaran
bireyler olduğu söylenebilir. Bu durumda evli olan iĢgörenlerin örgüt içerisinde değiĢime
daha açık oldukları ve değiĢimin değerlendirme ve uygulama boyutlarını daha kolay
gördükleri söylenebilir.
ĠĢgöre
nlerin YetiĢme Yerlerine Göre Örgütsel DeğiĢim Alt Boyutlarına BakıĢları
Arasındaki Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin yetiĢme yerlerine göre örgütsel değiĢim alt boyutlarına
bakıĢları arasındaki farklılıklara yer verilmiĢtir.
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Çizelge 9. ĠĢgöre
nlerin YetiĢme Yerlerine Göre Örgütsel
BakıĢları Arasındaki Farklılığın Testi
YetiĢme Yeri
Köy
Belde/Bucak
Ġlçe
DEĞERLENDĠRME
Ġl
Büyük ġehir
Toplam
Köy
Belde/Bucak
Ġlçe
UYGULAMA
Ġl
Büyük ġehir
Toplam
Köy
Belde/Bucak
Ġlçe
DEĞĠġĠMĠENGELLEYEN
ETMENLER
Ġl
Büyük ġehir
Toplam

Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

DeğiĢim Alt Boyutlarına
N
186
67
182
143
54
632
186
67
182
143
54
632
186
67
182
143
54
632

DEĞERLENDĠRME

UYGULAMA

8.902
4
0.064

12.912
4
0.012

Mean Rank
325.09
291.51
326.97
287.44
359.58
329.33
342.23
333.63
272.00
300.50
325.05
302.01
332.83
291.69
315.68
DEĞĠġĠMĠ
ENGELLEYEN
ETMENLER
4.996
4
0.288

Çizelge 9’ da görüldüğü üzere p>0,05 olduğundan iĢgörenlerin yetiĢme yerlerinin örgütsel
değiĢimde değerlendirme ve değiĢimi engelleyen etkenler ile ilgili düĢüncelerini etkilemediği
ve farklılık olmadığı görülmektedir. Uygulama boyutunda ise, p<0,05 olduğundan
iĢgörenlerin yetiĢme yerlerine göre örgütsel değiĢimin alt boyutlarına iliĢkin yargılarında
farklılık vardır. Örgütsel değiĢimde uygulama boyutunda belde/bucakta yetiĢenlerin (342,23)
diğer yetiĢmeyerlerine göre uygulama boyutuna daha olumlu baktığı görülmektedir.
Küçük yerleĢimyerlerinde yetiĢen bireylerin yaĢantılarının uygulamaya daha yakın oldukları
ve değiĢimin biran önce uygulanmasını ve sonuçlarını görmek istedikleri söylenebilir.
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ĠĢgöre
nlerin Sektöre Göre Örgütsel DeğiĢim Alt Boyutlarına BakıĢları Arasındaki
Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin sektöre göre örgütsel değiĢim alt boyutlarına bakıĢları
arasındaki farklılıklara yer verilmiĢtir.
Çizelge 10. ĠĢgöre
nlerin Sektöre Göre Örgütsel DeğiĢim Alt Boyutlarına BakıĢları
Arasındaki Farklılığın Testi
Sektör
N
Mean Rank
Üretim
250
305.62
Tekstil
183
263.97
DEĞERLENDĠRME
Ağaç
199
378.47
Toplam
632
Üretim
250
357.14
Tekstil
183
248.51
UYGULAMA
Ağaç
199
327.97
Toplam
632
Üretim
250
341.71
Tekstil
183
259.06
DEĞĠġĠMĠENGELLEYEN
ETMENLER
Ağaç
199
337.66
Toplam
632

Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

DEĞERLENDĠRME

UYGULAMA

38.986
2
0.000

39.011
2
0.000

DEĞĠġĠMĠ
ENGELLEYEN
ETMENLER
25.905
2
0.000

Yukarıdaki Çizelge 10’ da görüldüğü gibi, p<0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢtıkları sektöre
göre örgütsel değiĢimin alt boyutlarına iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Ağaç sektöründe
çalıĢan iĢgörenlerin değerlendirmeye iliĢkin ortalamalarının (378,47), üretim sektöründe
çalıĢan iĢgörenlerin (305,62) ve tekstil sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (263,97)
ortalamalarından oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Üretim sektöründe çalıĢan
iĢgörenlerin uygulamaya iliĢkin ortalamalarının (357,14), ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin
(327,97) ve tekstil sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (248,51) ortalamalarından oldukça yüksek
olduğu görülmektedir. BaĢka bir deyiĢle üretim sektöründe çalıĢan iĢgörenler örgütsel
değiĢimde uygulama boyutuna daha olumlu baktığı görülmektedir. Üretim sektöründe çalıĢan
iĢgörenlerin değiĢimi engelleyen etkenlere iliĢkin ortalamalarının (341,71), ağaç sektöründe
çalıĢan iĢgörenlerin (337,66) ve tekstil sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (259,06)
ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir.
Ağaç sektöründe meydana gelebilecek değiĢimler köklü olabileceğinden dolayı iĢgörenler
değiĢimin değerlendirme boyutuna daha anlamlı baktıkları söylenebilir. Diğer yandan
değiĢimin uygulama ve değiĢimi engelleyen etkenler boyutlarında üretim sektöründe çalıĢan
iĢgörenlerin daha anlamlı baktıkları görülmektedir. Bu durumda iĢgörenler uygulamada
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meydana gelebilecek değiĢimlerin çalıĢma koĢullarına katkı sağlayacağı ve değiĢimi
engelleyen etkenlerin ortadan kaldırılacağı düĢüncesinde oldukları söylenebilir.
ĠĢgöre
nlerin Cinsiyete Göre Yaratıcılık Alt Boyutlarına BakıĢları Arasındaki Farklara
ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin cinsiyete göre yaratıcılık alt boyutlarına bakıĢları arasındaki
farklılıklara yer verilmiĢtir.
Çizelge 11. ĠĢgöre
nlerin Cinsiyete Göre Yaratıcılık Alt Boyutlarına BakıĢları Arasındaki
Farklılığın Testi
Mean
Cinsiyet
N
Rank
Kadın
191
284.98
BĠREYSEL YARATICILIK
Erkek
441
330.15
Toplam
632
Kadın
191
279.72
Erkek
ÖRGÜTSEL YARATICILIK
441
332.43
Toplam
632

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

BĠREYSEL
YARATICILIK
36.096.000
54.432.000
-2.858
0.004

ÖRGÜTSEL
YARATICILIK
35.090.500
53.426.500
-3.338
0.001

Çizelge 11’ e göre erkek iĢgörenlerin bireysel yaratıcılık ile ilgili ortalamalarının (330,15),
kadın iĢgörenlerin ortalamalarından (284,98) oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
ĠĢgörenlerin örgütsel yaratıcılık ile ilgili ortalamaları (332,43), kadın iĢgörenlerin
ortalamalarından (279,72) daha yüksektir.
Yapılan araĢtırma sonucunda erkek iĢgörenlerin yaratıcılık alt boyutlarına kadın iĢgörenlere
göre daha olumlu baktıkları görülmektedir. Bu durumda erkek iĢgörenlerin yaratıcı düĢünceye
kadınlara göre daha fazla önem verdikleri söylenebilir.
ĠĢgöre
nlerin EĢinĠĢDurumuna Göre Yaratıcılık Alt Boyutlarına BakıĢları Arasındaki
Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin eĢin iĢ durumuna göre yaratıcılık alt boyutlarına bakıĢları
arasındaki farklılıklara yer verilmiĢtir.
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Çizelge 12. ĠĢgö
renlerin EĢinĠĢDurumuna Göre Yaratıcılık Alt Boyutlarına BakıĢları
Arasındaki Farklılığın Testi

BĠREYSEL YARATICILIK
ÖRGÜTSEL YARATICILIK

EĢinĠĢ Durumu

N

Mean Rank

ÇalıĢıyor
ÇalıĢmıyor
Toplam
ÇalıĢıyor
ÇalıĢmıyor
Toplam

197
241
438
197
241
438

200.39
235.12

BĠREYSEL YARATICILIK
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

19.974.000
39.477.000
-2.859
0.004

204.04
232.14

ÖRGÜTSEL
YARATICILIK
20.693.000
40.196.000
-2.315
0.021

Çizelge 12’ de ortalamalara bakıldığında, iĢgörenlerin eĢlerinin iĢ durumlarında eĢleri
çalıĢmayan iĢgörenlerin bireysel yaratıcılık ile ilgili ortalamalarının (235,12), eĢleri çalıĢan
iĢgörenlerin ortalamalarından (200,39) oldukça yüksek olduğu görülmektedir. ĠĢgörenlerin
eĢlerinin iĢ durumlarında eĢleri çalıĢmayan iĢgörenlerin örgütsel yaratıcılık ile ilgili
ortalamalarının (232,14), eĢleri çalıĢan iĢgörenlerin ortalamalarından (204,04) oldukça yüksek
olduğu görülmektedir. EĢleri çalıĢmayan bireyler, eĢleri çalıĢan bireylere göre yaratıcılığa
daha olumlu baktıkları görülmektedir. Bu durum eĢleri çalıĢmayan bireylerin bireysel ve
örgütsel olarak yaratıcı düĢünceye sahip olma sorumluluğu altında olma düĢüncesine sahip
oldukları söylenebilir.
ĠĢgöre
nlerin Sektöre Göre Yaratıcılık Alt Boyutlarına BakıĢları Arasındaki
Farklara ĠliĢkin Bulgular
AĢağıdaki Çizelgede iĢgörenlerin sektöre göre yaratıcılık alt boyutlarına bakıĢları arasındaki
farklılıklara yer verilmiĢtir.
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Çizelge 13. ĠĢgöre
nlerin Sektöre Göre Yaratıcılık Alt Boyutlarına BakıĢları Arasındaki
Farklılığın Testi
Sektör
N
Mean Rank
Üretim
250
334.90
Tekstil
183
262.40
BĠREYSEL YARATICILIK
Ağaç
199
343.13
Toplam
632
Üretim
250
314.91
Tekstil
183
263.08
ÖRGÜTSEL YARATICILIK
Ağaç
199
367.62
Toplam
632

Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

BĠREYSEL YARATICILIK

ÖRGÜTSEL YARATICILIK

22.876
2
0.000

31.387
2
0.000

Çizelge 13’ e göre ortalamalara bakıldığında ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin bireysel
yaratıcılığa iliĢkin ortalamalarının (343,13), üretim sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (334,90)
ve tekstil sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (262,40) ortalamalarından oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. Ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin örgütsel yaratıcılığa iliĢkin
ortalamalarının (367,62), üretim sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin (314,91) ve tekstil sektöründe
çalıĢan iĢgörenlerin (263,08) ortalamalarından oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Yapılan araĢtırma sonucunda çıkan değerler gösteriyor ki ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenler
yaratıcılık ile ilgili yargılarında diğer sektördeki iĢgörenler göre daha olumlu
yaklaĢmaktadırlar. Hem bireysel yaratıcılık hem de örgütsel yaratıcılık alt boyutunda ağaç
sektöründe çalıĢan iĢgörenler yaratıcılığı daha çok algıladığı görülmektedir. Sonuçlara
bakıldığında ağaç sektörünün yaratıcılığın en çok olması gereken sektör olduğu
görülmektedir. Ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin hem bireysel hem de örgüt olarak
yaratıcı olunması gerektiğini düĢündükleri söylenebilir.
Liderlik Tarzlarının Örgütsel DeğiĢim ve Yaratıcılık Düzeyi ile Ġlgili Çoklu Regresyon
Analizi
DeğiĢkenler arasında iliĢkinin fonksiyonel Ģekli ile ilgilenildiğinde regresyon analizinden
yararlanılır. Genel olarak regresyon analiz, eĢit aralıklı ve oranlı ölçekle ölçülen sürekli
verilerin oluĢturduğu değiĢkenler için kullanılır (Bayram, 2009: 183).
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Çizelge 14. Regresyon Analizi
Bağımsız
DeğiĢkenler

Model 1
Değerlendirme

Bağımlı DeğiĢkenler
Model 2
Model 3
Model 4
DeğiĢimi
Bireysel
Uygulama Engelleyen
Yaratıcılık
Etmenler
3,837
4,406
8,340

Sabit

14,196

DönüĢtürücü
Liderlik
Tarzı

0,042
(18,418)
[0.000]

ĠĢgördü
rücü
Liderlik
Tarzı

0,095
(3,621)
[0.000]

-

0,065
(2,207)
[0.028]
0,638
368,388

Serbest
Bırakıcı
Liderlik
Tarzı
R2
F

Model 5
Örgütsel
Yaratıcılık
8,523

0,020
(21,736)
[0.000]

0,021
(9,426)
[0.000]

-

-

0,048
(5,179)
[0.000]

0,016
(19,016)
[0.000]

0,017
(13,747)
[0.000]

-

-

0,365
361,612

0,231
188,974

0,429
472,463

0,401
210,315

-

-

Çizelge 14’ e göre;
DönüĢtürücü liderlik tarzının değerlendirme nedeniyle örgütsel değiĢim üzerine etkisinin
pozitif yönlü olduğu (β= 0,679) görülmüĢtür. ĠĢg
ördürücü liderlik tarzının değerlendirme
nedeniyle örgütsel değiĢim üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,130) görülmüĢtür.
Serbest bırakıcı liderlik tarzının değerlendirme nedeniyle örgütsel değiĢim üzerine etkisinin
pozitif yönlü olduğu (β= 0,055) görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin liderlerinin davranıĢlarını
iĢgördürücü, dönüĢtürücü ve serbest bırakıcı olarak algıladıklarında örgütsel değiĢimin alt
boyutu olan değerlendirme aĢamasının pozitif yönlü değiĢtiği görülmüĢtür. ĠĢgörenler
değiĢimin değerlendirme alt boyutuna liderlik tarzları alt boyutu ile birlikte anlamlı olarak
algılamaktadır.
Serbest bırakıcı liderlik tarzının uygulama üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,604)
görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile iĢgörenlerin serbest bırakıcı liderlik tarzı algısı arttıkça,
örgütsel değiĢimde uygulama düzeyleri de artmaktadır. Uygulama düzeyinin azalması liderler
tarafından serbest bırakıcı liderlik tarzının benimsenmesi ile sağlanamaz.
Serbest bırakıcı liderlik tarzının uygulama üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,480)
görülmüĢtür. DeğiĢimi engelleyen etkenler düzeyinin azalması liderler tarafından serbest
bırakıcı liderlik tarzının benimsenmesi ile sağlanamayacağı söylenebilir. ĠĢgörenler liderlerini
serbest bırakıcı lider olarak algılamaları ile örgüt içerisinde meydana gelebilecek değiĢimlerin
engellenmesi ile ilgili etkenlerinde artacağı düĢünülmektedir.
DönüĢtürücü liderlik tarzının bireysel yaratıcılık üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β=
0,655) görülmüĢtür.Diğer bir ifade ile iĢgörenlerin dönüĢtürücü liderlik tarzı algısı arttıkça,
yaratıcılıkta bireysel yaratıcılık düzeyleri de artmaktadır. Bireysel yaratıcılık düzeyinin
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azalması liderler tarafından dönüĢtürücü liderlik tarzının benimsenmesi ile sağlanamayacağı
söylenebilir.
DönüĢtürücü liderlik tarzının örgütsel yaratıcılık üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β=
0,435) görülmüĢtür. Örgütsel yaratıcılık düzeyinin azalması liderler tarafından dönüĢtürücü
liderlik tarzının benimsenmesi ile sağlanamaz. ĠĢgördürücü liderlik tarzının örgütsel
yaratıcılık üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,239) görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile
iĢgörenlerin iĢgördürücü liderlik tarzı algısı arttıkça, yaratıcılıkta örgütsel yaratıcılık düzeyleri
de artmaktadır. DönüĢtürücü ve iĢgördürücü liderlik tarzlarında iĢgörenlere ortak çalıĢma
ortamının sağlanması ile örgütsel yaratıcılığın sağlanacağı söylenebilir.
SONUÇ
Kadın ve erkek iĢgörenlerin serbest bırakıcı liderlik tarzlarına iliĢkin yargılarında farklılık
vardır. Erkek iĢgörenlerin kadın iĢgörenlere göre liderlerini daha fazla serbest bırakıcı lider
olarak algıladıkları görülmüĢtür. Medeni durumlarına göre iĢgörenlerin algıladıkları liderlik
tarzlarından dönüĢtürücü ve iĢgördürücü liderlik tarzları ile ilgili yargılarında farklılık vardır.
ĠĢgörenlerin evli olanlarının bekar iĢgörenlere göre liderliklerini daha fazla dönüĢtürücü ve
iĢgördürücü lider olarak algıladıkları görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin yaĢ gruplarına göre liderlik
tarzları algılarında farklılık olduğu görülmüĢtür. 34-41 yaĢarasındaki iĢgörenlerin diğer yaĢ
gruplarına göre liderlerini daha fazla dönüĢtürücü lider, iĢgördürücü lider ve serbest bırakıcı
lider olarak algıladıkları görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin çalıĢtıkları sektörlere göre liderlik
tarzlarının alt boyutlarına iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. Ağaç sektöründe çalıĢan
iĢgörenlerin liderlerini daha dönüĢtürücü ve iĢgördürücü lider olarak algıladığı görülmüĢtür.
Üretim sektöründe çalıĢan iĢgörenler ise liderlerini daha çok serbest bırakıcı lider olarak
algıladıkları görülmüĢtür.
ĠĢgörenlerin yaĢ dağılımlarına göre örgütsel değiĢimin alt boyutlarından değerlendirme ve
uygulama ile ilgili yargılarında farklılık olduğu görülmüĢtür. 42-49 yaĢ arasında çalıĢan
iĢgörenlerin örgütsel değiĢimde değerlendirme alt boyutuna diğer yaĢ gruplarına göre daha
olumlu baktığı görülmüĢtür. Diğer yandan ise 50 ve üzeri yaĢgrubunda yer alan iĢgörenlerin
uygulama alt boyutuna daha olumlu baktıkları görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin yetiĢme yerlerine
iliĢkin yargılarında ise uygulama alt boyutu ile ilgili yargılarında farklılık olduğu görülmüĢtür.
Belde/Bucak da yetiĢen iĢgörenlerin uygulama boyutuna diğer yetiĢme yerlerine göre daha
olumlu baktıkları görülmüĢtür.
ĠĢgörenlerin çalıĢtıkları sektöre göre örgütsel değiĢimile
ilgili algılarında farklılık olduğu görülmüĢtür. Ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin
değerlendirme alt boyutuna diğer sektörlerde çalıĢan iĢgörenlere göre daha olumlu baktığı
görülmüĢtür. Uygulama alt boyutunda ve değiĢimi engelleyen etkenler alt boyutunda ise
üretim sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin diğer sektörlerde çalıĢan iĢgörenlere göre daha olumlu
baktığı görülmüĢtür.
Yapılan analiz sonucunda kadın ve erkek iĢgörenlerin yaratıcılık ile ilgili yargılarında farklılık
olduğu görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin çalıĢtıkları sektöre göre yaratıcılık alt boyutlarına bakıĢ
açılarında farklılık olduğu görülmüĢtür. Ağaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin bireysel
yaratıcılık ve örgütsel yaratıcılık alt boyutlarına üretim ve tekstil sektöründe çalıĢan
iĢgörenlere göre daha olumlu baktıkları görülmüĢtür.
Model-1’ e göre dönüĢtürücü liderlik tarzı, iĢgördürücü liderlik tarzı ve serbest bırakıcı
liderlik tarzının değerlendirme nedeni ile örgütsel değiĢim üzerine anlamlı etkisi olduğu
görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile iĢgörenlerin dönüĢtürücü liderlik tarzı algısı arttıkça,
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değerlendirme nedeniyle örgütsel değiĢime karĢı tutumları da artmaktadır. ĠĢgördürücü
liderlik tarzının değerlendirme nedeniyle örgütsel değiĢim üzerine etkisinin pozitif yönlü
olduğu (β= 0,130) görülmüĢtür. Serbest bırakıcı liderlik tarzının değerlendirme nedeniyle
örgütsel değiĢim üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,55) görülmüĢtür. Model-2’ ye
göre serbest bırakıcı liderlik tarzının örgütsel değiĢim de uygulama alt boyutuna etkisinin
anlamlı olduğu görülmüĢtür. Model-3’ e göre ise serbest bırakıcı liderlik tarzının değiĢimi
engelleyen etkenler üzerine etkisi anlamlıdır. Serbest bırakıcı liderlik tarzının uygulama
üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,480) görülmüĢtür.Diğer bir ifade ile iĢgörenlerin
serbest bırakıcı liderlik tarzı algısı arttıkça, örgütsel değiĢimde değiĢimi engelleyen etkenlerin
düzeyleri de artmaktadır. Model-4’ e göre dönüĢtürücü liderlik tarzının bireysel yaratıcılık
üzerine etkisi anlamlıdır. Diğer bir ifade ile iĢgörenlerin dönüĢtürücü liderlik tarzı algısı
arttıkça, yaratıcılıkta bireysel yaratıcılık düzeyleri de artmaktadır. Model-5’ e göre ise
dönüĢtürücü liderlik tarzının ve iĢgördürücü liderlik tarzının örgütsel yaratıcılık üzerine etkisi
anlamlıdır. Diğer bir ifade ile iĢgörenlerin iĢgördürücü liderlik tarzı algısı arttıkça,
yaratıcılıkta örgütsel yaratıcılık düzeyleri de artmaktadır. Örgütsel yaratıcılık düzeyinin
azalması liderler tarafından iĢgördürücü liderlik tarzının benimsenmesi ile sağlanamaz.
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BİRİNCİ ABBASÎ DÖNEMİNDE (750-847) KİTABET– SİYÂSET İLİŞKİSİ
(KATİPLİKTEN VEZİRLİĞE)
Muhammet Selim İPEK
Özet
Abbasiler döneminde katiplik mesleği, sahibini halifelikten sonra en yüksek makam olarak
görülen vezirliğe götüren bir köprü olmuştur. Katiplik mesleğinde iyi bir kariyer yapanlar
toplumda ve otorite nezdinde itibar görmüşlerdir. Sanatlarındaki maharetleriyle vezirlik
makamını elde etmişler ve devlet bürokrasisinde önemli bir yeri olan divanların başkanı
olmuşlardır. Bu divanlardaki görevleri onları siyasetin içine de çekmiştir. Böylece devlet
otoritesinde neredeyse tasarruf sahibi olmuşlardır. Bu katip vezirlerin devlet otoritesindeki
tasarruflarında halife kadar söz sahibi olmaya çalışmaları halkın ve halifenin öfkesine sebep
olmuş ve onlar için kaçınılmaz sonu beraberinde getirmiştir. Her ne kadar devletin imarında
ciddi çalışmalar yapmışlarsa da yönetimdeki hırsları ve siyasete müdahaleleri onları ölüme
kadar götürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Abbasiler, Vezir, Katip, Divân, Bürokrasi, Siyaset

RELATIONSHIP BETWEEN CLERİCAL AND POLICY IN FİRST ABBASID
PERIOD (750 – 847) (FROM CLERKSHIP TO VISIER)

Abstract
The clerkship profession in Abbasid period was a bridge that leads to the office of vizier
which is considered the highest authority. who were made a good career with clerkship
profession were important in the eyes of society and authority. The clerks obtained the vizier
authorities with their skill in the art and became the chairmen of council wihch is important
place in the Abbasid bureaucracy. Theirs tasks in this council also drew them into politics. In
this way, they became almost with saving the state authority. Trying these clerk vizier to have
a control in government caused to anger of calips and public and brought them the inevitable
end. Their political ambitions and interventions has taken them up to death although they have
made a serious study of the state's development.
Keywords: Abbasid, Vizier, Clerk, Council, Bureaucracy, Policy



Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
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GİRİŞ
Abbasiler döneminde (750 – 1228) ciddi bir gelişme gösteren kitabet, bu sahada çok
yetenekli katiplerin yetişmesine vesile olmuştur. Bu katipler, gösterdikleri üstün başarılarıyla
devlet bürokrasisinde önemli bir yeri olan “divan” katipliğine kadar yükselmişler, zamanla
bütün divanların başına dahi geçmişlerdir. Bununla da kalmayıp kitabetteki bu yetenekleri
sayesinde neredeyse devlet işlerinin yönetimini ele aldıkları ve halifelikten sonra gelen
vezirlik makamına gelmişlerdir. Vezir olamasalar dahi devlet idaresindeki herhangi bir
bölgeye vâli olarak tayin edilmişlerdir (Dayf, 1966: 465). Sahibine sağladığı bu üst düzey
imkanlar, Abbasiler döneminde kitabet sanatının büyük önem kazanmasının ve katiplik
mesleğine büyük bir rağbet gösterilmesinin başlıca sebeplerindendir.
Abbasiler döneminde katiplik, kişileri en yüksek makamlara götüren bir köprü olmuştur.
Katiplik mesleğinde iyi bir kariyeri olan kişiler, bulundukları her yerde büyük bir saygı
görmüşlerdir. Kendisinde bu yeteneği gören kişiler, rahat bir yaşam sürdürme şansını
yakalayabilmek için büyük bir çaba sarf etmişlerdir. Öyle ki, geleceğe yönelik hırsları olan
katipler, divan kapılarına hücum etmişlerdir. Burada yeteneklerini göstermişler, edebî ve aklî
yeteneklerini sınayan zorlu bir imtihana tabi tutulmuşlardır. Bu sınavlarda başarılı olanlar,
yakınlarıyla birlikte bu divanlara dahil olmuşlardır. Zamanla yetenekleri ölçüsünde hak
ettikleri makamlara gelmişlerdir. Başına geldikleri divanlarda, devlet işlerinde dahi tasarruf
sahibi olmuşlardır (Dayf, 1966: 466).
Halifelik makamından sonra gelen en önemli makama, yani vezirliğe götüren bir yol
olması sebebiyle “kâtip” unvanını elde etmek de kolay olmamıştır. Kâtip olacak kişinin ilmî
ve edebî anlamda ciddi bir donanıma sahip olması gerekiyordu. Zira katiplik, Abbasiler
döneminde yönetim kademesinde olması gereken önemli bir meslekti. Bu sahada deneyim
sahibi kişiler, kitabetin önemini vurgulamaktadırlar. el-Fadl b. Ahmed, bir risalesinde
kitabetle ilgili şu sözleri sarf etmektedir:
“Kitabet, bir devletin üssüdür, ülkenin payandasıdır, tek bir ağacın değişik dallarıdır.
Kitabet, edebin merkezidir, hikmetin başıdır. Konuşan bir dildir. Aklın muvazenesi için bir
dengedir. Kitabet bilginin ışığıdır, adaletin ve erdemin meydanıdır. Kitabet bir süs, bir elbise,
bir ruhtur. Kitabet en faziletli mertebe ve en yüksek makamdır. Kitabeti hakkıyla bilmeyen
cehalet damgasıyla damgalanmıştır. Kitabet ve katiplerle ancak siyaset ve yönetim kurulur.
Fazilet ve erdem ancak kitabetle tasvir edilebilir. Eğer her sanatın bir lideri olsaydı kitabet
bütün sanatların lideri olurdu (en-Nahhâs, 1990: 270; el-Kalkaşendi, 1922: I/37)”.
Yine el-Kalkaşendî, katiplik sanatının önemini şu ifadesiyle vurgulamaktadır: “Eğer
kâtiplik sıradan bir meslek olsaydı kâtipler de sıradan insanlar olurlardı (el-Kalkaşendi, 1922:
I/43)”. Zira, Abbasiler döneminde kâtiplik, üstün bir zekaya ve belli bir bilgi birikimine sahip
olan insanların yapabildiği bir meslek olmuştur. Bu yetenekleri sayesinde de vezirlik
makamına kadar yükselmişlerdir. Çünkü o dönemde, vezirliğe giden yol, neredeyse
katiplikten geçmekteydi. Bunun yanında kâtiplere atfedilen önem bu mesleği icra etmiş kişiler
veya dönemin önde gelen edipleri tarafından da dile getirilmiştir.
Abbasiler döneminde yaşamış kadı, nessâb alimi ve tarihçi olan Zübeyr b. Bekkâr
(ö.256/870), “Kâtipler meliktirler, onların dışında kalanlar ise halk yığınıdırlar.” diyerek
katiplerin toplumdaki statülerini ifade etmektedir. Dönemin önde gelen katiplerinden biri ve
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fenni nesirde ekol sahibi olan İbnü’l-Mukaffa (ö.142/759) ise “Melikler katiplere, katiplerin
meliklere duyduğundan daha fazla ihtiyaç duyarlar.” diyerek kâtiplerin yönetimdeki rollerini
vurgulamaktadır. el-Müeyyed ise “Katipler, kralların gören gözleri, işiten kulakları ve
konuşan dilleridirler.” diyerek katiplik mesleğinin önemini ifade etmektedir (el-Kalkaşendi,
1922: I/43).
Pers kralları da, kâtiplerin bir ülke nezdindeki statülerini şu sözlerle ifade etmişlerdir:
“Katipler, devlet işlerinin düzenleyicisi, sultanın göz bebeği, konuşan dili ve hazinesinin
koruyucusu, halkının ve ülkesinin vekili, insanlar arasında saygıya ve sevgiye en layık
olanıdır (Ali b. Halef, 2003: 30; el-Kalkaşendi, 1922: I/44).”
Abbasiler döneminde, halifelerin kâtiplere verdiği önem ve değer ise Ebû Ca’fer el-Fadl
b. Ahmed’in şu sözleriyle daha iyi anlaşılmaktadır: “Halifeler, katiplere olan ihtiyaçlarını
itiraf etmişlerdir. Onlara, ayrı bir ilgi ve alaka göstermişlerdir. Bela ve musibetler karşısında
onlardan yardım istemişler; aileleri, çocukları, malları, veliahtları, devlet düzeni,
düşmanlarının tuzakları, ganimetlerin artırılması, sırlarının korunması, rütbelerin verilmesi ve
savaşların düzenlenmesi konusunda onlara güvenmişlerdir (el-Kalkaşendi, 1922: I/44).”
Abbâsi döneminin önde gelen şâirleri de erdemli katipleri çokça övmüşler, onların
belağattaki ve güzel yazı yazmadaki üstünlüklerini şiirleriyle ifade etmişlerdir. Bu şiirlerin en
güzellerinden biri İbnu’l-Mu’tez’in kâtipleri kasdederek söylediği şu beyitleridir:
“Kağıdı aldığında, bir çiçeğin açtığını ya da bir cevher ortaya koyduğunu zannedersin
(İbnu’l-Mu’tezz, tsz: 216).”
Başka bir beyitte ise kâtiplerin söz ustalıkları şöyle ifade edilmektedir:
“Onun konuşması, saçılmış inciler ortaya koyar ve kitaplara, kalemlerle inciler dizer (elKalkaşendi, 1922: I/46).”
Bu yaklaşımlardan anlaşıldığı üzere katiplik mesleği özellikle de Abbasiler döneminde büyük
bir rağbet görmüş, bu alanda günümüze de çok ciddi eserler aktarılmıştır. Aslında bu mesleğin
önemi; katiplerin toplumdaki yeri ve işlerinde izlemeleri gereken yöntemleri Emeviler
döneminin sonunda yetişmiş olan ve risale üslubunun kurucusu Abdulhamid b. Yahya elKâtip’in (öl.132/750), katiplere hitaben yazdığı risalesiyle (el-Cehşiyârî, 1988: 50) belirgin bir
diyerek katipleri muhatap aldığı bu risalesinde
hale gelmiştir.
Peygamberlerden ve meliklerden sonra katipler topluluğunun edep, kişilik ve ilim ehli olarak
en şerefli ve üstün bir şekilde yaratıldığını ifade etmektedir. Katiplere niteliksiz sanatlardan
kaçınmalarını ve kibirden uzak durmalarını tavsiye etmiştir. Onların bu sanattaki yeterlilikleri
sayesinde üstlendikleri bürokratik işlere de vurgu yaparak halifelerin işlerini katipler
sayesinde düzenlediğini, katiplerin nasihatleri sayesinde halifelerin adaletli davrandıklarını,
halifelerin ülkelerini katipler vesilesiyle mamur hale getirdiklerini söyler. Katiplerin halifeler
nezdindeki konumunu da “halifelerin duydukları kulakları, gördükleri gözleri, konuştukları
dilleri ve atıp vurdukları elleri” diyerek ifade eder.
fiilinin mastarı olarak tanımlar ve bu kelimenin
Kalkaşendi, “Kitâbet” kelimesinin
“toplamak, bir araya getirmek” anlamında olduğunu ifade eder. Yine “at sürüsü” anlamında
ifadesinin kullanıldığını; katırların birbiri ardına kervan şeklinde dizilmelerinin de
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fiiliyle ifade edildiğini söyler. Buradan hareketle de yazı sanatının harflerinin birbiri ardına
dizilmesi anlamında
kelimesiyle ifadesini bulduğunu söyler (el-Kalkaşendi, 1922: I/51).
İbnu’l-Arâbî, kitabet kelimesinin“ilim/bilgi” anlamında kullanıldığını ifade eder. Kur’ân’daki:
(Yoksa Gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar? /Kalem,
47.) ayetinde geçen
(yazıyorlar) kelimesini
(biliyorlar) manasında olduğunu
söyleyerek buna delil göstermektedir.
İbnu’l-Esîr ise Hz. Peygamber’in Muâz’ı yemen halkına gönderdiğinde yazdırdığı
mektubundaki “
” (Size ashabımdan bir kâtip gönderiyorum.”
(kâtip) kelimesinden kastedilenin
(âlim) olduğunu söylemektedir. Bunun
ifadesinde;
sebebi, yazıyı bilenin hakim olduğu/ona üstünlük sağlayan şey, onun ilminin ve bilgisinin
olmasıdır. Bu da katibi alim yapar. Ayrıca katip, o dönemdeki toplulukların içinde sayıca az
ve üstün tutulan birisiydi (İbnu’l-Esîr, 1421: 791).”
Ali b. Halef, Mevâddu’l-Beyân’da kitabet’i terim olarak şöyle tanımlar: “Kitabet,
nazma aracılık etme isteğine rehberlik eden fiziki/bedensel bir aletle ortaya çıkan
manevi/ruhânî bir sanattır. Manevi’den kasıt, katibin şüpheleriyle canlandırdığı lafızlardır,
bunları birbirine ekleyerek ruhunda ikame ettiği görünmez bir şekil olarak tasvir eder.
Fizikiden kasıt, kalemin yazdığı yazıdır. Bu şekli kalemle ortaya koyar. Makul bir şekil
olduktan sonra görünen ve algılanabilen bir şekle dönüşür. Aleti kalemle açıklar. Böylece
mana ve ona dahil olup ondan uzaklaşan ifade ortaya çıkar. Bu sınırlama, zihnin hayal ettiği
ve vehim olarak algıladıklarını, kalemin yazdığı her şeyi kapsamasıdır. Ve buna sözlük
anlamından faydalanıldığı gibi kitabetin sınırsızlığını dahil eder (Ali b. Halef, 2003: 21-22).
Katiplik, Sadru’l-İslam döneminde bir meslek olarak yerini almaya başlamıştır. Zira Hz.
Peygamber, emri altındaki komutanlarına ve sahabelerine mektuplar yazdırıyordu. Çevre
bölgelerdeki kralları İslam dinine davet etmek için onlara risaleler gönderiyordu. Örneğin
Amr. b. Umeyye ed-Damrî’yi Habeş kralı Necâşi’ye; Abdullah b. Huzâfe’yi İran kralı
Kisra’ya; Dihye el-Kelbî’yi Rum kralı Heraklius’a; Hâtib b. Ebî Beltea’yı Mısır meliki
Mukavkıs’a; Selît b. Amr’ı Yemâme kralı Havze b. Ali’ye; el-Alâ b. Hadrami’yi Bahreyn
kralı el-Münzir b. Sâvâ’ya göndermişti. Bunlar dışında bazı anlaşmalar ve emânlar
yazdırıyordu (el-Kalkaşendi, 1922: I/91; Risaleler için bknz. Hamidullah, 1987). Daha sonraki
dönemlerde ise kültürel gelişmelere ve devletin büyümesine bağlı olarak yeni kurulan
divanlar sebebiyle katiplik sanatı/kitabet gelişmesini sürdürmüş, bu divanlarda katiplere
ihtiyaç duyulmasından dolayı kurumsallaşmaya başlamıştır.
İşte bu noktadan sonra katiplere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Zira kurulan bu
divânlardaki işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için kurulan bu divanlarda divanın
yürüteceği işler konusunda yani farklı alanlarda bilgi birikimi bulunan insanlara olan ihtiyaç
artmıştır. Bu divânların başına geçen katipler, devlet bürokrasisinde söz sahibi olmuşlar ve
çeşitli imtiyazlar elde etmişlerdir. Katipliğin kurumsallaşması da bu noktadan sonra önem arz
etmeye başlamıştır.
Divân katipliği, ilk defa Emevi halifesi Muâviye zamanında (661 – 680) “Divânu’rResail” adı altında kurumsallaştırılmıştır. Edebiyat kabiliyeti bulunan ve devlet mekanizması
içerisindeki makamların hiyerarşik düzenini bilen katiplerin kurulan divânlarda
görevlendirilmesiyle birlikte katiplik önemli bir meslek haline gelmiş ve katipler de özel bir
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kimlik kazanmaya başlamışlardır (Küçükaşçı, 2002: 49). Özellikle halife Hişâm b. Abdilmelik
(724 – 743) döneminde katiplik, daha belirgin bir yer edinmiştir. Halife Hişâm, Sâlim b.
Abdullah’ı valileriyle yazışması için katip olarak görevlendirmiştir (es-Safedî, 2000: 55; elCehşiyârî, 1988: 44). Salim b. Abdullah, bu konumuyla halife Hişam nezdinde önemli ve
değerli birisiydi. Öyle ki Hişâm öldükten sonra Velid. b. Yezid’e Hişâm’ın öldüğünü ve
hilafeti üstlenmesini istediğini bildiren bir risale göndermiştir. Yani bir katip olarak halife
olmasını istediği kişiyi önerecek imtiyazı kendisinde görmekteydi. Tabi Sâlim b. Abdullah
bunu sıradan bir insan olarak yapamazdı. Devlet işlerinde sağlam bir bilgi sahibiydi ve
kendini yetiştirmiş ve ispatlamış bir katipti. Ebu’l-Alâ Sâlim’in, Aristo’nun bazı risalelerini
Yunanca’dan Arapça’ya tercüme ettiği ve yaklaşık yüz sayfalık bir risalesinin olduğu da
söylenmektedir (İbn Nedîm, 1978: 131).
Emeviler döneminin sonunda, Sâlim’in öğrencisi olan ve Emeviler’in son halifesi
Mervân b. Muhammed’in katibi Abdulhamid b. Yahya (el-Cehşiyârî, 1988: 49; İbn Nedîm,
1978: 131) katiplik sanatında öne çıkmış bir isimdir. Sâlim b. Abdullah, Mervân b.
Muhammed’in Abdulhamid’i tanıması için Hişâm b. Abdilmelik’in divanına dahil olmasını
sağlamış, Mervân hilafeti alınca da Abdulhamid’i katip ve danışman olarak yanına almıştır.
Abdulhamid katiplik sanatında örnek gösterilen, döneminin fesahatte ve belağatte kendini
ispatlamış en önde gelen tek katibidir (es-Safedî, 2000: XVIII/52). Kitabetin Abdulhamid ile
başlayıp İbnu’l-Amid ile son bulduğu söylenir (es-Seâlibî, 1983: 3/183). Câhız da onu
“Abdulhamid el-Ekber” olarak nitelemiştir (el-Câhız, 1998: I/208). Bütün bu ifadeler,
Abdulhamid el-Kâtib’in kitabet sanatının önderi ve ciddi anlamda ilk katip olduğu fikrini
zihinlere sokmaktadır. Zira kitabete daha önce bilinmeyen yeni üsluplar ve ifadeler
kazandırmıştır. Uzun risale yazımını ve her bölümde hamdele üslubunu kitabete kazandıran
Abdulhamid el-Kâtib’dir (es-Safedî, 2000: XVIII/53). Bu yönleriyle Abdulhamid de devlet
bürokrasisinde yerini almıştır.
Abbasiler döneminde ise devletin ciddi anlamda genişlemesiyle katiplik, tam anlamıyla
bürokrat sınıfını temsil etmeye başlamıştır. Öyle ki bir divana katip olarak atanan kişiler bu
basamağı kullanarak ve kendilerini de ispat ederek halifelikten sonra gelen en önemli
makama, yani vezirliğe kadar yükselmişler, devlet yönetiminde neredeyse söz sahibi
olmuşlardır.
Divan sahibi olmak, en yüce ve en onurlu makamlardan birisidir. Halifenin yanında
neredeyse divan sahibinden daha has ve önemli biri bulunmazdı. Bu divan sahipleri halifenin
nazarında en üstün kimseler olmayı hep sürdürmüşlerdir. Öyle ki halifeler onlara sırlarını
açarlar, gizli işlerini onlarla paylaşırlar, onlara vezirlerinden, ailelerinden, çocuklarından daha
yakın dururlar ve onlarla mütalaalarda bulunurlardı. Halifeye hizmet edenler arasında dahi,
risale katiplerinden daha özel birisi yoktu. Risale katibi, halifenin huzuruna ilk girip son çıkan
kimseydi. Katibin görüşlerini almak halife için kaçınılmaz, zorunlu bir durum haline gelmişti.
Ülkesinde olup biten olayları, gece gündüz katibiyle mütalaa ederdi. Bu sebeple halife,
katibinden başkasına güvenmezdi (el-Kalkaşendi, 1922: I/101).
Abbasiler döneminde katiplik makamı vizaret olarak kullanılmaya başlanmıştır. Katibin
halifeye olan yakınlığı da katib kelimesindeki bâ harfini mim’e çevrilerek Kâtimu’s-sırr (sır
saklayan) olarak ifade edilmesiyle ön plana çıkmaktadır. Zira katip, halifenin sırlarına vakıf
olan ve onları saklayan birisiydi (el-Kalkaşendi, 1922: I/104).
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KATİPLİK – SİYASET İLİŞKİSİ
İslamiyet’in yayılması ve İslam devletinin topraklarının genişlemesiyle birlikte divanlar
çeşitlenmiş, yeni kurulan devletin işlerinin de genişlemesiyle divanların vazifeleri ve alanı
çeşitlilik arz etmiştir. Böylece divanların ve divan sahiplerinin bir otoritesi, düzenli bir yapısı
ve kanunları olmuştur. Bu durum terim olarak “Dîvâniyye”, yani tarafsız anlamıyla
“Bürokrasi” kelimesine karşılık gelmektedir (el-Fellâh, 2006: 2).
Katipliğin sahibine büyük imtiyazlar kazandıran bir meslek haline gelmesiyle bu sıfatı
kazanmak ve devlet bürokrasisinde yani divanlarda görev almak da kolay bir iş olmaktan
çıkmıştır. Çünkü katip olacak kişinin bir ansiklopedi, her sahada bilgi sahibi ve eğitimli
olması gerekmekteydi. Katip edebi ve düşünsel bilgilerini gösterdiği çok hassas bir sınava tabi
tutulmaktaydı. Böyle olduğuna dair bir çok eser günümüze intikal etmiştir. Bu metinler bize
katipte aranan geniş bilgiyi, sağ görüşlülüğü, kültürü, yumuşak başlılığı, zekayı, tahammülü,
işleri yürütmedeki kabiliyeti, sorulara uygun cevaplar verebilmeyi ve hitabet yeteneğini,
kalpleri ve kulakları etkileyen, insanların gönüllerini çalabilen, akıllarına hükmedebilen
belagatini göstermektedir (Dayf, 1966: 485).
Divan katiplerinin, eşit bir mertebede olmadığını da söylemek gerekir. Divan
katiplerinin birbirlerinden ayrılan farklı derece ve mertebeleri vardı. Bu, çalıştığı divanın ve
yaptığı işin gereğine göre değişmekteydi. Mesela kâtibu’l-hatt (yazı katibi) güzel yazısıyla
farklı risaleleri ve resmi belgeleri yazardı. Bunun yanında kâtibu’l-lafz, kâtibu’l-ikd, kâtibu’lhisâb, kâtibu’l-hükm vardı. Bunlar en önemli katiplerdi. Çünkü çalıştıkları alan şer’i ve
yönetimin hükümlerini uygulamaya yönelikti. Yine kâtibu’t-tedbîr, kâtibu’l-vezir gibi
katipliğin en üst mertebeleri olan makamlar vardı. Bunların Abbasi devletinde geniş bir
nüfuzu bulunmaktaydı (el-Fellâh, 2006: 5). Zaten Abbasi divan teşkilatında hilafetten sonra
en önemli müessese vezaretti. Vezir, halifenin vekili ve idari teşkilatın başı idi. Halifeden
sonra gelen en önemli icra organı olması sebebiyle geniş yetkilere sahipti. “Mezâlim
Mahkemeleri”ne başkanlık yapar, savaşlara karar verir, hazineden gerekli gördüğü
harcamaları yapar, valileri tayin ve azledebilirdi (Aykaç, 1997: 19).
Abbasiler döneminde katipliğin vezirliğe giden bir yol olduğunu söylemiştik. Zira
kitabetteki yeteneğiyle kendini ön plana çıkaran katipler halife tarafından vezirlik makamına
tayin edilmişlerdir. Bu katipler, vezirlik makamına kavuşunca ister istemez siyasetin içinde
var olmuşlardır. Çoğu zaman halifelerin kendilerini cezalandırmalarından korkmuş ve
çekinmişlerdir. Bu korkularında da haksız çıkmamışlardır.
Abbasiler döneminde edebiyattaki yeteneğiyle öne çıkan şahsiyetler, devlet
bürokrasisinde yani divanlarda kâtip olarak yerlerini almışlardır. Çalıştıkları divanlarda ortaya
koydukları edebi yetenekleri onları vezirlik makamına yükseltmiştir. Böylece edebi yönlerinin
yanında siyasetçi bir vasıf da kazanmışlardır. Abbasiler döneminde bu yönleriyle temayüz
eden birçok katip vezir vardır.
Abbasiler döneminde vezir ünvanını alan ilk kişi Ebû Seleme el-Hallâl
(öl.132/750)’dır. İran asıllı olan Ebû Seleme, sirke imal ederek sattığı veya bunları yapanlarla
görüştüğü için “el-Hallâl (Sirkeci)” lakabıyla da anılmıştır. Abbâsi ihtilal hareketinin önde
gelen şahsiyetlerinden biri olan Ebû Seleme, servetini bu hareketi desteklemek için
harcamıştır. Abbasi ihtilalinin başarılı olmasıyla Kufe’ye vali tayin edilmiştir. Kufe’de
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Hâşimî emirler tarafından “vezir-i Âl-i Muhammed” ünvanıyla, henüz belirlenmemiş olan
Abbasi halifesinin vezirliğine getirilmiştir (Yıldız, 1994: 229).
Halife Seffâh, halktan biat alarak halife olduktan sonra Ebu Seleme’yi vezirlikte
bırakmak istemiş, fakat Ebû Seleme’nin Hz. Ali taraftarlarını açıkça desteklemesi buna engel
olmuştur. Seffâh ile aralarındaki güvensizlik giderek artmıştır. Ebû Seleme dört ay boyunca
elindeki bütün yetkileri kullanarak ülkeyi yönetmiştir. Fakat halife henüz yeterli güce sahip
olmadığı için ona karşı bir harekete girişemiyordu. Daha sonra Ebû Müslim’in yardımıyla
kardeşi el-Mansûr’u Ebû Seleme’nin üzerine gönderip onu öldürttü. Abbasi ihtilalinin
başarıya ulaşmasında büyük rolü olan Ebû Seleme kültürlü, cömert ve kabiliyetli bir vezirdi
(Yıldız, 1994: 229).
Kitabetteki yeteneği sayesinde siyasete dahil olmuş bir diğer isim halife Mansûr’un
veziri olan Ebû Eyyûb Süleyman b. Mahled el-Mûriyânî (öl. 154/771)’dir (el-Cehşiyârî,
1988: 64). Abbasi devletinin kuruluş aşamasında ve daha sonra yıllarca katip olarak hizmet
vermiştir. On beş yıldan fazla bir süre Halife Mansûr’un vezirliğini yapmıştır. Fakat
Mansûr’un disiplinli ve otoriter kişiliği vezirlerin ön plana çıkmasına fırsat vermemiştir. Yine
de Mûriyânî’nin halife nezdinde büyük bir itibara sahip olduğu görülmektedir (Aykaç, 2006:
206). Halife Mansûr, Mûriyânî’yi vezir tayin edip divanların başına getirdiği zaman Mûriyânî
bütün ailesini belirli işlerin başına geçirmiştir. Bu durum karşısında halk, Mûriyânî’nin
Mansur’un huzuruna girerken hazırladığı bir sıvıyı yüzüne sürüp girmek suretiyle Mansur’a
büyü yaptığını söylemeye başlamıştır. Bu durum “Ebû Eyyûb’un sıvısı” şeklinde mesel
olmuştur (el-Cehşiyârî, 1988: 64).
Mûriyânî, mal biriktirme konusunda da çok hırslı birisiydi. Mansûr bir gün Mûriyânî’ye
oğlu Salih’in durumundan bahseder ve oğlunun hiç toprağının bulunmadığını söyler.
Mûriyânî de Ahvaz’da atıl arsaların olduğunu, bunların üç yüz bin dirheme kullanışlı hale
getirilebileceğini ve çok ürün vereceğini söyler. Halife üç yüz bin dirhem verir ve oğlu Salih
için bu toprakların ıslah edilmesini emreder. Mûriyânî parayı alır fakat toprakların ıslahı için
hiçbir şey yapmaz. Her yılın başında yirmi bin dirhem getirerek ıslah edilen topraklardan elde
edilen hasılat olduğunu söyler. Durumu bir süre Mansur’dan saklar. Bu sırada Mûriyânî’yi
sevmeyen bazı kimseler bu durumu bir fırsat bilirler ve her şeyi Mansur’a anlatırlar. Mansur
durumu görmek için bizzat kendisi ıslah edilmesini emrettiği toprakları görmeye gider. Ebû
Eyyûb, hemen kıyının kenarına evler yapılmasını, çevrelerine üzüm ağaçları dikilmesini ve
toprakların yeşertilmesini emreder. Bunları yaptırdıktan sonra Mansûr oraya varır. Mûriyânî
ona “işte o araziler” diyerek uzaktan gösterir. Mansûr evleri ve yeşillikleri görünce durumdan
çok şüphelenmez. Fakat Mûriyânî’nin düşmanları Mansûr’a durumun detaylarını anlatırlar.
Bunun üzerine Mansur, yanına rehberleri alarak çevreyi iyice teftiş eder. Toprakların atıl
olduğunu ve başka evlerin bulunmadığını fark eder. Bunun üzerine Ebû Eyyûb’un ihanetini
anlar ve onu gözden çıkarır. Onu ve bütün ailesini öldürterek mallarına da el koyar (elCehşiyârî, 1988: 77).
Mûriyânî ileri görüşlü, zeki ve faziletli birisiydi. Edebiyat, felsefe, kimya, tıp, astronomi
ve matematik gibi ilimlerde bilgi sahibiydi (el-Cehşiyârî, 1988: 64). Sahip olduğu bu ilimler
onu katiplikten vezirlik makamına yükseltmişti. Fakat vezirlik makamı sahibine verdiği
ayrıcalıklar nedeniyle hırsları tetikleyen bir makamdı. Devlet otoritesinde kısmen tasarrufta
bulunma hakkını gören vezirler hırslarının kurbanı olmuş, bu durum onların bir çok düşman
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sahibi olmalarına yol açmıştır. Vezir olan katiplerin vezir olduktan sonra siyasete
müdahaleleri onların ve yakın akrabalarının sonunu hazırlamıştır.
Katiplerin siyaset sahnesine girmeleriyle devlet otoritesine müdahalelerini bariz bir
şekilde ortaya koyan bir diğer örnek Bermeki ailesidir. Bermeki ailesi, Abbasiler devrinde
başta vezirlik olmak üzere çeşitli makamlarda bulunmuş bir ailedir. Arap tarihçileri bu ailenin
atasının Belh civarında Nevbahar Budist Tapınağı’nın rahibi olduğunu, buna karşılık İranlı
tarihçiler ise Zerdüşti tapınağına mensup olduklarını ileri sürmektedirler (Dayf, 1966: 23;
Yıldız, 1992: 517).
Abbasiler döneminde devletin bir çok kademesinde yer alan ve büyük imtiyazlar
kazanan Bermeki ailesinden ilk Müslüman olanın Hâlid b. Bermek olduğu söylenir. Abbasi
halifesi Seffâh hilafete geçtiğinde Hâlid b. Bermek onun huzuruna çıkmış ve fesahati ile
halifenin beğenisini kazanmıştır. Konuşmasından onun Arap olmadığını düşünen halife ona
kim olduğunu sormuş, Hâlid b. Bermek’te hikayesini halifeye anlatmıştır. Daha sonra halife
Seffâh, onu ganimetleri dağıtmakla görevlendirmiş, aynı zamanda onu dîvânu’l-harac ve
dîvânu’l-cünd’ün başına getirmiştir. Böylece Hâlid b. Bermek, Seffâh ile çok yakın
münasebetler kurmuştur (el-Cehşiyârî, 1988: 59).
Seffâh’tan sonra hilafeti üstlenen Mansûr döneminde de Hâlid b. Bermek’in itibarı
devam etmiştir. Divanların idaresini bir yıl kadar yürütmüştür. Vezirliği sırasında ciddi bir
nüfuza sahip olmuştur. Bağdat’ın kuruluşunda vazife aldığı gibi İsa b. Musa’nın Mehdi-Billah
lehine veliahtlıktan çekilmeye mecbur edilmesinde de önemli rol oynamıştır. Onun bu
nüfuzunu kıskanan devlet adamlarının baskısı üzerine merkezden uzaklaştırılarak
Taberistan’a vali olarak atanmıştır. Burada yedi yıl kadar valilik yapmış, kendi adına para bile
bastırmıştır (Yıldız, 1992: 518).
Hâlid b. Bermek, İslam devleti hizmetinde Bermek ailesinin ilk temsilcisi ve bu ailenin
bir hanedan haline gelmesini sağlayan kişidir. Üç halife zamanında çeşitli görevlerde
bulunmuş, daima itibarını ve nüfuzunu korumuştur. Devlet adamı olarak ileri görüşlü,
gerçekçi ve doğru bildiği hususlarda kararlı bir şahsiyetti (Yıldız, 1992: 518).
Bermeki ailesinin en meşhur ferdi, Abbasi bürokrasisinde Bermeki ailesinin ilk
temsilcisi olan Halid b. Bermek’in oğlu Yahya b. Hâlid el-Bermekî (öl.190/805)’dir.
Gençlik yıllarında Rey, Taberistan ve Demavend valiliği yapan babası Hâlid tarafından
Rey’de görevlendirildi. Halife Mehdi-Billah tarafından oğlu Hârûn’un hocalığı ve katipliğiyle
görevlendirildi. Böylece Hârûn Reşid’in baba diye hitap ettiği Yahya ile beraberliği ve
Yahya’nın Abbasi siyasetinde etkin bir biçimde rol oynama dönemi başlamış oldu (elCehşiyârî, 1988: 114). Hârûn Reşid halife olunca Yahya’yı geniş yetkilerle vezir tayin etti.
Halifeliği onun aldığı tedbirler sayesinde elde ettiğini belirterek kendisine tam yetki verdiğini
açıkladı. Bermekilerin nüfuz dönemini başlatan bu tayinle Divânu’l-hatem dışındaki bütün
divanlar Yahya’ya bağlandı (Yılmaz, 2013: 251,252). Ebu’l-Abbas el-Fadl b. Süleyman etTûsî’nin yönetiminde olan Divânu’l-Hatem de et-Tusi’nin ölümünden sonra Yahya b. Hâlid’e
bağlandı ve böylece iki vezirliği uhdesinde topladı (et-Taberî, 1966: 235).
Hârûn Reşid’in, Yahya’yı vezirliğe tayin ederken söylediği şu sözler, Yahya’nın
yönetimdeki nüfuzunu açıkça göstermektedir:
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“Tebanın bütün işlerini yürütmen için seni tayin ediyorum. Doğru bulduğun her konuda
hüküm vermek sana kaldı. İstediğin kişiyi görevlendirip istediğini de azledebilirsin. İşleri
nasıl uygun görüyorsan o şekilde onayla.” diyerek mührünü Yahya’ya vermiştir (et-Taberî,
1966: VIII/233; el-Cehşiyârî, 1988: 114 ).
Hârûn Reşid, 186/802 yılında Yahya ile birlikte hacca gitmiş, fakat dönüşte herhangi bir
sebep yokken aniden Bermekiler’in bertaraf edilmesine karar vermiştir. Yahya’nın oğlu Cafer
idam edilmiş, kendisi ve diğer oğlu Fazl ise tutuklanmıştır. Ailenin bütün serveti de müsadere
edilmiştir (Yılmaz, 2013: 252).
Yahya’nın on yedi yıl süren vezirliği Bermeki ailesi için tam bir saltanat dönemi
olmuştur. Merkezde ve eyaletlerde önemli görevler üstlenen oğulları Cafer ve Fazl ile birlikte
idarede mutlak söz sahibi olmuşlardır. Harcamalar üzerinde dahi tam bir tasarruf sahibi
olmuşlardır. Zira Hârûn Reşid dönemi, Abbasi hilafetinin en parlak dönemlerinden biri olarak
kabul edilmektedir (et-Taberî, 1966: VIII/212). Bu başarıda Yahya’nın sosyal, ekonomik,
bilimsel ve kültürel hayata katkıları önemli yer tutar. Yahya b. Hâlid, fikrî ve ilmî gelişmelere
katkıda bulunmuş, ilim ve sanat ehlini himaye etmiş, sarayında kendisinin de katıldığı ilmi ve
edebi toplantılar yapmıştır (Yılmaz, 2013: 252).
Yahya b. Hâlid’in büyük oğlu, Hârûn Reşid döneminin önemli devlet adamlarından biri
ve Abbasi iktidarında nüfuz sahibi olan bir diğer isim de Fazl b. Yahya el-Bermekî
(öl.193/808)’dir. Hârûn Reşid halife olunca Fazl b. Yahya’yı oğlu Emin’in eğitim ve
öğretimiyle görevlendirilmiştir. Ayrıca o dönemde vezir olan babası Yahya b. Hâlid’in
merkezi idarede en büyük yardımcısı olmuştur. Hârûn Reşid’in oğlu Emin’in de birinci sırada
veliaht tayin edilmesinde önemli rol oynamıştır (Yıldız, 1995: 276).
Fazl b. Yahyâ, Hz. Ali soyundan olan ve Deylem’de Abbasi halifeliğine karşı ayaklanan
Yahya b. Abdullah’a karşı Hârûn Reşid’in emriyle harekete geçmiş, elli bin kişilik bir orduyla
bu isyanı bastırmıştır. Bu başarısından sonra Fazl b. Yahya’yı doğu bölgelerine vâli tayin
etmiştir. Fazl b. Yahya buralarda vergileri düzenli bir şekilde toplatarak gelirlerin artmasını
sağlamış, Belh’te su kanalları açtırmış, camiler ve kervansaraylar inşa ettirmiştir. Bunların
yanında askeri alanda da büyük başarılar elde etmiştir (el-Cehşiyârî, 1988: 122, 123).
Fazl b. Yahyâ’nın kardeşi Cafer b. Yahya (öl.187/803) da Abbasiler’in önde gelen
devlet adamlarından biriydi. Babası Halid b. Bermek, oğlunun yetiştirilmesi görevini meşhur
kadı Ebu Yusuf’a havale etmiştir. Cafer, çocukluk ve gençlik yıllarını Abbasi sarayında
geçirmiş ve devrin önde gelen kişilerinden çeşitli konularda faydalanmıştır. Çok iyi yetişmesi
ve sahip olduğu edebi kültür sayesinde halife Hârûn Reşid’in gözdesi olmuştur. Halifeye her
konuda yardımcı olmuş, bazen ona vekalet bile etmiştir. Divan-ı resâil’de halife adına
yazılacak fermanları kaleme almış, bazı mahkemelerde hazır bulunmuştur. Edebi ve hukuk
bilgisiyle herkesin dikkatini çekmiştir (Yıldız, 1993: 4).
Bermeki sülalesi, Abbasiler dönemine damga vurmuş ve kendilerinden söz ettirmiş bir
ailedir. Halid b. Bermek’in Abbasi ihtilali sırasında yapmış olduğu hizmetler Abbasiler
tarafından takdir edilmiş, böylece Bermekilerin devlet idaresindeki rolleri başlamıştır.
Ardından Halid’in oğlu Yahya, Hârûn Reşid’le olan yakınlığı ve hilafeti üstlenmesi
noktasında ona verdiği destek sayesinde yönetimde söz sahibi olmuş, oğulları Fazl ve Cafer’i
de devlet kademesinde görevlendirmiştir. Kısaca Hârûn Reşid dönemi Bermekiler için her
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anlamda yükseliş ve zirve dönemi olmuştur. On yedi yıl süren bu yükseliş Hârûn Reşid’in 803
yılında hac dönüşü sırasında Cafer b. Yahya’yı tutuklatıp boynu vurulmak suretiyle idam
ettirmesiyle sona erdi. Diğer aile fertlerini de tutuklatıp mallarına el koydu. Bir daha o eski
parlak günlerine dönemeyen Bermeki ailesinden geriye dillere destan cömertlikleri ve devlet
yönetimi hususunda sahip oldukları bilgi ve birikimleri kalmıştır (Dalkılıç, 2010: 190).
Abbasiler döneminde edebi ve siyasi çevrede öne çıkan bir diğer isim İbnu’z-Zeyyât
(öl. 233/847)’dır. Dil, nahiv ve edebiyat sahalarında kendini yetiştirmiş, katiplerle
ölçülemeyecek derecede şiirde de mümtaz bir şahsiyetti. Halife Me’mûn’un valilerinden biri
olan Hasan b. Sehl’i öven bir kaside karşılığında on bin dirhemlik bir ihsan almıştır. Makam
ve mevkiye düşkün, hırslı birisi olduğu söylenmektedir (Ferrûh, 1981: II/268).
Me’mun’un halifeliğinin sonlarında Divânu’n-Nafakât’ın başına getirilmiş, Mu’tasım
Billah döneminde vezirliğe tayin edilmiştir. Bu görevi Vâsık-Billah döneminde de
sürdürmüştür. Vâsık Billah’ın veliahtı belirlemeden ölmesi üzerine Türk komutanlarının
Mu’tasım’ın oğlu Cafer’i Mütevekkil – Alellah unvanıyla halife ilan etmelerinin ardından
İbnu’z-Zeyyât’ın bu duruma sıcak bakmaması, halife tarafından hapsedilip işkenceye maruz
bırakılarak öldürülmesine sebep olmuştur. Özellikle halife Vâsık döneminde halife üzerindeki
etkisi göze çarpmaktadır. Öyle ki halifenin onun meclise gelişinde herkesin ayağa kalkmasını
emretmesi bunun bir göstergesidir. Ayrıca kibirli ve zalim bir vezir olarak anılmaktadır.
“Bağışlama insan tabiatının bir zaafıdır” sözü ona aittir (Terzi, 2005: 245).
SONUÇ
Abbasiler döneminde devletin sınırlarının genişlemesiyle devlet işlerinin çeşitlilik
göstermesi bürokraside katiplere yeni sahalar açmıştır. Katiplerin edebi birikimleri, sözdeki
ustalıkları ve dehaları dönemin halifelerinin devlet idaresinde katiplere olan yakınlığını
artırmış; katiplerin de halifeye hizmet ettikleri dönemlerde işlerindeki maharetleriyle
kendilerini halifelere ispatlamaları devlet bürokrasisinde önemli yerlere atanmalarını
sağlamıştır. Katiplerin devlet bürokrasisindeki görevleri onların siyaset alanında da aktif
olmalarına sebep olmuş, devlet bürokrasisindeki kararlarda söz sahibi olmalarını sağlamıştır.
Halifelerin güvenini kazanmalarının, işlerindeki maharetlerinin, söz sanatlarındaki
ustalıklarının, olaylar karşısındaki isabetli görüşlerinin, toplumun nabzını tutmadaki
tecrübelerinin bu makamlarda söz sahibi olmalarında büyük etkisi vardır. Her ne kadar
vezirlik makamına geldikten sonra katiplerin hırslarına yenilip daha fazlasını istemeleri onlara
kötü bir son hazırlamışsa da bu makama gelme isteği her katibin arzu ettiği bir şey olmuştur.
Bu makamda kıskançlık duygusuyla birçok felaket ve musibet ile karşı karşıya kalmışlar,
yönetimdeki başarıları ve belagatteki üstünlükleriyle çoğu halifenin kinini üzerlerine
çekmişlerdir. İbn Kuteybe; şayet bir vezir mal varlığıyla, heybetiyle ve insanların kendisine
itaat etmesi noktasında halifeyle eşit bir seviyedeyse halifenin onu alaşağı edeceğini, şayet
bunu yapmazsa halifenin alaşağı edileceğini aktarmaktadır (İbn Kuteybe, 1925: 45). Bütün
bu yönleriyle kâtiplik, Abbasiler döneminde vezirliğe açılan bir kapı olmuş; sahasında mahir
katipler bu makama ulaşmak için bütün yeteneklerini ortaya koymuşlar ve siyasetle ve onun
zorluklarıyla ısınmaktan nasiplerini almışlardır.
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EKONOMĠKBÜYÜMENĠNSÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠ
LĠĞĠ ÜZERĠNDE
TASARRUFLARIN ÖNEMĠ:TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ (1985-2014)

Ömer YALÇINKAYA*

Vedat KAYA**

Öz
Bilindiği üzere, Türkiye ekonomisinin büyüme hızları istikrarlı bir görünüm arz etmemekte ve potansiyelinin
etrafında dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durum, ekonomideki yatırım ortamını bozduğu gibi istikrarlı ve
sürdürülebilir büyümeyi de engellemektedir. Bu olgunun muhtemel bazı nedenlerini anlayabilmek için öncelikle
Türkiye ekonomisinde verimlilik artışları ve kurumsal kapasiteden bağımsız olarak ekonomik büyümenin temel
girdisi olan yatırımları ve yatırımları finanse eden yurtiçi ve yabancı tasarrufların gelişimini incelemek
gerekmektedir. Bu noktada, yurtiçi ve yabancı tasarrufların Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı
üzerindeki etkilerinin birlikte ele alınması ve mevcut yapının sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede, çalışmada Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruflar ile kısa ve uzun vadeli yabancı
tasarruf türlerinin, Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı üzerindeki etkilerinin yönü ve büyüklüğü 19852014 dönemi için VECM (Vektör Hata Düzeltme) modeli ile incelenmiştir. Bu yönüyle çalışmada, inceleme
döneminde Türkiye ekonomisinin büyüme temposu üzerinde yurtiçi tasarrufların mı yoksa yabancı tasarrufların
mı daha fazla etkili olduğunun belirlenmesi ve söz konusu etkilerin büyüme temposunun sürdürülebilirliği
açısından ifade ettiklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak örneklem döneminde, Türkiye
ekonomisinin büyüme performansı üzerinde yabancı tasarrufların gerek ayrı ayrı gerekse bir bütün olarak yurtiçi
tasarruflara kıyasla çok daha fazla etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme, Yurtiçi ve Yabancı Tasarruflar,
VECM.
THE IMPORTANCE OF SAVINGS ON SUSTAINABILITY OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE
OF TURKEY (1985-2014)
Abstract
As it is known, the growth rates of Turkey’s economy is not to supply a stable outlook and is to follow a
fluctuation course around the potential. As well as this situation is disrupted investment climate in the economy,
stable and sustainable growth also is prevented. In order to understand the some possible causes of this
phenomenon it is required that principally the investments which are basic input of economic growth regardless
of the productivity increase and institutional capacity in Turkey’s economy and development of domestic and
foreign savings which are financed to the investments should be investigated. At this point, it has been required
that impacts on Turkey’s economic growth performance of domestic and foreign savings is taken up together and
existing structure should be evaluated in terms of sustainability. In this context the study, it is analyzed that the
direction and magnitude of the effects on Turkey’s economic growth performance of short and long-term foreign
saving species with domestic savings in Turkey economy, with VECM (Vector Error-Correction) model for the
1985-2014 period. In the study this aspect, it is aimed that on the pace of growth of Turkey’s economy in the
review period is determined domestic savings otherwise foreign savings to be more effective and in terms of the
sustainability of the growth pace the aforementioned effects is evaluated to be expressed. As a result the
sampling period, it has been determined that foreign savings both separately and as a whole is much more
effective than domestic savings on the growth performance of Turkey’s economy.
Keywords: Turkey Economy, Sustainable Economic Growth, Domestic and Foreign Savings, VECM.
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1. Giriş
Bilindiği üzere 2001 Şubat krizinden buyana Türkiye ekonomisinde bazı iyileştirici reformlar
gerçekleştirilmeye çalışılmakta ve makroekonomik istikrarı sağlamaya yönelik ciddi adımlar
atılmaktadır. Bu durumun bir uzantısı olarak Türkiye Cumhuriyetinin 2023 siyasi vizyonu
çerçevesinde, GSYİH’yi (Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla) 2 trilyon dolar ve kişi başına düşen milli
geliri 25 bin dolar seviyesine çıkaracak ekonomik atılımların gerçekleştirilmesi ve böylece
dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer alınması hedeflenmektedir (DPT, 2013: 28).
Bu çerçevede, Türkiye’nin ekonomik açıdan aslında uzun dönem büyüme potansiyeline işaret
eden bu iddialı 2023 yılı hedeflerine yakınsayabilmesi için hiç şüphesiz ilgili süre zarfında
sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ivmesini yakalaması gerekmektedir. Diğer taraftan,
2002 yılından buyana hedeflenen büyüme temposunun gerçekleştirilebildiğini de söylemek
mümkün olmamaktadır. Öyle ki, 2002-2007 döneminde kesintisiz bir şekilde büyüyen
Türkiye ekonomisinde küresel finans krizinin etkisiyle birlikte 2008-2009 yıllarında yeniden
bir daralma sürecinin yaşanmış olduğu görülmektedir. 2010 ve 2011 yıllarında büyük ölçüde
yabancı sermaye girişine dayalı iç talep artışıyla yeniden yüksek büyüme hızlarına
ulaşılmıştır. Ancak cari açık ve yurt içi kredi hacmi genişlemesindeki sürdürülemez artışlar
başta olmak üzere orta uzun vadede büyüme potansiyelimizi tehdit eden olumsuzluklar da
2010 ve 2011 büyümesine eşlik etmiştir. 2012 yılında Türkiye ekonomisinin orta-uzun vadede
istikrarlı ve sürdürülebilir potansiyel büyüme patikası gözetilerek daraltıcı politikalar izlenmiş
ancak ekonomi potansiyelinin ve hedeflenenin altında bir büyüme performansı sergilemiştir.
2013 ve sonrasında gerek iç ve gerek dış ekonomik ve siyasal konjonktürün de belirleyiciliği
ile büyüme rakamlarımız potansiyelin ve hedeflerin altında kalmıştır.
Tüm bunlar, Türkiye ekonomisinde büyüme hızlarının istikrarlı bir görünüm arz
etmediğini ve potansiyelinin etrafında inişli-çıkışlı bir seyir izlediğini ortaya koymaktadır.
Üstelik büyüme hızlarındaki bu dalgalanmalar yatırım ortamını bozduğu gibi istikrarlı ve
sürdürülebilir büyümeyi de engellemektedir. Bunun muhtemel bazı nedenlerini anlayabilmek
için öncelikle Türkiye ekonomisinde verimlilik artışları ve kurumsal kapasiteden bağımsız
olarak ekonomik büyümenin temel girdisi olan yatırımları ve yatırımları finanse eden yurtiçi
ve yabancı tasarrufların gelişimini incelemek gerekmektedir. Çünkü ekonomik büyüme
temelde üretim faktörlerinin fiziki miktarlarında meydana gelen artışlarla ve dolayısıyla da
yatırımlarla gerçekleştiğinden, yatırımlar ise ancak tasarruflarla karşılanabildiğinden; Türkiye
ekonomisinde yurtiçi tasarrufların yatırımları karşılama oranı ya da yurtiçi tasarrufların
GSYİH’ye oranı nedir? Şeklindeki sorular öncelikli olarak yanıtlanması gereken sorular
arasında öne çıkmaktadır.
Bu kapsamda Türkiye ekonomisinin, 1985-2014 döneminde sergilediği ekonomik
performansı tasarruf-yatırım ekseninde değerlendirildiğinde, yurtiçi tasarrufların yatırım
harcamalarının gerisinde kaldığı ve GSYİH içindeki payının sürekli olarak azaldığı
görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruflar ile yatırımlar arasındaki
bu mevcut yapı, yatırımların ve büyüme temposunun düşürülmesi, yurtiçi tasarrufların
artırılması ve/veya yetersiz kalan yurtiçi tasarrufların yerine yabancı tasarrufların kullanılması
şeklindeki politikaların izlenmesini gerekli kılmaktadır. Bunlardan ilki potansiyelinin
etrafında dalgalanmalı bir seyir izleyen büyüme temposunun daha da düşürülmesi anlamına
gelmekte, ikincisi ise ne kadar gerçekçi kurgulansa da uzunca bir süreyi gerektirmektedir. Bu
nedenle Türkiye ekonomisinde süreç içerisinde yurtiçi tasarruflardaki bu azalma, özellikle
2002 yılından itibaren, dış borçlar, kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri, doğrudan yabancı
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yatırımlar, kısaca sermaye hareketleri şeklindeki yabancı tasarruflar ile (üçüncü yolla)
karşılanmakta ve böylece Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruflardan daha yüksek oranlarda
yatırım yapılarak büyüyebilmek mümkün olmaktadır.
Türkiye ekonomisinde yabancı tasarruflara olan bağımlılığın özellikle ekonominin hızlı
büyüdüğü dönemlerde daha da belirginleşmesi hem ekonominin dış şoklara karşı
kırılganlığını artırmakta hem de ekonomide sürdürülebilir ve yüksek oranlı bir büyüme
temposunun yakalanmasına engel olmaktadır. Zira Türkiye ekonomisinde yurtiçi yatırımların
yabancı tasarruflara olan bağımlılığı, ekonomik büyümenin ve iş çevrimlerinin de önemli
ölçüde küresel koşullar tarafından belirlenmesine yol açmaktadır. Bunun sonucunda, olumlu
seyreden küresel likidite koşulları, ekonominin içsel koşullarının temellendirdiğinden daha
hızlı büyümesini sağlamakta, olumsuz dışsal koşullar ise ekonominin daha derin ve hızlı
küçülmesine neden olmaktadır. Bu durumda, yurtiçi tasarrufların artırılması, ekonomik
büyüme evrelerinin dışsal koşullara bağlılığını azaltacak ve veri bir büyüme oranının daha az
miktarda yabancı tasarruf finansmanı ile gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bununla beraber
ülkelerin, düşük yurtiçi tasarruf oranları ile yüksek düzeydeki yatırımlarını sürekli olarak
yurtdışı tasarruflarla finanse edemeyecekleri olgusu, bu ülkelerin sermaye girişlerindeki ani
duruşlara veya tersine dönüşlere karşı kırılgan (dolayısıyla potansiyel finansal kriz ülkeleri)
olmalarına neden olacaktır. Bu kısır döngüyü kırmanın temel araçlarından biri olarak da
yurtiçi tasarruf oranlarında kalıcı bir artışın sağlanmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014b: 2). Nitekim ilgili dönemde Türkiye ekonomisinin kendi iç
dinamikleriyle tecrübe ettiği 1994 ve 2001 krizleri ile olumsuz seyreden küresel koşulların
etkilemesiyle meydana gelen 1991, 1998 ve 2008 krizlerinde olduğu gibi sermaye girişlerinin
tersine dönmesi ile birlikte ekonomide yaşanan daralmalar bu durumu teyit eder niteliktedir.
Bu doğrultuda, Türkiye ekonomisinin 1985-2014 döneminde özellikle 2002 yılından
itibaren potansiyelinin üzerinde bir büyüme performansı sergilediği yıllarda, yurtiçi tasarruf
düzeyinde sürekli düşüşler kaydetmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Zira Türkiye ekonomisinde yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir
büyüme ivmesinin yakalanabilmesinde yurtiçi tasarruf oranlarının artırılarak yatırımların ve
büyümenin finansmanında yabancı tasarruflara olan bağımlılığın azaltılması son derece önem
arz etmektedir. Tam da bu noktada özellikle şu soru akıllara gelmektedir; uzun süre yabancı
tasarruflara dayanan bir sabit sermaye birikimi ve ekonomik büyüme süreci sürdürülebilir mi?
Bu soruyu yanıtlamak için de yurtiçi ve yabancı tasarrufların ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerinin birlikte ele alınması gerekmektedir.
Nitekim literatürde tasarruf-ekonomik büyüme ilişkileri Harrod (1939), Domar (1946),
Solow (1956) ve Swan (1956) çalışmalarıyla birlikte genellikle yurtiçi tasarruf bağlamında
incelenmektedir. Bununla birlikte, konuyla ilgili literatürün gelişip yaygınlaşmasıyla tasarrufekonomik büyüme ilişkileri özellikle son yıllarda yurtiçi tasarrufların yanı sıra kısa ve uzun
vadeli yabancı tasarruf türlerini de kapsayan bir biçimde ele alınmaktadır. Bu çerçevede,
çalışmada Türkiye ekonomisinde 1985-2014 döneminde gerçekleşen yurtiçi tasarruflar ile
doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar şeklindeki kısa ve uzun
vadeli yabancı tasarruf türlerinin, Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı üzerindeki
etkilerinin -yönünün/büyüklüğünün- ampirik olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu
yönüyle çalışmada inceleme döneminde Türkiye ekonomisinin büyüme temposu üzerinde
yurtiçi tasarrufların mı yoksa yabancı tasarrufların mı daha fazla etkili olduğunun belirlenmesi
ve söz konusu etkilerin büyüme temposunun sürdürülebilirliği açısından ifade ettiklerinin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle çalışmada Türkiye ekonomisinde
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sürdürülebilir büyüme hızlarının yakalanabilmesinde yurtiçi tasarruflar ile yabancı
tasarrufların oynadığı rolün birlikte ve ayrı ayrı ortaya konulması tasarlanmaktadır.
Bu kapsamda girişi takiben ikinci bölümde Türkiye ekonomisinde 1985-2014 döneminde
gerçekleşen yurtiçi ve yabancı tasarruf düzeylerinin gelişim seyri ana hatlarıyla ortaya
konulmaktadır. Üçüncü bölümde tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri
inceleyen ilgili literatür ana hatlarıyla özetlenmektedir. Dördüncü bölümde, çalışmada
kullanılan ekonometrik modelin metodolojisi kısaca açıklanmakta ve modellerde içerilen veri
seti tanıtılmaktadır. Çalışmanın beşinci bölümünde, Türkiye ekonomisinde yurtiçi ve yabancı
tasarruf düzeyleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler ampirik olarak incelenmekte ve
çalışma genel değerlendirmelerin yer aldığı altıncı bölümle tamamlanmaktadır.
2. Türkiye Ekonomisinde Yurtiçi ve Yabancı Tasarrufların Gelişimi (1985-2014)
1980’li yıllarda finansal ve sermaye hareketlerindeki serbestleşmeyle birlikte uluslararası
piyasalara daha fazla açılan Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruf düzeyindeki düşüşün temel

kaynaklarını 1988-2001 ve 2001 yılı sonrası olmak üzere başlıca iki yarı dönem içerisinde izlemek
mümkün olmaktadır. Bunlardan ilkinde bütçe açıklarının sürekli yükselme eğilimi gösterdiği 19882001 yıllarını kapsayan dönemde yurtiçi tasarruf oranlarındaki düşüşün ana kaynağını kamu sektörü
tasarrufları oluşturmaktadır. Nitekim 1990’da kamu bütçe açığının GSYİH’ye oranı yüzde 5,5 iken
1999’da bu oranın yüzde 11,7 seviyesine yükselmiş olduğu görülmektedir. Bununla beraber iç
borçlanma faizlerinin yükseldiği bu dönemde kamu faiz ödemelerinin artış göstermesi de bu gidişatı
tetiklemiş ve kronikleşen bütçe açıklarının iç ve dış borçlanma yolu ile kapatılmasına yoluna
gidilmiştir. Bu durum, bir yandan iç piyasada bankaların yoğun biçimde devlet tahvili satın almalarına
yol açmış diğer yandan da verimli yatırımlara yönlendirilmesi gereken kamu tasarruflarını devletin iç
borçlanma aracı haline getirmiştir.
Diğer taraftan, sermaye hareketlerinin de liberalleştiği bu dönemde Türkiye ekonomisinde 1990’lı
yıllara kadar kamu sektörü tasarrufları azalışını sürdürürken özel sektör tasarruflarının ise artış
kaydettiği gözlenmiştir. Ancak, bu dönemde özel sektör tasarrufları yükselirken, yüksek düzeydeki
faiz borcu kamu sektörü tasarruflarını azalttığından toplumun toplam yurtiçi tasarruf oranı da
yükselememiştir. Böylelikle, 1988 yılında ilgili dönemdeki en yüksek değerine ulaşan yurtiçi tasarruf
düzeyi daha sonra sürekli bir azalış eğilimine girmiş ve kamu tasarruf açığı artan Türkiye ekonomisi,
büyük miktarlarda dış borç ödemeleriyle karşı karşıya kalmıştır. 1989-1993 döneminde ise
regülasyondan yoksun bir finansal liberalleşme sürecinin yaşandığı Türkiye ekonomisinde
uygulanmaya başlanan politikalar finansal serbestleşmenin kontrolden çıkmasına yol açmıştır.
Bunların neticesinde ortaya çıkan 1994 krizi, Türkiye’nin makroekonomik yapısında da önemli
değişikliklere neden olmuştur. Finansal serbestleşme sürecinin akabinde azalış trendini sürdüren kamu
tasarruf oranları 1989’da yüzde 4,7’den 2001’de yüzde -8,9 seviyesine düşmüş, aksine artış trendini
sürdüren özel tasarruf oranları ise 1989’da yüzde 17,4’den 2001’de yüzde 24,6 seviyesine
yükselmiştir. Bununla beraber, 1989-2001 döneminde ağırlıklı olarak kamu kesimi tasarruflarının
düşüklüğünden kaynaklanan yurtiçi tasarruf açıkları ve akabinde ortaya çıkan cari işlemler açığı
yabancı sermaye girişleri ile finanse edilmeye çalışılmıştır. Sonrasında, yüksek düzeydeki kamu
kesimi açıkları ve finansal sistemdeki aşırı borçluluk ile bozulmanın beraberinde getirdiği Şubat 2001
ekonomik krizi de ekonomiden geniş çaplı bir sermaye çıkışının oluşmasına yol açmıştır.
Türkiye ekonomisinde, 2001 yılında meydana gelen ekonomik kriz ile birlikte kötüleşen birçok
makroekonomik göstergeye ek olarak, kamu kesimi borçları ve faiz oranları da sürdürülemez
seviyelere yükselmiştir. Buna önlem olarak “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” adı altında bir takım
makroekonomik tedbirler ortaya konulmuş ve sıkı mali disiplin politikaları benimsenmiştir.
Böylelikle, 2002 yılı ve sonrasında uygulanan sıkı maliye politikaları sayesinde kamu kesimi tasarruf
açıkları büyük ölçüde giderilmiştir. Öyle ki, izlenen politikalar sayesinde bu dönemde bütçe
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açıklarının GSYİH içerisindeki payı aşamalı olarak yüzde 16 seviyesinden yüzde 1 bandına kadar
düşürülmüş ve böylece kamunun tasarruf fazlası vermeye başladığı görülmüştür. Bu kapsamda,
Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruf düzeyindeki düşüşün ağırlıklı olarak özel sektör tasarruf
yetersizliğinden kaynaklandığı 2002 yılı ve sonrasındaki ikinci yarı dönem başlamıştır. Bununla
birlikte, ilgili dönemde özel sektör tasarruflarındaki düşüşün kamu tasarruflarındaki artıştan daha fazla
olması nedeniyle kamu ve özel sektör tasarruflarının toplamından oluşan yurtiçi tasarruf düzeyindeki
azalış eğilimi de 2000’li yıllarda hız kazanmıştır. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinde 2000’li yıllarda
yaşanan toplam yurtiçi tasarruf düzeyindeki azalma eğilimi büyük ölçüde özel sektör tasarruflarındaki
düşüşten kaynaklanmıştır.
Bu durumun oluşmasında Türkiye ekonomisinde 2002 yılı sonrasında iyileşen ekonomik
koşulların beraberinde getirdiği yatırım artışları da önemli derecede etkili olmuştur. Nitekim bu
dönemde kamu kesiminin tasarruf oranları artarken, artık daha fazla özel sektör ağırlıklı bir ekonomik
yapıya geçişin sağlanması ve yatırımların büyük bir bölümünün özel sektör tarafından yapılıyor
olması, özel sektör tasarruf oranlarındaki azalışı da beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte, 2002
yılından itibaren günümüze kadar süregelen dönemde özellikle ekonomik büyüme hızlarının arttığı ve
faiz oranlarının düşüş seyrettiği dönemler, özel sektörün yatırımlarını daha da arttırdığı süreçleri
ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde yurtiçi tasarrufların özellikle de özel sektör tasarruflarının,
yatırımlarını karşılamaya yetecek ölçüde olmaması ve dış finansmanda makul koşullarda kaynak
sağlanabilmesi özel sektör ve kamu sektörü toplamından oluşan yurtiçi tasarruf açığını daha da
artırmıştır (SETA, 2014: 10-12).
Bu nedenle, Türkiye ekonomisinde 2011 yılından itibaren kamu ve özellikle de özel kesim tasarruf
oranlarının artırılması yolu ile yurtiçi tasarrufların yeterli düzeye getirilmesi ön planda tutulmuştur.
Böylelikle 2011 yılında GSYİH’ye oranla yüzde 6,9 seviyesine ulaşan yurtiçi tasarruf açığı, alınan
makro ihtiyati tedbirlerin sonucunda aşamalı olarak 2014 yılında yüzde 4,2 seviyesine düşürülmüştür.

Öte yandan, bu oranlar Türkiye ekonomisinde 1985-2014 döneminde gerçekleşen yurtiçi
tasarruf-yatırım dengesi dikkate alınarak değerlendirildiğinde, istisnai birkaç yıl dışında
sürekli açıklar veren tasarruf-yatırım dengesinde 2002 yılından sonra gerçekleşen yüksek
düzeydeki tasarruf açıklarının sürmekte olduğunu göstermektedir.

Özetle, özel ve kamu kesimi tasarruflarının toplamından oluşan yurtiçi tasarruflar, Türkiye
ekonomisinde 1988-2001 döneminde kamu kesimine bağlı olarak ve 2002 yılından itibaren ise özel
sektöre dayalı olarak ciddi ölçüde azalmış ve son yıllarda önemli bir makroekonomik sorun olarak
karşımıza çıkmıştır. Yurtiçi tasarruflar, 1980 ve 1988 yılları arasında politika belirsizlikleri ve yüksek
enflasyona bağlı olarak keskin bir şekilde arttıktan sonra 1988 yılından günümüze kadar azalma
eğiliminde olmuştur. Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruflarda 1988 yılından itibaren başlayan

düşüş eğilimi 2000’li yıllarda hızlanmış ve yurtiçi tasarrufların GSYİH içindeki payı 2009 yılı
itibariyle yüzde 13,8’e kadar gerilemiştir. Bununla beraber, yurtiçi tasarrufların GSYİH
içindeki payı 2010 yılından itibaren sınırlı bir artış göstererek, 2013 yılında % 14,0 ve 2014
yılında ise % 15,9 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, bu oranlar 1980 yılından bugüne
kadar Türkiye ekonomisinde gerçekleşen en düşük yurtiçi tasarruf oranları olarak
kaydedilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyetinin gerek 2013 ve 2014 Orta Vadeli

Programlarında gerekse de Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) yurtiçi tasarruf düzeyindeki
azalışa ayrı bir önem verilmiş ve bunun giderilebilmesi için çözüm önerileri geliştirilmiştir. Öyle ki
Türkiye ekonomisinde yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefinin gerçekleştirilebilmesi
için yatırımların güvenilir ve kalıcı kaynaklarla finansmanı açısından önem arz eden yurtiçi tasarruf
düzeyinin istikrarlı ve yüksek düzeyde olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Yukarıdaki açıklamalar

doğrultusunda Türkiye ekonomisinde 1985-2014 döneminde gerçekleşen yurtiçi tasarruflar,
yatırımlar ve tasarruf-yatırım dengesinin (tasarruf açığının) GSYİH içindeki payları Şekil
1’den takip edilebilir.
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Şekil 1. Türkiye Ekonomisinde Yurtiçi Tasarruf ve Yatırımların Gelişim Seyri: (1985-2014)
Kaynak: TCMB (EVDS) ve World Bank (World Development Indicators.

Diğer taraftan Türkiye ekonomisinde 1985 yılından itibaren yurtiçi tasarrufların yetersizliğinden
dolayı, gerekli yatırım seviyelerine ulaşabilmek için ekonominin yabancı tasarruflara olan ihtiyacının
da yurtiçi tasarruf açıklarına paralel bir seyir izlemekte olduğunu akıllara getirmektedir. Bu çerçevede,
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanan “Ödemeler Dengesi Tablosunda”
“Sermaye ve Finans Hesapları” başlığı altında gösterilen ve diğer ülkelerden ülkeye giren sermaye
şeklindeki yükümlülükleri ifade eden yabancı tasarruflar; doğrudan yabancı yatırımlar, portföy
1
yatırımları ve diğer yatırımlar olmak üzere başlıca üç ana kalemde ele alınmaktadır. Bu doğrultuda,

Türkiye ekonomisinde doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar
şeklindeki yabancı tasarrufların gelişim seyrini kısaca şu kronolojiyle ifade etmek mümkün
olmaktadır. Türkiye ekonomisinde 24 Ocak 1980 istikrar kararları ile başlayan dışa açılma ve
ekonomik serbestleşme süreciyle beraber, gerek dış ticaret gerekse sermaye hareketleri
üzerindeki sınırlamaları kaldırmaya yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu adımların
sonucunda dış ticaret hacminde meydana gelen artışlar, sermaye hareketleri üzerinde de etkili
olmuştur. Akabinde, 1989 yılında yürürlüğe konulan “Türk Parasının Değerini Koruma”
hakkındaki “32 Sayılı Kararla” ile birlikte bu artış daha çok kısa vadeli portföy yatırımları ve
diğer yatırımlar şeklindeki yatırımlarda görülmüş ve bu yatırımlar doğrudan yabancı
yatırımlara kıyasla çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir (Demir, 2007: 157). Bununla
beraber, Türkiye ekonomisinde kambiyo rejiminin serbestleştirilmesiyle ülkeye yönelik
sermaye hareketlerinin türlerin, boyutları ve sonuçları da önemli ölçüde değişmiştir. Nitekim
öncelikle boyutları genişleyen yabancı sermaye hareketlerinin süreç içerisinde niteliği ve buna
Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Portföy Yatırımları ve Diğer Yatırımlar şeklindeki kısa ve uzun vadeli
yabancı tasarruf türleri hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: TCMB, İstatistik Genel Müdürlüğü,

1

Ödemeler Dengesi Müdürlüğü Ödemeler Dengesi İstatistiklerine İlişkin Yöntemsel Açıklama, www.tcmb.gov.tr.
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bağlı olarak vade yapısı da değişmiş, ülkeye giren yabancı sermayenin dış dengesizliklerle
olan bağlantısı zayıflamış ve ülkenin rezerv birikimleri de artmıştır (Berksoy ve Saltoğlu,
1998: 47).
Türkiye ekonomisinde 1980’li yıllarda yabancı sermaye akımlarında rakamsal olarak
görülen bu artış 1990’lı yıllara gelindiğinde ise 1991, 1994 ve 1998 yılları hariç tutulduğunda
sürekli hızlanmıştır. Bu doğrultuda, ülkeye giren yabancı sermaye miktarı 1980 yılında
yaklaşık olarak 672 milyon dolar iken, 1985’de l milyar dolara 1990’da 4 milyar dolara
1996’da 5,5 milyar dolara yükselmiştir. Öte yandan, 1991 yılında meydana gelen körfez krizi,
1994 yılında Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve 1998 yılında meydana gelen Asya ve
Rusya krizleri Türkiye’den önemli miktarlarda sermaye çıkışlarının oluşmasına neden
olmuştur. İlgili dönemlerde Türkiye ekonomisinden çıkan net sermaye miktarı yaklaşık olarak
1991 yılında 2.5 milyar dolar, 1994 yılında 4,3 milyar dolar ve 1998 yılında ise 840 milyon
dolar civarında gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle, 1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisine
yönelen doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar şeklindeki
yabancı sermaye yatırımlarının toplamı ciddi ölçüde dalgalanmalar göstermiş ve böylece
ekonomide önemli ve güvenilir fon miktarları sağlanamamıştır. Ayrıca, ilgili dönemde
Türkiye ekonomisinde kısa vadeli portföy yatırımları ve diğer yatırımlar şeklindeki borç
alımlarının hacmi arttıkça, ülkede aniden tersyüz olabilen sermaye çeşitleriyle ve bunların
makroekonomik etkileriyle de karşı karşıya kalınmıştır (Demir, 2007: 157).
Bununla birlikte, Türkiye ekonomisinde 1980-1999 döneminde nispeten düşük düzeyde
ve dalgalı bir seyir izleyen doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer
yatırımların toplamından oluşan yabancı sermaye yatırımları özellikle 1999 ve 2000 yıllarda
ciddi ölçüde artmaya başlamıştır. Nitekim 1999 yılında ülkeye giriş yapan net yabancı
sermaye miktarı yaklaşık olarak 4,9 milyar dolar iken, 2000 yılında yaklaşık iki katlık bir
artışla 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak, Türkiye ekonomisinde 1999-2000
bandında yabancı sermaye miktarında görülen bu artış 2001 kriziyle birlikte yeniden bir
daralma sürecine girmiş ve ülkeden 13,9 milyar dolar civarında bir sermaye çıkışı
yaşanmıştır.
Akabinde, Türkiye ekonomisinde 2002 yılından itibaren yeniden yükselme yönünde bir
trende giren doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımların
toplamından oluşan yabancı sermaye yatırımları bu tarihten itibaren 2008-2009 yılları hariç
aşamalı olarak sürekli artmıştır. Öyle ki, 2002 yılında yükümlülükler cinsinden 4,2 milyar
dolar civarında gerçekleşen yabancı sermaye yatırımları 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla
yaklaşık 7,32 ve 7, 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlar Türkiye
ekonomisinde 1985-2014 dönem aralığında 1997 ve 1999 yıllarından sonra gerçekleşen en
yüksek düzeydeki yabancı sermaye yatırımları olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, Türkiye
ekonomisinde 2013 yılında gerçekleşen yabancı sermaye yatırımları türlerine göre
incelendiğinde ise en yüksek rakamların sırasıyla; diğer yatırımlar (3,75 milyar dolar), portföy
yatırımları (2,14 milyar dolar) ve doğrudan yabancı yatırımlar (1,25 milyar dolar) şeklinde
olduğu izlenmektedir. Bununla beraber, Türkiye ekonomisinde 2014 yılının başlarından
itibaren meydana gelen siyasi gelişmelerin ekonomideki yansımasına bağlı olarak faiz ve kur
farklılıklarından dolayı ekonomiye girme eğiliminde olan portföy yatırımları ile diğer
yatımlar şeklindeki yatırımlardaki azalmayla birlikte toplam yabancı sermeye girişlerinin de
yeniden azalmaya başladığı görülmektedir.
Özetle, Türkiye ekonomisinde 1985-2014 dönem aralığında gerçekleşen yabancı sermeye
yatırımlarının 1985 yılından itibaren bir artış trendi içine girdiği ancak, yabancı sermaye
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yatırımlarındaki asıl artışın özellikle tasarruf açıklarının (cari işlemler açıklarının) artmaya
başladığı 2002 yılından itibaren gerçekleştiği görülmektedir. Öte yandan, Türkiye
ekonomisinde 2002 yılından itibaren yabancı sermaye yatırımlarında görülen artışta bu
tarihten itibaren ekonomide yakalanan istikrarın yanında özelleştirme gelirlerindeki artışlar ve
yatırım ortamındaki iyileşmeler de önemli ölçüde etkili olmuştur. Bununla birlikte, Türkiye
ekonomisinde süreç içerisindeki yabancı yatırımlar içerisindeki portföy yatırımları ve diğer
yatırımlar yıllar itibariyle daha istikrarsız bir seyir izlemiş ve bu yatırım türlerindeki
dalgalanmalar doğrudan yabancı yatırımlara kıyasla çok daha yüksek düzeyde
gerçekleşmiştir. Yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda
Türkiye ekonomisinde 1985-2014 döneminde gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar,
portföy yatırımları ve diğer yatırımlar düzey değerleri itibariyle Şekil 2’den takip edilebilir.
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
0
-1,000,000,000
-2,000,000,000

86

88

90

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

14

Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Diğer Yatırımlar
Portföy Yatırımları

Not: Şekil 1’deki açıklamalara bakınız.

Şekil 2. Türkiye Ekonomisinde Yabancı Tasarrufların Gelişim Seyri: (1985-2014)
Kaynak: TCMB (EVDS).

Tüm bu açıklamalar, Türkiye ekonomisinde 2002 yılından itibaren bütçe açıklarında ciddi
iyileşmeler kaydedilmesine rağmen düşük tasarruf oranlarına bağlı olarak ortaya çıkan yüksek
düzeydeki yurtiçi tasarruf açığının ve beraberinde getirdiği yabancı tasarruf ihtiyacının (cari işlemler
açığının) Türkiye’nin yakın gelecekteki birkaç temel iktisadi sorunu arasında yer almaya devam
edeceğine işaret etmektedir. Çünkü Türkiye’nin yurtiçi tasarrufları yatırımlarını

karşılayamamakta, yatırımlar için gerekli girdilerin hepsi içeride üretilemediği için ithal
edilmekte, bu ithalatı karşılamaya yetecek iç tasarruf olmayınca da dışarıdan tasarruf ithal
edilmektedir. Bu şekildeki yabancı tasarruflar sayesinde bir yandan ithal mal tüketimi
sürdürülebilmekte diğer yandan da yatırımlarda kullanılan sermaye ve ara malları ithal
edilebilmektedir. Dolayısıyla tüm bunlar Türkiye ekonomisinde, ithalata bağımlı bir
büyümeyi cari işlemler açığı pahasına rahatlıkla sürdürebilen bir ekonomik yapıyı da
beraberinde getirmektedir. Daha da önemlisi Türkiye ekonomisinin büyüyebilmek için
yabancı tasarruflara olan bağımlılığının giderek artması bir yandan ülkenin sermaye
hareketliliğine olan gereksinimini artırmakta diğer yandan da riske göre düzeltilmiş ulusal faiz
oranlarının, uluslararası faiz oranlarından daha yüksek olması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Ayrıca, yurtiçi tasarruf düzeyi düşüklüğünün yol açtığı bu yapı ülkeyi artan oranda sermaye
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çıkışı riskine maruz bırakarak (reel döviz kurunu yükselterek) ekonomik kırılganlığının
artmasına da neden olmaktadır (Kalkınma Bakanlığı 2014a: 1-2).
3. Literatür Özeti
İlgili literatürde yurtiçi tasarrufların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini teorik düzeyde
inceleyen öncü çalışmaların Harrod (1939), Domar (1946), Solow (1956) ve Swan (1956)
şeklinde olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda yurtiçi tasarrufların yatırımları ve dolayısıyla
ekonomik büyümeyi artıracağı üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte literatürde yurtiçi
tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri çok sayıda ülke üzerinde ampirik
düzeyde inceleyen ve yurtiçi tasarrufların ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin pozitif
yönlü olduğunu belirten ilk çalışmaların ise Houthakker (1961-1965) ve Modigliani (1970)
tarafından yapıldığı görülmektedir (Verma, 2008: 9).
Bu çalışmalarla birlikte, farklı ülke ve ülke grupları üzerinde yurtiçi tasarruflar ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler birçok çalışma tarafından ele alınmış ve yurtiçi
tasarrufların ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin genellikle pozitif yönlü olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. (Bacha (1990), Otani ve Villanueva (1990), DeGregorio (1992), Bosworth
(1993), Japelli ve Pagano (1994), Sinha (1999a), Sinha (1999b), Agrawal (2001), Anoruo ve
Ahmed (2001), Narayan ve Narayan (2003), Aghion vd., (2009), Singh (2010), AbuAl-Foul
(2010), Hevia ve Loayza (2011) bu çalışmalardan bazılarıdır. Bu çalışmaların katkılarıyla ve
zamanla tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri farklı gelişmişlik düzeyindeki
ülke ve ülke grupları üzerinde sadece yurtiçi tasarruf-ekonomik büyüme bağlamında
inceleyen zengin bir literatür oluşmuştur.
Diğer taraftan, konuyla ilgili literatürün gelişip yaygınlaşmasıyla tasarruf-ekonomik
büyüme ilişkisinin özellikle son birkaç on yılda kısa ve uzun vadeli yabancı tasarruf türlerini
de kapsayan bir biçimde ele alındığı görülmektedir. (McLean ve Shrestha (2002), Alguacil
vd., (2004), Baharumshah ve Thanoon (2006), Verma (2008), Oladipo (2010), Vergil ve
Karaca (2010), Gülmez ve Yardımcıoğlu (2013) öncü çalışmalardan bazılarıdır. Bu bağlamda,
farklı ülke ve ülke grupları üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, doğrudan yabancı
yatırımlar2, portföy yatırımları3 ve diğer yatırımlar şeklindeki yabancı tasarruf türlerinin
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin yurtiçi tasarruflarda olduğu gibi genellikle pozitif
yönlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmada literatürdeki son gelişmelerle paralel olarak Türkiye ekonomisinde yurtiçi
tasarruflar ile doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar şeklindeki
yabancı tasarruf türlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri birlikte ele alınmaktadır. Bu
yönüyle çalışmada inceleme döneminde Türkiye ekonomisinin büyüme temposu üzerinde
yurtiçi tasarrufların mı yoksa yabancı tasarrufların mı daha fazla etkili olduğunun belirlenmesi
ve söz konusu etkilerin büyüme temposunun sürdürülebilirliği açısından ifade ettiklerinin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

2

Bkz. McLean ve Shrestha (2002), Alguacil vd., (2004), Baharumshah ve Thanoon (2006), Demir (2007), Verma
(2008), Vergil ve Karaca (2010), Oladipo (2010), Albulescu (2015).
3
Bkz. Reisen ve Soto (2001), McLean ve Shrestha (2002), Demir (2007), Verma (2008), Vergil ve Karaca
(2010), Albulescu (2015).
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4. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısa Metodolojisi
Çalışmada Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruflar ile yabancı tasarruf türlerinin ekonomik
büyüme üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkilerinin 1985-2014 dönemi için yıllık bazda
incelenmesi amaçlanmaktadır.4 Bu yönüyle çalışmada, Türkiye ekonomisinde 1985-2014
döneminde gerçekleşen yurtiçi tasarruflar, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve
diğer yatırımlar şeklindeki yabancı tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin
varlığı/nasıllığı sorusunu cevaplandırabilmek üzere Zaman Serisi Analizi kapsamında
aşağıdaki iki temel modelin farklı varyasyonları tahmin edilmektedir. Bununla beraber,
çalışmada bu şekilde iki ayrı modelin kurulmasında yurtiçi tasarruflarla kısa ve uzun vadeli
yabancı tasarruf türlerinin ekonomik büyüme üzerindeki olası etkilerinin birlikte ve ayrı ayrı
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Model 1: R

+

+

+

Model 2: R

+

+

+

+

(1)
(2)

Çalışmada, yurtiçi ve yabancı tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun
dönemli ilişkileri analiz etmek üzere yukarıda tanımlanan modeller VECM metodolojisi
kapsamında başlıca dört aşamada incelenmektedir. Bu kapsamda, zaman serisi analizlerinde
değişkenlerin durağanlık durumu modelde kullanılacak metodolojiyi yakın bir şekilde
ilgilendirdiğinden ilk olarak modellerde kullanılan değişkenlerin durağanlık durumu yapısal
kırılmaları dikkate alan ve almayan birim kök testleri ile incelenmektedir. İkinci aşamada,
birim kök testleri sonucunda tüm değişkenleri aynı seviyede ve birinci farklarında durağan
olan modellerde kullanılan değişkenler arasında olması muhtemel uzun dönemli ilişkiler
Johansen ve Gregory-Hansen Eş-Bütünleşme testleriyle araştırılmaktadır. Üçüncü aşamada,
eş-bütünleşik olduğu belirlenen modellerde değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerinin
yönünü ve büyüklüğünü belirlemek üzere eş-bütünleşme ilişkisinin katsayıları, FMOLS (Full
Modified Ordinary Least Square) yöntemi ile tahmin edilmektedir. Dördüncü ve son aşamada
ise eş-bütünleşik olduğu belirlenen değişkenler arasındaki kısa dönemli nedensellik
ilişkilerinin ve uzun dönemli ilişkilerin yönünü tespit etmek üzere Vektör Hata Düzeltme
Modelinin (VECM) koşturulması planlanmaktadır.5
Çalışmada yurtiçi tasarruflar ile yabancı tasarrufların ekonomik büyüme üzerindeki kısa
ve uzun dönemli etkilerinin tespit edilebilmesi için yukarıda tanımlanan modellerde kullanılan
değişkenler ve temin edildikleri kaynaklar Tablo 1’de sunulmaktadır.

4

Çalışmada inceleme döneminin 1985 yılından itibaren başlatılmasında TCMB veri tabanından derlenen Portföy
Yatırımlarına ait verilerin ancak bu tarihten itibaren temin edilebilir olması etkili olmuştur. Bununla birlikte
inceleme döneminde, yurtiçi tasarruflara ait verilerin hem ilgili hem de ulusal çeşitli veri tabanlarında çeyreklik
dönemler halinde yayınlanmaması çalışmada tanımlanan modellerin yıllık veriler kullanılarak tahmin edilmesini
gerektirmiştir.
5
Çalışmada tanımlanan modellerin tahmininde EViews 9.0 paket programı ile bu program için yazılan kodlar
kullanılmıştır.
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Tablo 1. Modellerde Kullanılan Değişkenler ve Kaynakları
Değişkenler

Tanımı

RGSYĠH

Reel Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla

YĠT

Brüt Yurtiçi Tasarruflar

DYY
PY
DY
TYY

Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Portföy Yatırımları
Diğer Yatırımlar
Toplam Yabancı Yatırımlar

Not:

Dönem

Veri Kaynağı
World
Development
Indicators

1985-2014

1985-2014

Açıklama
2005 Fiyatlarıyla
(Dolar) GSYİH
Cari Fiyatlarla
(Dolar)

TCMB (EVDS)

Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Portföy Yatırımları ve Diğer Yatırımlar, ilgili veri tabanının Finans Hesabından Net
Yükümlülük Oluşumu olarak alınmışlardır. Ayrıca, TYY değişkeni Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Portföy
Yatırımları ve Diğer Yatırımların toplamından oluşmaktadır.

5. Ekonometrik Yöntem ve Bulgular
5.1. Birim Kök Testi Sonuçları ve Değerlendirilmesi
Zaman serisi verileri ile yapılan çalışmalarda modele dâhil edilen değişkenlerin durağan
oldukları varsayılmaktadır. Eğer bir modelde kullanılan seriler durağan olmaz, yukarı ya da
aşağı doğru kalıcı hareketler (trend) taşır ise gözlemlenen yüksek R2 ve anlamlı t-istatistikleri,
seriler arasındaki gerçek ilişkiden çok bu trendden kaynaklanacaktır (Gujarati, 2009: 709). Bu
nedenle, kurulacak modelde böyle bir hataya düşmemek için öncelikle serilerin durağanlığı
ADF (Augmented Dickey-Fuller), PP (Phillips-Perron) ve GLS (Dickey-Fuller) Birim Kök
Testleri ile incelenmiş ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. ADF, PP ve DF-GLS Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler
RGSYĠH
YĠT
DYY
PY
DY
TYY
∆RGSYĠH
∆YĠT
∆DYY
∆PY
∆DY
∆TYY
Kritik Değerler
%1
%5

ADF Birim Kök Testi
Sabitli
Sabit+Trend
0.99
-1.46
-0.48
-2.69
2.80
1.41
-1.77
-2.78
-1.56
-3.05
-1.71
-2.63
-5.03*
-5.28*
-7.02*
-6.95*
-4.57*
-5.62*
-6.13*
-4.83*
-5.60*
-5.56*
-6.98*
-6.88*
-3.68
-2.97

-4.31
-3.57

PP Birim Kök Testi
Sabitli
Sabit+Trend
2.49
-1.40
-0.09
-2.64
-1.18
-1.94
-1.82
-2.79
-2.61
3.06
-1.61
-3.19
-5.02*
-6.78*
-7.48*
-7.99*
-5.21*
-5.02*
-7.98*
-12.73*
-9.76*
-9.56*
-10.81*
-15.82*
-3.69
-2.97

-4.33
-3.58

DF-GLS Birim Kök Testi
Sabitli
Sabit+Trend
1.59
-1.59
-0.09
-2.79
-1.19
-2.24
-1.77
-2.86
-1.49
-2.53
-1.01
-2.59
-5.12*
-5.46*
-7.15*
-7.22*
-4.65*
-4.67*
-6.23*
-4.73*
-5.43*
-5.25*
-4.05*
-7.02*
-2.65
-1.95

-3.77
-3.19

Not: (*) işareti değişkenlerin % 1 önem düzeyine göre durağan olduklarını ifade etmektedir. ADF ve PP Birim Kök Testleri için kullanılan
kritik değerler MacKinnon (1996) tarafından geliştirilen kritik tablo değerlerini, DF-GLS Birim Kök Testi için kullanılan kritik değerler ise
Elliott-Rothenberg-Stock (1996) tarafından geliştirilen kritik tablo değerlerini göstermektedir. ADF ve DF-GLS Birim Kök testlerinde hatalar
arasındaki otokorelasyon sorununu gideren uygun gecikme uzunlukları Schwarz bilgi kriterine göre otomatik olarak elde edilmiştir. PP testinde
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Bartlett Kernel metodu kullanılmış ve Bandwidth genişliği Newey-West yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca, değişkenlerin önündeki “Δ” simgesi
ilgili değişkenin birinci derece devresel farkının alındığını göstermektedir.

ADF, PP ve DF-GLS Birim Kök Testleri ile tanımlanan modellerde kullanılan değişkenler
için düzeyde ve birinci farklarındaki durağanlık durumu için hesaplanan t-istatistik ve olasılık
değerlerini gösteren Tablo 2’nin sonuçları incelendiğinde; sabitli ile sabitli ve trendli
formlarda modeldeki tüm değişkenlerin seviye düzeyinde [I(0)] durağan olmadıkları
görülmektedir. Bu durum ADF ve PP Birim Kök Testlerinde değişkenlerin, t-istatistik
değerlerinin MacKinnon kritik değerlerinden, DF-GLS Birim Kök Testinde ise ElliottRothenberg-Stock kritik değerlerinden mutlak olarak küçük olmasından, diğer bir deyişle
değişkenlerin t-istatistiklerinin olasılık değerlerinin 0.05’ten büyük olmasından
anlaşılmaktadır. Bu nedenle modellerde kullanılan tüm değişkenler için ADF, PP ve DF-GLS
Birim Kök Testlerinin her birinde fark alma yoluna gidilerek % 1 önem düzeyinde tüm
değişkenlerin t-istatistiklerinin mutlak değerlerinin kritik tablo değerlerinin mutlak
değerlerinden büyük olduğu görülmüş ve serilerin [I(1)] düzeyinde durağan oldukları
sonucuna ulaşılmıştır.
Diğer taraftan, tanımlanan modellerde kullanılan değişkenler inceleme döneminde yapısal
bir değişikliğe maruz kalmışlarsa, bu yapısal değişiklikleri dikkate almadan uygulanan ADF,
PP ve DF-GLS gibi geleneksel birim kök testlerinin yanıltıcı sonuçlar verebileceği kabul
edilmektedir. Nitekim yapısal değişimler (kırılmalar) dikkate alınarak yapılan durağanlık
analizlerinde durağan olmayan birçok serinin, durağan özellikler sergileyebileceği
belirtilmektedir. Bu nedenle, çalışmada söz konusu sakıncayı gidermek için tanımlanan
modellerdeki değişkenlerin durağanlık durumu ayrıca yapısal kırılmaları dikkate alan ZivotAndrews (1992) ve Perron (1997) birim kök testleriyle incelenmiş ve sonuçları Tablo 3’te
verilmiştir.6
Tablo 3. Zivot-Andrews ve Perron Yapısal Kırılmalı Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler
RGSYĠH
YĠT
DYY
PY
DY
TYY
Kritik Değerler
%1
%5

Model A
-2.49 [2005]
-4.75 [2005]
-1.52 [2006]
-3.90 [2009]
-3.04 [2005]
-4.92 [2005]

Zivot-Andrews
Model B
-3.84 [2002]
-4.14 [2002]
-3.72 [1999]
-3.99 [2009]
-4.65 [2005]
-4.23 [2002]

Model C
-4.16 [2001]
-5.05 [2005]
-3.55 [2004]
-4.07 [2007]
-4.15 [2001]
-4.90 [2004]

Model A
-2.35 [2004]
-5.12 [2005]
-2.76 [2006]
-4.85 [2009]
-3.30 [2005]
-5.03 [2004]

Perron
Model B
-3.99 [2000]
-5.21 [2005]
-5.48 [2005 ]
-3.96 [2006]
-5.39 [2004]
-5.03 [2004]

Model C
-3.79 [2003]
-4.22 [2002]
-3.86 [1999]
-3.98 [2009]
-4.79 [2002]
-4.42 [2001]

-5.34
-4.93

-4.80
-4.42

-5.57
-5.08

-5.92
-5.23

-6.32
-5.59

-5.45
-4.83

Not: Zivot-Andrews ve Perron birim kök testlerinde değişkenler için uygun gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre otomatik
olarak elde edilmiştir. Tabloda test istatistiklerinin yanında yer alan “[ ]” parantez içindeki rakamlar inceleme döneminde değişkenlerde
meydana gelen yapısal kırılma tarihlerini göstermektedir.

Zivot-Andrews ve Perron Birim Kök Testleri ile tanımlanan modellerde kullanılan
değişkenlerin düzey değerlerindeki durağanlık durumu için hesaplanan t-istatistik ve olasılık
değerlerini gösteren Tablo 3’ün sonuçları incelendiğinde; Model A, B ve C’de tüm
Zivot ve Andrews (1992) Birim Kök Testinde: Model A sadece sabit terimde, Model B, sadece trend
değişkeninde ve Model C ise hem sabit terimde hem de trend değişkeninde içsel olarak belirlenen bir yapısal
kırılmaya (değişime) izin verilmektedir. Perron (1997) Birim Kök Testinde: Model A sadece sabit terimde,
Model C sadece trend değişkeninde ve Model B hem sabit terimde hem de trend değişkeninde içsel olarak
belirlenen bir yapısal kırılmaya izin verilmektedir.
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değişkenlerin (Zivot-Andrews; Model B’de DY değişkeni hariç) seviye düzeyinde [I(0)]
durağan olmadıkları görülmektedir. Bu durum Zivot-Andrews ve Perron Birim Kök
Testlerinde değişkenler için hesaplanan t-istatistik değerlerinin, kritik tablo değerlerinden
mutlak olarak % 5 önem düzeyinde küçük olmasından anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar, bir
yandan tanımlanan modellerde kullanılan bütün değişkenlerin inceleme döneminde yapısal
kırılmalara maruz kaldığını göstermekte, diğer yandan da bütün değişkenlerin yapısal
kırılmalarla birlikte seviye değerinde değil birinci farklarında [I(1)] durağan olduklarını
ortaya koymaktadır.7 Bununla birlikte, Zivot-Andrews ve Perron Birim Kök Testlerinden
modellerde kullanılan değişkenler için elde edilen yapısal kırılma tarihleri inceleme
döneminde Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşür niteliktedir. Zira 1999-2002 ve 20082009 dönemleri için belirlenen yapısal kırılma tarihleri, Türkiye ekonomisinde iç ve dış
etkilenmelerle meydana gelen ekonomik kriz dönemlerine denk gelmektedir. Dahası ulusal ve
özellikle yabancı tasarruf değişkenleri için 2004-2005 döneminde belirlenen yapısal kırılma
tarihleri ise yabancı tasarrufların ülke ekonomisine girişini artırmak için politika tedbirlerinin
uygulamaya konulduğu kritik tarihleri işaret etmektedir.
Özetle çalışmada tanımlanan modellerdeki değişkenlerde birim kökün varlığını belirlemek
için kullanılan ADF, PP ve DF-GLS geleneksel ve yapısal kırılmaları dikkate alan ZivotAndrews ve Perron Birim Kök Testlerinin her birinin ortak sonuçları türettiği görülmektedir.
Bu sonuçlar, modellerde kullanılan değişkenlerin tamamının seviye değerinde değil, fakat
birinci farklarında durağanlaştıklarını ve birim kök içermediklerini ortaya koymaktadır.
Böylece bu serilerin birinci fark değerleriyle yapılacak tahminlerin, sahte regresyon problemi
içermeyeceği ve dolayısıyla çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde tüm değişkenlerin
birinci farklarının kullanılması gerektiği anlaşılmıştır.
5.2. Eş-Bütünleşme Testi Sonuçları ve Değerlendirilmesi
Tanımlanan modellerdeki değişkenlerin durağanlık durumlarının incelenmesinden sonra
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı, yani değişkenlerin eşbütünleşik olup olmadıklarının araştırılması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, zaman serisi
analizinde eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı açısından durağanlık testi son derece önem
taşımakta ve söz konusu değişkenlerin birinci farklarında birim kök içermemesi ise bu
ilişkinin incelenmesine olanak tanımaktadır. Zira seviye düzeyinde durağan olmayan, ancak
farkları alınarak durağanlaştırılan serilerde, fark alma işlemi serilerinin geçmiş süreçte maruz
kaldığı geçici şokların etkisini yok ettiği gibi aynı zamanda bu seriler arasında olması
muhtemel uzun dönemli ilişkileri de ortadan kaldırabilmektedir. Bu nedenle,
durağanlaştırılmış veriler ile kurulan bir model, değişkenler arasındaki olması muhtemel uzun
dönemli ilişkiyi de tam olarak yansıtamayabilir. Böyle bir durumda, iktisadi değişkenlere ait
seriler durağan olmasalar bile bu serilerin durağan bir kombinasyonu var olabilir ve varsa bu
eş-bütünleşme analizi ile belirlenebilir. Bu durumdaki serilerin eş-bütünleşik olması,
değişkenleri etkileyen kalıcı şoklar olması durumunda bile değişkenler arasında uzun
dönemde bir denge ilişkisinin olduğunu belirtir (Tarı, 2010: 415).
Zivot-Andrews ve Perron Birim Kök Testleri hakkında kapsamlı bilgi için sırasıyla bakınız: Zivot, Eric and
Andrews, Donald, W. K. (1992). “Further Evidence on The Great Crash, The Oil-Price Shock, and The UnitRoot Hypothesis”. Journal of Business and Economic Statistics. 10(3): 251-270. Perron, Pierre. (1997). “Further
Evidence from Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables”. Journal of Econometrics. 80(2): 355385.
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Tanımlanan modellerde eş-bütünleşme ilişkisini incelemek için gerekli ön şartların
sağlanmasının ardından uzun dönemde söz konusu değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin
olup olmadığını tespit etmek üzere Johansen ve Gregory-Hansen Eş-Bütünleşme testlerinin
kurulması yoluna gidilecektir. Böylelikle çalışmada tanımlanan modellerde yer alan
değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin sırasıyla yapısal kırılmaların dikkate
alınmadığı ve alındığı durumlar için ayrı ayrı incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda,
yapısal kırılmaları dikkate almayan ve VAR modeline dayalı olarak kurulan Johansen EşBütünleşme testinde VAR modelindeki gecikme uzunluğu önemli olmakta, bunun için tahmin
edilecek modele geçilmeden önce optimal gecikme uzunluğunun tespit edilmesi
gerekmektedir. Zira gecikme uzunluğunun belirlenmesinde keyfi davranılmasının etkin
olmayan ve/veya sapmalı parametre değerlerinin elde edilmesine yol açacağı ifade
edilmektedir (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2007: 53). Bu nedenle, güvenilir sonuçların
elde edilebilmesi için tahmin edilecek modellerde gecikme uzunluklarının bilgi kriterleri
eşliğinde mutlaka doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada tanımlanan birinci
modelin dört farklı ve ikinci modelin ise üç farklı varyasyonu için kurulacak VAR
modellerinin en uygun (optimal) gecikme uzunlukları LR, FPE, AIC, SC ve HQ bilgi
kriterleri eşliğinde bu değerleri minimum yapan en uygun gecikme uzunlukları olarak tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Nitekim çalışmada en uygun gecikme uzunluklarının Model-1’in dört farklı varyasyonu
için 2-3 ve Model-2’nin üç farklı varyasyonu için ise 1-2 aralığında olduğu tespit edilmiştir.8
Bu doğrultuda, gecikme uzunluğu test sonuçlarından elde edilen bulgulardan hareketle
Model-1 ve Model-2’nin tüm varyasyonları için VAR modelleri tahmin edilerek Johansen EşBütünleşme analizi yapılmış ve tanımlanan modellerde yer alan değişkenler arasında olması
muhtemel uzun dönemli ilişkilerin belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Çalışmada tanımlanan her
iki modelin bütün varyasyonları için Johansen Eş-Bütünleşme Testi, İz (Trace) ve Maksimum
Özdeğer (Max- Eigen Value) test istatistiklerine göre tahmin edilmiş ve benzer sonuçlarla
karşılaşıldığından sadece Model-1’e ilişkin temel model test sonuçları Tablo 4’te
raporlanmıştır.

LR: Olabilirlik Oran Testi, FPE: Son Tahmin Hatası, AIC: Akaike Bilgi Kriteri, SC: Schwarz Bilgi Kriteri HQ:
Hannan Quinn Bilgi Kriterini ifade etmektedir. Yıllık verilerle çalışılması ve zaman boyutunun uzun olmaması
nedeniyle daha uzun gecikme seviyeleri hesaplanamamıştır. Bununla birlikte, tanımlanan her iki modelin farklı
varyasyonları için elde edilen gecikme uzunluğu test sonuçları yer kısıtı nedeniyle çalışmada raporlanmamıştır.
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Tablo 4. Johansen Eş-Bütünleşme Testi Sonuçları
Model-1
Ġz (Trace) Ġstatistiği

Temel Hipotez
(H0)
r=0

Alternatif Hipotez
(H1)
r ≥ 1*

Özdeğer

Trace Ġstatistiği

Kritik Değer
(% 5)

Olasılık

0.867750

103.5699

69.81889

0.000

r≤1

r ≥ 2**

0.678165

50.97025

47.85613

0.024

r≤2

r=3

0.416849

21.49366

29.79707

Temel Hipotez
(H0)
r=0

Maksimum Öz Değer (Maximum Eigen Value) Ġstatistiği
Alternatif Hipotez
Mak. Özdeğer
Kritik Değer
Özdeğer
(H1)
Ġstatistiği
(% 5)
r ≥ 1*
0.867750
52.59968
33.87687

0.328
Olasılık
0.000

r≤1

r ≥ 2**

0.678165

29.47658

27.58434

0.028

r≤2

r=3

0.416849

14.02203

21.13162

0.3632

Not: (*) ve (** ) işaretleri sırasıyla % 1 ve % 5 önem düzeyinde H0 temel hipotezin reddedildiğini ve H1 alternatif hipotezin kabul edildiğini
( ) ve ( ) işaretleri ise sırasıyla % 1 ve % 5 önem düzeyinde test istatistiklerini anlamlı olduğunu göstermektedir.

Tablo 4’teki Johansen Eş-Bütünleşme Test sonuçları incelendiğinde; İz ve Maksimum
Özdeğer istatistiklerine göre, (H0:r=0) temel hipotezi (seriler arasında eş-bütünleşme yoktur)
test istatistiklerinin olasılık değerleri % 1 önem düzeyinde anlamlı oldukları için reddedilmiş
ve dolayısıyla (H1:r≥1) alternatif hipotezi (seriler arasında eş-bütünleşme vardır) kabul
edilmiştir. Bu durum, İz ve Maksimum Özdeğer Testlerinde modeldeki değişkenler arasında
en az iki adet eş-bütünleşme vektörünün bulunduğunu belirten (H1:r≥2) alternatif hipotez için
hesaplanan, İz ve Maksimum Özdeğer test istatistiği değerlerinin % 5 önem düzeyindeki
kritik değerlerden büyük olmasından anlaşılmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda
Johansen Eş-Bütünleşme Test sonuçları Model-2’nin temel modeli açısından
değerlendirildiğinde ise hem İz hem de Maksimum Özdeğer istatistiklerine göre modelde
kullanılan değişkenler arasında en az bir adet eş-bütünleşme vektörünün bulunduğu
belirlenmiştir. Bu doğrultuda, tanımlanan her iki model açısından İz ve Maksimum Özdeğer
test istatistiklerinin aynı yönde sonuçlar verdiği; Model-1’de kullanılan değişkenler arasında
en az iki adet Model-2’de kullanılan değişkenler arasında ise en az bir adet eş-bütünleşme
vektörünün bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir şekilde Model-1 ve Model-2’nin
diğer tüm varyasyonlarında da kullanılan değişkenler arasında her iki test istatistiğine göre en
az bir adet eş-bütünleşme vektörünün bulunduğu tespit edilmiştir.
Diğer taraftan tanımlanan modellerde kullanılan bütün değişkenlerde yapısal kırılmalar
tespit edildiğinden, modellerde yer alan seriler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin ayrıca
yapısal kırılmaları dikkate alan testlerle incelenmesi gerekmektedir. Nitekim değişkenlerdeki
yapısal kırılmaları dikkate almadan yapılan testler sadece birim kök testi sonuçlarını değil
aynı zamanda eş-bütünleşme test sonuçlarını da geçersiz kılabilmektedir. Bu nedenle,
çalışmada anılan sakıncayı gidermek ve sonuçların tutarlılığını tespit etmek üzere tanımlanan
modellerde seriler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin ayrıca yapısal kırılmaları dikkate alan
Gregory ve Hansen (1996) Eş-Bütünleşme testleriyle incelenmesi yoluna gidilmiştir. Gregory
ve Hansen (1996) Eş-Bütünleşme testinde, yapısal kırılma tarihleri içsel olarak belirlenmekte
ve yapısal kırılmalarla birlikte seriler arasında uzun dönemli bir eş-bütünleşme ilişkisinin olup
olmadığı ADF ve Zt test istatistikleriyle üç ayrı model için araştırılmaktadır. Bu üç model
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sabitte ve/veya trendde meydana gelen yapısal kırılma durumlarına göre sırasıyla; Model C
(sabitte kırılma), Model C/T (trendli sabitte kırılma) ve Model C/S (hem eğim hem de sabitte
kırılma) şeklindedir (Gregory ve Hansen, 1996:102-103). Çalışmada tanımlanan Model-1 ve
Model-2’nin bütün varyasyonlarında yapısal kırılmalarla birlikte seriler arasında uzun
dönemli bir eş-bütünleşme ilişkisinin olup olmadığı Gregory ve Hansen Eş-Bütünleşme
testleriyle incelenmiş ve sonuçlar kolaylık sağlamak üzere Tablo 5 ve Tablo 6’da ilgili model
tahminlerinin yer aldığı alt sütunlar da sunulmuştur.
Tablo 5’teki Gregory ve Hansen Eş-Bütünleşme test sonuçları Model-1’in bütün
varyasyonları açısından incelendiğinde, ADF ve Zt istatistiklerine göre yapısal kırılmalarla
birlikte seriler arasında bir eş-bütünleşme ilişkisi yoktur şeklindeki H0 temel hipotezlerinin
reddedildiği ve H1 alternatif hipotezlerin kabul edildiği görülmektedir. Bu durum, tüm
modeller için hesaplanan ADF ve Zt istatistik değerlerinin kritik tablo değerlerinden farklı
önem düzeylerinde mutlak değer olarak büyük olmasından anlaşılmaktadır. Model-2’ye
ilişkin Tablo 6’daki Gregory ve Hansen Eş-Bütünleşme test sonuçları incelendiğinde ise ADF
ve Zt istatistiklerine göre yapısal kırılmalarla birlikte seriler arasında bir eş-bütünleşme ilişkisi
vardır şeklindeki H1 alternatif hipotezinin sadece temel model açısından kabul edildiği ve
diğer modeller için reddedildiği görülmektedir. Bu durum, temel model için hesaplanan ADF
ve Zt istatistik değerlerinin kritik tablo değerlerinden % 5 önem düzeyinde mutlak değer
olarak büyük olmasından Model-2’nin diğer varyasyonları için de mutlak değer olarak küçük
olmasından anlaşılmaktadır. Gregory ve Hansen yapısal kırılmalı eş-bütünleşme testinden
elde edilen bu sonuçlar, Model-1’in tüm durumlarında ve Model-2’nin sadece temel
modelinde seriler arasında yapısal kırılmalarla birlikte uzun dönemli bir eş-bütünleşme
ilişkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu kapsamda, hem Johansen hem de Gregory ve Hansen Eş-Bütünleşme testlerinin aynı
yönde sonuçlar vermesi modellerin kararlılığı için olumlu bir durum olarak yorumlanmakta ve
bu sonuçlar yurtiçi ve yabancı tasarruflar ile ekonomik büyüme değişkenlerinin uzun
dönemde birlikte hareket ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle elde sonuçlar,
modellerde kullanılan değişkenler arasında kısa dönemde ortaya çıkabilecek bir şokun
etkisinin uzun dönemde yok olacağını açık bir şekilde göstermektedir.
5.3. FMOLS ile Eş-Bütünleşme Katsayılarının Tahmini ve Değerlendirilmesi
Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki eş-bütünleşme testleri ile belirlendikten sonra
bağımsız değişkenlere ait uzun dönem katsayılarının nasıl tahmin edileceği sorunu ortaya
çıkmaktadır. Katsayıların belirlenmesinde geleneksel yöntemlerle tahmin bağımsız
değişken(ler) ile hata terimi arasındaki içsellik ve otokorelasyon nedeniyle yanlı olmakta, bu
nedenle eş-bütünleşme vektörünün tahmin edilmesini sağlayan çeşitli yöntemler
önerilmektedir. Bu yöntemlerden biri de bu ilişkinin nihai sapmasız katsayıları tahmin etmek
üzere, tahmin edicilerinin beklentiler çerçevesindeki tutarlılığını test etmek amacıyla Pedroni
(2000) tarafından geliştirilen FMOLS yöntemi olarak bilinmektedir (Nazlıoğlu, 2010: 97).
FMOLS yöntemi, standart sabit etkili tahmincilerdeki OLS (Ordinary Least Squares)
otokorelasyon ve değişen varyans gibi sorunlardan kaynaklanan sapmaları düzelterek
sapmasız ve tutarlı sonuçların elde edilmesine imkan veren bir yöntem olarak öne çıkmaktadır
(Kök vd., 2010: 8). Bireysel kesitler arasında önemli ölçüde heterojenliğe izin veren FMOLS
yöntemi, sabit terim, hata terimi ve bağımsız değişkenlerin farkları arasındaki olası
korelasyonun varlığını da hesaba katmaktadır. Bu yöntemde parametrik olmayan uyarlama,
içselliği ve otokorelasyonu düzeltmek için bağımlı değişkene yapılmakta ve tahmin edilen
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uzun dönem parametreler uyarlanmış bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler üzerine
regrese edilmesi ile elde edilmektedir. Bunlara karşılık gelen t-istatistik değerleri de
asimptotik olarak standart bir normal dağılıma yakınsamaktadırlar (Kök ve Şimşek, 2006: 78).
Bu çalışmada, yurtiçi ve yabancı tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri
incelemek üzere tanımlanan modeller FMOLS yöntemi ile ayrı ayrı tahmin edilerek sonuçları
Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur.9
Tablo 5. FMOLS Sonuçları (Model-1)
Model-1: R
Katsayı
Standart
Hata
Katsayı
Standart
Hata
Katsayı
Standart
Hata
Katsayı
Standart
Hata
Katsayı
Standart
Hata
Katsayı
Standart
Hata

YĠT
DYY
PY
DY
C
TREND
R

2

2

JB
Model

GH-Test Ġst.
Kritik Değerler

ADF
Zt
%1
%5

+

+

+

+

0.36***

0.76*

1.00*

0.52*

0.182 (0.058)

0.163 (0.000)

0.125 (0.000)

0.164 (0.004)

13.61**

12.46**

––––

––––

5.340 (0.018)

5.769 (0.041)

––––

––––

3.24

––––

4.66**

––––

2.406 (0.192)

––––

2.266 (0.050)

––––

5.92*

––––

––––

6.60*

1.503(0.000)

––––

––––

1.486 (0.000)

6.43***

5.31

5.52

6.22***

3.430 (0.074)

3.750 (0.169)

3.391 (0.117)

3.531 (0.090)

4.54**

4.60**

3.92**

4.68**

1.981(0.032)

2.150 (0.042)

1.950 (0.056)

2.030(0.029)

0.51
0.45
1.851 (0.396)

0.64
0.59
0.792 (0.673)

C/S
-6.04* [1994]
-6.15* [1994]
-5.97
-5.50

C/T
-5.35** [2009]
-5.44** [2009]
-5.80
-5.29

0.70
0.63
0.54
0.48
0.428 (0.807)
3.524 (0.172)
Gregory-Hansen Eş-Bütünleşme Testi10
C
C
-5.71** [1993]
-4.96** [1994]
-6.29* [1994]
-4.95** [1994]
-6.05
-5.44
-5.56
-4.92

Not: (*), (**) ve (***) işaretleri değişkenlere ait katsayıların sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 önem düzeyine göre anlamlılığını temsil etmektedir.
Tabloda değişkenlere ait standart hataların yanında bulunan “( )” parantez içindeki rakamlar t-istatistiklerinin olasılık (probability)
değerlerini göstermektedir. Ayrıca, modellerde yer alan değişkenlerde ilgili dönem aralığında trend unsurunun etkili olabileceği
9

Tablo 5 ve Tablo 6’da yer alan JB sembolü tanımlanan modeller için Jarque-Bera normal dağılım tanısal test
sonuçlarını göstermektedir. JB normallik test sonuçları incelendiğinde, çalışmada tanımlanan bütün modellerde
kalıntıların normal bir dağılıma sahip oldukları görülmektedir. Bu durum, JB test istatistiği için hesaplanan
olasılık değerlerinin istisnasız tüm modellerde 0.01 önem düzeyinden büyük olmasından anlaşılmaktadır.
10
Gregory-Hansen (GH) Eş-Bütünleşme testinde modeller için uygun gecikme uzunlukları Akaike Bilgi
Kriterine (AIC) göre otomatik olarak elde edilmiştir. Tabloda GH test istatistiklerinin yanında yer alan “[ ]”
parantez içindeki rakamlar inceleme döneminde modellerin eş-bütünleşme denklemleri için tespit edilen yapısal
kırılma tarihlerini göstermektedir. GH testinde (ADF) ve (Zt) test istatistiklerinin önünde yer alan (*) ve (**)
işaretleri sırasıyla % 1 ve % 5 önem düzeyine göre tanımlanan modellerdeki seriler arasında yapısal kırılmalarla
birlikte bir eş-bütünleşme ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. GH testinde kritik tablo değerleri Gregory ve
Hansen (1996) çalışmasından alınmıştır. Bu açıklamalar, Tablo 6’daki GH Eş-Bütünleşme test sonuçlarını da
kapsamaktadır.
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değerlendirilmiş ve modellere eklenen trend değişkeninin katsayısının tüm durumlarda istatistiki olarak % 5 önem düzeyinde anlamlı olduğu
belirlenmiştir.

Tablo 5’teki FMOLS test sonuçları incelendiğinde, yurtiçi tasarruflar ile doğrudan yabancı
yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar şeklindeki yabancı tasarrufların ekonomik
büyüme üzerindeki etkilerinin birlikte ve ayrı ayrı değerlendirilebilmesi için Model-1 ve
Model-1’in üç farklı varyasyonunun tahmin edilmesi yoluna gidilmiştir. Çalışmada bu şekilde
bir yöntemin izlenmesinde yurtiçi ve yabancı tasarrufların ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerinin tüm yönleriyle belirlenebilmesi ve elde edilen sonuçların karşılaştırılması amacı da
etkin olmuştur. Bununla beraber, modelin açıklayıcılık gücünü gösteren ve bağımlı
değişkendeki değişmelerin bağımsız değişken veya değişkenler tarafından açıklanma oranını
belirten R2 belirlilik katsayılarının Model-1’in tüm varyasyonlarında % 51 ile % 70 arasında
değiştiğini gösteren sonuçları şu şekilde özetlemek mümkün olmaktadır.
Bu kapsamda, Tablo 5’teki FMOLS test sonuçları Model-1 için birinci durum açısından
incelendiğinde; yurtiçi tasarruflar ile doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer
yatırımlar şeklindeki yabancı tasarruflara ait katsayıların beklenildiği gibi pozitif ve portföy
yatırımları dışında istatistiksel olarak anlamlı oldukları görülmektedir. Bu durum, uzun
dönemde yurtiçi tasarruflar ile doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer
yatırımlar şeklindeki yabancı tasarruflarda meydana gelen bir artışın, ekonomik büyümeyi
pozitif bir şekilde etkilemekte olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, ilgili dönemde yabancı
tasarrufların yurtiçi tasarruflara kıyasla ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin
büyüklüğünün daha fazla olduğu da yine Tablo 5’teki Model-1’e ilişkin sonuçlardan
izlenebilmektedir.
Nitekim yurtiçi tasarruf değişkeni ile doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve
diğer yatırımlar şeklindeki yabancı tasarruf değişkenlerinin ekonomik büyüme değişkeni
üzerindeki uzun dönemli etkilerinin büyüklüğünü şu şekilde ifade etmek mümkün olmaktadır.
Bu doğrultuda, yurtiçi tasarruf değişkeninin katsayısının 0.36 olarak hesaplandığı ve istatiksel
olarak % 10 önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durum, Türkiye
ekonomisinde inceleme döneminde yurtiçi tasarruflarda meydana gelen 1 birimlik (dolarlık)
bir artışın, ekonomik büyüme üzerinde uzun dönemde yaklaşık olarak 0.36 birimlik (dolarlık)
bir artış meydana getirdiğini göstermektedir. Bununla beraber, doğrudan yabancı yatırımlar,
portföy yatırımları ve diğer yatırımlar şeklindeki yabancı tasarruf değişkenlerinin
katsayılarının ise sırasıyla 13.61, 3.24 ve 5.92 olarak hesaplandığı ve portföy yatırımları
dışında istatiksel olarak % 5 önem düzeyinde anlamlı oldukları görülmektedir.
Bu sonuçlar Türkiye ekonomisinde inceleme döneminde doğrudan yabancı yatırımlar,
portföy yatırımları ve diğer yatırımlar biçimindeki yabancı tasarruflarda meydana gelen bir
birimlik (dolarlık) bir artışın, ekonomik büyüme üzerinde uzun dönemde sırasıyla yaklaşık
olarak 13.61, 3.24 ve 5.92 birimlik (dolarlık) bir artış meydana getirdiğini göstermektedir.
Diğer taraftan, Model-1’den elde edilen bu sonuçlar bir yönüyle Türkiye ekonomisinde ilgili
dönemde hem yurtiçi hem de yabancı tasarrufların ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir
şekilde etkili olduklarını göstermekte diğer yönüyle de tüm yabancı tasarruf türlerinin
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin yurtiçi tasarruflara kıyasla çok daha yüksek
olduğunu ortaya koymaktadır. Dahası yabancı tasarruf türlerinin ekonomik büyüme
üzerindeki etkisinin daha fazla olduğunu belirten birinci durumdaki sonuçların, yabancı
tasarruflardan ikisinin dışlanmasıyla oluşturulan diğer alternatif üç durumda da aynen devam
ettiği yine Tablo 5’teki bulgulardan izlenebilmektedir. Bu yönüyle Model-1’in tüm bulguları,
Türkiye ekonomisinde inceleme döneminde yabancı tasarrufların yurtiçi tasarruflara kıyasla
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ekonomik büyüme üzerinde daha fazla etkili olduğu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Ayrıca, yabancı tasarrufların ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin büyüklüğünün ise tüm
durumlarda sırasıyla doğrudan yabancı yatırımlar, diğer yatırımlar ve portföy yatırımları
şeklinde olduğu da Tablo 5’teki sonuçlardan görülmektedir.
Tablo 5’teki sonuçları desteklemek üzere doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları
ve diğer yatırımların toplamından oluşan yabancı tasarruflar ile yurtiçi tasarrufların ekonomik
büyüme üzerindeki etkilerini bir bütün olarak değerlendiren Tablo 6’daki Model-2’ye ilişkin
FMOLS test sonuçları incelendiğinde de yine yabancı tasarrufların ekonomik büyüme
üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu görülmektedir. Nitekim R2 belirlilik katsayısının tüm
varyasyonlarda % 49 ile % 66 arasında değiştiğini gösteren Tablo 6’daki FMOLS test
sonuçları Model-2’nin birinci durumu açısından incelendiğinde; yurtiçi tasarruflar ile yabancı
tasarruflara ait katsayıların beklenildiği gibi pozitif ve istatistiksel olarak % 1 önem düzeyinde
anlamlı oldukları görülmektedir. Bu durum, uzun dönemde yurtiçi tasarruflar ile yabancı
tasarruflarda meydana gelen bir artışın, ekonomik büyümeyi pozitif bir şekilde etkilemekte
olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, ilgili dönemde yabancı tasarrufların yurtiçi
tasarruflara kıyasla ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin büyüklüğünün daha fazla olduğu
da yine Tablo 6’daki Model-2’ye ilişkin sonuçlardan izlenebilmektedir.
Tablo 6. FMOLS Sonuçları (Model-2)
Model-2: R

TYY
C
TREND
R2

JB
Model

GH-Test Ġst.
Kritik Değerler

+

+

0.56*
0.95*
0.133 (0.000)
0.140 (0.000)
5.30*
––––
0.960(0.000)
––––
6.29**
5.47
3.032 (0.048)
3.840 (0.167)
4.14**
4.32***
1.731 (0.025)
2.210 (0.060)
2
0.66
0.61
0.49
0.45
0.118 (0.943)
3.878 (0.144)
Gregory-Hansen Eş-Bütünleşme Testi
C/T
C/T
-5.39** [2009]
-4.43 [2009]
ADF
-5.49** [2009]
-4.51 [2009]
Zt
%1
-5.80
-5.45
%5
-5.29
-4.99

Katsayı
Standart Hata
Katsayı
Standart Hata
Katsayı
Standart Hata
Katsayı
Standart Hata

YĠT

+

––––
––––
7.45*
1.044 (0.000)
7.00***
3.950 (0.088)
4.97**
2.261(0.037)
0.56
0.53
0.660 (0.719)
C/T
-4.53 [2007]
-4.62 [2007]
-5.45
-4.99

Not: (*), (**) ve (***) işaretleri değişkenlere ait katsayıların sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 önem düzeyine göre anlamlılığını temsil etmektedir.
Tabloda değişkenlere ait standart hataların yanında bulunan “( )” parantez içindeki rakamlar t-istatistiklerinin olasılık (probability)
değerlerini göstermektedir. Ayrıca, modellerde yer alan değişkenlerde ilgili dönem aralığında trend unsurunun etkili olabileceği
değerlendirilmiş ve modellere eklenen trend değişkeninin katsayısının tüm durumlarda istatistiki olarak % 5 ve % 10 önem düzeyinde
anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, yurtiçi tasarruf değişkeninin katsayısının 0.56 olarak hesaplandığı ve
istatiksel olarak % 1 önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durum, Türkiye
ekonomisinde inceleme döneminde yurtiçi tasarruflarda meydana gelen 1 birimlik (dolarlık)
bir artışın, ekonomik büyüme üzerinde uzun dönemde yaklaşık olarak 0.56 birimlik (dolarlık)
bir artış meydana getirdiğini göstermektedir. Bununla beraber, toplam yabancı tasarruf
değişkeninin katsayısının ise 5.30 olarak hesaplandığı ve istatiksel olarak % 1 önem
düzeyinde anlamlı oldukları görülmektedir. Bu sonuçlar Türkiye ekonomisinde inceleme
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döneminde doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımların toplamından
oluşan yabancı tasarruflarda meydana gelen bir birimlik (dolarlık) bir artışın, ekonomik
büyüme üzerinde uzun dönemde 5.30 birimlik (dolarlık) bir artış meydana getirdiğini
göstermektedir. Bu yönüyle Model-2’den elde edilen sonuçlar Model-1’den elde edilen
sonuçlarda olduğu gibi Türkiye ekonomisinde ilgili dönemde hem yurtiçi hem de yabancı
tasarrufların ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir şekilde etkili olduklarını ancak yabancı
tasarrufların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin yurtiçi tasarruflara kıyasla çok daha
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Dahası yabancı tasarrufların ekonomik büyüme
üzerindeki etkisinin daha fazla olduğunu belirten birinci durumdaki sonuçların, yurtiçi ve
yabancı tasarruflardan sadece birinin dışlanmasıyla oluşturulan diğer alternatif iki durumda da
aynen devam ettiği yine Tablo 6’daki bulgulardan izlenebilmektedir. Bu yönüyle Model-1 ve
Model-2’den elde edilen tüm bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye
ekonomisinde çalışma döneminde yabancı tasarrufların gerek ayrı ayrı gerekse de bir bütün
olarak yurtiçi tasarruflara kıyasla ekonomik büyüme üzerinde daha fazla etkili oldukları açık
bir şekilde görülmektedir.
5.4. Vektör Hata Düzeltme Modeli Bulguları ve Değerlendirilmesi
Tanımlanan modellerde tespit edilen eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı yurtiçi ve yabancı
tasarruflarla ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu göstermekte,
ancak ilişkinin yönü hakkında bilgi vermemektedir. Bununla birlikte, aynı seviyede durağan
ve aynı zamanda eş-bütünleşik olan seriler arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkisi ve
uzun dönemli ilişkiler Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile incelenebilmektedir. Bu
kapsamda, Vektör Hata Düzeltme Modelindeki gecikmeleri alınmış bağımsız değişkenlerdeki
değişimler kısa dönem etkileri belirtmekte, Hata Düzeltme Terimi ise uzun dönemli etkileri
belirtmektedir (Jones ve Joulfaian, 1991:169-210 (Akt: Demirhan, 2005: 84). Diğer bir
deyişle modelde uzun dönemli ilişki hata düzeltme terimi katsayısının (ECT), test
istatistiğinin anlamlılığının araştırılması ile test edilmektedir. Bu yönüyle FMOLS ile tahmin
edilerek modele dâhil edilen bir gecikmeli hata terimi katsayısının negatif ve olasılık
değerinin anlamlı olması değişkenler arasında oluşacak arızi bir şokun etkisinin uzun
dönemde düzeleceğini ve değişkenlerin birlikte yürüyüşlerinin tekrar dengeye geleceği
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hata terimi katsayısının büyüklüğü uzun dönem denge
değerine doğru yakınlaşma hızının bir göstergesi olmakta ve denge durumundan kısa dönemli
sapmalar, hata düzeltme terimi katsayısının büyüklüğüne bağlı olarak düzeltilmektedir
(Enders, 1995: 367).
Değişkenler arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkisi ise Wald testi yardımı ile
araştırılan bağımsız değişken ve gecikmeli değerlerinin tümünün katsayılarının sıfıra eşit
olduğu H0 temel hipotezine karşılık araştırılan bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinden
en az birinin sıfırdan farklı olduğu H1 alternatif hipotezi ile belirlenmektedir. Bu kapsamda,
Ki-kare ve F-İstatistiği katsayı olasılık değerlerinin anlamlı olması, diğer bir deyişle H0
hipotezinin reddedilmesi ve H1 hipotezinin kabul edilmesi araştırılan bağımsız değişkenden
bağımlı değişkene doğru kısa dönemli bir nedensellik ilişkisi olduğu şeklinde
yorumlanmaktadır. Tanımlanan modellerde kullanılan bütün değişkenlerin birinci farklarında
durağan oldukları ve her iki modelinde uzun dönemde eş-bütünleşik olduğuna karar
verildikten sonra, değişkenler arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkisi ve uzun dönemli
ilişkiler Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile incelenerek sonuçları Tablo 7 ve Tablo
8’de sunulmuştur.
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Model-1’de değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi gösteren Tablo 7’deki VECM
sonuçları incelendiğinde; RGSYİH değişkeninin bağımlı değişken olduğu model kurulurken,
RGSYİH, YİT, DYY, PY ve DY değişkenleri ve FMOLS yöntemi yardımı ile oluşturulan
seviye değerinde durağan olan hata terimi serisinin bir gecikmeli değeri bağımsız değişken
olarak modele dâhil edilmiştir. Bu kapsamda, modelde FMOLS yöntemi ile oluşturulan bir
gecikmeli hata terimi serisinin (ECT) katsayısının, -1 ile 0 aralığında yer aldığı ve istatistiki
olarak % 10 önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durum, değişkenler arasında
oluşacak kısa dönemli bir şokun etkisinin uzun dönemde düzeleceğini ve değişkenlerin uzun
dönemde birlikte yürüyüşlerinin tekrar dengeye geleceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla
modeldeki değişkenlerin birlikteliklerinde meydana gelen/gelecek sapmaların izleyen
dönemde ya da dönemlerde düzelebileceği anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, modelde (2.201778) olarak tahmin edilen (ECT) katsayısının negatif ve anlamlı olması kısa dönem
sapmalarının dengeye doğru yakınsadığını ve hata düzeltme teriminin dengeden sapmaları
düzeltici bir şekilde çalıştığını belirtmektedir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda sırasıyla
YİT, DYY, PY ve DY değişkenlerinin ayrı ayrı bağımlı değişken oldukları modeller
açısından uzun dönemli ilişkileri belirten Tablo 7’deki VECM sonuçlarını aşağıdaki gibi ifade
etmek mümkün olmaktadır.

Tablo 7. Vektör Hata Düzeltme Modeli Sonuçları (Model-1)
Uzun Dönemli Denge Durumu

Hata Terimi (ECT)
t-Ġstatistiği
-1.871257(0.075)***

Bağımlı Değişkenler

Bağımsız Değişkenler

∆RGSYĠH

∆YĠT∆DYY ∆PY ∆DY

Katsayı
-2.201778

∆YĠT

∆RGSYĠH∆DYY ∆PY ∆DY

0.235037

2.420023(0.025)**

∆DYY

∆RGSYĠH∆YĠT ∆PY ∆DY
∆RGSYĠH∆YĠT ∆DYY
∆DY
∆RGSYĠH∆YĠT ∆DYY
∆PY

-0.010840

-2.159475(0.042)**

-0.013395

-1.612024(0.123)

-0.004967

-0.571488(0.574)

∆PY
∆DY
Kısa Dönemli
Nedensellik
Bağımlı Değişkenler
∆RGSYĠH

∆YĠT

∆DYY
∆PY

Bağımsız değişkenler
∆RGSYĠH

Ki-Kare

––––

Fİstatistiği

––––

Ki-Kare
Fİstatistiği
Ki-Kare
Fİstatistiği
Ki-Kare

7.201
(0.065)***
2.402
(0.108)
2.015
(0.569)
0.672
(0.583)
45.185
(0.000)*

∆YĠT
18.280
(0.000)*
9.140
(0.002)*
––––
––––
0.527
(0.768)
0.264
(0.772)
9.451
(0.009)*

∆DYY
6.275
(0.043)**
3.138
(0.073)***
1.559
(0.459)
0.779
(0.476)
––––
––––
25.175
(0.000)*

∆PY
3.504
(0.173)
1.752
(0.207)
2.289
(0.318)
1.145
(0.345)
0.823
(0.661)
0.414
(0.669)
––––

∆DY
11.957
(0.002)*
5.978
(0.012)**
1.768
(0.413)
0.884
(0.434)
1.749
(0.417)
0.874
(0.437)
0.757
(0.685)
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Fİstatistiği
∆DY

Ki-Kare
Fİstatistiği

15.062
(0.000)*
8.406
(0.038)**
2.802
(0.076)***

4.726
(0.026)**
10.856
(0.004)*
5.429
(0.017)**

12.587
(0.000)*
2.739
(0.284)
1.369
(0.254)

––––
1.138
(0.567)
0.569
(0.578)

0.379
(0.691)
––––
––––

Not: (*), (**) ve (***) işaretleri sırasıyla test istatistiğinin % 1, % 5 ve % 10 önem düzeyine göre anlamlılığını temsil etmektedir. Parantez
içindeki rakamlar ilgili testler için olasılık (probability) değerlerini göstermektedir. Değişkenlerin önündeki (∆) işareti ise ilgili değişkeninin
birinci dereceden devresel farkının alındığını göstermektedir.

DYY değişkeninin bağımlı değişken olduğu modelde değişkenler arasındaki uzun dönemli
ilişkiyi incelemek üzere FMOLS yöntemi ile oluşturulan bir gecikmeli hata terimi serisinin
(ECT) katsayısının, -1 ile 0 aralığında yer aldığı ve istatistiki olarak % 5 önem düzeyinde
anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durum, değişkenler arasında oluşacak kısa dönemli bir
şokun etkisinin uzun dönemde düzeleceğini ve değişkenlerin uzun dönemde birlikte
yürüyüşlerinin tekrar dengeye geleceğini ifade etmektedir. PY ve DY değişkenlerinin ayrı
ayrı bağımlı değişken oldukları modellerde, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi
incelemek üzere FMOLS yöntemi ile oluşturulan bir gecikmeli hata terimi serisinin (ECT)
katsayısının, -1 ile 0 aralığında yer aldığı ve/fakat istatistiki olarak % 10 önem düzeyinde bile
anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu durum, modeldeki değişkenler arasında uzun dönemli bir
denge ilişkisinin kurulamadığını belirtmekte ve hata düzeltme teriminin işlemediği anlamına
gelmektedir. Buna karşılık, YİT değişkeninin bağımlı değişken olduğu modelde ise
değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek üzere FMOLS yöntemi ile oluşturulan
bir gecikmeli hata terimi serisinin (ECT) katsayısının, -1 ile 0 aralığında yer aldığı ve
istatistiki olarak % 5 önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Ancak, modelde
(0.235037) olarak tahmin edilen (ECT) katsayısının pozitif ve anlamlı olması kısa dönem
sapmalarının uzun dönemde dengeye doğru yakınsamadığını ve hata düzeltme teriminin
dengeden sapmaları düzeltici bir şekilde çalışmadığını belirtmektedir. Bu durum, modeldeki
değişkenler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin kurulamadığını belirtmekte ve hata
düzelme terimin işlemediği anlamına gelmektedir. Tüm bu sonuçlar; sadece RGSYİH ve
DYY değişkenlerinin bağımlı değişken oldukları modellerde hata düzeltme teriminin
çalıştığını ve modeldeki değişkenlerin birlikteliklerinde meydana gelen/gelecek sapmaların
izleyen dönemde ya da dönemlerde düzelebileceğini göstermektedir.
Tablo 7’de modeldeki değişkenler arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkilerini gösteren
ve iki gecikmeli olarak tahmin edilen VECM sonuçları incelendiğinde; RGSYİH değişkeninin
bağımlı değişken olduğu model kurulurken RGSYİH, YİT, DYY, PY ve DY değişkenlerinin
ve hata terimi serisinin gecikmeli değerleri bağımsız değişken olarak modele dâhil edilmiştir.
Model kurulduktan sonra değişkenler arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkisi Wald Testi
yardımı ile incelenmiştir. Bu kapsamda YİT, DYY, PY ve DY değişkenlerinin gecikmeli
değerlerinin tamamının birden sıfıra eşit olduğunu belirten H0 temel hipotezine karşılık,
gecikmeli değerlerden en az birinin sıfıra eşit olmadığını belirten H1 alternatif hipotezi her bir
değişken için ayrı ayrı test edilmiştir. Nitekim PY değişkeni dışındaki YİT, DYY ve DY
değişkenlerin her birinde bu hipotezleri sınamak için kullanılan F-istatistiği ve Ki-kare
istatistiğinin olasılık değerleri 0.010’dan küçük olduğu için H0 hipotezi reddedilmiş ve
alternatifi H1 kabul edilmiştir. Bu durum kısa dönemde YİT, DYY ve DY değişkenlerinin,
RGSYİH değişkeni üzerinde etkili olduğu şeklinde yorumlanabilmekte, diğer bir deyişle kısa
dönemde YİT, DYY ve DY değişkenlerinden, RGSYİH değişkenine doğru işleyen bir
nedensellik ilişkisinin olduğu anlamına gelmektedir.
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Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda YİT, DYY, PY ve DY değişkenlerinin ayrı ayrı
bağımlı değişken oldukları modeller açısından kısa dönemli nedensellik ilişkilerini belirten
Tablo 6’daki VECM sonuçlarını aşağıdaki gibi ifade etmek mümkün olmaktadır. YİT
değişkeninin bağımlı değişken olduğu modelde kısa dönemde, RGSYİH, DYY, PY ve DY
değişkenleri ile YİT değişkeni arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı
görülmektedir. Bu durum, RGSYİH, DYY, PY ve DY değişkenlerinin gecikmeli değerleri
için hesaplanan F-istatistiği ve Ki-kare istatistiğinin olasılık değerlerinin ise 0.05’ten büyük
olmasından anlaşılmaktadır. Benzer bir şekilde, DYY değişkeninin bağımlı değişken olduğu
modelde kısa dönemde, RGSYİH, YİT, PY ve DY değişkenleri ile DYY değişkeni arasında
da herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Bu durum, RGSYİH, YİT, PY
ve DY değişkenlerinin gecikmeli değerleri için hesaplanan F-istatistiği ve Ki-kare
istatistiğinin olasılık değerlerinin ise 0.05’ten büyük olmasından anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte, PY değişkeninin bağımlı değişken olduğu modelde kısa dönemde
RGSYİH, YİT ve DYY değişkenlerinin her birinden PY değişkenine doğru işleyen bir
nedensellik ilişkisinin olduğu, buna karşılık DY değişkeni ile PY değişkeni arasında herhangi
bir nedensellik ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Bu durum, RGSYİH, YİT ve DYY
değişkenlerinin gecikmeli değerleri için hesaplanan F-istatistiği ve Ki-kare istatistiğinin
olasılık değerlerinin 0.01 ve 0.05’ten küçük olmasından, DY değişkeninin gecikmeli değerleri
için hesaplanan F-istatistiği ve Ki-kare istatistiğinin olasılık değerlerinin ise 0.05’ten büyük
olmasından anlaşılmaktadır. Son olarak, DY değişkeninin bağımlı değişken olduğu modelde
kısa dönemde RGSYİH ve YİT değişkenlerinin her birinden DY değişkenine doğru işleyen
bir nedensellik ilişkisinin olduğu, buna karşılık DYY ve PY değişkenleri ile DY değişkeni
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Bu durum, RGSYİH ve
YİT değişkenlerinin gecikmeli değerleri için hesaplanan F-istatistiği ve Ki-kare istatistiğinin
olasılık değerlerinin 0.01 ve 0.010’dan küçük olmasından, DYY ve DY değişkenlerinin
gecikmeli değerleri için hesaplanan F-istatistiği ve Ki-kare istatistiğinin olasılık değerlerinin
ise 0.05’ten büyük olmasından anlaşılmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Tablo 8’deki Model-2’nin sonuçları uzun dönemli
ilişkiler açısından incelendiğinde; sadece RGSYİH ve YİT değişkenlerinin bağımlı değişken
oldukları modellerde uzun dönemli VECM modelinin işlediği anlaşılmaktadır. Buna karşılık,
TYY değişkeninin bağımlı değişken olduğu modelde ise uzun dönemli VECM modelinin
işlemediği ve hata düzeltme teriminin kısa dönemde meydana gelen dengeden sapmaları uzun
dönemde düzeltici bir şekilde çalışmadığı Tablo 8’deki uzun dönemli VECM sonuçlarından
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Tablo 7’deki Model-2’nin sonuçları kısa dönemli
nedensellik ilişkileri açısından incelendiğinde; RGSYİH değişkeninin bağımlı değişken
olduğu modelde kısa dönemde sırasıyla % 1 ve % 5 önem düzeyinde YİT ve TYY
değişkenlerinden, RGSYİH değişkenine doğru işleyen bir nedensellik ilişkisinin olduğu
belirlenmiştir. Buna karşılık, YİT değişkeninin bağımlı değişken olduğu modelde sadece
RGSYİH değişkeninden % 1 önem düzeyinde YİT değişkenine doğru işleyen bir nedensellik
ilişkisinin olduğu ve TYY değişkeninin bağımlı değişken olduğu modelde ise sadece YİT
değişkeninden % 1 önem düzeyinde TYY değişkenine doğru işleyen bir nedensellik ilişkisinin
olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 8. Vektör Hata Düzeltme Modeli Sonuçları (Model-2)
Uzun Dönemli Denge Durumu
Bağımlı Değişkenler

Bağımsız Değişkenler

∆RGSYĠH

∆YĠT∆TYY

∆YĠT
∆TYY
Kısa Dönemli Nedensellik
Bağımlı Değişkenler
Ki-Kare
F- İstatistiği
∆RGSYĠH

∆RGSYĠH∆TYY
∆RGSYĠH∆YĠT

∆YĠT

∆TYY

∆RGSYĠH
––––
––––

Hata Terimi (ECT)
Katsayı
t-Ġstatistiği
-0.525974
-2.440063(0.023)**

-0.250620
-0.005220
Bağımsız değişkenler
∆YĠT
9.083(0.003)*
9.083(0.003)*

-2.101831(0.047)**
-0.443405(0.662)
∆TYY
4.325(0.038)**
4.325(0.038)**

t- İstatistiği
Ki-Kare
F- İstatistiği

––––
9.836 (0.007)*
4.918 (0.017)*

-3.014(0.006)*
––––
––––

2.079(0.049)**
0.268 (0.605)
0.268 (0.609)

t- İstatistiği

––––

––––

-0.518(0.609)

Ki-Kare

2.748 (0.253)

8.417(0.003)*

––––

F- İstatistiği

1.374(0.273)

8.417 (0.008)*

––––

t- İstatistiği

––––

-2.901(0.008)*

––––

Not: Tablo 7’deki açıklamalara bakınız. Bununla beraber, temel model için optimum gecikme uzunluğu bilgi kriterleri eşliğinde 1 olarak
belirlendiğinden modelde bağımsız değişkenler için ayrıca t-istatistik değerleri de hesaplanamamıştır.

Bu kapsamda Tablo 7 ve Tablo 8’deki kısa ve uzun dönemli VECM sonuçları çalışmada
tanımlanan her iki model için bir bütün olarak değerlendirildiğinde, elde edilen bulguları
aşağıdaki gibi ortak bir paydada özetlemek mümkün olmaktadır. Bütün modellerde RGSYİH
(ekonomik büyüme) değişkeninin bağımlı değişken olduğu, buna karşılık yurtiçi tasarruflar ile
doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları, diğer yatırımlar ve toplam yabancı yatırımlar
şeklindeki yabancı tasarruf değişkenlerinin bağımsız değişken oldukları modellerde uzun
dönemli VECM modelinin işlediği sonucuna ulaşılmıştır. Tanımlanan her iki modelde de
RGSYİH değişkeninin bağımlı değişken olduğu durumda negatif ve istatistiki olarak sırasıyla
% 10 ve % 5 önem düzeyinde anlamlı olan bir gecikmeli hata düzeltme teriminin katsayısının
birinci modelde (-2.201778), ve ikinci modelde (-0.525974) olduğu belirlenmiştir. Bu durum,
RGSYİH değişkeninin bağımlı değişken, buna karşılık yurtiçi ve yabancı tasarruf
değişkenlerinin bağımsız değişken oldukları modellerde, değişkenler arasında oluşacak kısa
dönemli bir şokun etkisinin uzun dönemde düzeleceğini ve değişkenlerin uzun dönemde
birlikte yürüyüşlerinin tekrar dengeye geleceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla modeldeki
değişkenlerin birlikteliklerinde meydana gelen/gelecek sapmaların izleyen dönemde ya da
dönemlerde düzelebileceği belirtilebilmektedir.
Diğer taraftan, çalışmada yurtiçi ve yabancı tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkileri incelemek üzere tanımlanan iki modelde de kısa dönemli nedensellik ilişkilerinin
yönünü gösteren Vektör Hata Düzeltme Modelinin benzer sonuçları türettikleri belirlenmiştir.
Bu yönüyle, tanımlanan iki modelden elde edilen kısa dönemli VECM sonuçlarını da
aşağıdaki gibi ifade etmek mümkün olmaktadır. Nitekim RGSYİH (ekonomik büyüme) ile
yurtiçi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar
şeklindeki yabancı tasarrufların ayrı ayrı yer aldıkları birinci modelde; doğrudan yabancı
yatırımlar ve diğer yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik
ilişkisinin olduğu, buna karşılık yurtiçi tasarruflardan ekonomik büyümeye doğru, ekonomik
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büyümeden de portföy yatırımlarına doğru işleyen tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, modelde tanımlanan dört farklı tasarruf türünün de
kendi aralarında tutarlı bir şekilde nedensellik ilişkisi içinde oldukları belirlenmiştir. Öte
yandan, RGSYİH (ekonomik büyüme) ile yurtiçi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlar,
portföy yatırımları ve diğer yatırımlar şeklindeki yabancı tasarrufların bir bütün olarak yer
aldıkları ikinci modelde, yurtiçi tasarruflar ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir
nedensellik ilişkisinin olduğu buna karşılık toplam yabancı tasarruflar ile ekonomik büyüme
arasında ise toplam yabancı tasarruflardan ekonomik büyümeye doğru işleyen tek yönlü bir
nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Benzer bir şekilde, yurtiçi tasarruflar ile
yabancı tasarruflar arasında da yurtiçi tasarruflardan yabancı tasarruflara doğru işleyen tek
yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir.
6. Sonuç

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 1985-2014 döneminde gerçekleşen yurtiçi tasarruflar,
doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar şeklindeki kısa ve uzun
vadeli yabancı tasarruflar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin yönü ve büyüklüğü
ekonometrik olarak incelenmiştir. Bu yönüyle inceleme döneminde, Türkiye’nin ekonomik
büyüme temposu üzerinde yurtiçi tasarrufların mı yoksa yabancı tasarrufların mı daha fazla
etkili olduğunun belirlenmesi ve söz konusu etkilerin büyüme temposunun sürdürülebilirliği
açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada, yurtiçi tasarruflar ile kısa ve
uzun vadeli yabancı tasarruf türlerinin Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı üzerindeki
etkilerinin birlikte ve ayrı ayrı değerlendirilebilmesi için zaman serisi analizi kapsamında iki

temel modelin farklı varyasyonlarının tahmin edilmesi yoluna gidilmiştir.
Çalışmada ilk olarak tanımlanan modellerde kullanılan bütün değişkenlerin, durağan olup
olmadıkları yapısal kırılmaları dikkate alan ve almayan birim kök testleri ile incelenmiş ve
bütün serilerin düzeyde değil fakat birinci farklarında durağan oldukları [I(1)] tespit
edilmiştir. Daha sonra tanımlanan modellerde yer alan değişkenler arasında olması muhtemel
uzun dönemde ilişkilerin varlığı Johansen ve yapısal kırılmaları dikkate alan Gregory-Hansen
Eş-Bütünleşme testleriyle araştırılmış ve modellerdeki değişkenlerin uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle eş-bütünleşme
testi sonucunda yurtiçi tasarruflar, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer
yatırımlar şeklindeki kısa ve uzun vadeli yabancı tasarruf türleri ile ekonomik büyüme
arasında uzun dönemli bir ilişkinin (birlikte hareketin) olduğu tespit edilmiştir.
Akabinde, tanımlanan iki temel modelin çeşitli varyasyonları için uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin katsayıları FMOLS yöntemi ile tahmin edilmiş ve yurtiçi tasarruflar ile
yabancı tasarrufların ekonomik büyüme üzerindeki uzun dönemli etkisinin pozitif yönlü ve
genellikle anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, çalışma döneminde doğrudan
yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar şeklindeki yabancı tasarrufların
ekonomik büyüme üzerindeki pozitif yönlü etkisinin büyüklüğünün gerek ayrı ayrı gerekse bir
bütün olarak yurtiçi tasarruflara kıyasla çok daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
durum, Türkiye ekonomisinde özellikle son yıllarda sıklıkla dile getirilen yurtiçi tasarrufların
yetersiz olduğu ve verimli reel yatırımlara yeterince yönlendirilemediği düşüncesini inceleme
döneminde de destekler niteliktedir.
Diğer taraftan, çalışmada inceleme döneminde Türkiye’nin ekonomik büyüme
performansı üzerinde doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer yatırımlar şeklindeki nispeten
daha uzun vadeli olarak gerçekleşen yabancı sermaye yatırımlarının, kısa vadeli portföy
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yatırımlarına kıyasla daha fazla etkili olduğu da belirlenmiştir. Bu ise doğrudan yabancı
yatırımlar ve diğer yatırımlar şeklindeki yabancı tasarrufların ilgili dönemde hem miktar
olarak daha fazla gerçekleştiğini hem de bu yabancı sermaye türlerinin ülkeye uzun dönemli
giriş amacına bağlı olarak büyüme hızlarındaki dalgalanmalara karşı duyarlılıklarının nispeten
daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, yabancı tasarruf türleri içerisindeki ekonomiye
giriş amacı ve ekonomide yarattığı katma değer dikkate alındığında çalışma döneminde
doğrudan yabancı yatırımların, Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı üzerinde daha
fazla etkili olduğu bulgusu üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Nitekim Model-1’in tüm varyasyonlarında teyit edilen bu sonuç yurtiçi tasarruf
düzeyinin düşüklüğünün kısa vadeli alternatifi olarak, doğrudan yabancı yatırımların ülkeye
girişinin hem miktar olarak artırılması hem de nitelik olarak iyileştirilmesi yönündeki
politikaların geliştirilmesinin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.
Bununla birlikte, yabancı tasarruflar içerisinde portföy yatırımlarının Türkiye’nin
ekonomik büyüme temposu üzerindeki etkisinin nispeten daha düşük kalması ise finansal
olarak gerçekleşen bu mali yatırımın sonucunda elde edilen paranın hem reel sektöre
yansımasının daha düşük kalmasıyla hem de bu yatırım türündeki dalgalanmaların çalışma
döneminde daha fazla olmasıyla ilgili olabileceğini düşündürmektedir. Zira doğrudan yabancı
yatırımlar, diğer yatırımlar ve portföy yatırımları ile finanse edilen bir yurtiçi tasarruf
açığının, dışsal küresel likidite şoklarına ve sermaye girişlerindeki ani duruş ve/veya tersine
dönüşlere karşı ekonomideki kırılganlık düzeylerin aynı olmayacağı da bilinmektedir.
Çalışmada son olarak, yurtiçi tasarruflar, yabancı tasarruflar ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkileri incelemek üzere tanımlanan modellerde kullanılan değişkenler arasındaki
kısa dönemli nedensellik ilişkisi ve uzun dönemli ilişkiler Vektör Hata Düzeltme Modeliyle
incelenmiştir. Bu kapsamda, çalışmada kullanılan değişkenler arasında hem kısa dönemli
nedensellik ilişkileri yönüyle hem de uzun dönemde birbirleri üzerindeki etkileri yönüyle
teorik ve ampirik literatürle uyumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Nitekim çalışma sonucunda,
yurtiçi tasarruflar, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları, diğer yatırımlar ve toplam
yabancı tasarrufların ekonomik büyüme üzerinde, ekonomik büyümenin de söz konusu bu
tasarruflar üzerinde kısa ve uzun dönemde çift veya tek yönlü olarak etkili olduğu
belirlenmiştir.
Özetle çalışmada tanımlanan model bulguları bir bütün olarak düşünüldüğünde, inceleme

döneminde Türkiye ekonomisinin büyüme performansı üzerinde yabancı tasarrufların gerek ayrı ayrı
gerekse bir bütün olarak yurtiçi tasarruflara kıyasla çok daha fazla etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu sonuçlar, Türkiye ekonomisinde bir yandan ilgili dönemde ağırlıklı olarak yabancı tasarruflara
dayalı bir büyüme politikasının izlendiğini diğer yandan da Türkiye ekonomisinin tasarruf-yatırım
dengesindeki bu mevcut yapısıyla sürdürülebilir bir büyüme temposunu yakalamasının zorluğunu
ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruf oranlarının yetersizliğinden
dolayı, gerekli yatırım seviyelerine ulaşabilmek için ekonominin özellikle portföy yatırımları gibi mali
nitelikteki ve genellikle nakit cinsinden krediler olarak gerçekleşen diğer yatırımlar şeklindeki yabancı
tasarruflara olan bağımlılığının aşamalı olarak azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte,
Türkiye ekonomisinde düşük kalan yurtiçi tasarrufların kısa vadeli alternatifi olarak doğrudan yabancı
yatırımlar şeklindeki uzun vadeli yabancı tasarrufların hem miktarının artırılması hem de niteliğinin
iyileştirilmesi yönünde politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Nihayet Türkiye ekonomisinde
yabancı tasarruflar konusunda atılması gereken bu adımların düşük kalan yurtiçi tasarruf düzeyinin
doğru ve uzun vadeli politikalarla kalıcı olarak artırıldığı bir süreçle birlikte tamamlanmasını olmazsa
olmaz olarak karşımıza çıkarmaktadır. Böylelikle Türkiye ekonomisinin, küresel ekonomik şartların
şekil verdiği yabancı sermaye hareketleri karşısında makroekonomik açıdan daha sağlam bir hale
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gelebilmesi ve sürdürülebilir büyüme hızlarını yakalayabilme hedefi yönünde yol alabilmesi mümkün
olacaktır.
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MARKA DEĞERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: BĠST 100 ÖRNEĞĠ
Burhan GÜNAY*
Öz
Markalar müşteri zihninde oluşturdukları güven olgusu nedeniyle işletmelerin nakit akışlarında istikrar
sağlamaktadırlar. Küreselleşmeyle rekabetin artması son yıllarda markanın önemi gittikçe arttırarak işletmenin
değeri maksimizasyonuna önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzdeki önemi nedeniyle marka değerinin
tespitine yönelik birçok yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemlerin birbirine karşı üstünlükleri ve
zayıflıkları olmakla birlikte genel kabul olmuş bir yöntem bulunamamıştır. Bahsedilen yöntemler, marka
değerinin muhasebeleştirilmesi yani marka değerlerinin bilançolara tam anlamıyla yansıtılması sorununa çözüm
geliştirememiştir. Bu problemden hareketle çalışmada; öncelikle marka ve marka değerleme modellerine yer
verilmiş ve de Türkiye için marka değerleme sonuçlarını paylaşan Brand Finance kuruluşunun sonuçları ile
BİST (Borsa İstanbul) 100 endeksine dâhil edilen şirketlerin bilanço varlıkları karşılaştırılmıştır. Çalışma
sonucunda şirketlerin marka değerlerini bilançolarına tam olarak aktaramadıkları sonucuna ulaşılmış ve bu
soruna ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Değeri, BİST 100 Endeksi, Bilanço.
JEL, G10, M39, M41
A STUDY ON BRAND VALUE: EXAMPLE OF BĠST 100
Abstract
Due to the phenomenon of trust that brands have created in the mind of customer, they provide stability in the
cash-flow. Because of the fact that increase in globalization and competition recently have made significant
contributions to maximisation of bussiness value by increasing the importance the brand gradually. Many
methods have been developed for the determination of the brand value because of their importance today. While
there are strengths and weaknesses of the methods developed, there is no method has been generally accepted.
Said methods could not offer a solution to recognition of brand value namely the problem of reflection of brand
value to balance sheet literally. From this point of view, firstly “brand” and brand valuation methods have been
mentioned in this study. The results of Brand Finance that have published brand valuation report for Turkey and
the assets reported on the balance sheets of the BIST 100 companies have been compared. As a result of the
study, it has been revealed that companies could not transfer their brand value to balance sheet and solution
suggestions have been offered finally.
Keywords: Brand, Brand Value, BIST 100 Index, Balance sheet.
JEL, G10, M39, M41

GĠRĠġ
İşletmelerin genel amaçları arasında yer alan süreklilik olgusu kapsamında, işletme
stratejilerinin amaçları yerine getirecek şekilde uygulanabilirliği hem tepe hem de fonksiyon
yöneticilerinin dikkat etmesi gereken bir konudur. Önceleri yöneticiler, stratejik sorunlarını
reklam bütçelerini artırmakla çözebileceklerini düşünürken istenilen sonuçlar elde
edilmediğinde ortaya marka değeri kavramı çıkmış ve markaları yönetmek üst düzey
yöneticilerin dikkatini çekerek tüm kuruluşu kapsayan bir hale gelmiştir Marka kavramının ve
özellikle de marka değerinin hem tüketiciler hem de firmalar açısından önemi giderek
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artmıştır. Artan rekabet koşulları, tüketici beklentilerinin değişmesi, yeni ekonomi
uygulamaları, firmaların stratejik yönelimleri bu kavramların önemini daha da artırmıştır
(Zengin ve Güngördü, 2013: 284).
Değişen ve gelişen ekonomik koşullar altında, maddi olmayan duran varlıklar giderek
önemli hale gelmektedir. Marka da; en önemli maddi olmayan duran varlıklardan biridir.
Ancak marka değerinin bilançoya aktarılması sorunlu bir konudur. Çünkü maddi olmayan
duran varlıkların alınma şartı ise "maliyetlerinin bilinmesi" koşuludur ki bu koşul şirketlerin
kendi yarattıkları bu önemli değerlerin yani markalarının bilançoda yer almasını
engellemektedir (http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid. Erişim Tarihi 20.04.2016).
Bu nedenle çok tanınan nice marka doğrudan sahibi olan şirketler tarafından yaratılmış
olmasına rağmen bilanço dışıdır. Marka gibi maddi olmayan yani entelektüel varlıklarının
değerlerinin ölçülerek bilânçolarda sunulması, hem işletmenin gerçek değerinin tespiti, hem
de işletme hakkında karar alıcıların yani yatırımcıların kararlarının doğruluğu açısından
kaçınılmazdır (Çıkrıkçı, 2002: 27). İşletmenin gerçek değerinin tespiti ile ilgili yapılan
çalışmalar incelendiğinde akademisyenler arasında marka değerinin muhasebeleştirilerek
işletme değerinin tam olarak belirlenebilmesi konusunda tam bir görüş birliği yoktur.
Marka değerinin son yıllarda popüler hale gelmesiyle kendi ölçüm kriterlerine göre
marka değeri belirleyen bazı kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşların başında Brand
Finance kuruluşu gelmektedir. 20 yıllık bir geçmişi olan kuruluş kendi değerleme kriterleriyle
tüm dünyada en değerli 100 şirketi her yıl ölçüp sonuçları yayınlamakta ve kullandığı metot
ve değerleme yöntemleriyle tüm dünyanın saygısını kazanmış bir kuruluş olmuştur. Bu
kuruluş Türkiye’de de her yıl en iyi 100 marka listesi yayınlamakta ve yatırımcıların karar
vermelerini kolaylaştırmaktadır.
Markalar fiilen alım-satıma konu olmadığı sürece değerleri ancak tahmini olarak
belirlenebilecek varlıklardır ve bu çalışmanın amacı marka değerlemesi değil, marka değeri
ile varlıkların ilişkisini tanımlamaktır. Brand Finance tarafından yapılan marka
değerlemelerinin esas alınma nedeni bu kuruluş tarafından yapılan marka değerlemesi
çalışmalarının markalara ait mutlak değerler olması değil, bu kuruluşun dünya çapında
saygınlık ve güvenilirlik kazanmış olmasındandır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada;
Türkiye için de marka değerleme sonuçlarını paylaşan Brand Finance kuruluşunun sonuçları
ile BİST (Borsa İstanbul) işlem gören kuruluşlar üzerine bir araştırma yapılmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde; öncelikle markanın ne olduğu açıklanmış ve marka
değerleme modellerine yer verilmiştir. Uygulama kısmında ise 2014 yılı verileriyle Brand
Finance 100 listesinde olup ayrıca BIST 100 endeksinde işlem gören şirketlerden verilerine
ulaşılan şirketlerin bilanço değerleriyle marka değerleri karşılaştırılarak, bilançolarında
raporlayamadıkları kendi markalara ait değerlerin raporlanan varlık toplamları karşısındaki
büyüklüklerinin ne olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.
Marka Kavramı
Markaların tarihsel kökeninin insanoğlunun tarihte ilk alet ve edevatları yaptığı
döneme kadar uzandığı söylenebilir. Ticaretin ve mülkiyet düzenin bir gereği olarak, üretici
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ya da satıcıyı farklılaştıracak bir kavram arayışı, günümüzde marka olarak adlandırılan
kavramın doğmasına neden olmuştur (Bardakçı, 2004: 2).
Marka kavramı günümüzde birçok kişi ya da kurum tarafından çok değişik şekillerde
tanımlanmaktadır. Markanın ticaret alanında öneminin giderek artması ve birçok disiplinin
araştırma alanına girmesiyle birlikte marka kavramına birçok farklı bakış açısı geliştirilmiştir.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de marka,
“Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt
etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar
malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade
edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” şeklinde
tanımlanmıştır (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp.pdf. Erişim Tarihi
12.04.2016).
Amerika Pazarlama Derneği'nin (AMA) tanımına göre marka; satıcıların ürün ve
hizmetlerini rekabet ortamında farklılaştırmaya yönelik kullandıkları isim, terim, sembol,
işaret, tasarım veya tüm bunların kombinasyonlarıdır (İşgör, 2011: 28).
Marka Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre “Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi
tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret”tir (TDK, 2016). Amerikan
Pazarlama Derneği ise marka kavramını; “Satıcı veya satıcıların sunduğu malları ya da
hizmetleri tanımlamaya ve rakiplerinden ayırmaya yarayan bir isim, terim, işaret, sembol,
tasarım veya bunların kombinasyonu” olarak tanımlamıştır (Kotler ve Keller 2001, aktaran;
Bardakçı, 2004, 4). Pazarlama Bilim Enstitüsü (Marketing Science Institue) ise markayı “ilgili
olduğu firmaya rakiplerine göre daha yüksek satış hacmi ve daha yüksek kar marjı sağlayan
bir değer” olarak tanımlamaktadır (Bardakçı, 2004:4).
Yukarıdaki tanımlar, markayı somut, elle tutulabilir bir şekilde tanımlamakta,
markanın tüketiciye faydasından bahsetmeyerek markaya, işletme ve ürün odaklı
bakmaktadır. Oysa markayı somut özelliklerinin yanı sıra tüketicilerin duygularına hitap
edecek şekilde de tanımlamak mümkündür. Örneğin; “Marka; satıcının mallarını veya
hizmetlerini diğer rakiplerinden ayırmak için tasarlanan, maddi ve manevi özellikler
atfedilmiş, isim veya semboldür (http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=. Erişim
Tarihi: 22.04.2016).
Marka, tüketicinin ürün ve hizmete ilişkin düşüncesini yansıtmasının yanında firmalar
arası rekabette ön plana çıkan en önemli unsurlardan birisidir. Firmalar, ürettikleri mal ve
hizmetlerin sürekli talep edilmesini sağlamak ve buna bağlı olarak da düzenli satış hâsılatı ve
nakit akımına sahip olmak istemektedir. Böylece marka, firmalar için değer ve güç göstergesi
konumuna da gelmektedir.
Bütün bu tanımlamaların ışığında markayı; firmaları ve ürünleri birbirinden ayıran,
tüketicinin firmayı ve ürünü algılama biçimini etkileyen somut ve soyut unsurların
birleşiminden oluşmuş bir kavram olarak tanımlayabiliriz (Dımbıllıoğlu, 2014: 14). Marka,
tüketicinin ürün ve hizmete ilişkin düşüncesini yansıtırken, firmalar arasındaki rekabette de
ön plana çıkan bir unsur olmaktadır.
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Marka Değeri Kavramı
Marka kavramı temelde pazarlama biliminin çalışma alanına girmesine rağmen,
markanın ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik sonuçları nedeniyle; psikoloji, sosyoloji, finans
ve muhasebe disiplinlerinin de ilgi alanına girmeye başlamıştır. Markanın farklı disiplinlere
konu olması, tanımlama ve yorumluma farklılıklarına ve birçok yeni kavramın ortaya
çıkmasına neden olmuştur (Bardakçı, 2004: 17).
Kapferer, 1980'lerden önce firmaların çikolata veya pasta üreticilerine sahip olmak
isterlerken, günümüzde KitKat veya Buitoni'ye sahip olmak istediklerini, önceleri firmalar
üretim kapasitesine sahip olmak isterlerken, günümüzde tüketicilerin zihnindeki yere sahip
olmak istediklerini söylemektedir. Bu durum markanın günümüzde tüketiciler ve üreticiler
açısından ne kadar değerli olduğunu göstermektedir (İşgör, 2011:28).
Marka değerlendirmeyi gündeme getiren en önemli gelişme, 1980’lerde yaşanan şirket
ele geçirme akımıdır. Bu dönemde yaşanan el değiştirme furyası, devralınan şirketlere ödenen
yüksek şerefiye bedellerinin ne için ödendiği sorusunun sorulmasına yol açmıştır. Analistlerin
satın almalarda ödenen yüksek şerefiye bedelinin genelde maddi olmayan duran varlıklar için
özelde de markalar için olduğu tespitini yapmasıyla, markaların şirketler için değerli varlıklar
olduğu kabul edilmeye başlanmış, aynı zamanda marka değerlemenin nasıl yapılacağı sorunu
gündeme gelmiştir (İlgüner, 2009: 41).
Bu süreçte artan marka değerleme ihtiyacı bu konuda hizmet veren danışmanlık
firmalarının doğmasına, mevcut birçok ulusal ve uluslararası danışmanlık firmasının da bu
konu üzerine yoğunlaşmalarına sebep olmuştur. Ayrıca 1990’ların ortalarından itibaren marka
değeri
kavramı,
akademisyenlerin
dikkatini
önemli
ölçüde
çekmiştir
(http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uaifd/article/viewFile/.Erişim Tarihi: 20.04.2016). Marka
değeri konusu son on yıl içerisinde pazarlama literatüründe giderek artan bir ilgi görmektedir.
Aynı zamanda üreticilerin pazardaki konumları ve finansal hasılaları üzerindeki etkileri
sayesinde markaların da bir finansal değeri olduğu kavranabilmiştir, bu değer bilançodaki
maddi varlıklardan daha büyük olma eğilimi göstermektedir (Franzen, 2002: Aktaran,
Durusoy, 2005: 289) bu sebeple finans literatürü de konuya ilgi göstermeye başlamıştır.
Marka değeri, bir mal ya da hizmet tarafından bir firmaya ve/veya o firmanın
müşterilerine sağlanan değeri artıran (ya da azaltan), bir markanın ismine ve sembolüne bağlı
aktif ve pasif varlıklar topluluğu olup en önemli varlık kategorileri; marka farkındalığı, marka
sadakati, algılanan kalite ve marka çağrışımlarıdır (Başçı, 2009: 285).
Kırdar,(2003) marka değerini, “Bir markayla, markanın adıyla, simgesiyle bağlantılı
ve bir firmaya veya firmanın müşterilerine ürün ve hizmet yoluyla sağlanan değeri arttıran
veya azaltan aktifler ve taahhütler bütünüdür. Bir anlamda markaya yapılmış olan pazarlama
yatırımları sonucunda markayla özdeşleşmiş değerler toplamıdır” şeklinde tanımlamıştır
(http://www.slideshare.net/serapkozak/marka-stratejilerinin-oluturulması. Erişim Tarihi:
15.05.2016).
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Bir diğer tanıma göre marka değeri, tüketicilerin markaya atfettikleri değere bağlı
olarak oluşturulan ve diğer markalar karşısında markanın finansal gücünü gösteren sayısal bir
değerdir (Durusoy, 2005: 290). Buradan, marka değerinin, tüketici/ toplum zihninde marka
ismi/ sembolüne bağlı bir değer olup tüketici yönlü bir kavram olduğu söylenebilir.
Marka Değerinin Önemi
Pazardaki güç dengelerinin değişmesi, yoğun olarak yaşanan rekabet olgusu, tüketici
eğilimlerindeki değişim, küreselleşme ile değişen ekonomik yapı ve teknoloji alanındaki
meydana gelen değişimler firmaların markalarına giderek daha fazla önem vermelerine yol
açmıştır.
Marka değerinin tespiti başta firmanın kendisi olmak üzere firmayla ilişkili olan tüm
gruplar için oldukça önemli olmaktadır. Firma açısından bakıldığında marka değerinin
belirlenmesi, birçok yönetsel kararların alınmasını kolaylaştırmaktadır.
Haigh ve Knowles’a (2004), göre marka değerleme üç temel amaç için yapılmaktadır:
Marka yönetimi amaçlı marka değerlemesi
İşlem amaçlı marka değerlemesi
Muhasebe amaçlı marka değerlemesi.
Marka yönetimi amaçlı marka değerleme marka mimarisi oluşturma, marka
portföyünün yönetimi, pazarlama stratejisi, pazarlama bütçesinin oluşturulması, yönetim
performansının ölçülmesi, yeni ürünü pazara konumlandırma gibi yönetsel amaçlar için
yapılmakta ve kullanılmaktadır (Bardakçı, 2004: 24).
İşlem amaçlı marka değerleme iç işlem amaçlı ve dış işlem amaçlı olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. İç işlem amaçlı marka değerleme vergi planlaması ve menkul kıymetleştirme
işlemleri nedeniyle yapılmaktadır. Dış işlem amaçlı marka değerlemesi ise satın alma ve
birleşme sırasında yapılmaktadır (Bardakçı, 2004: 24).
Muhasebe amaçlı değerleme ihtiyacı, uluslararası muhasebe standartlarına göre maddi
olmayan duran varlıkların değerlenmesi ve birleşme devralma gibi işlemlerde şerefiyenin
hesaplanabilmesi için gerekmektedir.
Muhasebe disiplininde marka yaratmak amacıyla firmanın katlandığı giderler faaliyet
gideri olarak algılanmakta ve bu giderlerin varlığa dönüşebileceği göz ardı edilmektedir.
Ayrıca marka ile ilgili kavramların ayrıştırılması ve bunların mali tablolarda değerleri ile yer
alabilmesi de oldukça zor olabilmektedir. Bu ayrımının yapılamamasının nedenleri arasında
markanın uzun vadeli yapısı, markanın adı ve tescilinin ayrıştırılamaması, satışları artırıcı
etkisinin ölçülememesi gibi faktörler sayılabilmektedir. Özellikle yüksek marka değerine
sahip olan firmaların bilançolarına marka değerini yansıtamamaları mali tabloları analiz
edenler açısından önemli bir bilgi eksikliğine sebep olmaktadır. Marka değerinin bilançoda
yer alması firmaların aktif büyüklüğünün artmasına sebep olacaktır (Bardakçı, 2004: 25).
368

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Markanın hissedar değeri oluşturup oluşturmadığı konusunda birçok çalışma
yapılmıştır. JP Morgan ile birlikte Interbrand tarafından 2002 yılında yapılan bir çalışmada,
ortalama bir marka hissedar değerinin üçte birinden daha fazlasını oluşturmaktadır. Bu
çalışma, markaların önemli bir değer yarattığını ortaya koymaktadır. McDonald‟ s markası
hissedar değerinin % 70'inden fazla olarak hesaplanmıştır. Sadece Coca-Cola markası, (bu
firma Sprite ve Fanta markaları gibi geniş bir portföy sahibi olduğu gerçeğine rağmen) CocaCola Company,‟ nin borsa değerinin % 51'ini oluşturmaktadır (İşgör, 2011: 30).
Marka değeri, işletmeyle ilişkili olan grupların (hissedarlar, yöneticiler, potansiyel
yatırımcılar, kredi kurumları gibi) karar süreçlerinde önemli bir değişken olarak yer
almaktadır. Bu bakımdan markanın değerinin finansal ve stratejik sebeplerden dolayı
hesaplanması ve yönetilmesi firmanın başarısı için önemlidir. Özellikle markanın finansal
performans unsuru olarak dikkate alınması firmanın hissedarları, yatırımcılar, finansal
kurumlar, çalışanlar, tüketiciler ve rakipler açısından da önem taşıdığını göstermektedir.
Marka Değerinin Tespitinde Kullanılan Yöntemler
Günümüz şirketler dünyasında marka varlıkları stratejik bir unsur hale gelmiştir.
Özellikle birleşme ve satın alma işlemlerinde, markalarının stratejik bir varlık olduğunun
anlaşılması marka değerinin belirlenmesinin önemini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle
marka değerinin doğru olarak belirlenmesi firmaların uygun marka stratejileri
oluşturabilmeleri için önemli olmaktadır. Bu süreçte firmalar, marka değerlerini hesaplayarak,
oluşturacakları marka yönetim stratejisi ile markaya tahsis edilecek kaynakları belirlemekte
ve performansını da izleyebilmektedir (Akdeniz: 2004:3). Bu süreçte birçok marka değerleme
yöntemi ve modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntemlerle ve metotlarla yapılan marka
değeri hesaplamaları arasında ortaya çıkan farklı tutarlar marka değerleme yöntemlerinin ve
metotlarının eleştirilmesine neden olmuştur (Bardakçı, 2004: 28).
Farklı ölçüm yöntemleri ve modelleri kullanan marka değerleme yöntemleri sübjektif
birçok varsayıma dayanmakta, aynı marka için yapılan değer tespitleri farklı sonuçlar
verebilmektedir. 2000 yılında “Semion” adlı danışmanlık firması BMW’nin marka değerini
7,3 milyar ABD doları olarak belirlerken bir başka danışmanlık firması olan Interbrand
Company, aynı markanın değerini 13 milyar ABD doları olarak belirlemiştir (Kaya, 2006: 8).
Markanın finansal olarak değerini bilememek hem marka alım-satımları sırasında
ödenecek bedelin hesaplanmasına yönelik olarak zorluklara hem de işletmelerin marka
sermayesinin temel finansal tablolarda yer alamamasına sebep olmaktadır. Marka değerinin
ölçülmesi gün geçtikçe önem kazanan bir konudur. Markanın ve diğer maddi olmayan
varlıkların değeri, sahip olunan diğer fiziksel varlıkların değerini açtığında, işletmenin
piyasadaki gücünün gerçekçi olarak hesaplanabilmesi için marka değerinin mutlaka bilinmesi
gerekecektir. Günümüzde birçok işletmenin sahip olduğu markanın değeri, fiziki varlıklarının
üzerinde değerlere ulaşmıştır. Marka değerini bilmek işletmelerin karar mekanizmalarına,
finansal tablolarda görmek ise, işletme dışı çevrelere büyük yarar sağlamaktadır.
Marka değerinin belirlenmesinin firmalar için öneminin anlaşılmasıyla birlikte çeşitli
gruplar tarafından marka değerinin hesaplanmasının nasıl yapılacağı sorusu gündeme
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getirilmiştir. Akademisyenler, danışmanlık firmaları, finansal danışmanlık firmaları ve
konuyla ilgili birçok analist marka değerinin tespitinin nasıl yapılacağına dair çok çeşitli
yöntemler ve modeller geliştirmişlerdir.
Marka değerleme modellerini kendi içlerinde finansal modeller, davranışsal modeller
ve karma modeller olarak sınıflamak mümkündür.
Finansal Modeller
Marka değerini belirleme amacıyla kullanılan ilk modeller olan finansal modellerin
başlıcaları aşağıda kısaca incelenmiştir.
Maliyete Dayalı Marka Değerleme Modeli: Bu modelin odaklandığı nokta,
geçmişten bugüne markayla ilişkilendirilebilecek ve markayı geliştirmek için yapılan tüm
harcamalardır. Marka değerinin maliyet temelli olarak hesaplanmasında iki yaklaşım kabul
görmektedir. Bunlar; tarihi maliyet yöntemi(historical cost-based method) ve yerine koyma
maliyeti (replacement cost-based method) yöntemidir. Tarihi maliyet temelli yöntemde marka
değeri, markayı şu anki konum ve koşullara getirmek için yapılan harcamalara
dayanmaktadır. Yerine koyma maliyeti yöntemi, marka değerinin oluşumunda yapılan
harcamaların ve yatırımların bugün yeniden yapılması ya da bugünkü şartlarda yeniden satın
alınması esasına dayanmaktadır (http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=. Erişim
Tarihi 26.04.2016).
Piyasa Değerine Göre Marka Değerleme Modeli: Bu yöntemin uygulanmasında,
değeri belirlenmeye çalışılan marka için emsal bir marka belirlenmekte ve söz konusu
markanın piyasa değeri ile karşılaştırılmaktadır. Ancak bu uygulamada da sorun yaratabilecek
aksaklıklar bulunmaktadır. Başlıca aksaklık markaların birbirlerinden farklı varlıklar
olmasıdır (Cravens ve Guiding 2000,50: Aktaran: Bardakçı, 2004. 48). Ayrıca bu yöntem
etkin bir marka piyasası gerektirir, oysa alıcı ve satıcının istediği zamanda, istediği fiyattan
marka bulabileceği homojen bir piyasa söz konusu değildir.
Sermaye Piyasalarına Dayalı Değerleme Modeli: Sermaye piyasalarına dayalı
olarak marka değerinin hesaplanabileceğini varsayan bu yaklaşım, markaya sahip firmanın
sermaye piyasalarında faaliyette bulunduğunu, firmanın marka ile ilgili stratejilerinin
piyasaya yansıyacağını, marka ile ilgili olumlu ya da olumsuz gelişmelerin firmanın hisse
senedi değerlerine yansıması sonucunda da firmanın değerinin ve dolayısıyla marka değerinin
etkilenebileceğini savunmaktadır (Bardakçı, 2004: 48). Marka değerinin özellikle birleşme ve
satın almalarda hesaplanması durumunda bu değerin borsada oluşabileceğini ifade eden bu
yöntemde, firmanın ve özellikle de markanın gelecek beklentileri, pazar payındaki değişim,
hissedara olan değer aktarımı gibi bilgileri de içereceğini ifade etmektedir. Bu nedenle
markanın gerçek performansının piyasada gerçekleşebileceği savunulmaktadır.
Hasılata (Gelir) Dayalı Değerleme Modeli: Marka değerinin gelir temelli olarak
hesaplanabileceğinin dayandığı temel varsayım, firmanın markalı ürünlerin satışından elde
edilen gelirin ne kadarlık bir kısmının markadan kaynaklandığının oransal olarak ölçülmesi ve
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markalı ürünün ekonomik ömrü boyunca elde edeceği nakit akımlarının tahmin edilerek
bugünkü değerine indirgenmesi oluşturmaktadır. Firmaların gelecekte elde etmesi muhtemel
gelirlerinin tahmin edilmesi ve bu gelirlerin markaya atfedilen kısmının hesaplanması ve
bugünkü değerine indirgenmesi birçok etkene bağlı olduğundan bu karmaşık durumun
çözümünde birçok yöntem ve model geliştirilmiştir (Bardakçı, 2004: 49). Markanın gelir
kazanma gücü olduğu varsayımına dayanan gelir temelli marka değerleme yöntemleri ve
modelleri markanın firma gelirlerine olan katkısının hesaplanabileceğini ve bu katkının
markanın gerçek anlamda değerini oluşturduğunu varsaymaktadır.
DavranıĢsal Modeller
Davranışsal modeller, anket, test gibi araçlarla tüketicinin markanın imajı, markaya
olan bağlılık vb.) faktörleri ölçmeye gözünde markanın değerine katkıda bulunan (marka
farkındalığı, markanın algılanması, çalışmaktadırlar. Tüketici davranışlarını dikkate alan bu
modellerden en çok kullanılanlar Aaker Modeli ve Keller Modeli’dir (Fırat ve Erdem 2008:
214). Ancak iki modelde de marka değerini parasal olarak ifade eden modeller olmadığı için
çalışmada değinilmemiştir.
Karma Modeller
Karma modeller altında incelenecek olan modeller marka değerleme hizmeti veren
şirketlere ait modelleridir. Bu modellere ilişkin bilgiler bu modelleri kullanan danışmanlık
firmalarının açıkladığı düzeydedir. Marka değerleme konusunda önde gelen şirketlerden ikisi
Interbrand ve Brand Finance şirketleridir. İkisi de, her yıl en değerli markaya sahip şirketleri
belirlemekte ve liste halinde yayınlamaktadırlar (Sarı, 2009: 99). Bu iki şirkete ait modeller
aşağıda incelenmiştir.
Interbrand Yöntemi: Interbrand yöntemi, Interbrand Company tarafından
geliştirilmiş bir yöntemdir. Marka değerlemesi konusunda uzman olan ve marka değerini
belirleyen ilk firma olan Interbrand, her yıl düzenli olarak dünyanın en değerli 100 markasını
belirlemekte ve yayınlamaktadır. Interbrand’ın marka değerleme modeli 4 aşamadan
oluşmaktadır (Bardakçı, 2004: 56);
"Bunlar sırasıyla finansal analiz (finansal tahmin), marka rolü analizi ve marka gücü analizi ve
marka değerinin hesaplanmasıdır.
• Finansal Analiz: Bu aşamada markalı ürün veya hizmetten gelecekte elde edilecek gelirler
tahmin edilerek maddi olmayan varlıklardan kaynaklanan gelir tespit edilmeye çalışılmaktadır.
• Markanın Rolü: Firmanın maddi olmayan varlıklarından elde edilen gelirinin ne kadarlık
kısmının markadan sağlandığının tespiti yapılmaktadır.
• Marka Gücü: Bu aşamada gelecek yıllara ilişkin olarak tahmin edilen markaya ait gelirlerin
bugünkü değerlere getirilmesinde kullanılacak iskonto oranı belirlenmektedir. Marka gücünün
markanın riskini ile ters yönlü bir ilişki içinde olduğu, düşük marka gücünün yüksek riski
gösterdiği varsayılmaktadır.
•Marka Değeri: Markanın gücünü belirlemek amacıyla 7 kriter grubunda marka
değerlendirilmektedir.

Söz konusu kriter grupları (Cravens ve Guiding 2000,53: aktaran: Bardakçı, 2004, 48);
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1) Pazar: Markanın faaliyette olduğu pazarın analizi yapılmaktadır. Talebin istikrarlı olup
olmadığı, pazara yeni rakiplerin girebilme kolaylığı gibi konular değerlendirilmektedir.
2) İstikrar: Markanın piyasada ne kadar süredir olduğu ve markaya olan müşteri sadakati
değerlendirilmektedir.
3) Liderlik: Markanın pazardaki trendleri ve fiyat politikalarını etkileme yeteneğine sahip
olup olmadığı değerlendirilmektedir.
4) Pazarlama Desteği: Markanın pazarlama faaliyetleri ile desteklenip desteklenmediği ve
pazarlama faaliyetinin kurumsallaşıp kurumsallaşmadığı değerlendirilmektedir.
5) Trend: Markanın genişleme potansiyeline ilişkin bir değerlendirmedir.
6) Markanın Uluslararası Erişimi: Markanın uluslararası düzeyde genişleme potansiyeline
sahip olup olmadığı değerlendirilmektedir.
7) Korunma: Markanın hukuki kapsamda korunup korunmadığına ilişkin bir
değerlendirmedir.

Interbrand yöntemi yukarıda ifade edilen 7 faktörü içeren bir puanlama sistemi olarak
geliştirilmiş ve geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Markaya her kriter grubu için bir puan
verilerek toplamda 0 ile 100 arasında bir değere ulaşılmaktadır. Daha sonraki aşamada, elde
edilen 0-100 arasındaki marka puanı bir dönüşüm fonksiyonu ile ıskonto oranını tespit
etmekte kullanılır. Marka gücü skoru ne kadar yüksekse markaya atfedilen risk düzeyi de o
ölçüde düşük olmaktadır.
Brand Finance Yöntemi: İngiltere merkezli Brand Finance PLC tarafından
geliştirilen bu yönteme göre marka değeri; markalı üründen gelecekte elde edilecek gelirlerin
tahmin edilmesi ve bu gelirlere markanın katkısının belirlenmesi yoluyla tespit edilmektedir.
Iskonto oranını belirlemek için Interbrand şirketi yöntemine benzer şekilde bir puanlama
sistemi kullanılmaktadır.
Brand Finance modeli; bölümlendirme, finansal tahminler, BVA analizi (markanın
kattığı değerin analizi), Brand Beta analizi (marka riskinin analizi), değerleme ve duyarlılık
analizi olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Gelecekte markadan beklenen kârlılık
iskonto
edilerek
markanın
bugünkü
değeri
bulunmaktadır
(http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=. Erişim Tarihi 26.04.2016).
Değerleme aşağıdaki temel unsurları ele alır (Miller and Muır; aktaran İşgör,2012);
"Finansal tahmin: Gelecek 3 ila 5 yıl içinde yapılacak satışlardan oluşan nakit akışı.
Marka kazanç tahmini: Markaya atfedilen nakit akışı oranı
Talep oluşumu: Satın alma davranışını etkileyen faktörler
Marka katma değeri (BVA®) endeksi: Talep oluşumunda markanın önemi
Risk Faktörleri: (βrandβeta® analizi): İşletmeye karşı oluşabilecek potansiyel risklerin
tahmini."

Bu unsurlar şu şekilde Modelde uygulanır. Gelecekte markadan beklenen kârlılık
iskonto edilirken bir diğer adım olan Brand Beta analizi uygulanmaktadır. Bu analizde iskonto
oranı belirlenirken bir puanlama sistemi kullanmaktadır. Kullanılan kriterlerin her biri için 0
ile 10 arasında bir puan verilmekte böylece 0-100 arasında bir skor elde edilmektedir.
Markanın puanı 100’e yaklaştıkça risk oranı azalmakta 0’a yaklaştıkça risk oranı artmaktadır.
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Model iskonto oranını belirlemek için “Finansal Varlık Değerleme Modeli”ni kendine adapte
etmiştir.
Brand Fınance 100 Marka Değerlemesi ve BĠST-100 Endeksindeki ġirketler
Üzerine Yapılan AraĢtırma
Çalışmada; Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinde işlem görmekte olan ve verilerine
sağlıklı ulaşılabilen şirketlerin 2014 yılı sonunda yayınladıkları finansal raporlardan ve Brand
Finance Şirketi’nin Haziran 2014 tarihinde yayınladığı “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası
– 2014 Yılı” raporundan elde edilen veriler kullanılmıştır. BİST’de yer alan şirketlere ilişkin
finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden elde edilmiştir.
Çalışmanın ilk aşamasında BİST’de yer alan şirketler ile Brand Finance’e ait marka
değerleme sonuçları incelenmiş ve BİST’de yer alan şirketten 60 tanesinin Brand Finance’e
ait listede de yer aldığı belirlenmiştir.
Araştırmanın ikinci aşamasında karşılaştırma yapılabilmesi için Brand Finance
tarafından yayınlanan listede Amerikan Doları (USD) olarak raporlanan marka değerleri Türk
Lirasına çevrilmiştir. Çevrim yapılırken 31.12.2014 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası (TCMB) döviz alış kuru kullanılmıştır.
Araştırmanın üçüncü aşamasında ise veriler belirlendikten sonra şirketlerin aktif
toplamları ile Brand Finance’a göre belirlenen marka değerleri Tablo 1'de karşılaştırılmıştır.
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Tablo 1: Şirketlerin Aktif Toplamları ve Brand Finance Sıralaması.
ġirketler (2014)

Brand Finans
Marka Değeri
(TL)

Adese

2014 Yılı ġirket
Bilançolarında
Yer Alan Aktif
Toplamı (TL)
774.074.750

Brand
Finance
Sıralaması

59.200.000

90

Arena Bilgisayar

497.944.121

53.450.000

94

Adel

282.060.860

47.200.000

97

Alarko

395.189.336

47.200.000

99

Akbank

218.696.598.000

3.770.289.000

2

Arçelik

12.395.005.000

2.786.408.000

5

Anadolu Efes

20.113.805.000

2.361.107.000

6

Aygaz

3.412.218.000

721.900.800

23

Aselsan

5.075.931.000

222.200.000

38

Albaraka Türk

20.141.493.000

241.400.000

48

Boyner

1.137.299.061

179.800.000

54

Bimeks

642.775.109

144.387.000

67

Bossa

617.940.105

115.900.000

73

Bim

3.238.131.000

2.672.642.000

9

Brisa

1.576.371.568

242.845.000

39

Çelebi Hava Servisi

573.244.822

71.769.000

78

Denizbank

59.843.720.000

667.000.000

25

DoğuĢOtomotiv

2.827.257.000

394.627.200

28

Dyo

667.728.155

61.200.000

88

Enka

18.117.027.000

1.399.000.000

14

Ford

7.235.392.795

1.697.600.000

15

Finansbank

75.206.354.000

1.205.000.000

19

Garanti

241.058.130.000

1.706.000.000

7

Good Year

608.275.203

226.209.000

63

GüneĢSigorta

1.360.677.815

59.175.000

89

Halkbank

155.423.019.000

1.889.500.000

16

Hürriyet

934.978.656

253.500.000

43

ĠĢBankası

237.771.975.000

3.663.633.000

4

Kent Gıda

563.793.955

250.902.000

45

KerevitaĢ

457.990.086

64.450.000

86

Migros

5.580.587.000

1.208.768.000

17

NetaĢ

901.106.101

69.340.000

96

Otokar

1.235.552.386

141.870.000

62

Pınar Süt

780.083.835

300.600.000

40

Pınar Et

444.796.084

146.754.000

66

ReysaĢ

793.894.905

71.260.000

84

SöktaĢ

425.584.838

49.707.000

96

ġiĢe Cam

12.349.786.889

719.928.000

21

Marka
Değeri / Aktif
Toplamı (%)
8
11
17
12
2
22
12
21
4
1
16
22
19
83
15
13
1
14
9
8
23
2
1
37
4
1
27
2
45
14
22
8
11
39
33
9
12
6
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ġekerbank

21.187.288.000

201.400.000

44

Türk Hava Yolları

31.876.540.000

3.199.680.000

3

Turkcell

23.668.317.000

3.860.067.000

8

Teb

62.991.889.000

395.739.000

26

Teknosa

948.978.000

390.416.000

30

Tav

7.465.541.000

411.380.000

31

Türk Traktör

1.914.046.849

376.353.000

33

TofaĢ

7.124.284.000

153.855.000

65

Tat Konserve

663.965.942

145.875.000

68

Ülker Bisküvi

3.188.191.011

1.177.883.000

18

Vakıfbank

158.217.726.000

1.473.630.000

13

Vestel Elektronik

7.321.345.000

742.381.000

22

Vakko

390.267.831

71.010.000

83

Yapı Kredi

194.958.705.000

1.885.579.000

10

YataĢ

279.356.339

56.808.000

91

Yünsa

292.943.914

47.430.000

98

Ziraat Bankası

247.600.311.000

2.291.256.000

12

Banvit

988.644.418

295.875.000

41

Carrefoursa

1.835.262.453

243.801.000

46

Türk Telekomünikasyon

19.877.787.200

5.130.688.000

1

Pegasus

3.514.762.204

499.437.000

29

Veri Seti Kaynağı: Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP), Brand Finance Turkey 2014

1
10
16
1
41
6
20
2
22
37
1
10
18
1
20
16
1
30
13
26
14

Tablo 1 incelendiğinde şirketlerin bilançolarındaki aktif toplamı ilk sütunda, Brand
Finance tarafından hesaplanan marka değeri ikinci sütunda ve marka değerlerine göre
şirketlerin sıralaması üçüncü sütunda görülmektedir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi sıralama şirketlerin “marka değeri/ aktif toplamı” oranları
esas alınarak yapılmıştır. Tablo incelendiğinde en dikkat çekici noktalardan biri Bim Birleşik
Mağazalar A.Ş.’nin Brand Finance tarafından hesaplanan marka değerlerinin bilançolarında
yer alan aktif toplamlarına oranının % 84 olmasıdır. Bim şirketinin marka değeri, aktif
değerinin yaklaşık ¾’ünü oluşturmaktadır.
Tablo 1’e göre, Bim şirketi dışındaki diğer şirketlerin marka değeri/aktif toplamı
oranları % 50’nin altında kalmıştır. Bim şirketinden sonra en yüksek orana sahip ikinci şirket
Kent Gıda (%45) olmuştur. Bunun yanı sıra karşılaştırma yapılan 60 şirketten 17 tanesinde
marka değeri aktif toplamının en az %20’si kadardır. Aynı şekilde 60 şirketten 22 tanesinde
marka değeri aktif toplamının % 10’undan düşük kalmıştır.
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SONUÇ
Günümüzde firmanın birincil amacının firma değerini artırmak olduğu görüşünden
hareketle, markaların değer yaratan bir etken olduğu ve marka değerlemesinin yapılmadığı
durumlarda sağlıklı karar almaya engel olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple marka değeri
üzerinde pazarlama ve finans disiplinlerinde önemle durulmaktadır.
Açık biçimde şirketin varlık tanımı içinde yer alan kendi yarattığı marka veya
markaların değerleme problemi nedeniyle bilançolara yansımamasını kullanıcılara açıklamak
çoğu kez güçtür. Daha da ötesi bu markalar, bilanço dışı bir bilgi olarak da sunulmamaktadır.
Oysaki markalar, bir finansal tablo kullanıcısının çok önemli bilgi ihtiyaçlarından birini
oluşturmaktadır (http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=. Erişim Tarihi 29.04.2016).
Muhasebe dünyasının markaların bilançoya yansıtılabilmesi konusunu gündemine
ciddi biçimde ele alması kaçınılmazdır. Bunda geri kalındığı takdirde geniş olarak toplumun
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaşılması kaçınılmaz olacaktır.
Bahsedilen konu doğrultusunda bu çalışmanın amacı marka değerlemesi değil, marka
değeri ile varlıkların ilişkisini tanımlamaktır. Brand Finance tarafından yapılan marka
değerlemelerinin esas alınma nedeni bu kuruluş tarafından yapılan marka değerlemesi
çalışmalarının markalara ait mutlak değerler olması değil, bu kuruluşun dünya çapında
saygınlık ve güvenilirlik kazanmış olmasındandır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada;
Türkiye için de marka değerleme sonuçlarını paylaşan Brand Finance kuruluşunun sonuçları
ile BİST (Borsa İstanbul) işlem gören kuruluşlar üzerine bir araştırma yapılmıştır.
Araştırma sonucunda; şirketlerden sadece Bim AŞ’nin marka değeri aktif toplamının
¾ oluşturmaktadır. Diğer şirketlerin ise marka değerleri aktif toplamlarının % 50’sinden
aşağıda yer almışlardır. Bu sonuç bize şirketlerin marka değerlerini bilançoya tam anlamıyla
yansıtamadıklarını açık olarak ortaya koymaktadır.
Marka değerinin artırılmasının öneminin anlaşıldığı günümüzde, ölçülemeyen bir
değerin yönetilemeyeceğinden hareketle marka değeri kavramını açıklayıcı tek bir esas
yöntemin herkes tarafından kabul edilmesinin ve bu yöntemle marka değerinin bilançolara
doğru olarak aktarılması gerekliliği görülmektedir.
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FATHER MODELS IN CHILDREN’S BOOKS
Kelime ERDAL*

Abstract
In traditional family form, a father model who works outside, earns money, sets up rules and put them into
practice, loves his child from far away could be often seen. Generally, mother didn’t used to work outside and
used to undertake child care. Because of the rise in the number of working mothers, the role of father in family
has changed. Today, fathers are as important as mothers in child’s education and they must be. A good father
role make the child gain the characteristics of having social interaction, self-reliance, self-discipline. Child’s
success at school can also be related to the place of father model in child’s life. Father’s sparing time to his child,
talking with the child, reading book to him or her, asking the child’s ideas about events, accompanying him or
her in plays and let the child feel his love are important in child’s intelligence development.
It is hard for a child who cannot have a good relationship with his or her father and who isn’t exposed to love
and care from his father to be at peace with himself or herself, to be successful at school, to be in accordance
with friends and to show social behaviors. A deficient father model may cause sexual identity disorder especially
in boys.
Examining children’s books in terms of father model, a father model is not majorly seen. Especially preschool
books in which child education is intensely emphasized, mother is nearly the only person who takes care of the
child.
In books which present father as a hero, though not hardly emphasized, the father role has a major effect on
children. Father has final word for the decisions about the child. Father’s not involving in child’s life for any
reason affects children negatively.
In the study, children’s books written for various ages are chosen and the father models in these books are
examined.
Keywords: Children's books, father, child, education, child education
ÇOCUK KİTAPLARINDA BABA MODELLERİ
Özet
Geleneksel aile yapısında dışarıda çalışan, ailenin geçimini üstlenen, kural koyan ve uygulayan, çocuğunu
uzaktan seven baba modeline sık rastlanmaktaydı. Anne ise genellikle dışarıda çalışmıyordu ve evde çocuğunun
bakımını üstlenmişti. Toplumumuzda çalışan annelerin sayısının artması sebebiyle babanın aile içindeki rolü
değişime uğramıştır. Günümüzde çocuk eğitiminde anneler kadar babaların da önemi vardır ve olmalıdır. İyi bir
baba modeli çocuğa sosyal etkileşim, özgüven, kendi kendini disipline etme gibi kişilik özellikleri kazandırır.
Okul başarısının yüksek ya da düşük olması da baba modelinin çocuğun hayatındaki yeri ile bağlantılı olabilir.
Babanın çocuğuna zaman ayırması, onunla konuşması, kitap okuması, olaylar hakkında fikrini sorması,
oyunlarında ona eşlik etmesi ve çocuğa sevgisini hissettirmesi, çocuğun zeka gelişiminde çok önemlidir.
Baba ile sağlıklı ilişki kuramayan, babasından sevgi ve ilgi görmeyen çocuğun kendisiyle barışık, okulda başarılı
olması, arkadaşlarıyla ilişkilerinde uyumlu ve sosyal davranışlar sergilemesi de çok zordur. Eksik bir baba
modeli özellikle erkek çocuklar için cinsel kimlik karmaşasına yol açabilmektedir.
Çocuk kitaplarına baba modeli açısından bakıldığında, baba modelinin çok fazla yer almadığı görülmektedir.
Özellikle çocuk eğitiminin yoğun olarak vurgulandığı okul öncesi dönem kitaplarında anne çocukla ilgilenen tek
kişidir neredeyse.
Babanın kahraman olarak yer aldığı kitaplarda baba çok fazla yer tutmasa da çocuklar üzerinde etkisi çok
fazladır. Çocukla ilgili kararlarda son sözü söyleyen babadır. Babanın herhangi bir nedenle çocuğun hayatında
yer almaması çocukları olumsuz etkilemektedir.
Araştırmada, çeşitli yaş düzeyleri için yazılmış çocuk kitapları seçilmiş, bunlarda yer alan baba modelleri
incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Çocuk kitapları, baba, çocuk, eğitim, çocuk eğitimi
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1. INTRODUCTION
The effect of parents on children’s education and care are important. Parents having the right
guidance when bringing up child will effect child’s development in a positive way. In a
family, the effect of father and mother are different. Especially after birth, the effect of mother
on a child is very much and mother is the most essential social environment for the child until
it is two years old. The impact of father on child will be seen I the following years. Especially
in primary school, children compare their fathers and their occupation and they boast about it.
In the development of a child, father is an example and a role model for a child. From child’s
view, father is a guide who protects them from harsh life conditions, supports and guides them
(Özgüven, 2001: 194). Today, in parallel to the increase in the number of especially working
mothers, the responsibility and duty of mother and father for children have changed. In
addition to working outside, father has started to have strong role on children’s education and
care. Parents have essential factor on children’s having a gender role. In terms of gender
identity only identification is not enough for boys and it is not permanent. In addition to
mother’s features, after a time boys head for their father’s features and adopt them. Father’s
being close to child and being interested in them will make identification process easier. In
this way, children lead to the suitable identity for their sexes and gain their characteristics
(Özgüven, 2001: 200). Parents being close to their children while they grow up will prevent
children from searching for right examples in others. Otherwise, child will be interested in
other people. In a family, mother represents love and father represents authority. In the
absence of father, these values are represented by mother. Indeed, the first authority in the
family is mother. However, the resource of ideas and the resource of system of values slowly
constructed by child are widely father (Dönmezer, 2001: 35). In the researched books in the
field of study, headings below are seen.

2. FATHER MODELS
2.1.Protective Father
In some books, fathers from children’s eye are the people who go to work every
morning, make them happy with their presence, don’t show their problems and who give
advices to them. Davut Baykan, in this poem “Akrabalık İlişkileri”:
“Mother who gives birth to us
Father who protects us” (Elçin, 1980: 34) expresses his point of view for father.
Rakım Çalapala, in his “Ailemiz” poem describes father as someone who goes to work
and mother as someone who serves at home:
“My father goes to every day
My mother serves at home” (Elçin, 1980: 48) Poet’s poem of “Babacığım” is written
for fathers. In this poem the adjectives of “bread winner”, “Cherry of one’s cheek”, “cute”
“fine” are used for father. Father’s coming home in the evening cheers up the whole family.
For the children who become so happy with father’s arriving, nights are seen just like days.
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Children’s happiness depends on their fathers and their hunger increases with their fathers
too. The children given in the poem follow father’s advice (Elçin, 1980: 49). In the given
works, fathers reflect Turkish society’s traditional family concepts and the views for father.
Especially in the periods when mothers were not as active in working life as today, mother
was thought to be someone who looked after child and the housework.
In the book Ökkeş Otoparkta, Ökkeş is anorexic as his father is abroad. In spite of his
grandmother’s prays, he doesn’t want to eat. When he is with his father, his hunger comes
back to normal. “Father, a person must have lots of money, and eat all those meals” (İzgü,
2007b: 32). In the book, for Ökkeş whose mother dies and who is brought up by his
grandmother, his father is very essential.
Fakir Baykurt, in the book of
“Babamın İşi” (Seyda, 2003:26), the story of a
Turkish father who lives in Germany is given. The father here is strict and who restricts his
daughter in some situations, however; mother is close to her child and calms down father.
Father Mr. Kamil says to his family that he is working in a iron and steel factory and he is
pleased with his job, however; his daughter sees him while he is sweeping train station. When
machines are ought for the factory, father becomes unemployed and says nothing to his family
and starts to work as a sweeper in a train station. Although father lies to his family, his being
hardworking and hiding that he leaves the job for not upsetting them are important.
In the short story of Tarık K.’s “Eski Babam” (Seyda, 2003: 32) there is a model who
tells the importance of reading to his child. This father advises his child to be clever and to
have good relationship with his friends.
In the tale of Beyoğlu (Özdemir, 2005: 76) there is father who worries about his child
and tries to solve his problem. This father promises a price for the one who solves his quiet
child’s problem. Father gives a lot of money to the man who solves it. Father understands that
hid child’s problem is to come together with his lover and he solves the problem by marrying
them.
In the book Fırfır Ev İşlerine Yardım Ediyor (Koza Yayın: 2007), an untidy child
Fırfır, is warned by her parents. Father warns her about taking responsibilities. Parent’s being
decided leads to a solution. Fırfır listens to their advices and becomes a responsible child. She
tidies her room and prepares breakfast for her father.

2.2.Negative Father
In traditional societies, elders have a strict authority on young and men has a strict
authority on women. Because of this reason, the relationship among individuals is organized
according to the rule of one-sided. Instead of a interaction in the family, parents’ attitude and
behaviors has a formative and guiding effect on child (Dönmezer, 2001: 53). This authority
of mother and father on child is generally seen as fathers’ autarchy on child. The father in
Ömer Seyfeddin’s “Kaşağı” is a father like this. Kaşağı is an effective story which tells the
strong pressure of conscience of writer who calumniates to his younger brother Hasan. With
his brother’s death, writer feels a great pressure of conscience. Here, the conscience of a boy
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who blames his younger brother for his mistake, the punishment of a boy, a strict father who
goes on his great punishment to his child for one year is given (Alangu, 1968: 24). Writer
explains the influence of his father in the story with these words: “My father was quite strict,
we were scared by his one look” (Ömer Seyfeddin, 2006: 16). This strict father causes his
child to hide the truth from him.
In the book Erken Açan Çiçek, father is not told actively. It is introduced by mother’s
words. In the book, it is the father who gives the last decision about child. “His mother was
going to ask his father for him. What father said was going happen” (Çakmakçıoğlu, ?: 6).
Mother wants her child to go sightseeing with his friends but the last decision will be given by
father. The other child character also gets permission from his father. His mother’s expression
is like this: “I don’t interfere. Father comes and you ask him. If he lets, you will go”
(Çakmakçıoğlu, ?: 4). It is interesting that in the book the mother is told to be so passive and
mother who is so involved in every matter with her child and spends so much time with him
leaves the last decision to be given by father. Father who has no relation with the events, is
seen in the last scene and decide about the child. Instead of showing such an approach in
children’s book, it will be appropriate that the decisions are taken by mother and father.
The main character of the book called “Bacaksız Kamyon Sürücüsü” Bacaksız is
afraid of his aggressive father. His father hits him. His father wants weird things from him
like taking a huge melon to home without showing it to anyone and he doesn’t understand his
father. Bacaksız lies as he is too afraid of his father. This father who doesn’t forgive a
mistake, says insulting things to his child: “You sleepy, clumsy! I’m going to make you eat
this melon just like foals!” (Ilgaz, 1977: 37) In the book father doesn’t show love for his child
and he is intolerant to his wife.
Gülten Dayıoğlu, in her work called Fadiş shows negative, uninterested and strict
model of father. Mr. Kamil is a father who hits his wife and doesn’t care about her and also
has an affair with another woman and he uses his daughter Fadiş to threaten his wife to leave
them apart. Cemile Hanım who loves her daughter very much accepts whatever Mr. Kamil
says so that he never separates them. Mr. Kamil hits Fadiş. She doesn’t love her father and
she is very afraid of him. While she is observing other fathers, she realizes that she has a great
miss of father: “She thought of the other fathers in the neighborhood. Fathers coming back
home from work, hug their children and kiss them. She thought of them deeply. Her father has
never kissed her.” (Dayıoğlu, 2005: 67)
In the book of Dörtgöz written by Sevim Ak, the effort of a father who wants to
persuade his child to wear glasses is given. This father is not a good example for his child and
it seems that the instances that the father gives to persuade his child are not suitable for
children’s book. The idioms used by the father are far away from child’s world. “It is true I
didn’t know the rice would handle such water.” (Ak, 2003: 6) The characters of the story even
don’t understand this idiom. Father’s saying to his child “don’t be ridiculous, idiot” and his
giving examples of boys having five earrings on their ears to persuade him, his showing
others who have piercing on their noses and saying that this is an act of following new things
are quite interesting. Father represents this boy’s tattoo on his shoulder as an example and he
says that this boy loves innovations and he may like glasses too.
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In the story of “Babamın Nasihatı” a rich father gives advices to his son when he is
about to die: “After my death, you my boy get married once a week, don’t ride anything other
than horse, don’t eat anything other than honey.” he says (Öztürk, ?: 101). At the end of the
story, young man who does what his father says becomes unhappy because he doesn’t
understand what exactly his father says. He gets married once a week, rides horse and eats
honey but he never works. At the end he spends the whole heritage of his father and becomes
broke. His father wants to mean to work by saying get married once a week and he wants to
mean that if you see your wife once a week she will be seen to like a young girl. The advice
of riding horse means that if you work hard and get very tired even if you ride a donkey it will
be like a horse to you as you are very tired. The advice of honey means that if you earn
something with a great effort, it will taste as delicious as honey. However, the young man is
not able to understand him. An old man comments on his father’s words like those above. It
will be more appropriate that father speaks in a clearer way that his child can understand him.
In the story of “Çiğdem Çiçeği ile Padişahın Oğlu” (Öztürk, ?: 123) there is the act of not
listening what father says. Father who is about to die advises his child to choose the way on
the left if he goes hunting and has to choose one of the three ways. But the son of sultan
doesn’t listen to his advices and follows the ways that his father says not to go and becomes
unhappy at the end. At the end of the story of “Keloğlan’ın Köseye Masalı” (Tezel, 2001:
289), his father says to Keloğlan not to work with the person without beard. Keloğlan who
doesn’t listen his advices, becomes unhappy. Father, despite being negative, is great and
children who don’t do what he says will be unhappy.

2.3.The Careless Father
In some of children books fathers do not care about their children's problems
baselessy and they keep away from their problems.
Keloğlan Tales' leading character Keloğlan usually lives only with his mother,
sometimes in the tales his father is mentioned, in some tales is said he has a sibling. Ziya
Gökalp creates a character who has 2 siblings in his tale which he named “Keloğlan”
(Gökalp,1989: 131). Keloğlan's poor father wants his elder son to be educated and make him
a scientist. The father who is going to give his shop to his little son has nothing to give his
median son Keloğlan. In the tale it is not questioned that why the father gives his shop to his
youngest son and give nothing to Keloğlan. Father is making decisions about his sons but he
is not effective about their growing up. Keloğlan worked as a street salesman, as a coffee
operator, as a portage, as a scullion etc. Which furnishes him a little money since he was 7.
In “The Giant And Keloğlan” (Tezel, 2001: 308) Tale Keloğlan is born as his 70year-old father's fourtieth son and he has thirty nine siblings. Father tells his children that he
is so old that he gives the charge of earning their bread to their siblings. And throughout the
tale it is never mentioned about the effect of the father on his children.
In the series of Muzaffer İzgü's Ökkeş; children's storybook, it is told a children named
Ökkeş' adventures. However Ökkeş loves the school so much he couldn't manage to go up the
spout though he is twelve. Ökkeş is illiterate and his father supposes that it is because he fell
down from the roof when he was five. When Ökkeş' teacher heard that problem he advises
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him to be taken to town and treated in a hospital. His father didn't take him to treatment
saying he has no money and ökkeş has no harm to anybody. (İzgü, 2007a)
In the “İki Çalışkan Öğrenci” book the father comes up in the last scene who has no
effect on his child and never directed his sibling ever. The father who is satisfied with nothing
becomes proud of his child's diligence.
In the story of “Primo Türk Çocuğu Nasıl Doğdu?”, it is told that Mr. Kenan who is
an engineer who hates Turkish, educated in Paris and married with an Italian woman. Mr.
Kenan is a member of Italian Masonic Lodge and is proud of marrying a woman who is
Italian. Mr. Kenan who lives for years unaware of his nationality changes after the Italian
attack and become aware of his nationality. Because of the war Thessaloniki is not safe
Grazia wants to go İstanbul or Italy. But Kenan doesn't want to. Mr. Kenan's son Primo who
is unacquinted about Turkish meets a student who is named Orhan in the school. Orhan,
Pascha's son, tells the stories and the glories of Turkish History. Primo is affected of him and
realizes his Turkishness. Mr.Kenan orders his wife to become Turkish otherwise they have to
break up and never see each other. When Grazia doesn't accept being Turkish it is asked to
Primo with whom he wants to stay. Primo tells he is Turkish and he will never become an
Italian and he will stay with his father. (Ömer Seyfeddin, 2005: 20)
The following story of “Primo Türk Çocuğu Nasıl Doğdu”, “Primo Türk Çocuğu Nasıl
Öldü” is a story which describes the change in Primo. Grazia doesn't accept being Turkish or
Islamic and divorces his husband and goes back to the Italy. Primo becomes alone but he is
okay with that. He never gets sad about his mother's leaving and leaves his French school and
keeps on his education in Türk Ocağı. He learns Turkish in one month and starts to read
newspapers. His father gives the name of “Oğuz” to him. Primo learns that this name belongs
to a great Turkish man and loves his name. And his purpose is to lead great successes and put
his name in the streets too. He reads the books which develops the Turkish emotion which his
father injected to him. His nationalism gets stronger and he gets disturbed about the foreigner
servants in the house. Mr.Kenan who is very glad about the change in his son becomes very
happy about that and dismisses the servants and then finds Turkish ones. (Ömer Seyfeddin,
2005: 22)

3. THE ABSENCE OF FATHER MODEL
In some children’s book there is no father model. In those books mother is the only person
who takes care of the child. Especially, in the works of pre-school period in which children
education is emphasized there is hardly place given to father model.
Kemalettin Kami Kamu in his poem of “Father” expresses the emotions of a child whose
father martyrizes:
They said: “you have no father!
Land has taken him.
But I see that it is you.
384

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Who sleeps here. (Tekelioğlu, 1960: 38)
In most of Keloğlan’s stories it is remarkable that main character has no father. There is not
any information given about the outgrowth of father. The questions whether father is death or
at war or does military service are not answered. However, a family model without a father
disturbs the child. Child wants to find the answers of their questions (Kocaduru, 2000: 488).
In the story of “Keloğlan’ın Köseye masalı” (Tezel, 2001: 289) the mother of Keloğan want
to show her late husband’s hardworking to Keloğlan as an example. “My son, my bald son,
from whom has this laziness been stick to you? Your father used to struggle to make a living”
(Güney, 1948: 50). Thanks to the words of mother about father, it is understood that father is
hard-working. In the story, father is not given as a model that supports these words.

4. CONCLUSION and DISCUSSIONS
In children’s book, there is no place given to father model. Especially, in the works of preschool period in which children education is emphasized, mother is nearly the only person
who takes care of the child.
In the books where father is given as a protagonist, although father is not much given, the
effect of him on children is very much. It is the father who decides on children lastly. This can
be seen as the reflection of patriarchal family pattern in Turkey to the children’s books. The
duty of calming down fathers who are aggressive and who set their face against their children
is mothers’.
Some of the children feel defenseless without their fathers, they don’t get hungry if their
father is absent.
In children’s books fathers give advices to their children. While children who listen to
advices become happy and successful, children who forget about it become unhappy. In some
works fathers use expressions that children can not understand and they cause children to be
unhappy.
It will be really beneficial for children to represent father models who are real examples for
children in all terms.
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ELĠTHALTERCĠLERE UYGULANAN 6 HAFTALIK YOĞUN PĠRAMĠDAL VE
MAKSĠMAL KUVVET ANTRENMANLARININ KAS ÇEVRESĠ ĠL
E
*
PERFORMANSLARINA ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI
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ÖZET
Elit haltercilerde uygulanan 6 haftalık piramidal ve maksimal kuvvet antrenmanlarının performanslarına
etkilerinin araştırmaktır. Elit düzeyde yarışan 14 halterci gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan
haltercilerden 2 grup oluşturuldu. Birinci grup piramidal antrenman metot (PAG) grubu (n:7). ikinci grup ise
Maksimal Antrenman Grubu (MAG) (n:7) şeklinde oluşturuldu. PAG sırası ile ortalama yaş 22.7± 2.9 yıl. boy
180.7±5.9 cm. vücut ağırlıkları 94.8±21.6 kg.. ve spor yaşları 9.8±3.8 yıl. MAG sırası ile ortalama yaş 23.1± 2.1
yıl. boy 174.2±5.5 cm. vücut ağırlıkları 74.8±16.0 kg.. ve spor yaşları 10±2.5 yıl olarak belirlendi. Araştırmada
çevre ölçümleri ile koparma. silkme. tam squat ve dead lift bir maksimum testleri (1MT) uygulandı. Elit
halterciler 6 hafta. haftada 5 gün. günde 2 saat antrenman uygulandı. Antrenman dönem öncesi sonrası ölçüm ve
test değerleri paired t testi yöntemi ile karşılaştırıldı.Antrenman öncesi MAG grubu ile PAG grubunun
değerlerinin karşılaştırmasında Koparma 1MT değerleri arasında (p<0.05) önemli fark bulunurken antrenman
sonrası PAG grubunun koparma. silkme. squat ve dead lift değerlerinde fark bulunmuştur. PAG ilk ve son çevre
ölçümlerinden (Kol. önkol. uyluk) bölgelerinde (p<0.05) önemli farklılıklar belirlenmiştir.
Elde ettiğimiz verilere dayanarak. elit haltercilere 6 haftalık uygulanan maksimal kuvvet antrenmanlarından daha
ziyade piramidal kuvvet antrenmanlarının etkin olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler; Halter,Piramidal,Maksimal Kuvvet,Antrenman,Koparma, Silkme
OBSERVATION OF EFFECTS OF 6 WEEK LONG INTENSE PYRAMIDAL AND MAXIMAL
STRENGHT TRAINING ON MUSCLE CIRCUMFERENCE AND PERFORMANCE WHICH ARE
IMPLEMENTED ON ELITE WEIGHTLIFTERS
ABSTRACT
This study examines the effects of 6 weeks long intense pyramidal and maximal strength trainings on
performance which are implemented on weightlifters.14 weightlifters competing as elites volunteered for the
study. 2 groups are formed with the weightlifters who participated in the study. First group is Pyramidal Training
Method Group (PAG) and second group is Maximal Training Method Group (MAG). PAG group‟s average age
is 22.7±2.9 years, height is 180.7±5.9 cm, weight is 94.8±21.6 k, and the number of years they have been
involved in sports is 9.8±3.8 years respectively. MAG group‟s average age is 23.1±21.1 years, height is
174.2±5.5 cm, weight is 74.8±16.0 kg and number of years they have been involved in sports is 10±2.5 years
respectively. Clean and jerk, snatch, full squat, dead lift and one maximum tests (1MT) are implemented with
girth in the research. Elite weightlifters were applied a training for 6 weeks, 5 days in a week and 2 hours per a
day. Before and after training period measurements and test values were compared via Paired T test method.
Before the training period, when PAG and MAG groups' test values were compared in terms of snatch, there was
an important difference in 1 maximum test. However, after the training period, there were differences between
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snatch, clean and jerk, squat and dead lift test values of PAG group. There were many important differences
between PAG‟s first and last measurements of circumference in terms of arm, forearm and femur.
According to our final results, Pyramidal Strength Training is more effective than Maximal Strength Training
which was applied on elite weightlifters for 6 weeks
Keywords: Weightlifting,Pyramidal,Maximal,Strength,Training,Snatch,Clean and Jerk

1.GĠRĠġ
Halter insanlar fiziksel güçlerini ispatlamak amacıyla birbirleri arasında yaptıkları güç
gösterileri çok eski zamanlara dayanmaktadır kimin daha güçlü olduğuna karar verebilmek
için yaptıkları gösterilerde taşlar. kayalar ve demir gibi değişik cisimleri kaldırırlardı. Bu
günkü kayıtlara göre ağırlık kaldırma ve güç ispatlama olayı ilk çağlarda vakit geçirme
bakımından oldukça sevilen bir işti. Ayrıca güç geliştirmek için değişik metotlara
başvurulduğu görülmekteydi. Birkaç asırdır ağırlık kaldırmanın tek amacı; cesaret ve
kahramanlığı ortaya koymaktı. Sirklerdeki akrobatların güzel vücutları ve gösterişli
kaldırışları beğenilmekteydi. 19. yy. ikinci yarısında birçok modern spor ortaya çıktı halter
branşı spor olarak canlanmaya başladı. Resmi olarak ilk halter okulu Viyana‟da. Viyana
şampiyonu Wilhelm Türk tarafından kurulmuştu. Türk. Avusturya ‟lı genç erkeklerin düzenli
halter çalışabilmeleri için. 1894 de onlara imkan sağladı. Wilhelm Türk „ ün şampiyonluk
unvanı. onun okulu ve ayrıca Alfred Palavicini „ nın 1880 de100 kg silkme yapması 100 yıl
evvel bile halterin popüler bir spor olduğunu. belirli bir seyirci kitlesinin ilgisini çektiğini
göstermektedir. ( Yazıcı. 1997 )
Halter müsabakalarında kategoriler yani sıkletler vardır bayan ve erkekler vücut ağırlıklarına
göre kurallarda belirtilen kategoriler de yarışmalara katılırlar. Uluslar arası Halter
Federasyonu (IWF)
Yarışmalar da üç yas gurubunu tanır.
1) Yıldızlar: 17 yas altı
2) Gençler: 20 yas altı
3) Büyükler: 20 yas üzeri
Genç erkekler ve büyük erkekler için sekiz (8) kategori. genç bayanlar ve büyük bayanlar için
yedi (7) kategori vardır. IWF kuralları altında organize edilen tüm yarışmalarda aşağıdaki
kategorilerin olması zorunludur. Olimpik halter kategorileri şunlardır: Genç erkek ve büyük
erkekler: 56. 62. 69. 77. 85. 94. 105. +105. Genç bayanlar ve büyük bayanlar ise:
48.53.58.63.69.75.+75 „ dir (Hadi G. 2008)
Halter müsabakalarında sporcular koparma ve silkme olarak iki kategoride yarışır. Koparma
tekniği; bar kollarla yakalandıktan sonra sürekli tek bir hareketle bas üzerine kaldırılmasıdır.
Sporcu barı bas üstünde tam Squat pozisyonunda yakalar ve hakem indir sinyali verene kadar
barla beraber kalkmaya devam eder (Garhammer ve Takano 1992)
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Silkme omuzlama ve atış olarak iki bölümden oluşan klasik bir harekettir (Öztürk 1992).
Halterci ayaklarını birbirine paralel ve üstten bakıldığında ayakuçlarını barın önünde görecek
şekilde. barın altına yerleştirir. Omuzlar. barın üzerine ve biraz öne doğru. sırt düz bir
pozisyonda. dizlerden bükülerek çökmelik duruma gelen sporcu. barı omuz genişliği kadar
veya kendisine uygun bir açıklıkta kavrar. Bacakların ve vücudun doğrulmasını takiben.
dirseklerin öne doğru çevrilmesiyle bar. omuzların üzerinde bloke edilir. Ayağa kalkılarak atış
için uygun bir pozisyona girilir. Dizlerden ani bir esnetme ile bara uygulanan şiddet sonucu.
yukarı doğru hareket kazanan barın altına bacaklar makas pozisyonuna getirilerek girilir.
Kollarında gerilmesiyle. bar bas üzerinde kol uzunluğu kadar bir mesafede bloke edilir.
Bacakların doğrulmasıyla ayaklar yan yana getirilerek. sabit bir durulsa hareket bitirilir.
(Yazıcı 1997).
Süresel olarak değerlendirildiğinde. bir dakika ve altında süren tüm aktivitelerde etkin olan
enerji oluşum şekli anaerobik enerji oluşumudur. Örneklemek gerekirse 100 m. 200 m 400
m. uzun atlama. yüksek atlama. sırıkla yüksek atlama. gülle atma. 50 m ve 100 metre yüzme.
bisiklet pist yarışları. cirit atma. disk atma. çekiç atma. halter. kayakta slalom ve iniş yarışları
v. b gibi spor dalları da etkin olarak kullanılan enerji oluşumu anaerobiktir.(Muratlı.S.1992)
Aneorobik enerji oluşumu organizmanın oksijensiz enerji oluşum sistemidir. İki bölümü
vardır: ATP-CP‟li sistem (alaksit) ve laktik asitli sistem (laktasit). Tüm fiziksel aktiviteler
sırasında önce kas hücresi içinde bulunan hazır ATP (adenozintrifosfat) devreye girer. Daha
sonra eğer ortamda yeterli oksijen yoksa enerji verici maddeler oksijensiz olarak yakılırlar.
Bu işlem sonunda laktik asit (süt asidi) adı verilen bir yan ürün ortaya çıkar. İşte bu sisteme
de laktik asitli sistem de laktik asitli sistem denir. (Fox.L.Edward-1984)
Halter antrenmanlarında kullanılan antrenman metotları vardır bunlar; Maksimal Metot.
Dalgasal Metot. Seri Metodu ve Piramidal Metottur.
Dalgasal antrenman metoduna. dalgasal olarak yükselen ve alçalan uygulama
sayısında yüklenme sabit kalır. Örneğin: 70 kg yükleme ile 1 + 2 + 3 + 4 + 5 tekrar
sayılarında hareket uygulanır ve daha sonra 5 + 4 + 3 + 2 + 1 tekrar sayısı şeklinde
yapılır.(.G.Gürbüzoğulları 2010)
Seri antrenman metodu kuvvet çalışmalarında uygulanan bir metottur. Özellikle çabuk
kuvvet ve kuvvette devamlılık çalışmalarında kullanılabilir. Temel ilke olarak yüklenme ve
alıştırmaların uygulama sayısı sabit kalır. Örneğin. % 40 yükleme ile 8 tekrar ve 5 seri yapılır.
Daha sonra yine % 50 ile 8 tekrar 5 seri yapılır. .(.G.Gürbüzoğulları 2010)
Maksimal metot. Hollmann ve Hettinger (1980)'e göre bir dirençle karşı karşıya kalan
kasların kasılabilme ya da bu direnç karşısında belirli bir ölçüde dayanabilme yeteneği olarak
tanımlanabilir. İstemli olarak bir kasın ya da kas grubunun bir dirence karşı bir kez kasılarak
ürettiği maksimum kasılma gücü olarak açıklamıştır.
Piramidal antrenman metodunda ise sporcunun maksimal kuvveti. çabuk kuvveti ve kuvvette
devamlılığı geliştirilir. Çalışma öncesi sporcunun maksimal kuvveti belirlenir ve yüklemenin
yoğunluğu buna göre ayarlanır. Çabuk kuvvet ve kuvvette devamlılık çalışmaları da aynı
metoda göre. ancak tekrar sayısı ve yüklenme yoğunluğu değiştirilerek yapılır. (Yazıcı 1997)
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Yöntemin en belirgin özelliği. her basamakta artan dış dirence karşılık tekrar sayısındaki
azalmadır. Dinlenme aralıkları ise yönteme göre değişir. Uzun bir dinlenme aralığı verilerek
farklı hedefler içeren ikinci. üçüncü dördüncü piramitler kullanılabilir. Aşamalı olarak artan
kuvvet yüklenme yöntemidir. Uygulama sırasında patlayıcı hareket uygulanmasında amaç
çabuk-patlayıcı kuvveti geliştirmek iken daha yavaş uygulamalar kas hipertrofisini uyarır.
Uygulamalarda artan yük yerine geriye eksilen yük biçimi de yapılabilir fakat bu durumda
tekrar sayısı geriye doğru artar. Çeşidi varyasyonlar uygulanabilir. Antrenman başarısı için
belirleyici olan optimal yükün. tekrar ve serilerin sayısı ile dinlenme zamanının doğru
saptanmasıdır. Piramit antrenmanı uygulamasında olanak var ise zirvede %100 yerine % 105
yüklenmeye girmek daha faydalıdır. (Dündar. 2002)
Bu çalışmada halter hakkındaki ilgili yazın taranmış. yukarıda bahsedilmiş olan antrenman
metotlarından piramidal yöntem 7 kişilik deney grubuna uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı
deney ve kontrol grubu üzerine yapılan bu antrenmanın verimliliğini tespit etmektir.

2.MATERYAL VE METOT
Bu çalışmaya yaş ortalaması 22.93 olan (Ss±2.50) 7 si kontrol 7 si deney olmak üzere 14 tane
gönüllü halter sporcusu katılmıştır. Çalışmalar Süleyman Demirel Üniversitesi halter
salonunda yapılmıştır. Çalışmada kullanılan antrenman metotları deney grubu için piramidal
antrenman metotları. kontrol grubu için maksimal kuvvet antrenman metotları uygulanmıştır.
Piramidal metot için haftanın beş günü. günde beş yüklenme yapılmış ve bu yüklenmeler
halter temel teknikler olan koparma ve silkme ile yardımcı teknikler olan squat ve çekiş
hareketlerinde uygulanmıştır. Piramidal metot antrenman programı aşağıdaki Tablo 1.de
sunulmuştur.
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Tablo 1. Piramidal Antrenman Programı

Gün Teknikler 1.Yüklenme

2.Yüklenme

3.Yüklenme

4.Yüklenme

5.Yüklenme

PAZARTESĠ

Koparma
Silkme
Squat

%100
%80
5 %90 3 Tekrar
Tekrar
Tekrar 1 Set 1 Set
Set

1
%90 3 Tekrar %80 5 Tekrar
1
1 Set
1 Set

%100
%80
5 %90 3 Tekrar
Tekrar
Tekrar 1 Set 1 Set
Set

1
%90 3 Tekrar %80 5 Tekrar
1
1 Set
1 Set

%100
%80
5 %90 3 Tekrar
Tekrar
Tekrar 1 Set 1 Set
Set

1
%90 3 Tekrar %80 5 Tekrar
1
1 Set
1 Set

Çekiş

Koparma
Silkme
SALI

Squat
Çekiş

ÇARġAMBA

Koparma
Silkme
Squat
Çekiş

Tatil

Tatil

Tatil

Tatil

Tatil

Tatil

Koparma

CUMA

Silkme
Squat

%100
%80
5 %90 3 Tekrar
Tekrar
Tekrar 1 Set 1 Set
Set

1
%90 3 Tekrar %80 5 Tekrar
1
1 Set
1 Set

Çekiş
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CUMARTESĠ

Koparma
Silkme
Squat

%100
%80
5 %90 3 Tekrar
Tekrar
Tekrar 1 Set 1 Set
Set

1
%90 3 Tekrar %80 5 Tekrar
1
1 Set
1 Set

Çekiş

Maksimal kuvvet metodu için haftanın beş günü. günde üç yüklenme yapılmış ve bu
yüklenmeler halter temel teknikler olan koparma ve silkme ile yardımcı teknikler olan squat
ve çekiş hareketlerinde uygulanmıştır. Piramidal metot antrenman programı aşağıdaki Tablo
2.de sunulmuştur.

Tablo 2. Halter Maksimal Kuvvet Antrenmanı Programı

Grup
2

Maksimal
Yöntem

1.Yüklenme

2.Yüklenme

3.Yüklenme

%85 2-3 tekrar 2 set

%90 2 tekrar 2 set

%95 1 tekrar 2 set

%80 2-3 tekrar 2 set

%85 2 tekrar 2 set

%90 1 tekrar 2 set

%85 2-3 tekrar 2 set

%90 2 tekrar 2 set

%95 1 tekrar 2 set

Koparma

Pazartesi

Silkme
Squat
Çekiş

Koparma
Silkme

Saslı

Çekiş

ÇarĢamb
a

Squat

Koparma
Silkme
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Squat
Çekiş

Koparma
Silkme
Cuma

Squat

%80 2-3 tekrar 2 set

%85 2 tekrar 2 set

%90 1 tekrar 2 set

%85 2-3 tekrar 2 set

%90 2 tekrar 2 set

%95 1 tekrar 2 set

çekiş

Koparma
Cumartesi

Silkme
Squat
Çekiş

Çalışma toplamda 6 hafta sürmüş olup 6 haftanın başında ilk ölçüm (ön ölçüm). sonunda son
ölçüm alınarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler. SPSS 17.0 Paket programında analiz
edilmiş olup ikili karşımalaştırmalar için T-testi ile çoklu karşılaştırmalar için One-way
Anova testi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.

3.BULGULAR
Yapılan araştırmadan elde edilen veriler. uygun testler kullanılarak tablolaştırılmıştır.
Sporcuların yaptıkları antrenman metotlarına bağlı olarak ana ve yardımcı tekniklerdeki
maximal değerlerinin ilk ve son ölçüm sonuçları aşağıdaki Tablo 3.de sunulmuştur.
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Tablo 3. Ana ve Yardımcı Tekniklerdeki Maximal Değerlerin Ġlk ve Son Ölçüm
Sonuçları
Antrenman Metotları

Teknikler
Koparma
Ölçüm

İlk

Koparma
Ölçüm

Son

Silkme İlk Ölçüm
Maksimal
Metodu

Antrenman Silkme
Ölçüm

Son

Ortalama

7

87.57 ±13.402

7

90.00 ±12.910

7

105.00 ±20.075

7

T
P
Puanı
0.04*
2.563

0.22
106.00 ±20.298 1.382

Squat İlk Ölçüm

7

Squat Son Ölçüm

7

140.71 ±33.964 0.20
142.86 ±33.148 1.441

Çekiş İlk Ölçüm

7

141.30 ±33.381

Çekiş Son Ölçüm

7

141.30 ±33.381

Koparma
Ölçüm

İlk

7

110.00 ±7.071

Koparma
Ölçüm

Son

7

117.86 ±9.924

7

136.43 ±12.150

Silkme İlk Ölçüm
Piramidal
Metodu

N

Antrenman Silkme
Ölçüm

Son

7

Squat İlk Ölçüm

7

Squat Son Ölçüm

7

Çekiş İlk Ölçüm

7

Çekiş Son Ölçüm

7

1.00

0.001*
4.632

0.001*
145.00 ±12.247 9.295
182.86 ±19.760 0.02*
194.29 ±18.127 3.361
172.14 ±21.575 0.01*
180.71 ±20.702 3.618

*p<0.05
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Tablo 3.de görüldüğü gibi Maksimal Antrenman Metodu koparma tekniği ilk ölçümü (87.57
kg) ve son ölçümü (90.00 kg ) ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit
edilmiştir (p<0.05). Buna karşın diğer teknikler olan Silkme. Squat ve Çekiş ilk ile son
ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilememiştir (p>0.05). Piramidal
Antrenman Metodunda ise koparma ilk ölçümü (110.00 kg) ve son ölçümü (117.86 kg)
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. (p<0.05). Bununla
birlikte Silkme. Squat. Çekiş ilk ve son ölçümleri arasında da istatistiksel olarak fark tespit
edilmiştir. (p<0.05). Genel olarak Maksimal antrenman metodu ile Piramidal antrenman
metodu ortalamalarına baktığımızda maksimal metot da koparma ilk ve son ölçüm arasında 3
kg fark tespit edilmiştir ancak. piramidal antrenman metodunda koparma ilk ölçüm ile son
ölçüm arasında 7 kg fark tespit edilmiştir. Buna ilişkin. Maksimal antrenman metodunda
uygulanan diğer Silkme. Squat. Çekiş teknikleri. piramidal antrenman metodundaki
uygulanan diğer Silkme. Squat. Çekiş teknikleri arasındaki ortalama da bulunan kg
değerlerinden daha düşüktür. Uygulama yapılan piramidal antrenman metodu ile Maksimal
antrenman metodu arasında karşılaştırma yaptığımızda. istatistiksel olarak veri sonuçlarına
baktığımızda piramidal antrenman metodunda daha çok fark tespit edilmiştir.
Yapılan araştırmadan elde edilen veriler. uygun testler kullanılarak tablolaştırılmıştır.
Sporcuların Bel. Kalça. Omuz genişlikleri ve esneklik özellikleri yapılan ilk ve son ölçüm
sonuçları aşağıdaki Tablo 4.de sunulmuştur.

Tablo 4. Bel. Kalça. Omuz ve Esneklik Özellikleri Ġlk ve Son Ölçüm Sonuçları

Özellikler

Antrenman Metotları Teknikler N Ortalama
Maksimal

OMUZ
Piramidal

Maksimal
BEL
Piramidal

KALÇA

Maksimal

İlk Ölçüm

T Puanı P

7 84.00 ±10.488

1

Son Ölçüm 7 83.57 ±9.607
İlk Ölçüm

7 98.00 ±17.521

Son Ölçüm 7 97.43 ±17.252
İlk Ölçüm

7 29.29 ±7.432

Son Ölçüm 7 29.43 ±7.277
İlk Ölçüm

7 27.29 ±8.381

Son Ölçüm 7 28.29 ±7.804
İlk Ölçüm

7 98.57 ±9.325

Son Ölçüm 7 98.29 ±8.751

-2.29

0.06

1

0.36

1.19

0.28

1

0.36
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Piramidal

Maksimal
ESNEKLİK
Piramidal

Maksimal
KİLO
Piramidal

İlk Ölçüm

7 109.00 ±10.231

Son Ölçüm 7 109.57 ±9.537
İlk Ölçüm

7 119.86a ±8.707

Son Ölçüm 7 119.86a ±8.707
İlk Ölçüm

7 125.29 ±9.142

Son Ölçüm 7 126.29 ± 8.577
İlk Ölçüm

7 75.57± 16.41

Son Ölçüm 7 74.86± 16.06
İlk Ölçüm

7 96.86± 21.54

Son Ölçüm 7 98.71± 19.23

-1.19

0.28

-1

0.36

-2.29

0.06

0.92

0.39

-1.84

0.12

Tablo 4 de görüldüğü gibi Maksimal antrenman metodu uygulayan grubun Bel. çevre ölçümü
ilk ölçüm (84.00 cm ) son ölçüm (83.57 cm) ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark
tespit edilememiştir. (P>0.05). Piramidal antrenman metodu uygulayan grubun Bel çevre
ölçümü ilk ölçüm (98.00 cm) son ölçüm(97.43) ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark
tespit edilememiştir. (p>0.05). Bununla birlikte ölçülen kalça omuz çevre genişlikleri ve
esneklik özellikleri arasında da istatistiksel olarak fark tespit edilememiştir. (p>0.05). Ancak
kilo ilk ve son ölçümlerinde anlamlı fark olmamasına rağmen ortalamalarına bakıldığında ilk
ve son ölçüm arasında artış vardır gözlemlenmiştir.
Yapılan araştırmadan elde edilen veriler. uygun testler kullanılarak tablolaştırılmıştır.
Sporcuların göğüs inspirasyon. göğüs ekspirasyon ve göğüs normal çevre genişliği ilk ve son
ölçüm sonuçları aşağıdaki Tablo 5 te sunulmuştur
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Tablo 5. Göğüs Ġnspirasyon. Göğüs Ekspirasyon ve Göğüs Normal GeniĢlik Ġlk ve Son
Ölçüm Sonuçları

Özellikler

Antrenman Metotları Teknikler N Ortalama
Maksimal

Göğüs İnspirasyon
Piramidal

Maksimal
Göğüs
Ekspirasyon
Piramidal

Maksimal
Göğüs Normal
Piramidal

İlk Ölçüm

T Puanı P

7 103.57a ±9.693

1.00

Son Ölçüm 7 103.57a ±9.693
İlk Ölçüm

7 111.43 ±11.970

Son Ölçüm 7 112.29 ±11.485
İlk Ölçüm

-3.286

7 94.71a ±8.864

1.00

a

Son Ölçüm 7 94.71 ±8.864
İlk Ölçüm

7 104.00 ±11.719

Son Ölçüm 7 104.86 ±11.187
İlk Ölçüm

-3.286

7 99.14a ±8.355

7 108.86 ±13.680

Son Ölçüm 7 108.71 ±11.686

0.02*

1.00

Son Ölçüm 7 99.14a ±8.355
İlk Ölçüm

0.02*

.162

0.88

*P<0.05

Tablo 5‟de görüldüğü gibi Maksimal antrenman metodu uygulayan grubun göğüs inspirasyon
ilk ölçümü (103.53 cm) son ölçümü (103.53 cm) ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark
tespit edilememiştir (P>0.05). Bununla birlikte diğer ölçümler olan Göğüs ekspirasyon ve
göğüs normal genişlik ölçümleri ortalamaları arasında da istatistiksel olarak fark tespit
edilememiştir. Piramidal antrenman metodu uygulayan gurubun ise göğüs inspirasyon ilk
ölçümü (111.43 cm) son ölçümü (112.29 cm) ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark
tespit edilmiştir. (p<0.05). Bununla birlikte diğer ölçümler olan Göğüs ekspirasyon ve göğüs
normal genişlik ölçümleri ortalamaları arasında da istatistiksel olarak fark tespit edilmiştir.
(p<0.05).
Yapılan araştırmadan elde edilen veriler. uygun testler kullanılarak tablolaştırılmıştır.
Sporcuların sağ.sol biceps ve ön kol çevre genişliği ilk ve son ölçümleri Tablo 6 da
sunulmuştur.
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Tablo 6. Sağ. Sol Biceps ve Ön Kol Çevre GeniĢliği Ġlkve Son Ölçüm Sonuçları

Özellikler

Antrenman Metotları Teknikler N Ortalama
Maksimal

Sağ Biceps Normal
Piramidal

Maksimal
Sağ
Fleksiyon

Biceps
Piramidal

Maksimal
Sağ ön kol normal
Piramidal

Maksimal
Sağ ön kol sıkmış
Piramidal

Maksimal
Sol biceps normal
Piramidal

Sol biceps fleksiyon Maksimal

İlk Ölçüm

7 31.00 ±3.317

Son Ölçüm 7 31.14 ±3.237
İlk Ölçüm

7 33.57 ±3.645

Son Ölçüm 7 34.29 ±3.200
İlk Ölçüm

7 35.29 ±4.192

Son Ölçüm 7 35.43 ±4.077
İlk Ölçüm

7 38.57 ±4.315

Son Ölçüm 7 39.14 ±4.059
İlk Ölçüm

7 28.00 ±2.582

Son Ölçüm 7 28.14 ±2.610
İlk Ölçüm

7 29.71 ±1.604

Son Ölçüm 7 30.43 ±1.272
İlk Ölçüm

T Puanı P
-1.00

0.36

-3.87

0.01*

-1.00

0.36

-2.83

0.03*

-1.00

0.36

-3.87

0.01*

7 31.71a ±4.309

1.00

Son Ölçüm 7 31.71a ±4.309
İlk Ölçüm

7 32.71 ±1.704

Son Ölçüm 7 33.43 ±1.397
İlk Ölçüm

7 30.29 ±3.904

Son Ölçüm 7 30.57 ±3.780
İlk Ölçüm

7 33.57 ±4.504

Son Ölçüm 7 34.14 ±4.100
İlk Ölçüm

7 34.71 ±3.988

Son Ölçüm 7 34.86 ±3.891

-3.87

0.01*

-1.55

0.17

-2.83

0.03*

-1.00

0.36
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Piramidal

Maksimal
Sol ön kol normal
Piramidal

Maksimal
Sol ön kol sıkmış
Piramidal

İlk Ölçüm

7 37.86 ±4.634

Son Ölçüm 7 38.43 ±4.158
İlk Ölçüm

7 27.86 ±2.410

Son Ölçüm 7 28.00 ±2.380
İlk Ölçüm

7 30.14 ±1.676

Son Ölçüm 7 30.71 ±1.496
İlk Ölçüm

7 31.29 ±4.386

Son Ölçüm 7 31.43 ±4.315
İlk Ölçüm

7 32.86 ±1.952

Son Ölçüm 7 33.29 ±1.704

-2.83

0.03*

-1.00

0.36

-2.83

0.03*

-1.00

0.36

-2.12

0.08

* P<0.05

Tablo 6 da görüldüğü gibi Maksimal Antrenman Motodu uygulayan grubun sağ biceps
normal çevre genişlik ilk ölçümü (31.00 cm) son ölçümü (31.14 cm ) ortalamaları arasında
istatistiksel olarak fark tespit edilememiştir. (p>0.05). Bununla birlikte diğer genişlik
ölçümleri olan Sağ Biceps Fleksiyon. Sağ Ön Kol Normal. Sağ Ön Kol Sıkmış. Sol Biceps
Normal. Sol Biceps Fleksiyon. Sol Ön Kol Normal. Sol Ön Kol Sıkmış çevre genişlik ilk ve
son ölçümleri ortalamaları arasında da fark tespit edilememiştir. (p>0.05). Piramil Antrenman
Metodu uygulayan grubun ise Sağ Biceps Normal çevre genişlik ilk ölçümü (33.57 cm) son
ölçümü (31.14 cm) ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark tespit edilmiştir. (p<0.05).
Bununla birlikte diğer genişlik ölçümleri olan Sağ Biceps Fleksiyon. Sağ Ön Kol Normal. Sağ
Ön Kol Sıkmış. Sol Biceps Normal. Sol Biceps Fleksiyon. Sol Ön Kol Normal. Sol Ön Kol
Sıkmış çevre genişlik ilk ve son ölçümleri ortalamaları arasında da fark tespit edilmiştir.
(p<0.05).
Yapılan araştırmadan elde edilen veriler. uygun testler kullanılarak tablolaştırılmıştır.
Sporcuların uyluk ve calf çevre genişlik ilk ve son ölçümleri Tablo 7 de verilmiştir.
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Tablo 7. Sporcuların Uyluk ve Calf GeniĢlik Ġlk ve Son Ölçüm Sonuçları
Özellikler

Antrenman Metotları Teknikler N Ortalama
Maksimal

Sağ Calf Normal
Piramidal

Maksimal
Sağ Calf Sıkmış
Piramidal

Maksimal
Sağ Uyluk Normal
Piramidal

Maksimal
Sağ Uyluk Sıkmış
Piramidal

Maksimal
Sol Calf Normal
Piramidal

Maksimal
Sol Calf Sıkmış
Piramidal

İlk Ölçüm

T Puanı P

7 36.57a ±2.149

1.00

Son Ölçüm 7 36.57a ±2.149
İlk Ölçüm

7 41.00 ±3.697

Son Ölçüm 7 40.86 ±4.100
İlk Ölçüm

7 37.71 ±1.890

Son Ölçüm 7 37.86 ±2.116
İlk Ölçüm

7 42.00 ±3.697

Son Ölçüm 7 42.29 ±3.352
İlk Ölçüm

0.42

0.69

-1.00

0.36

-1.55

0.17

7 57.14a ±4.670

1.00

Son Ölçüm 7 57.14a ±4.670
İlk Ölçüm

7 66.71 ±7.521

Son Ölçüm 7 68.14 ±7.537
İlk Ölçüm

7 58.43 ±4.650

Son Ölçüm 7 58.57 ±4.614
İlk Ölçüm

7 63.86 ±15.214

Son Ölçüm 7 69.14 ±7.403
İlk Ölçüm

-4.80

0.00*

-1.00

0.36

-1.23

0.26

7 36.71a ±1.976

1.00

Son Ölçüm 7 36.71a ±1.976
İlk Ölçüm

7 40.86 ±3.716

Son Ölçüm 7 41.14 ±3.388
İlk Ölçüm

-1.55

7 37.86a ±1.773

1.00

Son Ölçüm 7 37.86a ±1.773
İlk Ölçüm

7 41.86 ±3.716

Son Ölçüm 7 42.14 ±3.388

0.17

-1.55

0.17

400

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Maksimal
Sol Uyluk Normal
Piramidal

Maksimal
Sol Uyluk Sıkmış
Piramidal

İlk Ölçüm

7 57.00a ±4.619

1.00

Son Ölçüm 7 57.00a ±4.619
İlk Ölçüm

7 65.86 ±7.058

Son Ölçüm 7 66.86 ±6.568
İlk Ölçüm

-3.24

7 58.43a ±4.504

1.00

Son Ölçüm 7 58.43a ±4.504
İlk Ölçüm

7 67.43 ±7.458

Son Ölçüm 7 68.43 ±6.973

0.02*

-3.24

0.02*

*P<0.05
Tablo 7 de görüldüğü gibi Maksimal Antrenman Metodu uygulayan grubun Sağ Cal Normal
çevre genişlik ilk ölçümü (36.57 cm) son ölçümü (36.57 cm) ortalamaları arasında istatistiksel
olarak fark elde edilememiştir.(p>0.05). Bununla birlikte diğer çevre genişlikleri olan. Sağ
Calf Sıkmış. Sağ uyluk Normal. Sağ Uyluk Sıkmış. Sol Calf Normal. Sol Calf Sıkmış. Sol
Uyluk Normal. Sol Uyluk Sıkmış ortalamalarında çevre genişlik ilk ve son ölçümleri arasında
istatistiksel olarak fark elde edilememiştir. (p>0.05). Piramidal antrenman metodu uygulayan
grubun ise Sağ Calf Normal çevre genişlik ilk ölçümü (41.00 cm) son ölçümü (40.86 cm)
ortalamaları arasında fark tespit edilememiştir. (p>0.05). Bununla birlikte. Sağ Calf Sıkmış.
Sağ Uyluk Sıkmış. Sol Calf Normal. Sol Calf Sıkmış çevre genişliği ortalamaları arasında da
istatistiksel olarak fark tespit edilememiştir. (p>0.05). Buna karşın diğer çevre genişlikleri
olan. Sağ uyluk Normal. Sol Uyluk Normal. Sol Uyluk Sıkmış ilk ve son ölçümleri arasında
fark istatistiksel olarak tespit edilmiştir. ( p<0.05).

4.TARTIġMA ve SONUÇ
Elde edilen Koparma. Silkme. Squat. Çekiş maksimal ilk ve son ölçümlerinde piramidal
metodu uygulayan sporcuların ilk ve son koparma. silkme. Squat. çekiş maksimallerinde
ortalamalarına bakıldığında anlamlı fark tespit edilmiştir. Cinel Y. ve ark. (2005) yapmış
olduğu voleybolcularda maksimal kuvvet gelişimi için uygulanacak antrenman proğramı
seçiminde piramidal yüklenme yöntemi ve tekrar yüklenme yönteminin karşılaştırılması adlı
çalışmalarında piramidal yüklenme yöntemi bizim çalışmamızda olduğu gibi voleybolcular
üzerinde denenmiş ve etkisinin seçilmiş ekleme yönelik kısa vadeli kas kuvvetini arttırmada
fark gösterdiği tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızla paralellik gösteren bu çalışmada bizde de
yapılan piramidal yüklenmeye dayalı haltercilerde yapılan antrenmanların maksimal kuvvet
antrenmanlarından daha etkili olduğu tespit edilmiştir.
Elde edilen çevre ölçümlerinde omuz. kalça. bel. esneklik özelliklerinde anlamlı fark tespit
edilememiştir. Bu çalışmamıza ilişkin Akkuş H. (1994) yapmış olduğu “Elit Haltercilerin
Antropometrik Özellikleri. Biyomotor Yetenekleri. Fizyolojik Özellikleri Ve Başarıları
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Arasındaki İlişkilerin Araştırılması” adlı doktora tezindeki çalışmasıyla paralellik
göstermemektedir.
Yapılmış olan diğer çevre ölçümlerinde piramidal metot uygulayan grubun göğüs inspirasyon
ve göğüs eksprasyon ilk ve son ölçümlerinde ortalamalarına bakıldığında istatistiksel olarak
anlamlı fark tespit edilmiştir. Sporcuların kilo ilk ve son ölçümleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olmamasına rağmen piramidal antrenman programı uygulayan grubun
ortalamaları göz önünde bulundurulursa arasındaki artış bu sebep ile açıklanabilir. Sporcuların
kilo artışını da göz önünde bulundurduğumuzdan kas kitlesi artışı söz konusudur. Akkuş H.
(1994) yapmış olduğu çalışmalarında sporcuların göğüs çevresi ölçümlerinde kilo artışına
bağlı kas kitlesinin de arttığı tespit edilmiş ve bizim yapmış olduğumuz çalışma ile paralellik
göstermektedir.
Yapılmış olan diğer üst ekstremite ve alt ekstremite ölçümlerine bakıldığında piramidal
gruptaki bazı bölgelerdeki artış da göz önünde bulundurulursa bunun sebebi sporculardaki kas
gelişiminin yanı sıra kasların hipertrofiye uğradığı görülmektedir. Yazıcı Ç. (1997) halter
temel ağırlık çalışmaları ve güç geliştirme kitabında da belirttiği üzere uzun süre yapılan
antrenmanlarda (5 aylık) yavaş kasılan kaslar (kırmızı lifler). liflerin aynı şekilde kuvvet
antrenmanı (3 aylık) hızlı kasılan kaslar (beyaz lifler). liflerde sayısal bir değişikliğe neden
olmamaktadır. Ancak kuvvet eğitimi çok iyi bilinen hipertrofiye neden olmaktadır. Buna
ilişkin bu çalışma bizim çalışmamız ile paralellik göstermektedir.
Sonuç olarak. haltercilere uygulanan maksimal antrenman metodu ile piramidal antrenman
metotları kıyaslanmış ve piramidal antrenman metodunun; koparma. silkme ana tekniklerinde
ayrıca yardımcı teknikler olan squat ve çekiş tekniklerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir.
Bunun yanı sıra her iki antrenman metodunun karşılaştırılmasında esneklik ve çevre
ölçümlerinde de piramidal antrenman metodunun genel anlamda daha etkili olduğu
gözlemlenmiştir.
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TÜRKÜLERDE FELEK KAVRAMI*
Özet

Yavuz ŞEN**

Türk halk müziğinin formlarından biri olan türküler, halkın yaşantısında coşku, sevinç, hüzün, keder, gibi
duygularını doğal, içten bir şekilde saz ve söze aktardıkları eserlerdir. Halkın kültürel yaşantısında müzik ayrı bir
yere sahiptir. Halk türküleri yüzyılları aşarak, halkın beğeni süzgecinden geçerek, kulaktan kulağa aktarılarak
yaşatılmaya devam etmektedir. Türk Halk Müziğinin temel formlarından olan türkülerde söz, ezgiye eşlik eder.
Belirli bir anlam ifade eden sözler, ezgiye karakter kazandıran bir özellik göstermektedir. Türkülerde çeşitli
konular saz ve söze dökülebildiği gibi halkın kendince anlam yüklediği kavramlarda yer alabilmektedir. Bu
araştırmada türkülerde felek kavramı; halkın kültüründe, yaşantısında bu kavramın hangi anlamları yansıttığı,
ifade ettiği ele alınmaktadır. Çalışma alanını Türk Halk Müziği TRT repertuvarında ulaşılabilen 4616 eser
içerisinde felek kelimesinin geçtiği 117 türkü oluşturmaktadır. Araştırmada belgesel tarama ve literatür tarama
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı, türkülerin konularını halk bilimi, felsefe alanlarının bakış açısıyla
ele almak ve halk kültürünün zengin ifade biçimlerini, bilimsel bir inceleme doğrultusunda ortaya çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkü, Felek Kavramı, Türk Halk Müziği, Halk Kültürü, Halk Bilimi.
Abstract

THE CONCEPT OF FATE IN BALLADS

Ballad is one of the forms of Turkish folk music, putting the joy, fervour, sadness, grief and such emotions of the
people in sincere and natural expressions accompanied by saz. Music has its peculiar place in the cultural life of
the folk. Folk ballads have passed through the public taste for centuries and survived into the present through
transfer from ear to ear. Lyric accompanies melody in the ballads. Expressing a given meaning, the lyrics of
ballads add a character to the melody. Just as various subjects could be put into lyrics and saz in ballads, some
concepts that people load with meanings of their own take place in them. This study is thus designed to probe
into the underlying meanings and associations of the concept „felek‟ (fate) in folk culture and life. The field of
the study consists of 117 ballads containing the word „felek‟, among the 4616 works available in TRT (Turkey
Radio Television) repertoire of Turkish Folk Music. Documentary review and literature review methods were
used in the study. The purpose of the study is to examine the subjects of ballads from the viewpoints of folklore
and philosophy, and to reveal the rich expression styles of the folk culture from a scientific perspective.
Keywords: Ballad, Fate, Turkish Folk Music, Folk Culture, Folklore.

Giriş
“Halk müziği, halkın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan, halk içinde her zaman var
olan halk sanatçıları tarafından yakılmış, bestelenmiş, değişimler ve yoğrulmalarla dilden
dile, telden tele, kulaktan kulağa yayılarak geçmişten günümüze ulaşmış geleneksel müziktir.
Bir ulusun özüne özgü ulusal müziği halk müziğidir” (Büyükyıldız, 2009: 89).
Türkiye‟de THM üzerine çeşitli görüşlere dayalı olarak birçok tanım yapılmıştır. Türk
Halk Müziği‟ne ilişkin tanımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
*

Bu çalışma, 19-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve
Toplum Bilimleri, IBAD (1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences,
İspanya/ Madrid) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
**
Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, Türkiye/Erzurum,
yavuzsen@atauni.edu.tr
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a) “Halil Bedii Yönetken‟e göre; Türk halk müziği folklorik, anonim bir karakter
taşır, yaratıcıları belli değildir. Türk köylüsünün, Türk aşiretlerinin, Türk âşıklarının,
ozanlarının ortak halk ürünleridir” (Akt. Hoşsu, 1997: 5).
b) “Muzaffer Sarısözen‟e göre; Halkın sahibini bilmeden çalıp söylediği ezgilere halk
musikisi denir” (Akt. Emnalar, 1998: 25).
“Dünyanın başka bir coğrafyasından İngiliz, Breniers‟e göre halk müziği; halkın
müşterek malı olan, en sade, düz ve yalın ezgilerdir” (Akt. Emnalar, 1998: 25).
Geleneksel Türk halk müziği incelendiğinde uzun havalar ve kırık havalar olmak üzere
iki ana gruptan oluştuğu görülmektedir. Konumuz itibariyle, kırık havanın tanımına kısaca
değinecek olursak; belli bir usûlle ve ölçülü olarak seslendirilen yörelere göre çeşitli söyleme
özellikleri bulunan sözlü ya da çalgısal olabilen havalara denilir. Bu havalar hemen her
yöreye göre değişik özellikler gösteren ve sık rastlanan bir türdür (Hoşsu, 1997: 12-13).
Türkünün Tanımı
“Halk şiirinde, hece ölçüsüyle yazılan, genellikle bağlantılı (nakaratlı), bireyin ya da
toplumun acılarını, sevinçlerini vb. dile getiren, kendine özgü bir ezgiyle söylenen uyaklı bir
biçimdir” (Sözer, 2012: 246). Yapılan bu çalışmada Felek kavramı incelendiğinden dolayı
kırık havaların sözlü olanları, yani türküler ele alınmıştır.
Türkü teriminin Türk sözcüğünden kaynaklandığına ilişkin tanıma örnek verecek
olursak; “Türkü teriminin Türk kelimesinden geldiği ve bu kelimenin sonuna nispet eki
eklenerek Türkî’nin elde edildiği, sonradan da türkü adının, Farsça türkî şeklinde kullanılan
kelimenin, Türkçe söylenişe uydurulmasından oluştuğu Türk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi‟nde belirtilmektedir” (Yakıcı, 2007: 34).
Türküler, Türk toplumunun geleneği, düşünce biçimi, inanışları, kısaca yaşamı
hakkında bilgiler sunan zengin bir kaynaktır. Türküler konu bakımından ele alındığında
türkülerde aşk, ayrılık, hasret, gurbet, özlem, neşe, vatan sevgisi gibi çeşitli duygular
işlenmektedir.
Türküler birçok yönden sınıflandırılmaktadır. Türkülerin yapılarına göre, konularına
göre ve ezgisel yapılarına göre sınıflandırmalar yapılmıştır. Türküler konularına göre
sınıflandırıldığında; Doğa türküleri, Aşk türküleri, Yiğitlik türküleri, Askerlik türküleri,
Yiyecek türküleri, Hayvanlar ile ilgili türküler, Olay türküleri, Bitki ve çiçeklerle ilgili
türküler, Satıcı türküleri, Ekin türküleri, Ramazan davulcusu türküleri, Tören türküleri, Kişiler
üzerine söylenmiş türküler, Keder, dert ve hastalık türküleri, Gurbet ve hasret türküleri,
Meslek ve iş türküleri, Eşkıya türküleri, Ölüm türküleri, Ninniler ve çocuk türküleri,
Hapishane türküleri, Mizahi türküler, Yergi türküleri, Öğretici ve öğüt verici türkülerden
oluşmaktadır. Konularına göre sınıflandırılan türkülerden, tören türküleri de kendi aralarında
sınıflandırılmıştır. Bu türler ise; Düğün türküleri, Kına türküleri, Baş öğme/Duvak türküleri,
Gelin alma türküleri, Gelin karşılama türküleri, Güvey türküleri, Halk oyunlarında türküler,
Ayin-i Cem türküleri, Sayacı türküleri, Oturak türküleridir (Öztelli, 1983: Başgöz, 2008:
Kaya, 2004: Kaynar, 1996‟dan akt. Büyükyıldız, 2009: 149-151).
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“İnsan-insan, insan-tabiat, insan-diğer yaratıklarla ilişkileri, özellikle sözlü musikide
enine boyuna işlenmiştir. Estetik yönünden bir elemi, bir sevinci ifade eden ve çeşitli olayları
canlandıran ezgilerin en ince örneklerini halk musikimizde bulabilmek mümkündür. Dinsel ve
dindışı konular hassasiyetle işlenmiştir. İlahiler, semahlar, nefesler vb. dini musikiyi teşkil
eden ezgilere örnek verilebilir” (Emnalar, 1998: 28).
Felek Kavramı
“Halk edebiyatında felek; dünya, kader, zaman, gökyüzü, Azrail, kaderi belirleyen
Ilah‟tır” (Şimşek, 2009: 35). “Edebiyatımızda felek, genelde olumsuz kavramlarla işlenir,
olumsuz çağrışımlar yaptırır. Bu yaklaşım bahtı, şansı kendinden bilip, bahtsızlık karşısında
suçlanacak bir obje arayan sıradan bir insan psikolojisinin yarattığı bir savuma
mekanizmasının ürünüdür. Normalde, yolunda giden işler insan aklına felek gibi bir kavramı
getirmez; insan başarı ve mutluluğunu feleğe atfetmez. Ancak, bütün işler ters gidiyorsa, bu
terslikten sorumlu tutulan felek için söylenecek şey, felek kavramı ve feleğin algılanış biçimi
gibi felek kadar geniş bir yelpaze oluşturabilir” (Karaköse, 2012: 31).
“Felek sözcüğü mecazi olarak hoş vakit geçirmek anlamında felekten bir gün çalmak;
düşkün, talihsiz anlamında felekzede; ümitsizliğe düşmek için feleğe küsmek; her türlü
zorluklara uğramış tecrübe sahibi için feleğin sillesini yemek gibi ifadeler kullanılmaktadır”
(Pakalın, 1946‟dan akt. Çınar, 2009: 778). “Ayrıca yukarıdaki ifadelerin yanında feleği
şaşmak, feleğin çemberinden geçmek (her şeyi görmüş geçirmiş), hükm-i felek (baht, talih,
kader), felek düşkünü (bedbaht), felekten kâm almak (güzel vakit geçirmek), kahpe felek (yâr
olmayan talih veya kader) vb. ibareler, birçok deyim ve atasözümüzde kullanılmaktadır”
(Çınar, 2009: 778).
“Çarh (çerh) kelimesi gök (gökkubbe,
anmalıdır. Her ikisi de mecazen dünya, devrân, âlem, tâlih, baht, kader gibi
anlamları içerir. Tevriyeli olarak da bu anlamların birkaçını birlikte ifade eden çarh kelimesi,
Batlamyus'a dayanan eski astronomi anlayışına göre merkezde hareketsiz duran dünyanın
etrafını iç içe soğan zarı gibi çevreler. Her biri kendi içinde dönen bu dokuz gökkubbeye (nüh
felek) veya gök tabakasına bundan dolayı çarh-ı mutabbak denilmiştir. Bu gezegenler talih
üzerinde tesirlidir. Bu nedenle kötü talihin kaynağı sayılırlar” (Duman, 2014: 171).
“Gökyüzü tekerlek gibi döndüğü için çarh-ı devvar sözünde olduğu gibi çark‟a
benzetilir. Mevlevi semazenlerinin dönüşlerine çarh urmak denir. Yaygın olarak kullanılan
çark-ı felek sözü ayrıca yüce gökyüzü, sema, arşı manaları yanında bilhassa mecazi olarak
„talih‟ ve „baht‟ manasında da kullanılır. Çarh-ı felek, felek yahut çark/çarh kullanımları için
sıraladığımız örneklerin tamamında felek ve çarh hemen hemen aynı anlamda algılanmakta ve
yine çoğu kullanımda olumsuz bir ruh hali içinde kader ile ilişkilendirilmektedirler” (Kurnaz,
1993: 229; Kurnaz, 1995: 306-307).
Bütün bu açıklamalar neticesinde, Şimşek (2009) felek kavramı üzerine düşüncelerini
Mecaz Tevriye: Tevriye sanatının malzemelerinden birisi de kelime ve deyimlerin temel, yan ve mecaz
anlamlarıdır (Coşkun, 2007: 253).
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şu şekilde aktarmaktadır: “hepimizin misafir olduğu, penceresinden bakıp geçtiği felek veya
dünya; insanlık tarihinin başlangıcından bugüne değin acılarını, sitemlerini, imkânsızlıklarını
haykırdığı bir kavramdır. Yıllarca masal, mâni, ninni, bilmece, ağıt, türkü ve koşmalarda
halkın, mutsuzluklarına, sitemlerine, acılarına, şikâyetlerine tercüman olarak seçtiği, bütün
olumsuzlukları içine hapsettiği tek bir kelimedir felek... Halk tasavvurunda bazen dünya,
talih, kader, zaman, gökyüzü, Allah/Ilah olarak düşünülmüş ve kişilerin kaderini belirlemek
için çarkı döndüren bir ihtiyar olarak tahayyül edilmiştir.” (s. 41).
Amaç
Edebiyatımızda ve halk yaşantısı içerisinde geniş kullanıma sahip felek kavramı
türkülerimize de aynı şekilde yansımıştır. Halk kültürü ve edebiyatıyla iç içe olan Türk halk
müziğimiz, içerisine aldığı konu ve hikâyeleri doğrudan halktan alarak halka yansıtır. Bu
çalışmada da türkülerde felek kavramının hangi sıklıkta ve hangi anlamlarda ele alındığı
görüşünden yola çıkılarak incelemeler yapılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu araştırmanın yürütülmesinde belgesel (yapılanmış) tarama modeli kullanılmıştır.
TRT THM sözlü eserler (kırık havalar) repertuarında bulunan içerisinde felek kelimesinin
geçtiği türküler belgesel tarama tekniği ile tespit edilmiştir. Belgesel tarama, var olan kayıt ve
belgelerin incelenmesi yoluyla veri toplama işlemidir.
“Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında
genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da
örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da
nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır” (Karasar, 2008: 79).
Evren Örneklem
Araştırmanın evreni, TRT THM repertuarında bulunan 4989 kırık havadan oluşmaktadır

(http://www.trtmuzikdairesibaskanligi.com, 03.05.2016).

Örneklemi ise, TRT THM repertuarına ulaşılabilen 4616 eser içerisinde felek kelimesinin
geçtiği 117 türküdür.

Bulgular ve Yorum
Bu veriler ışığında TRT THM repertuarında bulunan türküler; repertuar numaralarına
göre, Tablo 1.‟de gösterilmiştir. İlgili tabloda her bir esere ait; repertuar numaraları, eser
adları, yöresi, kaynak kişi ve derleyen bilgileri sunulmuştur.
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Tablo 1. TRT THM Repertuarında Bulunan “Felek” Kelimesi Geçen Türküler
Rep
No
10
226
241
259
365
378
382
387
443
546
548
562
563
609
613
679
710
826
841
886
923
924
1029
1057
1072
1074
Rep
No
1099
1112
1128
1158
1172
1202
1353
1388
1460
1478
1485
1516
1522
1583
1594
1615
1643
1683
1726
1752
1757
1824
1847
1850
1874
1875
2174
2182
2183

Eser Adı

Yöresi

Kaynak Kişi

Derleyen

Devrent Deresine Duman Bürüdü
Bülbülüm Altın Kafeste
Entarisi Damgalı
Beni Şadetmedi Bu Çarkı Felek
Bülbüller Düğün Eyler
Bülbül Bağa Girip Yapmış Yuva
Ah Dağlar Serin Dağlar
Bir Türkü Diyeceğim
Şu Benim Divane Gönlüm
Çıra Çattım Yanmadı
Çifte Kuburları Çaktım Almadı
Dağlarda Meşelerde
Duman Aldı Yollarımı
Kestanenin İrisi
Mihricanmı Deydi
Seherde İndim Ben Bağa
Bin derdim Var İdi
Seherde Ağlayan Bülbül
Pınara Varmadınmı
Sabahın Yar Seher Vaktinde
Bulutlar Oynar Oynaşır
Sana Öğreteyim Dağdan Aşmayı
Felek Şad-Olacak Günün Görmedim
Kaleden İndim İniş
Gökteki Yıldızın Üçü Terazi
Geydirmişler Boylu Boylu Sevayi
Eser Adı

Denizli
Rumeli
Balıkesir
Sivas
Şanlıurfa
Sivas/Zara
Trabzon
Rize
Sivas/Kangal
Çankırı/Çerkeş
Edirne
Muş
Erzincan
Nevşehir/Ürgüp
Yozgat
Şanlıurfa
Kahramanmaraş
Sivas/Şarkışla
Şanlıurfa
Denizli/Acıpayam
Artvin
Kastamonu
Amasya/Merzifon
Sivas
Nevşehir
Konya
Yöresi

Süleyman Uğur
Ali Şevket Öndesev
Hafize Kopuk
Sırrı Sarısözen
Urfa Ekibi
Mahir Türkistan
Hüseyin Dilaver
Hasan Süzeri
Aşık İlyas Düldibi
Mahalli Ekip
İhsan Köycü
Düriye Keskin
Ahmet Türkoğlu
Refik Başaran
İbrahim Bakır
İbrahim Çadırcı
Müslim Aydoğdu
Aşık Veysel
Cemil Cankat
Ali Aran
Hasan Çıtak
Âşık Mümin Meydani
Aşık Musa Aslan
Bekir Erbaş
Avanos‟lu Selâhaddin
Bahaddin Özsoy
Kaynak Kişi

TRT İstanbul Radyosu
Muzaffer Sarısözen
Nihat Kaya
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Nazmiye Coşkun
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Yücel Paşmakcı
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Durmuş Yazıcıoğlu
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Derleyen

Her Sabah Her Seher
Mendilimin Yeşili
Zandalya Getirin
Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri
Kahpe Felek Şaşırttı Yolumu
Her Sabah Her Sabah
Arpalar Orak Oldu
Ben Feleği Gördüm
Kırat (semah)
Divana (meftuni‟den)
Keklik Olsam
Gara Camışları Vurdum Bayıra
Çığrışır Bülbüller Gelmiyor Bağban
Gidin Deyin O Serçeye
Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine
Hanaylar Yaptırdım
Oğlan Yağlığın Hanı
Gine Yeşillenir Bor‟un Bağları
Kara Köprü Narlıktır
Kahpe Felek Sana Nettim Neyledim
Al Yeşil Dökün Anneler
Garmı Yağmış Yüce Dağlar Başına
Gel Ey Gönül Mülk Edinme Bu
Dehri
Kaleden İnişmolur
Haydin Gözelim
Gidiyom Deme Bana
Arpa Orağa Geldi
Dağlar Dağımdır Benim
Bize Gam Yutturdu Devran-ı Felek

Ankara
İstanbul
Antalya/Akseki
İzmir
Sivas/Divrik
Tokat
Bayburt
Bayburt
Sivas/Divrik
Malatya
Yozgat/Boğazlıyan
Erzurum
Sivas/Şarkışla
Erzincan
Sivas/ Kangal
Kıbrıs
Kerkük
Konya
Şanlıurfa
Sivas/Divrik
Şanlıurfa
Kırşehir

Mucip Arcuman
Ali Çatlı-Mehmet Pantır
Rıza Yetişen
Nuri Üstünses
Aşık Veli Aydın
Abdullah Kayserilioğlu
Remzi Çayıldak
Ali Kızıltuğ
İbrahim Memo Temiz
Ali Can
Muharrem Karakuş
Ahmet Ağırbaş
Hıdır Ersoy
Müslüm Sümbül
Refia Berkalp
Abdülvahit Küzecioğlu
Konya Ekibi
Mustafa Savaş-Emin Tahtasız
Bekir Tekktaş
Bedirhan Kırmızı
Neşet Ertaş

Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Durmuş Yazıcıoğlu
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Ahmet Yamacı
Ahmet Yamacı
İst.Rad. THM Şb. Md.
TRT
Soner Özbilen
Muharrem Karakuş
Ramazan Şenses
Ahmet Yamacı
Trt Arşivi
Nida Tüfekçi
Mehmet Özbek
Plaktan Yazıldı
Mehmet Özbek
Osman Özdenkçi
Ahmet Yamacı
İst. Rad. Thm. Şb.

Malatya

İbrahim Emici

TRT Ankara Rad. THM

Gaziantep
Afyon
Amasya
Diyarbakır
Diyarbakır
Kayseri

Selahattin Sarıkaya/Ayşe Şan
Fatma ve Havva Türkan
Hüseyin Kılıç
Celal Güzelses
Celal Güzelses
Mustafa Gökdağ

Yücel Paşmakçı
Devlet Konservatuvarı
Devlet Konservatuvarı
Plaktan Yazıldı
Plaktan Yazıldı
Ahmet Yamacı
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2331
2332
2343
2377
2394
2438

Pencereden Bir Daş Geldi
Sallana Sallana Gelir Geçersin
Şirin Nar Dane Dane
Halaylım
Aşamadım Bergamanın Belinden
Zalım Felek Değirmenin Döndü Mü

Elazığ
Kars
Gaziantep
Malatya
Afyon
Nevşehir/Avanos

Ali Oğuz/Mehmet Aka
İsmail Başaran
Yöre Ekibi
Selahattin Alpay
Yusuf Yorulmaz
Avanos'lu Selahattin

2443

Akşam Oldu Yakamadım Gazımı

Ege

Ahmet Şenses

2498
2524
2576
2626
2629

Ankara
Kars
Elazığ
Bolu
Şanlıurfa

Hüseyin Dülgerhan
Süleyman Karabaç
Hafız Osman Öğe
Metin Taşkonak/Öznur Varol
Mehmet Özbek

Erzincan

İpek Bayrak

Süleyman Yıldız

2695
2769
2771
2774

Erisin Dağların Karı Erisin
Sennen Ayrı Bu Dünyayı Neylerem
Hüseynik‟ten Çıktım Şeher Yoluna
Deymen Tepesinde Çaldığım Sazlar
Kurban Olam Gözlerinin Mestine
Gönül Ne Beklersin Viran
Köşkünde
Bu Dünyada Muradıma
Bir Oda Yaptırdım
Bülbül Bağa Girip
Geçti Gitti Vatanına Yurduna

Ankara Devl.Kons.
Neriman Tüfekçi
Nida Tüfekçi
Selahattin Alpay
Ankara Devl.Kons.
Ahmet Gazi Ayhan
Durmuş YazıcıoğluKazım Alkan
Hüseyin Dülgerhan
Mehmet Özbek
Mehmet Özbek
Sabri Uysal
Mehmet Özbek

Erzurum
Trabzon
Erzurum

Mehmet Özbek
Devlet Konservatuvarı
Ateş Köyoğlu
Ali Rıza Gündoğdu

2778

Keleğim Yana Gider

Van

2783
2840
2869
2972
3039
3071
3074

Ötüyor Bülbüller
Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli
Ateşim Yanmadan
Tiren Geldi Mormana‟ya Dayandı
Belen Tepesinde
Beyaz Gül Kırmızı Gül
Gam Yüküne Tüccar Oldum Satarım
Bülbül Tek Uyandım Bir Seher
Nagâh
Kuko Daldan Aşağı
Kalk Gidelim Dağlara
Merdiven Altında Tavuk Gıdaklar
Hazan İle Geçti Şu Benim Ömrüm
Çiçek Dağı Derler
Gelsin Deyi Arzulamış Yar Beni
Un Elerler Eleğinen
Eser Adı

Trabzon
Tunceli
Antakya
Sivas/Divrik
Bolu/Göynük
Kerkük
Şanlıurfa

Ali Atıcı
Şevki Bilgin
Raci Alkır
Aşık İsmail Daimi
Fevzi Leventoğlu-Tosun
Özister- Zeki Özister
Şevki Bilgin
Süleyman Yıldız
Sıdıka Şerbetçi
Haydar Doğan
Faruk Ölmez-İsmail Ölmez
Abdülvahap Sait
Aşık Sefayi

Erzurum

Naim Göller

Suat Işıklı

Trabzon
Bolu
Isparta
Sivas
Orta Anadolu
Kars
Erzurum
Yöresi

Oykan Keleş
Emin Aldemir
Kalaycı Ali Efe (Bilener)
Hamza Başyurt
O. Şevki Çiçekdağ
Mehmet Orhan
Ağa Keskin
Kaynak Kişi

Volkan Konak
Emin Aldemir
Ali Canlı
Can Etili
Muzaffer Sarısözen
Zeki Çiçek
Muammer Özkavcı
Derleyen

Gurbet Ellerde Oldum Yaralı
Yörü Çoban Yörü Var Git
Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma
Bodrum‟lular Erken Biçer Ekini

Kerkük
Kastamonu
Erzincan
Muğla

Abdülvahit Kuzecioğlu
İhsan Ozanoğlu
Ali Haydar Çiçek
Yöre Ekibi

3654

Bir Sen Kaldın Felek

Kahramanmaraş

Vahap Koç

3665
3719
3731
3767

Körpe İken Kırdın Felek Dalimi
Küpkıran Buz Bağladı
Dağlar Dağladı Beni
Çatalçama Kurşun Attım Geçmedi

Kahramanmaraş
Ağrı/Eleşkirt
Kırşehir
Samsun/Ladik

3814

Atım Yokki Bineyim

Sivas

3826
3907
3928
3943
4030
4051
4088
4129
4142

Gönül Arzumanım Sensin Ezelden
Türkmen Kızı
Âhırında Bı Dert Beni Öldürür
Bu Dağlar Kömürdendir
Bardağı Koydum Tereğe
Kömür Gözlüm Ateşine Düşeli
Ben Mi Dedim Sana Güzel Olasın
Sabahtan Esti De Bir Kanlı Sazak
Sen Tabipsin Saramazsın Yaramı

Ankara/Çubuk
Sivas
Doğu Anadolu
Kars-Hanak
Erzurum
Erzurum
Rümeli-Üsküp
Erzincan
Sivas

Gülseher Parlak
Neşet Ertaş
Sadık Güvendi
Vahap Şentürk
Ahmet Turan Şentürk
Burhan Gökalp
Muzaffer Sarısözen
Turan Engün/ Ali Varlı
Tekin Büyükkaya
Yöre Ekibi
Aşık Yaşar Reyhani

İstanbul Rad. Thm. Müd
Milas Folklor Araş. Der.
Ali Ekber Çiçek
Nazmi Yükselen
Kemal
Karasüleymanoğlu
Yıldıray Çınar
Erol Parlak
İst. Rd. THM Şb.Md.
Ankara Devl.Kons.

4181

Dinleyin Kardaşlar Benim Sözümü

Rumeli

4220

Asker Oldum Giydim Yelek

Adana

2684

3097
3126
3149
3156
3189
3239
3333
3411
Rep
No
3578
3579
3583
3592

-

Mustafa Kul
Muhlis Akarsu
Mustafa Çetin-İlhan
Demiralay-Mustafa KoçHasan Kaçar
Sebahattin Sarıkaya

Mehmet Özbek
Ankara Devlet Kons.
Süleyman Yıldız
Ankara Devlet Kons.
Mustafa Özgül
Nida Tüfekçi
Mehmet Özbek
Mehmet Özbek

Orhangazi Yılmaz
Burhan Gökalp
Muzaffer Sarısözen
Yücel Paşmakçı
Yücel Paşmakçı
Talip Özkan
Talip Özkan
Mustafa Ramiz
Mustafa Kul
Can Etili
Hüseyin Yaltırık
Halil Atılgan
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4250
4317
4330

Amasya
Niğde
Manisa

Aşık Özlemi
Ali Ercan
Hüseyin Kardeş Yiğit

Sabahat Akkiraz
Trt Müzik Dai.Başk.
Ank. Devl. Kons.

Hatay-Antakya

Sıdıka Şerbetçi

Ank. Devl. Kons.

4439
4536

Bu Gün Benim Efkârım Var
Ereğli‟den Çıktı Sökün Eyledi
Fadimem De Has Bahçenin Yolları
Ferhat Gibi Dağ Deldim Su
Getirdim
Sabahtan Uğradım Ben Bir Figana
Kaleden İniş M‟olur

Erzincan
Yozgat/Sorgun

Süleyman Yıldız
Ank. Devl. Kons.

4546

Kangallının Kayası

Kırşehir/Mucur

4552

Bir Oda Yaptırdım Yüceden Yüce

Erzincan

Ali Ekber Çiçek
Nuri Bekdaş
Mustafa Cengiz-Murat
Akyürek
Şerif Tanındı

4426

Ank. Devl. Kons.
Fahri Taş

(TRT, 2000).
TRT repertuarında toplam 4989 türkü olmasına rağmen, 4616 türkü taranmış olup geri
kalan 373 türkü ise yeni derlemeler neticesinde henüz yayımlanmamış olması nedeniyle 4616
repertuar içerisinde 117 adet felek kelimesi geçen türkü tespit edilmiştir.
Tablo 2. Felek Kelimesi Geçen Türkülerin TRT THM Repertuarı İçerisindeki Oran Tablosu
f
Felek Kelimesi Geçen Türküler
117
Diğer Türküler
4499
Toplam 4616

%
2.53
97.47
100

Tablo 2.‟deki veriler incelendiğinde, TRT THM repertuarının % 2.53‟ünü felek
kelimesi geçen türküler % 97.47 sini ise diğer türkülerin oluşturduğu görülmektedir.
Felek kelimesi geçen türkülerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında;
Tablo 3. Felek Kelimesi Geçen Türkülerin Bölgelere Göre Dağılım Tablosu
Bölgeler
İç Anadolu
Doğu Anadolu
Karadeniz
Güney Doğu Anadolu
Akdeniz
Ege
Marmara
Kerkük
Bilinmiyor
TOPLAM

f
33
28
18
11
9
8
6
3
1
117

%
28.20
23.80
15.30
9.35
7.65
6.80
5.50
2.55
0.85
100

Tablo 3.‟deki veriler incelendiğinde, Türk halk müziğinde Felek kavramı geçen 117
türküden (33 türkü ile) % 28.20 oranla en fazla İç Anadolu bölgesinde, ardından sırasıyla (28
türkü ile) Doğu Anadolu % 23.80, (18 türkü ile) Karadeniz % 15.30, (11 türkü ile) Güney
Doğu Anadolu % 9.35, (9 türkü ile) Akdeniz % 7.65, (8 türkü ile) Ege % 6.80, (6 türkü ile)
Marmara % 5.50, (3 türkü ile) Kerkük % 2.55 ve bir de yöresi bilinmeyen (1 türkü ile) % 0.85
oranında türkünün olduğu tespit edilmiştir.
Felek kavramının geçtiği türkülerin içerikleri incelendiğinde, genel olarak kader
kavramından söz edildiği söylenebilir. Halk, yaşadığı acılar, zorluklar, çaresizlikler karşısında
feleğe sitem ya da şikâyetini bildirmiştir. Bu sitemde felek kavramına ilişkin kişileştirme
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yapıldığı yuvamı yıktın felek, felek ağu kattı aşıma, kahpe felek, zalim felek gibi aşağıda
sözlerine yer verilen türkülerde görüldüğü üzere anlaşılmaktadır.
Repertuar No: 2182
Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Ağlatma zalim felek
Yaman çağımdır benim

Repertuar No: 2840
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Tas tas içtim ağuları sağ iken
Kahpe felek vermez benim muradım
Viran koydu mor sümbüllü baş iken

Repertuar No: 2332
Bülbül ne gezersin bizim bu bağda
Bil ki bu dağ bizim güzellerin bağıdır
Zahmet çekip yuva yapma bu bağda
Felek vurur yurdun yuvan dağıdır

Repertuar No: 4129
Sabahtan esti de bir kanlı sazak
Felek bize kurmuş kötü bir tuzak
Bilmem derdimizi kimlere yazak
Dağlar bana geri verin gardaşım

Türkülerin içerikleri incelendiğinde felek kavramının en fazla kader anlamında, iki
türküde sema/gökyüzü anlamında yine birkaç türküde ise, feleğin Azrail anlamında
kullanıldığı tespit edilmiştir. Felek kavramının, Gökyüzü, Azrail ve Kader anlamlarında
kullanımları aşağıda yer alan türkü sözleriyle örneklendirilmiştir.
Gökyüzü (Sema)Anlamında Kullanımı
Repertuar No: 923
Bulutlar oynar oynaşır felekte
Gözüm kaldı hublar şahı melekte
Bir eli elimde biri dilekde
İçki kurmuş otağında sakinin

Azrail Anlamında Kullanımı
Repertuar No: 3943
Bu dağlar kömürdendir
Geçen gün ömürdendir
Feleğin bir guşu var
Pençesi demirdendir

Kader Anlamında Kullanımı
Repertuar No: 1643
Oğlanam adım zeynel
Gör felek bize neyler
Kimine yâr veripti
Kimini yârdan eyler
Türkülerde feleğin çarkı veya çarkıfelek şeklinde ifadelere de rastlanmaktadır. Çark-ı
felek
manaları yanında mecazi olarak talih ve baht manasında
da kullanıldığı aşağıda örnek verilen eserlerde görülmektedir.
Repertuar No: 1478
Feleğin çarkı kırılsın
Menzil almasın yorulsun
İsterse bana darılsın
Küser divana divana

Ele çirkin bana huri melektir
Bir güzelden yadigârdır bu sevda

Repertuar No: 4088
Aşk dediğim bir ateşten gömlektir
Başımızda dönen çark-ı felektir
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Türkü yakmak deyiminde olduğu gibi acılarını sade ve samimi bir dille aktaran, içini
döken ve yaşadıkları karşısındaki çaresizliğini feleğe mâl etmiş olan Anadolu insanı, bu
türkülerle içini ferahlatmaya çalışmış, sorunlarını, dertlerini hep feleğe yansıtmıştır. Halk
kültüründe felek kavramını halkın dertlerinin atfedildiği anlam ve öneme sahip
metaforlar içerisinde değerlendirmek mümkündür.
Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada türkülerde felek kavramının hangi sıklıkta ve hangi anlamlarda ele
alındığı görüşünden yola çıkılarak incelemeler yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; TRT
repertuarında toplam 4989 türkü olmasına rağmen, 4616 türkü taranmış olup geri kalan 373
türkü ise yeni derlemeler neticesinde henüz yayımlanmamış olması nedeniyle 4616 repertuar
içerisinde 117 adet felek kelimesi geçen türkü tespit edilmiştir. Bu veriler incelendiğinde,
TRT THM repertuarının % 2.53‟ünü felek kelimesi geçen türküler % 97.47 sini ise diğer
türkülerin oluşturduğu tespit edilmiştir.
Felek kelimesi geçen türkülerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında; Türk halk
müziğinde “Felek” kavramı geçen 117 türküden 33 türkü ile % 28.20 oranla en fazla İç
Anadolu bölgesinde, ardından sırasıyla Doğu Anadolu % 23.80, Karadeniz % 15.30, Güney
Doğu Anadolu % 9.35, Akdeniz % 7.65, Ege % 6.80, Marmara % 5.50, Kerkük % 2.55 ve bir
de yöresi bilinmeyen % 0.85 oranında türkünün olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç olarak halkın kültürel zenginliklerinin kaynağı türküler; içerisinde felsefi,
sosyolojik ve dinsel anlamlar barındırmaktadır. İnsanın çaresizliği karşısında doğrudan
Allah‟a ve kadere isyan yerine bu acılardan sorumlu tutulan felek, halkın değiştiremediği
yazgısına karşı üstü kapalı bir sitemdir. Halkın kültüründeki bu ince düşünce de bize felek
gibi metaforların belirli amaçlarla da kullanılabileceği hakkında fikir vermektedir. Türkülerin
her birinde derin felsefi düşünceler yer almaktadır. Çalışmamızın sınırlılığı bakımından
sadece halkın feleğe hangi değerleri yüklediği veya neden felek kelimesinin kullandığına
ilişkin bu araştırmada her bir türküyü ayrı ayrı ele almak mümkün olamamıştır. Bu felsefi
derinliğe sahip her bir türkü belki de yapılacak ayrıntılı çalışmalarla incelenebilir. Âşık
Veysel gibi nice ozanlarımızın, nice türkü yakıcılarımızın yaşadıklarının altında gizledikleri
ince mesajlar araştırıldıkça halkın kültürünün zenginlikleri de anlaşılmaya fırsat bulacaktır.
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EKLER
Repertuar No: 10
Devrent deresine çıvgınlar esti
Elimi kolumu poyrazlar kesti
Feleğin bizlere böyle mi kastı
Repertuar No: 226
Bülbülleri hâr ağlatır
Âşıkları yâr ağlatır
Ben feleğe neylemişim
Beni her bahar ağlatır
Repertuar No: 241
Asılı yelek yüzü
Ayırdı felek bizi
Ayıranlar sürünsün
Kavuştur mevlâm bizi
Repertuar No: 259
Beni şâdetmedi bu çarkı felek
Bir onulmaz derdi giriftar eyledi
Repertuar No: 365
Bülbüller düğün eyler
Bilmemki ne gün eyler
Ben feleğe neyledim
Bana bildiğin eyler
Repertuar No: 378
Öfkelenmiş kambur felek bülbüle
Pecmurdelik vermiş güle sünbüle
Düşürmüş gülşene büyük gulgule
Sanki bu alemi vay vay sitemkâr almış
Repertuar No: 382
Koyun kuzu yayılır
Yaylanın beleninden
Nedir bu çektiklerim
Şu feleğin elinden
Repertuar No: 387
Ne sevimli çiçeksin
Bardağa koysam seni
Fincana koysam seni
İkbalim yok Nazmiye
Felek ağlattı beni

Repertuar No: 443
Felek birgün cana kıyar
Bizi kabdan kaba koyar
Kimi atlas libas giyer
Yardan bize aba düştü
Repertuar No: 546
Kapılar gümüş firenkde
Dumanım direk direkde
El yarine kavuşmuşda
Darısı bize felekde
Repertuar No: 548
Ah felek çenberini be ağalar deldimde
geçtim
Aşkın dolusunu ağalar kaldırdım da içtim
Aman ağalar kaldırdım içtim
Kelleyi torbaya be ağalar koydum da
geçtim
Repertuar No: 562
Dağlar dağladı beni leyli leyli leyli leyli
Dumanlı dağlar gören ağladı beni
Ah duman dağlar yol ver geçeyim
Ben feleğe neyledim leyli leyli leyli leyli
Dumanlı dağlar çapraz bağladı beni
Ah duman dağlar yol ver geçeyim
Repertuar No: 563
Duman aldı yollarımı
Felek kırdı kollarımı
Tara zülfün tellerini
Sar boynuma kollarını
Repertuar No: 609
Mendilim benek benek
Ortasında kelebek
Yazı beraber geçirdik
Kışın ayırdı felek
Repertuar No: 613
Mihrican mı deydi gülün mü soldu
Gel ağlama garip bülbül ağlama
Felek baştan başa kimi güldürdü
Gel ağlama garip bülbül ağlama
Şakı benim şeyda bülbülüm çakı
Bu dünya kimseye kalırmı bâki
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Sanada mı deydi feleğin oku
Gel ağlama garip bülbül ağlama
Repertuar No: 679
Bülbüleri har ağlatır
Aşıkları yar ağlatır
Ben feleğe neylemişim
Beni her bahar ağlatır
Repertuar No: 710
Feyzî çeşmim yaşı duretti yetiş
Gamlıyım felekden yedim hazarnuş
Bir daha göreyim durma gel, yetiş
Çıkmada bu canım amman ha amman
Repertuar No: 826
Âşık derki hala böyle
Gideriz biz yola böyle
Felek bildiğini işler
Hemen yüz yıl talabeyle
Repertuar No: 841
Güne düştüm
Gölgeden güne düştüm
Felek muradın olsun
Dediğin güne düştüm
Ah, dediğin güne düştüm
Repertuar No: 886
Sabahın, sabahın yar yar seher vaktında
Öter bülbül öter yar yar, güle getirir
Bakmazmısın şu feleğin ettiği işe
Cevriyi cefayı yar yar, güle getirir
Repertuar No: 923
Bulutlar oynar oynaşır felekte
Gözüm kaldı hublar şahı melekte
Bir eli elimde biri dilekde
İçki kurmuş otağında sakinin
Repertuar No: 924
Ellerin beğenip almadığını
Getirdin üstüme mal ettin felek
Repertuar No: 1029
Felek şadolacak günün görmedim
Garip gönlüm bir efkâra düşürdün
El uzadıp gonca gülün dermedim
Bülbül gibi intizara düşürdün

Akıl ermez şu feleğin işine
Doyulurmu cümbüşüne cuşuna
Ahırında ahu kattı aşıma
Eyuba dert verip yara düşürdün
Repertuar No: 1057
Kalenin burcumuyum
Dil bilmez Gürcümüyüm
Felek evin yıkıla
Ben çirkin harcımıyım
Repertuar No: 1072
Gökteki yıldızın üçü terazi
Poyrazları gördü geçti birazı
Bu feleğin bizeymiş garazı
Felek beni taşa çaldı neyleyim
Gökteki yıldızı fener mi sandın
Sevip ayrılmayı hüner mi sandın
Beni bu sevdadan döner mi sandın
Felek beni taşa çaldı neyleyim
Bir çorap başladım başlı başına
Felek ağu katdı tatlı aşıma
Yedi sene düştüm yarin peşine
Felek beni taşa çaldı neyleyim
Repertuar No: 1074
Geydirmişler finodafesi başına
Ağlayı ağlayı geldi karşıma
Gaddar felek ne çok düştü peşime
Repertuar No: 1099
Bende bildim şimdi onmadığımı
Daha çilelerim dolmadığını
Ellerin beğenip almadığını
Getirdin başıma taç etdin felek
Repertuar No: 1112
Mendilim benek benek aman aman
Ortası çarkıfelek
Yazı beraber geçirdik
Kışın ayırdı felek
Repertuar No: 1128
Zandalya getirin gelin otursun
Çığrın gızın anasını eksiğini görsün
Bitmeyen işleri felek bitirsin
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Repertuar No: 1158
Irmakta uğradım babam dolap zarına
Seyreyledim erenlerin varına durnam
Erişilmez şu feleğin sırrına durnam
Ezelden büküktür bizim belimiz durnam
Repertuar No: 1172
Kahpe felek şaşırtdırdı yolumu
Tiren kesdi ayağımı elimi
Kimseler görmedi böyle zulumu
Repertuar No: 1202
Gitmez oldu yare giden yollarım
Felek kırdı kalkmıyorki kollarım
Bir gün olup sussa bile dillerim
Söyler söyler yarin adın çağırır
Repertuar No: 1353
Pencerede tül perde
Bülbül ötmez her yerde
Felek bizi ayırdı da her birimiz bir yerde
Repertuar No: 1388
Ben feleği gördüm taştan inerken
Gırıldı ganadım celvan ederken pervan
dönerken
Neynim felek neynim ben sana neynim
Gırıldı ganadım celvan ederken pervan
dönerken
Repertuar No: 1460
Şu gurbeti icad eden onmasın
Ay doğsun üstüne (ömrüm) güneş
doğmasın
Vursun felek sillesini kalkmasın
Hele nenni nenni de nenni dur nenni
Gönül gamlı fendli dünyanın hali
Göster yollarımı Bektaşi Veli
Felek nenni nenni nenni dost nenni
Demedimmi fani dünya bâki olmaz
Eğer yolcuyusan yollarda durma
Felek döndüyse yaptığına aldanma
Kim gülmüş dünayda kaygı duysun feleğe
Çok yansın ağlasın hem candan dilber
Repertuar No: 1478

Minnet etmem ben feleğe
Aşıkım ben bir meleğe
Hiç oldum girdim eleğe
Süzer divana divana
Feleğin çarkı kırılsın
Menzil almasın yorulsun
İsterse bana darılsın
Küser divana divana
Repertuar No: 1485
Gökteki yıldızın üçü terazi
Bulutlara karışıyor birazı
Bu feleğin bize imiş garazı
Felek beni daşa çalmış neyleyim
Gökteki yıldızı fenermi sandın
Sevip ayrılmayı hünermi sandın
Beni bu sevdadan dönermi sandın
Felek kırdı kanadımı kolumu
Repertuar No: 1516
Bir oda yaptırdım döşedemedim ben nedim
Üç günlük ömrümü beş edemedim ben
nedim
Kahpe felek ile baş edemedim ben nedim
Bu gara bahtıma küsmüş giderem giderem
Repertuar No: 1522
Yüzbin mihnet çektim bir daha gerek
Hayli ömür ister (yâr yâr) bir daha gerek
Yâri elden aldı o kanlı felek
Aktı gözüm yaşı (yâr yâr) sel oldu gitti
Repertuar No: 1583
Gidin deyin o leyleğe
Konmasın bizim evleğe
Konarsa bizim evleğe
Şikat ederim feleğe
Repertuar No: 1594
Mevli dünya kılıp olma bednam
Kim aldı felekten muradına kam
Ölüm var mı yok mu ahırı encam
Vakıt geçirmeye virane yeter
Repertuar No: 1615
Hanaylar yaptırdım döşedemedim
Çifte kumruları eş edemedim
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Zalım felek ile baş edemedim
Konma bülbül konma çeşme başına
Bu gençlikte neler geldi başıma

Ben çirkin harcımıyam gelin güzel allı beli
meli şallı
Topuğu hal hallı yar sevdim

Repertuar No: 1643
Oğlanam adım zeynel
Gör felek bize neyler
Kimine yâr veripti
Kimini yârdan eyler

Repertuar No: 1874
Haydin gözelim ata vurdum bir deynek
Haydin kibarım gerdanı benek benek
Haydide gözelim gerdanı benek benek
Haydin gözelim yazın beraber idik
Haydin kibarım kışın ayırdı felek
Haydide gözelim kışın ayırdı felek

Repertuar No: 1683
Aksine dönderdi annem annem
Devranı felek yar yar aman
Hebalara gitti aman aman
Çektiğim emek
Repertuar No: 1726
Kala altı mağara le
İpek sardım darağa le
Ben dedim yakın olsun le
Felek saldı ırağa le
Repertuar No: 1752
Kahpe felek sana nettim neyledim
Attın gurbetele parelerimi
Akıbeti beni sılamdan ettin
Kestin mümkünümü çarelerimi
Repertuar No: 1757
Al yeşil dökün anneler mezar taşıma
Gelen ağlar giden ağlar ah bu genç yaşıma
Bu ne felaketdi geldi başıma
Rahmetmiyor zalim felek kanlı yaşıma
Repertuar No: 1824
Vurdu felek gırdı gollarımı dalımdan
Nerelere gidem arzedeyim halımdan
Repertuar No: 1847
Bu felek oncasın eyledi berbat
Hiç gelip geçenden almadım irşat
Neyidi cihana gelmekte murat
Esiri der lamekana dönersin
Repertuar No: 1850
Felek gözün kör olsun salıney salıney
sallan gel

Repertuar No: 1875
Erzurum Van dolaştı da
Bülbül dala dolaştı
Murad alacak sırada
Gahbe felek ulaştı
Repertuar No: 2174
Bahçemiz beş ağaçtan
Sevdamız taştı baştan
Felek fırsat verirse
Başlarız yene baştan
Repertuar No: 2182
Dağlar dağımdır benim
Gan ortağımdır benim
Ağlatma zalim felek
Yaman çağımdır benim
Repertuar No: 2183
Bize gam yutturdu devran-ı felek
Amanın gel bidanem
Hep boşlara gitti çektiğim emek
Aman ah aman aman
Repertuar No: 2331
Evlerinin önü kavak
Mamoş gezer kara kalpak
Körolası zalim felek
Koymadı ki murad alak
Di kalk mamoş di kalk di kalk
Başımıza yığıldı halk
Repertuar No: 2332
Bülbül ne gezersin bizim bu bağda
Bil ki bu dağ bizim güzellerin bağıdır
Zahmet çekip yuva yapma bu bağda
Felek vurur yurdun yuvan dağıdır
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Bilmem şu feleğin bana kastı ne

Repertuar No: 2343
Şirin nar dane dane
Gel güzel döne döne
Gül olup koklamadım
Felek ayırdı gene

Repertuar No: 2626
Olmaz olsun anam başım dumanlı
Felek hancer vurmuş sinem yaralı

Repertuar No: 2377
Tarlaya attım kürek
Gine ah çekti yürek
Bilmezdin tanımazdım
Anlıma yazdı felek

Repertuar No: 2629
Bülbül idim felek dilim lâl etti
Kadir mevlam bir kötüye kul etti
Benim ahım çoklarını kül etti
Yaklaşmayın ataşıma yanarsız

Repertuar No: 2394
Üç senemiz otuz altı ay olur aman Allah
Albaşımdan amanı beyler
Geline onbeşinde zindan etme
Felek amman dünyamı aman Allah

Repertuar No: 2684
Gönül ne beklersin viran köşkünde
Geçti süleymanlık ne hayaldasın
Bir gün felek vurur tarimar eder
Geçer güzelliğin ne hayaldasın

Repertuar No: 2438
Zalım felek değirmenin döndü mü
Bağın bahçen sular ile doldu mu
Ben yaparım sen yıkarsın bendimi
Döne döne nöbet bize geldi mi beyler

Gelirken uğradım giderken baştan
Didelerim doldu kan ile yaştan
Bizi ayırdılar kavim kaardaştan
Ayıran felektir ne hayaldasın

Repertuar No: 2443
Evlerinin onu mermerden direk
Yarimin giydiği sırmalı yelek
Çok yalvardım bana gülmedi felek

Repertuar No: 2498
Yazı yazdım oltan pınar başına
Neler geldi şu gençlikte başına Eminem
başıma
Felek zehir kattı tatlı aşıma
İfadende doğru söyle Eminem yandım
Eminem
Mahkemede kurtar beni Eminem yandım
Eminem

Repertuar No: 2695
Sular akar argın argın
Felek kurmuş böyle çarkın
Bu dünyada evim barkım
Vardır diyen yalan söyler
Repertuar No: 2769
Bir oda yaptırdım döşedemedim
İçinde bir çocuk yaşadamadım
Kahbe felek ile baş edemedim
Hani benim memleketim elim yar
Repertuar No: 2771
Öfkelenmiş kambur felek bülbüle
Pejmürdelik vermiş güle bülbüle
Hadi leyli leyli leylim
Efendim gel gel

Repertuar No: 2524
Felek beni koydu gönlü yaralı
Kesildi kısmetim düştüm aralı
Lacın vurmuş turna gibi yaralı
Bölenmişem kızıl kana sevdiğim

Repertuar No: 2774
Benim gizli derdim asla bilinmez
Akar gözüm yaşı birden silinmez
Ayrılık derdime çare bulunmaz
Felek beni nazlı yardan ayırdı

Repertuar No: 2576
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme

Ara ver ara ver dağlar ara ver
Götür selâmım nazlı yara ver
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Yaz gelir şenlenir yaylalar dağlar
Bülbülün meskeni bahçeli bağlar
Herkes muradına erdiği çağlar
Felek beni nazlı yardan ayırdı

Sazların sesine toplanan kızlar
O kızlara benim yüreğim sızlar
Gelmez olaydın annem başım da belalı
Felek hançer vurdu sinem yaralı

Repertuar No: 2778
Keleğim yana gider
Döner de Van‟a gider
Felek evin yıkılsın
Yolum virana gider

Repertuar No: 3071
Güller açmaz her yerde
Bülbül ötmez her yerde
Felek ayırdı bizi
Her birimiz biryerde

Repertuar No: 2783
Yüz bin mihnet çektim bir dahi gerek
Çok ömür ister ki, bir dahi görek
Har ettin içimi ey zalim felek
Aktı çeşmim yaşı sel aldı gitti

Repertuar No: 3074
Gam yüküne tüccar oldum satarım
Felek vurdu doğrultamam bel ağlar
Dostlar çaldı kolum kırık dutamam
Ben ağlarım sazım ağlar tel ağlar

Repertuar No: 2840
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Tas tas içtim ağuları sağ iken
Kahpe felek vermez benim muradım
Viran koydu mor sümbüllü baş iken

Oyulur yaralar günden gün azar
Ben yaparım felek bendimi bozar
Ne ellerim tutar ne kalem yazar
Derdim çoktur söyleyemem dil ağlar

Repertuar No: 2869
Aşkın kemendini daktı boynuma
Felek komaz gidem kendi yoluma
Giyin urbaların gel gir koluma
Kalmadı sabrı tahammül ağlarım her gün
Yarın hak divanında söylesem bir gün
Repertuar No: 2972
Tiren geldi Mormana‟ya dayandı
Celeplerin al kanlara boyandı
Tiren beni kesti bekçi uyandı
Bir felek vurduda bir de sen vurdun
Hemi halım gitti hemide canım
Bekçi yok mu senin dinin imanın
Çeksen gırmızıyı göstersen ganım
Bir felek vurduda bir de sen gitme
Tamey gümenlidir (goyunludur) oğlan
olacak
Oğlan olup ne hayrını görecek
Bir dul garı ne davayı görecek
Bir felek vurduda bir de sen vurdun
Repertuar No: 3039
Belen tepesinde çalınan sazlar

Dil-huni gam çekme dolmadı çilen
Felek razı olmaz ben nasıl gülem
Has bahçeye düştü bir acı elem
Eser rüzgar, yaprak düşer dal ağlar
Repertuar No: 3097
Feleği sergeşte söylenirüm
Arşı muallada (emman) oynar tütünüm
Uçup tursitarım batıptır günüm
Ne çare eyleyim (emman) ben gülikare
Repertuar No: 3126
Kaleden düştü bi taş
Düşdida vurdi bana
Felek sana ne ettum
Senda eyledun bana
Repertuar No: 3149
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni
Repertuar No: 3156
Saraylar yaptırdımda döşetemedim
A zalım felek senle başedemedim
Kız seni kendime de eşedemedim
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Repertuar No: 3189
Hançeri feleğin ucu ciğerde
Durmadan kanıyor yaramız serde
Gurbet ellerinde dutuldum derde
Gel tabib yaramı sar garip
Repertuar No: 3239
Engininde yavru şahin kışlamaz
Felek üsteledi peşim boşlamaz
Gönül kalesine gülle işlemez
Şahımey ömrümey
Repertuar No: 3333
Uçan kuşlan haber saldım götürmez
Felek hiç insanı güldürmez güldürmez
Ecel gelse müddetini bildirmez
Geçiyor ömrümden yaştır gelemem

Ağlama gözlerim mevla kerimdir
Repertuar No: 3592
Bodrum‟lular erken biçer ekini
Feleğe gurban mı gittin bodrum hakimi
Nasıl astın mefaret hanım kendi kendini
Altın makas gümüş bıçağiyle doradılar
tenini
Repertuar No: 3654
Bir sen kaldın felek bana gelecek
Bu gözyaşlarını kimler silecek
Dediler ki nazlı yarim gelecek
Felek güldürmedi benim yüzümü
Hem yarimi aldı hem de kuzumu
Kime anlatayım yürek sızımı

Repertuar No: 3411*
Un elerler eleğinen
İşim döner (oy) feleğinen
Eşin gızlar mezarımı
Altın saplı (oy) küreğinen

Repertuar No: 3665
Körpe iken kırdın felek dalımı
Akar gözlerimden yaş gelir gider
Dünyanın zevkinden çektim elimi
Mevsim hazan oldu kış gelir gider

Un elerler bakır teste
Felek benim (oy) derdim deşme
Kız oğlana gönül vermiş
Sevdadır (oy) dile düşme

Repertuar No: 3719
Küpkıranın suyuni
Bilemedim huyuni
Attı beni gurbete
Feleğin bir oyuni

Repertuar No: 3578
Kolumu bağladılar demire
Hiç kimsem yoktur meni kayıra
Korkum var felek bizi ayıra
Repertuar No: 3579
Yörü çoban yörü var git anam dertli çoban
işine
Felek ağu gattı benim datlı aşıma
Şu gençlikte neler geldi neler geçti başıma
Repertuar No: 3583
Abdal pir sultan‟ım böyle buyurdu
Ayrılık donların biçti geydirdi
Ben ayrılmaz idim felek ayırdı
*

Bu türkü aynı zamanda felek adıyla Erzurum erkek
barı olarak oynanmaktadır.

Repertuar No: 3731
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni
Repertuar No: 3767
Sabahınan galktım yarim uyurdu
Gaymak tabakları beni doyurdu
Çok cevreyledim amma felek ayırdı
Repertuar No: 3814
Fistan aldım paraya
At gitmiyor zaraya
İkimiz ayrılmazdık
Felek girdi araya
Repertuar No: 3826
Şu gözlerim seni görünce melek
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Didelerim ruşen eyledi felek
Gece gündüz haktan diledim dilek
Güzeller sultanı dost sen sefa geldin yar
sefa geldin

Yandım gardaş yandım ben yana yana
Derdine düştüm de oldum divane
Zalim felek nasıl kıydın o cana
Dağlar bana geri verin gardaşımı

Repertuar No: 3907
Şinanay nay özlerinden
Öpsem ela gözlerinden
Felek bizi ayırdı
Tatlı şirin sözlerinden
Tatlı şirin sözlerinden

Repertuar No: 4142
Sen tabibsin saramazsın yaramı
Ben vurgunum yaralıyım elleme
Feleğinen bulamazsın aramı
Ben vurgunum yaralıyım elleme

Repertuar No: 3928
Ben feleğin tatlı günün görmedim
Her zaman ağladım bir dem gülmedim
Aktı gitti gözyaşlarım silmedim
Silmeden usandım yaş yaş üstüne
Repertuar No: 3943
Bu dağlar kömürdendir
Geçen gün ömürdendir
Feleğin bir guşu var
Pençesi demirdendir
Repertuar No: 4030
Bardağı koydum tereğe
Emanet ettim feleğe
Gidin deyin kedi beğe
Keme kırdı bardağı
Repertuar No: 4051
Ezelden olmuşum gamlar düşkünü
Ben feleğe mihnet etmem müşkülü
Cânan ne beklersin elin köşkünü
Felek bir gün vurur (yar yar) ya berbâd
eyler
Repertuar No: 4088
Aşk dediğim bir ateşten gömlektir
Başımızda dönen çark-ı felektir
Ele çirkin bana huri melektir
Bir güzelden yadiğardır bu sevda
Repertuar No: 4129
Sabahtan esti de bir kanlı sazak
Felek bize kurmuş kötü bir tuzak
Bilmem derdimizi kimlere yazak
Dağlar bana geri verin gardaşımı

Repertuar No: 4181
Dinleyin kardaşlar benim sözümü
Felek yaktı kül eyledi özümü
Elimden aldırdım nazlı kuzumu
Felek bana böyle bir oyun saldı
Bülbül dilli yavrumu elimden aldı
Neyleyim kardaşlar elim boş kaldı
Repertuar No: 4220
Asker oldum giydim yelek
Eylen suna gelin eylen
Üç günde ayırdı felek
Eylen suna gelin eylen
Repertuar No: 4250
Bu gün benim efkârım var zarım var
Değme felek değme telime benim
Gül yüzlü cananı elden aldırdım
Ecel oku değdi gülüme benim
Değme felek değme gülüme benim
Lokman hekim gelse sarmaz yarayı
Hilebaz dostunan açtık arayı
Ne köşkümü koydun ne de sarayı
Baykuşlar tünedi dalıma benim
Değme felek değme telime benim
Özlemiyem başım dumanlı dağlar
Gözlerim yaşlı da içim kan ağlar
Güz ayları geldi bozuldu bağlar
Hazan yeli değdi gülüme benim
Değme felek değme gülüme benim
Repertuar No: 4317
Ereğli‟den çıktı sökün eyledi
Arayatı çiftehan‟ı boyladı
Zalım felek ne etti de eyledi
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Adana‟ya bir kız geçti gördün mü?
Repertuar No: 4330
Fadimem de fadimem has bahçede geziyor
Her bakışı yüreğimi eziyor
Zalım felek bildiğini yazıyor
Repertuar No: 4426
Aman felek aman senin elinden
Cüda bülbül uçtu gonca gülünden
Kimsem yoktur yarim uçtu elimden

Muhabbet şirindir vermiyor aman
Üstümüzde dönen çark ile devran
Felek bizi bir haldan hala getirir
Repertuar No: 4536
Kalenin burcu muyum
Dil bilmez gürcü müyüm
Felek evin yıkılsın
Ben kötü harcı mıyım

Aman felek aman ağı (da) kattı aşıma
Türlü türlü aman hal getirdi başıma
Dostum gitti aman düşman geldi karşıma

Repertuar No: 4546
Sulara basma güzel
Bakışı yosma güzel
Felek bizi ayırdı
Selâmı kesme güzel

Repertuar No: 4439
Sabahtan uğradım ben bir figana
Bülbül ağlar ağlar güle getirir
Bakın şu feleğin daim işine
Her dem cefasını kula getirir

Repertuar No: 4552
Bir oda yaptırdım döşedemedim
Çifte kumruları eş edemedim
Zalim felek ile baş edemedim
(TRT, 2006:a; 2006:b).

Debreştirme benim dertlerim duman
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TÜRKĠYE’DE YAġLI NÜFUS VE HUZUREVLERĠ
Fevzi KAYA1
Öz
Gelişmiş ülkelerin gündemlerinde öncelikli konuma sahip olan yaşlı nüfus ve bu nüfusun meseleleri günümüzde
gelişmekte olan ülkelerin de kayıtsız kalamayacakları bir noktaya gelmiştir. Yaşlı nüfusun artması ve bu artışın
ortaya çıkaracağı sorunlarla mücadele etmede ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin de hazırlıksız
yakalandıkları görülmektedir. Türkiye‟de yaşlı nüfus geçmiş dönemlere göre önemli bir oranda artış
göstermektedir. Türkiye‟de %8 dolaylarında olan yaşlı nüfusun 2020‟de %10‟nun üzerine, 2050‟de %20‟nin
üzerine ve 2075 yılında ise yaklaşık %28‟in üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. 60 yıl sonra ülke nüfusunun
yaklaşık üçte biri 65 yaş ve üzeri kabul edilen yaşlı kesimi oluşturacaktır. Bu noktada özellikle huzurevlerinin ön
plana çıkacağı oldukça aşikârdır. Bu çalışmada Türkiye‟deki yaşlı nüfusun zaman içerisindeki görünümü,
yaşlılığın toplumdaki yeri, huzurevlerinin ülkedeki konumu ve son olarak yaşlıların genel esenliği için
huzurevlerinde üzerinde durulması gereken birtakım uygulamalar irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılar, Huzurevleri, Yaşlılık, Türk Toplumu, Huzurevi Personeli.
AGĠNG AND NURSĠNG HOMES ĠN TURKEY
Abstract
The elderly population and the issues of these segments which are on the agenda of the developed countries have
come to a point where the developing countries cannot remain indifferent. Because of increasing elderly
population and problems unveiled as a result of this situation, developing countries as our country are seen
unprepared to cope with it. Elderly population increases significantly compared to the past in Turkey. The
elderly population of our country is around 8%, in 2050 will be over 20% and in 2075 is estimated to rise about
28%. 60 years later, about one-third of the population of Turkey will constitute aged 65 and over. At this point, it
is quite obvious that particularly nursing homes come to the fore. In this study, mobility over time of the elderly
population in Turkey, the importance of elderly in the society, the position of nursing homes in the country, and
finally some applications need to be addressed for the well-being of the elderly in nursing homes will be
investigated.
Keywords: Elders, Nursing Homes, Agedness, Turkish Society, Nursing Employee.

GĠRĠġ
Her insanın doğumdan itibaren gelişimin belli basamaklarından geçtiği muhakkaktır.
Bütün canlı varlıklar er ya da geç bu basamaklardan biri olan yaşlılık (agedness) denen
yolculuktan geçeceklerdir. İnsanoğlunu bir arabaya benzetecek olursak, bu arabanın
nihayetinde performansını kaybedeceği kaçınılmazdır, ister benzinini yenileyelim veya başka
önlemler alalım, ne yaparsak yapalım arabamızın parçalarının zamanla işlevsiz kalmasına
engel olamayacağız (Moody, 2006: 35-36). İşte yaşlılık böyle bir göstergenin ortaya
çıkmasıdır, kısacası yaşlılık biz insanların kurtulamayacağı bir vaziyettir. Toplam nüfus
içerisindeki yaşlı nüfus (elder population) genel olarak en çok ihmal edilen kesimi temsil
etmektedir, bu grubun üzerinde maalesef pek durulmamaktadır. Yaşlı bireylerin ihmal
edilmelerini Woolf, „yaşçılık’ kavramıyla açıklamaktadır. Yaşçılık, yaşlı bireylerin yaşlı
olmaları dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalmalarını ifade ediyor. Elbette bu ihmalin altında
birtakım nedenler bulunmaktadır. Bu nedenler şunlardır (Woolf 1998);
1
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İlk neden, yaşlılığın ölüme en yakın dönem olarak değerlendirilmesinden
kaynaklanmaktadır hatta ikisinin aynı anlamda kullanıldığı kabul edilmektedir (tabii
bu nokta daha çok Batı toplumlarına özgü bir değerlendirmedir).
İkinci neden, ülkelerin genç görünmeyi ve gençliği sürekli ön planda tutmalarından
kaynaklanıyor. Gençlerin fiziksel özelliklerine aşırı bir biçimde önem verilmekte ve
her platformda bu hususun altı çizilmektedir. Fiziksel bakımdan düşüşe geçen yaşlılar
ise ihmal edilmektedirler.
Üçüncü neden, yaşlılar iktisadi anlamda katkı sağlayamadıkları için eleştiri
almaktadırlar. Üretimi gerçekleştiren kesim genç nüfus olarak kabul edilmekte,
yaşlılar ise üretim yapamadıkları gibi aynı zamanda sadece tüketici konumunda
görülmektedirler.
Son olarak, yaşlılarla ilgili yapılan çalışmaların yaşlıları genel bir bakış açısıyla
değerlendirememesinden kaynaklanıyor. Yapılan araştırmaların çoğunluğu toplumun
bütünündeki yaşlıları temsil etmekten uzaktır. Dar bir örneklem üzerinden genel bir
değerlendirmenin yapılması bazı kesimlerin hesaba katılmamasına yol açmaktadır.
Örneğin huzurevlerindeki yaşlıların temel alınarak yaşlı bireyler hakkında birtakım
genellemelerin yapılması gibi.
Çok yakın bir zamana kadar sadece gelişmiş ülkelerin kaygı duydukları bir durum olan
yaşlılık ve yaşlılık sorunları artık ülkemizin de kaygı duymasını gerektirmektedir. Halen en
çok yaşlı nüfus gelişmiş ülkelerde bulunmakla beraber yaşlı nüfus artışı gelişmekte olan
ülkelerde daha fazla olmaktadır. Aslında yaşlı nüfus bütün ülkelerde artmaya devam edecektir
ama bazı bölgelerde bu artış hızı biraz daha yüksek olmuş olacaktır. Aşağıda verilen tabloda
60 yaş ve üstü olarak kabul edilen dünyadaki yaşlı nüfusun gelişmiş, gelişmekte olan ve az
gelişmiş ülkelerde zaman içerisindeki dağılımı gösterilmektedir. Görüldüğü üzere 1950
yılında dünyada 202 milyon olan yaşlı nüfus, 2015‟e gelindiğinde 1 milyarı aşmıştır. 63 yıllık
bir süre zarfında yaklaşık dört kat artış göstermiştir. 2050 yılına gelindiğinde ise bu sayının 2
milyarı bulacağı tahmin edilmektedir (UN Department of Economic and Social Affair, 2013:
3-9). Tabloda koyu mavi (alt bölüm) ile gösterilen gelişmiş ülkelerdeki yaşlı nüfus sayısı
kademeli olarak artış göstermektedir. Asıl dikkat çeken husus mavi (orta bölüm) ile belirtilen
kısım, yani gelişmekte olan ülkelerdeki yaşlıların artışıdır. En üstte açık mavi renkli kısım ise
az gelişmiş ülkelerdeki yaşlı sayısını göstermektedir.
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Tablo 1: 1950-2050 YaĢlıNüfusun Ülkelerin GeliĢmiĢliğine Göre Hareketliliği
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Kaynak: UN Department of Economic and Social Affair, 2013: 11.

Bu çalışmamızda ilk olarak, Türkiye‟deki yaşlı nüfus oranında görülebilecek
hareketlilikler incelenmektedir. İkinci olarak, yaşlılık olarak kabul edilen olgunun Türk
toplumunda nasıl kabul gördüğü ve nasıl değerlendirildiği ele alınmaktadır. Sonrasında
Türkiye‟deki huzurevlerinin genel görünümüne bakılıp, yaşlı vatandaşlarımızın refahı adına
huzurevlerinde hangi meseleler üzerinde durulmalıdır ki gelecek yıllarda yaşlılığa yönelik
daha başarılı hizmetler ortaya konulabilsin, sonuç olarak da bu hususlarla ilgili genel bir
değerlendirme yapılmaktadır.

1. TÜRKĠYE’DEKĠYAġLI NÜFUS PROFĠLĠ
Türkiye‟de geçmiş yıllarda göz ardı edilen yaşlı nüfus oranı günümüzde artık
dikkatleri üzerine çekmiş ve önümüzdeki yıllarda önemini daha da arttırmaya devam edecek
gibi görülmektedir. Genç bir nüfusa sahip oluşumuz yaşlı nüfusa ve bu kesimin meselelerine
yakından bakmamıza engel olmuştur. Dünyadaki yaşlı nüfusta meydana gelecek
hareketliliklere baktıktan sonra şimdi ülkemizin bu durumdan nasıl etkileneceğine bir göz
atalım. Son açıklanan TÜİK verilerine göre ülkemizin yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Yapılan
tahminlere göre bu artış önümüzdeki yıllarda da hızlı bir biçimde devam edecektir. 2013 yılı
itibariyle Türkiye‟deki yaşlı nüfus oranı %7,7 iken bu oranın 2023‟te %10,2‟ye çıkacağı
öngörülmektedir. Burada belirtmekte fayda var ki yaşlı nüfusumuz şuan itibariyle Avrupa‟nın
küçük bir ülkesindeki yaşlı nüfusa eşit yani azımsanamayacak bir yaşlı nüfusa sahibiz (Dural
ve Con, 2011: 494-495). 2050‟de %20,8‟e ve son olarak 2075‟te %27,7‟ye yükseleceği
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öngörülmektedir. Hatta 2023‟e gelindiğinde ülkemiz nüfusunun “çok yaşlı” ülkeler grubuna
dâhil olacağı tahmin ediliyor. Bir ülke nüfusunun yaşlı ya da çok yaşlı olarak
değerlendirilmesine, o ülkedeki yaşlı nüfusun (65 yaş ve üzeri) ülke toplam nüfusuna olan
oranına bakılarak karar verilmektedir. Aşağıdaki tablo Türkiye‟deki yaşlı nüfusun 1935 ile
2075 yılları arasında geçirmiş olduğu değişimi ortaya koymaktadır. On yıldan daha az bir süre
zarfında ülke yaşlı nüfus oranımız %30‟dan daha fazla bir artışla yaşlanacaktır. Akabindeki
on yıl içerisinde ise yüzde yüz oranında bir artma görülecektir.

%

Tablo 2: 1935-2075 Türkiye’deki YaĢlı Nüfus Oranı
100
90
80
70
60
50

65+

40

15-64

30

0-14

20
10
0
Yıllar
Kaynak:http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16057

Tabii yukarıdaki verilere baktığımızda önümüzdeki on yıl içerisinde Türkiye‟deki yaşlı
nüfus %10‟nu aşmış olacak yani ülkedeki her on kişiden biri yaşlı olmuş olacaktır. Yaklaşık
35 yıl sonra yani 2050 yılına gelindiğinde ise Türkiye‟deki yaşlı vatandaşlarımızın sayısı ülke
nüfusunun %20‟sini geçmiş olacaktır. Yaşlı nüfus oranının yıllık artış hızı diğer gruplardan
oldukça daha fazla, 2013‟te yaşlı nüfus artış hızı binde 36 civarında olup ülkedeki toplam
nüfus artış hızından yaklaşık üç kat daha fazla olmuştur (TÜİK, 2013: 4). Şüphesiz bu durum
yaşlı bireylerin toplumdaki rollerini de değiştirecektir.

2. TÜRK TOPLUMUNUN YAġLILARA BAKIġ AÇISI
Yaşlılara önem verme tarihsel süreç içerisinde Türk toplumlarının en önemli
vasıflarından birisi olmuştur. Özmen‟e göre bu önem Oğuzlara kadar götürülebilir ve özellikle
Türklerin İslam Dinini kabul etmeleriyle birlikte bu önem daha da artmıştır. Gerek İslami
dinin emirleri gerekse Türk gelenek ve göreneklerinin telkinleri yaşlıları özel kılmıştır
(Özmen, 2013: 111). Türk toplumunda tarihsel olarak gerontokratik bir yaklaşım söz konusu
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olmuştur. Gerontokrasi (gerontocracy) ile ifade edilmek istenen sosyal hayatta yaşlı insanların
güçlü ve saygılı bir konumda olmalarıdır (Rosenfeld ve Popko, 2010: 65). Hem
siyaset/yönetsel, hem de kültürel açıdan gerontokrasi toplumda etkisini göstermiştir. Yaşlı
bireylerin bilgelik, danışma, gelenek ve göreneklere hâkim olma gibi birçok yönden
tecrübelerinden istifade edilme yoluna gidilmiştir (Önder, 2013: 275).
Zaman içerisinde toplumda meydana gelen düşünce akımları yaşlıların toplumdaki
yeri ve önemini etkilemiştir. Modernitenin getirmiş olduğu değişim ve dönüşümler toplumun
yaşlı bireylere bakış açısını değiştirmiştir. Öncelikle modernite ve geleneksellik kavramlarına
kısaca bakmakta fayda var. Modernizmin çok farklı tanımları olsa da içerdiği birtakım
öğelerden neyi kastettiğini daha iyi anlayabiliriz. Teknolojik ürünlerin ön plana çıktığı,
sanayinin oldukça geliştiği, kentli yaşamın yani kentleşmenin hâkim olduğu, bilginin,
iletişimin ve yükseköğretimin yaygın hale geldiği, ulaşımın ivme kazandığı, demokratik
kurumların toplumda egemen olduğu bir süreci ifade eder modernite. Kısacası modernizm
içerisinde akılcılık, pozitivizm, teknosentrizim ve evrensellik kavramları yer almaktadır
(Aslan ve Yılmaz, 2001: 94). Geleneksel toplumlarda ise; teknoloji, iletişim ve ulaşım araçları
gelişmemiştir, kırsallık ön planda, bilgi ise geri plandadır, tarıma dayalı üretim hâkimdir,
kısacası modernite de rastladığımız hiçbir kuruma rastlanılmamaktadır. Geleneksel
toplumlarda saygı gören yaşlılar modernitenin getirdikleriyle konumlarını yitirmişlerdir.
Geleneksel toplumlarda yaşlılar bilge kişi ya da tecrübe abidesi şahsiyetler olarak
değerlendirilmekteydiler. Özellikle bilginin, gelenek ve göreneklerin sonraki kuşaklara
aktarılmasında yaşlılar bir köprü vazifesi görmekteydiler. Modernite sonucu olarak tüketim
kültürünün önem kazanmasıyla birlikte yaşlılara karşı gösterilen tutum ve davranışlar
değişmiştir. Yaşlılar sahip oldukları saygı ve statülerini yitirmişlerdir. Kentleşmenin kırsallığa
üstünlük sağlamasıyla ailelerin yaşlılara bakış açısı farklılaşmış, yaşlılar üretim yapamayan ve
istenilmeyen kimseler olarak görülmüşlerdir (Kalınkara, 2012: 4).
Günümüze gelindiğinde gençlerin, yaşlılara yönelik tavır ve davranışlarında önemli
değişiklikler olmuştur. Yukarıda da ifade edildiği gibi modernitenin sonucu olarak yaşlı
bireylere gösterilmesi gereken saygı gösterilmemektedir. İlginçtir ki Platon kendi döneminde
bu konuya dikkat çekmiş ve şöyle demiştir: “Çocuklar artık lüksü sevmekte; Kötü davranışları
söz konusu, otoriteyi hor görmekteler; yaşlılara saygısızlık edip, çalışma yerlerinde (iş
ortamlarında) sohbet ederler. Çocuklar artık zorbacıdırlar, ailelerinin hizmetçileri değil.
Büyükleri odaya girdiğinde artık ayağa kalkmazlar. Büyüklerini tekzip edip, şirket (çalışma)
öncesi sohbet eder, masada çabucak atıştırırlar, bacaklarını çapraz açar ve öğretmenlerine
zulmederler” (Quintelier, 2007: 165). Kısacası gençlerin o dönemde saygı göstermekten uzak
bir tavır içerisinde oldukları ortaya konulmaktadır.
Yaşlı bireylerin artmasıyla beraber bu insanların sosyal, ekonomik, kültürel ve
teknolojik hayatta karşılaşabilecekleri problemlere cevap vermek için bazı politika ve
uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir (Kurt ve diğerleri, 2010: 38). Yaşlıların
sayıca artmasına rağmen bu kesime yönelik çalışmaların yeterli olmadığı veya yapılan
çalışmaların daha çok tıp alanında yoğunlaştığı görülmektedir. Aslında yaşlı nüfustan dolayı
ortaya çıkacak sorunların çok kapsamlı olması diğer disiplinlerce irdelenmesini gerekli
kılmaktadır (Altan ve Şişman, 2003: 4).
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3. TÜRKĠYE’DE HUZUREVĠ REALĠT
ESĠ
Huzurevi ve benzeri müesseselerin ortaya çıkmalarındaki temel amaçlar; sağlığı ve
esenliği artırmak, vücut organlarının işlevlerini geliştirmek, karşılanmamış ihtiyaçlar (unmet
needs) konusunda yardım etmek, psikolojik ve sosyal yönden rahatlatmak, kalanlara bağımsız
hareket duygusu kazandırmak, kısacası huzurlu ve anlamlı bir yaşam sunmak şeklindedir
(Kane ve Kane, 1998: 18). Türkiye‟de yaşlılara sunulan hizmetlerin ilk sırasında huzurevleri
yer almaktadır. Yaşlı bireylere yönelik yapılan hizmetler Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu eliyle yapılmaktadır. 1956 yılından itibaren yaşlılarla ilgili yapılan
çalışmaların hem planlanmasında hem de yürütülmesinden devlet sorumlu hale getirilmiştir.
Yaşlıların refahı adına ortaya konulan en önemli kurumsal hizmetler huzurevi, evde bakım ve
danışma merkezleridir (Ardahan, 2010: 27-28). Yukarıda yaşlılara değer vermenin
toplumumuzun önemli özelliklerinden birisi olduğunu belirtmiştik. Yaşlıların çoğu bu
anlayıştan dolayı aile fertleriyle beraber kalmaktadır. Fakat birtakım gelişmeler bu durumda
değişiklikler meydana getirmiş ve yaşlılar aileleri ile birlikte yaşamanın dışında farklı
kurumlara başvurmak zorunda kalmışlardır. Huzurevleri bu kurumların başında yer
almaktadır. Huzurevleri, yaşlı bireylerin kendileri ile benzer nedenlerle gelen diğer yaşlılarla
belki hayatlarının geriye kalanını geçirecekleri yeni yuvaları konumundadır. Türkiye‟de
huzurevleri üzerine yapılan bir araştırma, burada kalanların yaklaşık %40‟nın huzurevlerini
“kendi evi” olarak gördüklerini ortaya koymaktadır (T.C. Başbakanlık SYDG Müdürlüğü,
2006: 12). Bu yeni yuva farklı kültürlerden ve değerlerden gelen diğer insanlardan ve kurum
personelinden oluşmaktadır. Yaşlıların huzurevleri gibi kurumlarda kalmalarını zorunlu kılan
nedenler daha çok şu şekilde karşımıza çıkmaktadır (Ardahan, 2010: 27);
Nüfusun artması
Çekirdek aile anlayışının ön plana çıkması
Yeni neslin yaşlılara yönelik bakış açıları
İktisadi problemler
Sağlığı bozulan yaşlıların evde bakımının zor olması
Çekirdek aile yapısından dolayı konutların küçülmesi
Geniş aile sayısındaki azalma
Son olarak, nesiller arası iletişimdeki sıkıntıların var olması.
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çeşitli
illerdeki 63 huzurevi üzerine yapılan bir diğer çalışma, huzurevi çalışanları nezdinde
huzurevlerini şu durumlarda başvurulan yerler kılmaktadır (T.C. Başbakanlık SYDG
Müdürlüğü, 2006: 13);
Evdeki aile fertlerine ekonomik yönden yük olmama (%72)
Günlük işlerde kendi kendine yetememe (%67)
Aile bireylerine genel anlamda yük olmama (%52)
Yalnız olduğunu düşünme (%45)
Huzurevlerinde kalmaya neden olan faktörlere değindikten sonra şimdi Türkiye‟deki
huzurevlerinin genel görünümüne bakabiliriz. Aşağıdaki tabloda 2016 yılı (Haziran) itibariyle
Türkiye‟deki huzurevlerinin sayısı, kapasiteleri ve buralarda kalan yaşlıların sayısı
belirtilmiştir. Türkiye‟de toplamda 401 huzurevi mevcut ve yaklaşık olarak 24 bin sakin
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buralarda kalmaktadır. Bunlardan 200‟un üzerinde huzurevi özel sektöre, yerel yönetimlere ve
sivil toplum örgütleri bünyesinde hizmet vermektedir. Bakanlığa bağlı hizmet veren 136
huzurevinin tamamına yakını dolu gözükmektedir. Huzurevlerine talebin artacağı hesap edilip
yeni yerlerin yapılması gerekli görülmektedir. Karar vericilerin ileride sorun yaşamama adına
kapasite geliştirme konusunda adım atmaları gerekmektedir.
Tablo 3: Kamu, Özel, Belediye, Dernek, Vakıf ve Azınlıklara Ait Huzurevlerinin Sayısı,
Kapasiteleri ve Bakılan YaĢlıSayısı
YaĢlı
Bakım
Huzurevleri
Haziran 2016
Bakanlığa Bağlı Huzurevleri
YaĢlı YaĢamevi
Diğer
Bakanlıklara
Bağlı
Huzurevleri
Belediyelere Ait Huzurevleri
Dernek ve Vakıflara Ait
Huzurevleri
Azınlıklara Ait Huzurevleri
Özel Huzurevleri
Toplam

Huzurevi

Kapasite

Bakılan YaĢlı Sayısı

136
41
2

13.819
160
570

12.600
154
566

21
29

2.977
2.435

2.083
1.704

5
167
401

508
9.287
29.756

355
6.500
23.962

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2016: 15.

Huzurevleri ile ilgili toplumumuza yerleşmiş yanılgılar veya önyargılar (prejudice)
bulunmaktadır. Toplumun önemli bir kesimi huzurevlerini yaşlı insanların öldüğü nahoş ve
zevksiz ortamlar olarak görmektedir. Bu evlerle ilgili bir imaj problemi söz konusudur.
Toplumda yer edinmiş bu önyargıların altında elbette çeşitli sebepler yatmaktadır, etkili olan
başlıca nedenler; medyanın toplumu olumsuz bilgilendirmesi, düşük finansman, yetersiz
personel, asılsız hikâyeler, huzurevi çalışanlarının yanlış algılamaları, güven problemi ve son
olarak da korkudur. Görüldüğü gibi toplumun büyük bir kesiminin peşin hükümlü olmasının
altında pek çok farklı etken yer almaktadır. Toplumda söz konusu olan bütün huzurevleri kötü
(all nursing homes are bad) algısı yaşlı bireyleri olumsuz etkilemekte ve bu algıdan ötürü
yaşlı bireyler bu kurumlara gitmekten korkmaktadırlar (Moody, 2006: 287). Türkiye‟de
huzurevi sakinleri ile yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre yaşlıların yaklaşık %92‟si
huzurevinde kalmayı istemediklerini söylemişlerdir (Onat, 2004). Görüldüğü üzere yaşlıların
neredeyse tamamına yakını huzurevlerinde kalmaktan memnun değil.
Günümüz dünyasında huzurevlerini zorunlu kılan gelişmeler gelecekte katlanarak
artmaya devam edecek gibi görünmektedir. Huzurevlerinin sosyal bir realite olarak
görülmeleri zamanla sağlanacaktır. Toplumda var olan olumsuz düşüncelere son verebilmek
için sakinlerin asıl isteklerini saptama, imaj problemini ortadan kaldırma, yeni işe alınan
çalışanların gerekli niteliklere haiz olmalarından emin olma önemli bazı adımlar olabilir.
Özellikle işe alınma süreci çok önemli bir eylem olarak görülmelidir, Allen‟a göre eğer bu
aşama dikkatlice analiz edilirse daha fazla iş doyumu, daha az hatalı istihdam ve sonuç olarak
daha hızlı bir uyum süreci gerçekleşebilir (Allen, 2004: 134). Şayet işe uygun kişiler
alınmışsa huzurevi sağlık hizmetlerinin kalitesi de artmış olacaktır. Nitelikli personel ve kalite
ile ilgili sorunlar arasında ters bir ilişki söz konusudur. Huzurevi yöneticileri ağırladıkları
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sakinlerinin ihtiyaçlarını saptamak ve bunları en kısa sürede yerine getirmekle vazifelidirler.
Tabii ne tür problemlerin bulunduğunu belirlemek için ileriye dönük bir stratejinin olması
gerekmektedir, böyle bir strateji sayesinde zorluklarla daha etkin bir biçimde mücadele
edilebilir. Bu önerilerin yanı sıra yönetici ve idarecilerin huzurevlerinin asıl amaçlarını
toplumla paylaşmaları bir başka etkili yol olabilir. Sonuç olarak huzurevi yöneticilerinin
bütün personelle el ele verip toplumda yer edinmiş olumsuz düşünceleri değiştirmek
noktasında çaba sarf etmeleri en önemli çözüm olarak görülmektedir.
İmaj problemini gidermede huzurevi sorumlularına önemli görevler düşmektedir.
Huzurevi yöneticilerinin üzerinde durması gereken öncelikli adım toplumda bu kurumlarla
ilgili hâkim önyargıları ortadan kaldırmaya yönelik uğraşlar olacaktır. Toplumumuzda
huzurevleri yaşlı bireyler için başka bir kapısı olmayanların gideceği yer olarak görülmekte
yani başvurulacak son çare olarak kabul edilmektedir (T.C. Başbakanlık SYDG Müdürlüğü,
2006: 12-13). Öncelikli olarak bu evlerin sadece çaresiz durumda bulunanların kaldığı yer
yönündeki algı yumuşatılabilir. Özellikle medya yoluyla halka huzurevlerinin kötü yerler
olmadığı aksine gayet iyi yerler oldukları yönünde mesajlar verilebilir. Yöneticiler, medya ve
karar vericiler arasında gerekli konsensüs sağlanarak topluma huzurevlerinin olumlu reklamı
yapılabilir. Ayrıca okullarda bu hususa yönelik gerekli seminerler verilip, diğer bir takım
çalışmalarla öğrenciler bilgilendirilmeye çalışılabilir. Kısacası bütün toplum imaj problemi
noktasında ikna edilmeye çalışılabilir. Unutmamak gerekir ki hiçbir yaşlı birey gideceği yer
konusunda negatif duyumlar almışsa kendi evinden ayrılmak istemeyecektir.
Türkiye‟deki huzurevi sayı ve kapasitesine, huzurevi düşüncesinin ortaya çıkmasına
yol açan birtakım faktörlere ve son olarak huzurevleri ile ilgili ortaya çıkan bazı önyargılara
değinildikten sonra aşağıdaki kısımda yaşlı vatandaşlarımızın huzurevlerindeki refahını
arttırabilecek birtakım strateji ve programlardan bahsedilmektedir.
3.1. Ġnancın Huzurevi Sakinleri ĠçinÖnemi
Dini inanç ile mutluluk arasında pozitif ilişkinin var olduğunu çeşitli araştırmalar ortaya
koymaktadır. Dini inanca bağlılık derecesi yüksek olan bireylerin yaşam doyum seviyelerinin
de yüksek olduğu saptanmıştır (Moody, 2006: 113). İnsanların maddi ihtiyaçları olduğu gibi
bir takım manevi ihtiyaçları (moral needs) da söz konusudur. Bu durumun herhangi bir
hastanede veya huzurevinde yaşayan bir yaşlı için de geçerli olduğu unutulmamalıdır.
İnsanların yaşları ilerledikçe daha fazla ilgiye muhtaç hale gelirler, manevi ihtiyaçlar da
bunların en başında gelmektedir. Amerika‟daki bir araştırmaya göre huzurevlerinde kalanların
yaklaşık 3/4'ü dinin kendileri için oldukça önemli olduğunu bildirmişlerdir. Ehmann, huzurevi
sakinlerinin yaklaşık %70‟inin dinsel bir cemaate bağlı olduğunu, %40‟ının ise haftalık
ayinlere katıldığını bildirmektedir (Ehmann, 1999). Amerika‟daki huzurevlerinde kalan
yaşlıların yaklaşık 1/4‟ünin bu müesseselerde hayata gözlerini yumdukları belirtilmektedir
(Hirschman ve diğerleri, 2005). ABD ile karşılaştırıldığında yukarıdaki oranların
Türkiye‟deki huzurevlerinde benzer sonuçlarda olacağı yüksek ihtimaldir.
1994);

Ellison ise dinin yaşlı bireyler üzerindeki faydalarını şöyle sıralamaktadır (Ellison,
Gelecek yıllarda yaşanacak hastalıklarda stresin etkisini azaltma,
Hayatı daha anlamlı bir hale getirme,
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Diğer dini gruplarla ilişki kurarak sosyalleşme sağlama,
İçteki ruhsal durumu güçlendirme, mesela özsaygıyı artırma gibi.
Ellison‟ın da tespitlerinden anlaşılacağı üzere dini inanış, yaşlıların yaşama bağlılıkları
noktasında iç motivasyonlarını arttırıcı etkisi görülmektedir. İnsanlar yaşlandıkça
sevdiklerinin büyük bir kısmını kaybetmekte ve bu durum onları ruhsal olarak olumsuz
etkilemektedir. Bir de huzurevlerinde kalanları düşünecek olursak, evlerinden ve
sevenlerinden ayrılmaları onlar üzerinde ilk olarak ciddi bir etki oluşturacaktır. Bu etkinin
üzerine bir de ölüm gerçeği eklenince yaşlıların bu tablo ile desteksiz baş etmeleri biraz daha
zorlaşmaktadır.
Ölmeden önce bu kurumlarda kalan yaşlı fertlerin manevi yönden tatmin edilmeleri
konusunda gerekli plan ve projelerin ortaya konulması önem arz etmektedir. Huzurevi
yöneticileri, sakinlerin manevi ve duygusal doyuma ulaşmaları için çeşitli adımlar
atmalıdırlar. Her huzurevinde öncelikle sakinlerin manevi isteklerine yardımcı olabilecek bir
din görevlisinin olması gerekmektedir. Fakat günümüz huzurevlerinin bir kısmının parasal
sıkıntı çekmeleri, diğer kısmının da devlete bağlı olmaları sebebiyle bünyelerinde bir din
memuru ya da vaizi istihdam edemedikleri görülmektedir. Huzurevi idarecilerinin yaşlı
bireylerin manevi ihtiyaçlarını saptamaları ve duruma göre alternatif yollar bulmaları
gerekmektedir. Sorumlu yöneticiler ve karar vericiler toplumdaki din adamlarından bu görevi
yerine getirmeleri konusunda yardım isteyebilir ya da toplumda bulunan dini vakıflara
başvurularak, buradaki gönüllülerin yardımları istenilebilir. Yaşlı bireylerin manevi istekleri
karşılanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de bireylerin sahip oldukları din
görüşleri çerçevesinde onlara hizmet vermek olacaktır. Bir toplulukta farklı dinlere ve
inanışlara mensup bireylerin bulunabileceği gerçeği, huzurevlerinde de farklı dinlerden
yaşlıların bulunabileceği ihtimalini artırmaktadır. Bilhassa ülkemiz gibi farklı dinlere ev
sahipliği yapan bir ülke için bu durum kaçınılmazdır. Hangi dine ait olunursa olunsun, bu
yerlerde kalan bireylerin inanç farklılıklarına saygı gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.
3.2. Huzurevlerinde Teknolojinin Yeri
Teknolojinin ve teknolojik gelişmelerin günümüzdeki hızı yadsınamaz, baş döndürücü
yeniliklerin girmediği kurum ve müessese neredeyse kalmamıştır. 20-30 yıl öncesinden hayal
bile edemeyeceğimiz bir çağa şahit olmaktayız. Bu çağ bilgi çağı olarak adlandırılmakta, bilgi
devrimi (information revolution) kişilere ve örgütlere üretkenliklerini arttırmak için yeni
fırsatlar sunmaktadır (Huff ve Munro, 1985: 327). Teknoloji ile yaşlanma arasındaki ilişkiye
dair geniş kapsamlı araştırmaların yapıldığına şahit olmaktayız. Bu konuyla ilgili 1990‟lı
yıllarda „geron-teknoloji‟ (gerentechnology) adında yeni bir bilimsel disiplin ortaya çıkmıştır
(Peace ve diğerleri, 2007: 224). Böyle bir gerçekliğin karşısında huzurevi personelinin yenilik
içeren faaliyetlerle barışık olması önemlidir. İnovasyon olarak adlandırılan bu durum yeni
eğilimleri, yeni fırsatları, yeni faydaları, yeni olayları ve aktiviteleri yani kısacası yapılan
bütün etkinliklerin ve faaliyetlerin yenilik içermesini gerekli kılmaktadır (Homan, 2011: 11).
Yaşlıların ortalama yaşam süresine bakıldığında geçmişe oranla daha uzun ömürlü
oldukları görülmektedir. Dolayısıyla teknolojiden ve teknolojik gelişmelerden tamamen
kopuk bir hayat sürdürmeleri düşünülemez. Yaşlıların doğru bir biçimde teknolojiden ve
teknolojik gelişmelerden istifade etmeleri sağlanırsa bu durum onların hayatına olumlu birçok
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katkı sağlayabilir. Birçok yaşlı huzurevlerine gitmek yerine kendi evlerinde kalmak ve burada
bakım almak istemektedir, yapılan çalışmalara göre bu tercihin teknolojik kapasitenin yeterli
olup olmaması ile yakından ilgisi bulunmaktadır (Moran, 2009: 26). Yaşlıların daha kaliteli
bir hayat sürdürmelerinde teknolojik gelişmelerin önemi yadsınamaz fakat yaşlıların
teknolojiyi yavaş benimsedikleri ve gelişmelere karşı daha tutucu davrandıkları gibi birtakım
önyargılar söz konusu olmaktadır. Bu gibi önyargılardan dolayı teknoloji üreticilerinin reklam
kampanyaları daha çok genç kesime hitap etmektedir. Son dönemlerde Avrupa Birliği başta
olmak üzere bireysel bazdaki birtakım gelişmeler yaşlı kesiminde tıpkı genç kesim gibi
dikkate alınmaları gerektiği üzerinde durmaktadır. Üreticilerin bu kesimi göz önünde
bulundurmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir (Bond ve diğerleri, 2007: 303).
Yenilikten yana olan bir idareci kendi kurumundaki yaşlıların teknolojiden gerektiği
gibi yararlanmalarını isteyecektir. Öncelikle uygun bir ortam oluşturulup personelin gerekli
eğitimlerden geçirilerek teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmaları temin edilebilir. İyi eğitim
almış personel kendi bilgi ve becerilerini yaşlılara daha kolay aktarabilecektir. Yaşlı
bireylerin birçok ihtiyacı ivedi bir biçimde personel tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Bu
yolla hem zaman tasarrufu sağlanmış olunacak, hem de çalışan ve yaşlıların daha renkli ve
huzurlu bir atmosferde hayatlarını sürdürmeleri sağlanmış olunacaktır.
3.3.Huzurevi Yöneticiliğinin Önemi
Günümüzün karmaşık problemleri karşısında kamu kurum ve kuruluşlarında görev
alan yöneticilerin liderlik özelliklerine sahip olmaları çok önemli bir hal almıştır. Kamu
hizmetinden sorumlu yöneticilerin topluma kaliteli ve etkin hizmet sunması için bir takım
liderlik vasıflarına sahip olmaları gereklidir. Mills‟e göre liderlik bir süreçtir yani bir anda
olup bitmez, zaman içerisinde lider kişi diğer insanların fikirlerine, davranışlarına ve
tutumlarına etki eder ve onları yönlendirir (Mills, 2005: 11).
Yöneticiler kurumlarında çalışan kişiler arasında gerekli iletişimin ve etkileşimin
olduğundan emin olmak zorundadırlar. Huzurevleri idarecileri pozitif ilişkilerin hâkim olduğu
bir atmosfer teşkil etmeli ve bütün personelin bundan istifade etmelerine yardımcı
olmalıdırlar. Pozitif ilişkiler (positive relationships) grup üyelerinin çalışma ortamında
birtakım proje ve görevleri yaparken daha verimli ve etkin çalışmalarına yardımcı olmaktadır
(Whetten ve Cameron, 2008: 242). Güçlü liderlik (effective leadership) sadece işlerin ve
kuralların neler olduğunu bilmek değil; kurumda hangi soruların sorulmasını gerektiğini
bilme, iyi iletişim sahibi olma, risk alabilme, yeniliklere öncü olma ve problem çözebilme
kabiliyetlerine sahip olma ile ilgilidir. Huzurevi yöneticilerinin yaşlıların refah sahip olmaları
için nelere ihtiyaç duyduklarını saptamalarında etkili liderlik önemli bir yetenektir. Örgüt
kültürünün oluşturulması yine yöneticilerin yapması gereken bir ödevdir. Çalışanların
kendilerini rahat hissedebilecekleri bir atmosfer oluşturulmalı, buna aile ortamı da diyebiliriz
ve böyle bir ortamda yöneticilerle çalışanlar, sakinler ve aileler arasında tam bir iletişim ağı
kurulabilir. Şayet çalışanlar üstlerinin onları desteklediklerini görürlerse, motive olmaları ve
performanslarının artması daha kolay olabilir (Northouse, 2010: 95).
Görüldüğü üzere hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılması yöneticilik yeteneğiyle
sıkı bir biçimde bağlıdır. İletişim becerisi de yine önemli sorun çözme (problem solving)
sürecinde bir hayli etkili olabilir. İyi iletişim sayesinde yönetici çalışanlarla, sakinlerle ve
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onların aileleri ile el ele vererek kurumun misyonuna daha iyi hizmet edebilir. Herhangi bir
sorun ile karşılaşıldığında bütün taraflar sorunun çözümüne yönelik çalışma içerisinde
olacaktır. Yani istişareli bir ortam oluşturulup bütün tarafların taleplerine cevap aranacaktır.
3.4. Huzurevi ÇalıĢanlarının KarĢılaĢtıkları BaĢlıca Sorunlar
Huzurevlerinin günümüzde karşılaştığı sorunların başında personel açığının (shortage)
olduğu belirtilmektedir (LTCCC, 2013: 5). Personel açığının birtakım sebeplerden
kaynaklandığı bilinmektedir. Bu sebeplerin başlıcaları; çalışma ortamının elverişsizliği,
üstlerin katı tutumu, huzurevleri ile ilgili önyargılar ve ücret problemidir. Çalışma ortamının
(working conditions) ideal bir yapıda olması personel üzerinde pozitif etkide bulunarak,
çalışanların verimli ve kaliteli hizmet sunmalarını sağlayabilecektir. Yapılan çalışmalara göre
huzurevi personelinin ideal bir çalışma ortamına kavuşabilmesi önündeki başlıca engeller
şöyle sıralanmaktadır; üstler tarafından kötü muamele, yeterli personelin olmaması, iletişim
problemleri, güven eksikliği ve takım olamama sorunu (Rudder, 2003: 3-4). Ülkemiz
huzurevlerinde ise personel eksikliği bu engellerin başında gelmektedir. Yeterli personel
olmadığından işbölümü olması gereken şekilde maalesef işlememektedir (T.C. Başbakanlık
SYDG Müdürlüğü, 2006: 20). Hizmet kalitesinin artırılması için bütün huzurevlerinde yeterli
çalışanın istihdam edilmesi, bilhassa sosyal hizmet uzmanının bulundurulması gerekmektedir.
Huzurevlerindeki problemlerle baş etme adına ABD‟de birtakım çalışmaların yapıldığı
görülmektedir. Örneğin ülkede huzurevi çalışanların daha verimli bir ortamda hizmet
etmelerini sağlamak için 2003 yılında Huzur Evleri‟nde Mükemmellik Programına Giden Yol
(The Pathway to Excellence Program in Long Term Care) adında bir programın ortaya
atıldığını görmekteyiz. Herhangi bir huzurevinin Mükemmellik Programı (Pathway to
Excellence) statüsünü kazanabilmesi için mükemmellik standartlarını, ilkelerini ve diğer
uygulamalarını kendi yönetmeliğine uyarlaması zorunlu tutulmaktadır. Bu programın temel
amacı istenen bir huzurevi atmosferi için gerekli şartların oluşturulmasına öncülük etmektir
(Ellen, 2015: 1). Böyle bir programın faydalarını sorgulayacak olursak; oluşturulan ortam ile
huzurevi çalışanlarının verdikleri hizmetler takdir edilecek, personelin işteki doyumu
arttırılacak, personele yaptıkları işlerin önemli ve değerli olduğu hissi kazandırılacaktır.
Çalışanların gerekli moral ve motivasyona sahip olmaları hem onları, hem de yaşlı bireyleri
ve ailelerini memnun etmiş olacaktır. Daha öncede değindiğimiz üzere ülkemizin nüfusu her
geçen gün yaşlanmakta ve bu durum huzurevlerini daha da önemli bir hale getirmektedir.
Bunun için de bu yerlerdeki hizmet kalitesini yükseltmek için Mükemmellik Programı gibi
programlar örnek alınarak bunların sayılarının arttırılması gerekmektedir. Çalışan personelin
iyi bir ortama sahip olması yaşlıların genel refahını ve esenliğini olumlu yönde
etkileyebilecektir.
3.5. Huzurevlerinde Diyet Programlarının ve Sosyal Aktivitelerin Yeri
Yaşlanan bir nüfus portresinin artarak devam edeceğini göz önünde bulunduracak
olursak yaşlı bireylerin daha iyi bir beslenme ve sosyal hayata sahip olabilmesi karar vericiler
için önemli bir görevdir. Yaşlılar için boş vakit (leisure time) sadece vakitlerinin geri kalanını
geçirmek olarak algılanmamalıdır. Aristo boş zamanı hayatın gereklilikleri karşılandıktan
sonra, içinde insanoğlunun kişisel gelişimini tamamlayıp özgürlük kazandığı bir yere
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benzetmektedir. Kısacası boş zaman çok yönlü bir hayat standardıdır -multidimensional
quality of life- (Moody, 2006: 110).
Huzurevlerinden sorumlu kurum ve kişiler bu müesseselerde ne gibi sosyal
aktivitelere (social activities) ya da beslenme şekillerine (dieting programs) ihtiyaç
duyulduğunu saptamaları önemlidir. Yaşlandıkça hastalıkların arttığı bilinen bir gerçeklik, bu
durum yaşlı bireylerin daha dengeli beslenmelerini de gerekli kılmaktadır. İyi bir beslenmenin
yaşlıların genel esenliğine olumlu katkı sağladığını yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır
(Drewnovski ve Evans, 2001: 92).
Birlikte yemek için bir araya gelme yaşlılar için önemli aktivitelerden bir tanesi
olduğu söylenmektedir. Bu noktada huzurevlerinde bulunan diyet bölümü kilit bir öneme
sahiptir. Örneğin bu bölüm, huzurevi sakinleriyle konuşup onların ne tür yemeklerden
hoşlandıklarını saptayabilir, daha sonra sakinlerin yemek konusundaki istekleri bir data haline
getirilebilir böylelikle ileriki yemek menüleri daha zenginleştirilebilir. Yapılan bazı
araştırmalar yaşlılar için huzurevlerindeki büyük sıkıntılardan bir tanesinin yemeklerin
beğenilmemesi şeklinde saptamaktadır (T.C. Başbakanlık SYDG Müdürlüğü, 2006: 19). Bu
tür ciddi bir problemi giderme adına yemeklerde kalite arttırılarak sakinlerin aile bireyleri ve
arkadaşları davet edilebilir, bu şekilde aileler hem yakınları ile vakit geçirmiş olur, hem de
onların sağlıklı bir biçimde beslendiklerinden emin olabilirler. Özellikle diyet servisleri
tahmini yaşam süresini uzatmanın ve daha kaliteli bir hayat sunmanın önemli bir elementi
olarak görülebilirler.
Sosyal aktivitelerin de hayatı olumlu yönde etkilediği bilinen bir gerçek. Aile ve
arkadaşlar ile girilen sosyal ilişkilerin (social relationships) yaşlı bireylerin hayatlarına pozitif
yönden etki ettikleri bilinmektedir (George, 2006: 327). Diğer bireyler için boş zaman
aktivitelerine katılmak (leisure activities) nasıl önemli ise yaşlılar için de aynı derecede
gereklidir. Tabii sosyal faaliyetlere katılmada 65 yaş civarı ile 75 yaş üstü yaşlılar arasında
bazı farklılıklar görülebilir. İlk gruptaki yaşlılar, genç yaşlılar (young old) ya da aktif yaşlılar
(active old) olarak sınıflandırılabilmektedirler. Örneğin 65 yaşından sonraki bireylerde film
izleme oranı %38‟den %17‟ye kadar düşebilmekteyken, yine 75 yaş üstü yaşlıların seyahat
etme ve spor salonlarında çalışma katılımları düşebilmektedir. Bazı aktiviteler de ise herhangi
bir değişiklik bulunamamıştır (Moody, 2006: 111). Her ne kadar yaşlıların bazı aktivitelere
ilgileri azalsa da onların da tıpkı diğer bireyler gibi sosyal aktivitelere ihtiyaç duydukları bir
gerçektir. Huzurevlerinde sunulan sosyal aktivitelerin temel amacı sakinlerin anlamlı yaşam
deneyimi (meaningful life experience) sahibi olmalarını sağlamak olmalıdır. Bununla beraber
huzurevlerinde yapılan sosyal faaliyetler yaşlılar için sosyal etkinlikten ibaret görülmemelidir,
aynı zamanda bir sosyal terapi olarak da görülmelidir (T.C. Başbakanlık SYDG Müdürlüğü,
2006: 17).
Günümüz yaşlılarının karşılaştığı önemli engellerden biri yerleşik yaşam ya da sabit
yaşam (sedendary lifestyles) olarak bilinen zorluk olarak kabul edilmektedir. Bu konuda
yapılan birçok çalışmaya göre yaşlıların büyük bir bölümü aktivite yapmaktan uzak bir hayat
sürmektedir (Drewnovski ve Evans, 2001). Bundan dolayı yapılan fiziksel aktivitelerin
oldukça sınırlı oldukları göze çarpmaktadır. Yaşlıların fiziksel noktada dirençlerini artırmak
için öncelikle fiziksel aktivitelerin ehemmiyeti onlara anlatılmalı ve kas dirençlerini artırıcı
çalışmalar düzenlenmelidir (Soyuer ve diğerleri, 2012: 119). Yaşlılara yönelik fiziksel
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seçenekler sunularak onların hem daha sağlıklı olmaları, hem de daha huzurlu bir hayat
sürmeleri sağlanmış olunabilir. Mesela bu konuyla ilgili yapılan bir çalışma yaşam kalitesi ile
huzurevinde yapılan aktivitelerin sayısı arasında pozitif ilişki saptamıştır. Aktivite sayısı daha
fazla olan yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini gösteren puan ortalamaları aktivite sayısı düşük
olanlara göre daha yüksek bulunmuştur (Şahin ve Emiroğlu, 2014: 64).
Kültürel etkileşimin kaçınılmaz bir hal aldığı günümüzde yaşlı bireylerin bundan
etkilenmemesi düşünülemez. Yaşlıların kültürel ve sosyal talepleri zaman içerisinde artış
göstereceği öngörülmekte, bu durumu Abay şöyle açıklamakta, “yaşlıların sosyal ve kültürel
talepleri bakım taleplerine paralel bir biçimde artış göstermektedir” (Abay, 2012: 9-12).
Örneğin yaşlıları sosyal ve kültürel faaliyetlerden uzak tutmamak için huzurevi yöneticileri ve
çalışanları çeşitli okullara gidip öğrencilerle görüşerek onların yaşlıları ziyaret etmelerini
isteyebilirler. Öğrencilerden bazılarının müesseselere kadar gelip yaşlıları görmeleri ve
onlarla zaman geçirmeleri, belki kitap okumaları veya resim boyamaları yaşlılar için oldukça
motive edici birer davranış olabilir. Yine konser gibi diğer birtakım aktiviteler ayarlanıp
yaşlıların sosyal hayata ilgileri canlı tutulabilir. Sonuç olarak uygun beslenme ve sosyal
faaliyetler yaşlıların daha iyi bir hayat sürdürmeleri için kilit bir öneme sahiptir.
3.6. Huzurevi Personelinin ĠĢ atminin
T
Sağlanması
Hangi kurum olursa olsun çalışanının işteki tatmini (job satisfaction) başarı için kilit
öneme sahiptir. Bir personelin işinde doyuma ulaşabilmesi için birtakım faktörlerin etkili
oldukları belirtilmektedir, bunlar; iyi çalışma ortamı, yüksek ücret, diğer personelle iyi ilişki,
hizmet içi eğitim ve kariyer olanaklarıdır (Sageer ve diğerleri, 2012: 32). Türkiye‟deki
huzurevlerinde ise yukarıdaki faktörlerden biri olan personel ücretlerinin yeterli olmadığı
görülmektedir (T.C. Başbakanlık SYDG Müdürlüğü, 2006: 20). Bu kurumlarda çalışanlara
yapılan az ödemeler beraberinde birçok probleme gebe olmaktadır. Çalışanlar ilk önce
motivasyon eksikliği yaşamakta, bu durum üstleriyle, iş arkadaşlarıyla, yaşlılarla ve onların
aileleriyle olan ilişkilerini tümüyle olumsuz etkileyebilmektedir. Huzurevinden huzurevine
birtakım farklılıklar olmasına rağmen bu müesseselerde istihdam olunanların maaş konusunda
doyuma ulaştırılmaları dikkate değer bir husustur çünkü aksi bir durum hem müessese
sakinlerini, hem de diğer ilgilileri oldukça olumsuz etkileyebilecektir. İş doyumu olan
huzurevi çalışanlarının daha az iş değiştirdikleri, çok sık tayin istemedikleri, iş ile ilgili çok
fazla şikâyette bulunmadıkları, işe düzenli devam ettikleri ve genel olarak daha verimli
oldukları görülmüştür. İş doyumu düşük olan personelde ise bunun aksi davranışlar
gözlemlenmiştir (2006 National Survey of Nursing Home Workforce Satisfaction, 2007: 4).
Bazı çalışanlar ek işte çalışmak zorunda kalmakta, sonuçta bu durum strese sebep olmaktadır.
Yine hizmet içi eğitime huzurevlerinde gerekli önem verilmediği anlaşılmaktadır.
Türkiye‟deki 234 huzurevinde edinilen sonuçlara göre çalışanların yaklaşık %54‟ünün hizmet
içi eğitim almadıkları ortaya çıkmıştır (Hamamcı ve Atalay, 2009). Unutulmamalıdır ki
huzurevi çalışanları, yaşlılar ile onların aileleri arasında bir köprü vazifesi görmektedir.
Yapılan araştırmalara göre huzurevi çalışanlarının diğer sektör çalışanlarıyla
kıyaslandığında iş doyumu yönünden daha az motiveye sahip oldukları görülmektedir.
Özellikle görev bakımından alt kademelerde çalışanların daha az motive oldukları sonucu
ortaya çıkmıştır. Mesela daha alt pozisyonlarda çalışan bakıcı ve yardımcılarının (nurse and
nursing assistants) yaklaşık %54‟nün iş doyumu bakımından memnun oldukları gözlemlenmiş
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ve bu durum üst kademelere çıkıldıkça artmıştır, yöneticilerde bu oran %78‟ler civarında
gözlemlenmiştir (2006 National Survey of Nursing Home Workforce Satisfaction, 2007: 2).
Huzurevlerinde çalışanların mali ve diğer sosyal yardımlar konusunda tatmin
edilmeleri gerekiyor ki bütün taraflar için daha iyi sonuçlar alınabilsin. İyi bir maaş ve diğer
bir takım sosyal güvenceler yoluyla bir yandan çalışanlar gerekli motivasyona sahip olmuş
olacak diğer yandan da huzurevi sakinleri kaliteli bir hizmet alabilecektir ve bu durum
kazan/kazan (win/win) olarak sonuçlanabilecektir.

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Yaşlılığa adım atma hayatımızın gerçeklerinden birisini oluşturmaktadır. Dünya
üzerindeki gelişmiş ülkeler nüfusunun hızlı bir biçimde yaşlandığını yapılan çalışmalar ortaya
koymaktadır. Gelişmiş ülkeler nüfusunun önemli bir kesimini yaşlılar teşkil ettiğinden bu
sınıf ve onların meseleleri bu kategorideki ülkelerin daima gündemlerinde olmuştur. Öyle
anlaşılıyor ki önümüzdeki yıllarda bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri de aynı kader
beklemektedir. Şuan Türkiye‟de %8 civarında olan yaşlı nüfus oranının 2050‟de %21, 2075‟te
ise % 28 dolaylarına yükseleceği öngörülmektedir. Toplumun yaklaşık üç kişiden biri
yaşlanmış olacaktır. Görülüyor ki yaşlı bireyler ve onları ilgilendiren sorunlar ülkemizin
önemli gündem maddelerinden biri haline gelecektir. Türk toplumlarında yaşlı kimselere
hürmet daima var olmuştur. Bu anlayıştan dolayı batı toplumlarına kıyasla huzurevi gibi
kurumlara ilgi genellikle daha az olmuştur. Fakat 21. yüzyılın getirdiği hızlı ve beklenmedik
gelişmeler bu müesseseleri tercih etmeyi zorunlu hale getirmiştir. Hâlihazırda ülkemiz
huzurevlerinde 24 bin civarında yaşlı vatandaşımızın kaldığını düşünecek olursak bu sayının
ülke nüfusuna oranla fazla olmadığını söyleyebiliriz. Yaşlı nüfus sayımızın önümüzdeki
yıllarda önemli bir biçimde artacak olmasına paralel olarak huzurevi sakinlerinin sayısı da
önemli miktarda artış gösterebilecektir. Böyle bir duruma hazır olmadığımız aşikâr çünkü
bakanlıklara bağlı bütün huzurevleri yaklaşık 14 bin kapasiteye sahipken 13 binin üzerinde
yaşlı vatandaşımız buralarda kalmaktadır. Bu da önümüzdeki dönemde ihtiyacı
karşılayamayacağını göstermektedir, karar vericilerin kapasite genişletme hususunda önlem
almaları gerekli görülmektedir.
Yaşlı vatandaşlara daha iyi ve kaliteli bir hayat standardı sunma adına karar vericilerin
kapasite arttırma dışında aşağıda önerilen strateji ve programları ciddi bir biçimde analiz
etmeleri yararlı sonuçlar doğurabilir.
Önerilen Başlıca Stratejiler şu şekildedir:
Toplumda yer edinmiş önyargılarla mücadele edilmeli ve imaj sorunu ortadan
kaldırılmalıdır.
Etkili liderlik yoluyla hem sakinler, hem de personel için uygun bir çalışma atmosferi
oluşturulmalıdır ki performans istenilen düzeylere çıkarılabilsin.
Teknoloji olanaklar yaşlıların daha iyi vakit geçirebilmeleri için yararlanabilecekleri
duruma getirilmelidir.
Yaşlıların manevi ihtiyaçlarının bulunduğu göz önüne alınıp buna yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.
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Yaşlı bireyler için önemli olan sosyal aktiviteler ve diyet programlarının uygunluğu
noktasında gerekli şartlar tesis edilmelidir.
Belirtilen politikalar iyi bir şekilde analiz edilip, gerekli dersler alınırsa bugünün ve
yarının yaşlılarına daha etkili, kaliteli ve yerinde hizmetler sunulabilir.
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ĠġGÖRENLERĠNĠġTEN AYRILMA NĠYETLERĠNĠ ETKĠLEYEN ĠÇSEL VE
DIġSAL MOTĠVASYON FAKTÖRLERĠ:ANTALYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
V. Rüya EHTĠYAR*

Aslı ERSOY**

Öz
Mevcut makalede sunulan çalışmada iş görenlerin içsel ve dışsal motivasyon faktörlerine ilişkin algılamaları ile
işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Antalya/Kundu
bölgesinde faaliyet gösteren 2 adet beş yıldızlı konaklama işletmesinde görevli 210 iş gören kolayda örnekleme
yöntemi ile araştırmaya dâhil edilmiştir. Anket formu aracılığıyla toplanan verilerin analizinde güvenilirlik,
frekans, korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 18
paket programından yararlanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler-arası ilişkilerden çalışanların içsel ve dışsal
motivasyon faktörlerinin işten ayrılma niyetlerini negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Sonuç bölümünde
çalışma ile elde edilen bulgular kuramsal ve pratik açıdan tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: İçsel ve Dışsal Motivasyon, İşten ayrılma niyeti, Turizm, Antalya.
JEL Sınıflaması: L83
INTERNAL AND EXTERNAL MOTIVATIONAL FACTORS INFLUENCING INTENTIONS TO
LEAVE OF EMPLOYEES: THE CASE OF ANTALYA
Abstract
The main purpose of this study is to determine the effect of intrinsic and extrinsic motivation factors on
employees' intention to leave. For this purpose, 210 employees working in two five star hotels operating in
Antalya/Kundu region were included in the study with easy sampling method. In the analysis of data collected
through a questionnaire, the relationship between variables was analyzed by using reliability, frequency, mean,
Pearson correlation and simple linear regression analyses were used. The data obtained were analyzed using
SPSS 18 statistical package program. As a result, it has been demonstrated that intrinsic and extrinsic motivation
factors have been a negative impact on intention to leave. Findings obtained from the study are discussed in
theoretically and practically in the final part.
Keywords: Intrinsic and Extrinsic Motivation, Intention to leave, Tourism, Antalya.
JEL Classification: L83

GĠRĠġ
Özellikle son 20 yılda yaşanan hızlı değişimler, ağır rekabet şartları, ekonomik krizler,
sarsıntılar gibi yaşanan olaylar organizasyonları ve sektörleri önemli ölçüde etkilemiş ve bu
durum işletmeleri gerek yönetsel gerekse yapısal değişikliklere yönelmek zorunda bırakmıştır.
Bu tablonun içinde yer alan işletmeler, kendileri için en önemli sermaye unsurunun insan
olduğu gerçeğini kabul etmiş ve insan kaynakları uygulamalarına karşı olan ilgilerini belirgin
şekilde arttırmıştır. Zira örgütlerin her zamankinden daha çok müşteri yönelimli, yenilikçi,
dinamik, büyümeye odaklanan ve farklılıkları bünyesine barındırabilen bir yapıya dönüşme
zorunluluğu bulunmaktadır.
*

Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, ehtiyar@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, asliersoy@akdeniz.edu.tr
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Çağdaş yönetim düşünürlerinin pek çoğu bu değişen paradigmalara hızla cevap
verebilme ve rekabet üstünlüğünü elde etmenin en önemli yolunun örgütlerine bağlı, örgütleri
ile bütünleşme düzeyi yüksek, daha fazla çaba harcayan, yüksek düzey bir performans ile
çalışma motivasyonuna sahip olan iş görenlerle mümkün olabileceğini ileri sürmektedir.
Dolayısıyla iş görenlerin yüksek motivasyona sahip olması örgütler açısından önemli görülen
konulardan birisidir. Örgütsel davranış disiplininin önemli ilgi alanlarından birini oluşturan
motivasyon olgusu 1930’larda resmi olarak kabul edilmesinden bu yana örgütsel ortamlardaki
davranışları açıklamak ve yordamak üzere pek çok psikolog ve yönetim bilimci
araştırmalarının yönünü motivasyon konusuna çekmiş ve çok sayıda teorik model
geliştirilmiştir. İnsan motivasyonuna yönelik geliştirilen içerik teorileri iş görenlerin
görevlerini başarıyla tamamlamaları için onları neyin motive ettiğini açıklamaya
çalışmaktadır. Farklı bireylerin farklı ve değişen ihtiyaçları, istekleri ve arzuları olduğu için
yöneticilerin kendilerine bağlı olarak çalışanları neyin motive ettiğini bilmeye ihtiyaçları
vardır (Stroh ve diğerleri, 2002: 64). Dolayısıyla, iş gören davranışlarının ve bu davranışların
nedenlerinin bilinmesi motivasyonda en önemli konulardan birisi olarak görülmektedir (Tuna
ve Türk, 2006: 620).
Bu nedenle söz konusu çalışma, örgütsel davranış araştırma literatüründe önemli bir
nitelik kazanan ve teorik ve ampirik olarak ilgi çeken motivasyon ve işten ayrılma niyeti
konusuna odaklanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Antalya/Kundu bölgesinde faaliyet
gösteren ve bir zincire bağlı olan iki adet beş yıldızlı konaklama işletmesinde görev yapan iş
görenlerin içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisini
belirlemektir. Bu çalışmanın ilk sorusu: “Konaklama işletmelerinde iş görenleri güdüleyen
içsel ve dışsal motivasyona ilişkin algılamalar nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Diğer yandan
önceki araştırmalarda (Ünsar, 2011; Yıldız ve diğerleri, 2014; Sajjad ve diğerleri, 2013; Kosi
ve diğerleri, 2015) örgütlerde çalışanların motivasyonu ile işten ayrılma niyeti arasındaki
ilişkinin sıklıkla ele alındığı bilinmektedir. Dolayısıyla araştırmanın temel ve ikinci sorusu “İş
görenlerin içsel ve dışsal motivasyonlarının işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi var mıdır?”
olarak belirlenmiştir. Araştırma sorunsalının çözümü için kuramsal çerçeve kapsamında
öncelikle içsel ve dışsal motivasyon kavramı açıklanmış, işten ayrılma niyeti ile ilgili alan
yazında yer alan temel bilgiler aktarılmıştır.
Bununla birlikte turizm sektöründe insan kaynağının işletmelere rekabet avantajı
sağlaması açısından iş görenlerin örgütte kalmasını sağlamak son derece önemlidir. Zira
sektördeki uygulamalara ve yapılan çalışmalara bakıldığında motivasyon ve işten ayrılma
konusunda yeterli farkındalık sağlanamadığı izlenmektedir. Bu eksiklikten hareketle mevcut
çalışmayla konaklama işletmesi çalışanlarının içsel ve dışsal motivasyon faktörlerini
keşfetmenin ve bu faktörlerin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi hakkında bilgi edinmenin,
gerek yazına gerekse sektör uygulamayıcılarına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

442

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Ġçsel ve DıĢsal Motivasyon
Alan yazındaki çıktıların hacminin büyüklüğüne bağlı olarak uygun motivasyon
tanımı üzerine bir fikir birliği olmamasına rağmen genel olarak motivasyon, fizyolojik veya
psikolojik eksiklik veya davranışları harekete geçiren bir ihtiyaç ya da hedefe ulaşılmasını
sağlayan dürtü ile başlayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Luthans, 1995: 141). Bir başka
tanıma göre ise motivasyon, bazı bireysel ihtiyaçları karşılamak için ve organizasyon amaçları
doğrultusunda yüksek düzeyde çaba sarf etmeye yönelik istekliliktir (Robbins, 1993: 205).
Motivasyon terimini tanımlamanın kolay olmadığını belirten Johns ve Saks (2008: 152)
örgütsel açıdan motivasyonu tanımlarken motive olmuş bir kişinin çok çalışan, görevini
yapmaya devam eden ve vazgeçmeyen ve uygun sonuçlar doğrultusunda davranışlarını
yönlendirebilen bir birey olduğunu ifade etmiştir. Motivasyon kavramı ile ilgili yapılan
tanımlamaların üç noktada birleştiği görülmektedir. Bunlar, harekete geçirmek, yöneltmek ve
davranışı sürdürmektir (Steers ve diğerleri, 2004: 379). Yöneticiler, iş görenlerin tüm
potansiyelini öğrenmeye ve bunu uygulamaya dökmelerini istiyorsa, iş görenlerin nasıl ve
neden motive olduklarını öğrenmek önemlidir. İş görenleri öğrenmeye ve en iyi performansı
sergilemeye yöneltmek bir yönetici için karmaşık ve zor bir mücadeledir. Zaman içinde, farklı
iş görenlerin farklı istekleri ve ihtiyaçları olacaktır. Ayrıca, bir iş göreni yaptığı işte motive
eden şeyler zamana bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Fakat bütün bunlara rağmen iş
görenler motive oldukları zaman performans, öğrenme ve memnuniyet önemli ölçüde
artmaktadır (Stroh ve diğerleri, 2002: 62). Dolayısıyla her davranışın arkasında bir istek,
önünde ise bir amaç vardır. Amaçlara ulaşabilmek için ise bireylerin isteklerinin doyurulması
gerekmektedir. Bireyler, kendi dünyalarına uygun ve kendilerine özgü nitelikte çizdikleri
amaçlara ulaştıkları ölçüde mutlu olabilmekte ve bu nedenle öncelikle iş görenleri işe
yönelten güdüleri ve bunların kaynaklandığı gereksinme türlerini belirlemek gerekmektedir
(Tuna ve Türk, 2006: 620).
Organizasyonlarda iş gören motivasyonu konusu iki şekilde açıklanmaktadır.
Bunlardan birincisi iş görenlerin kendi amaçları doğrultusunda çalışarak içsel olarak motive
olması, diğeri ise iş görenlerin sosyal ve maddi faydalar elde ederek dışsal olarak motive
olmalarıdır (Bassett-Jones ve Lloyd, 2005: 930). İş görenler yaptıkları işi sevmelerinden (içsel
motivasyon) ve aldıkları maaş (dışsal motivasyon) olmak üzere iki nedenden dolayı çok
çalışırlar (Frey ve Osterloh, 2002: 5). Söz konusu iki motivasyon türü de birbirleriyle
bağlantılıdır ve organizasyonların birini diğerine tercih etme gibi bir şansları yoktur. İş
görenlerin yüksek morale sahip olması yani içsel olarak motive olması çeşitli nedenlerden
dolayı işletmeler için de zorunludur. Aynı zamanda dışsal motivasyon da işletmeler için
büyük öneme sahiptir. İçsel motivasyon kolaylıkla ortaya çıkarılamamakla birlikte dışsal
motivasyon daha doğru bir şekilde hedef haline getirilebilir ve disiplinin korunması için bir
araç olarak kullanılabilir.
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İnsanlarda içsel motivasyon yaygın ve önemli bir motivasyon türüdür. İçsel
motivasyon, herhangi bir faaliyeti bazı ayrılabilir sonuçlar yerine içsel memnuniyet için
yapmak olarak tanımlanmaktadır. İçsel olarak motive olan bir birey dışsal teşvikler, baskılar
veya ödüller yerine karşısına çıkan zorluklara meydan okumakta ve bunu yaparken de keyif
almaya çalışmaktadır (Ryan ve Deci, 2000: 56). İçsel motivasyon araçları işin yapılmasıyla
ilgilidir ve işin içeriğinden kaynaklanır. İçsel motivasyon, ilgi çekici ve zorlu iş, kendi kendini
yönetme ve sorumluluk, çeşitlilik, yaratıcılık, bireyin kendi yetenek ve becerilerini kullanma
fırsatları ve bireyin gösterdiği çabanın etkinliği ile ilgili yeterli geribildirim gibi faktörleri
içermektedir (Mottaz, 1985: 366). İş dışında ise çeşitli sporlara istekli bir katılım ve hobiler
edinme içsel motivasyon örneği olarak gösterilebilir (Johns ve Saks, 2008: 153).
Dışsal motivasyon ise bazı ayrılabilir (separable) sonuçlar elde etmek için yapılan
faaliyetler ile ilgili bir kavramdır. Dışsal motivasyon içsel motivasyonun zıttı olarak
değerlendirilmekte ve yapılan aktivitenin keyif almak için yapılmasını ifade etmektedir (Ryan
ve Deci, 2000: 60). Dışsal motivasyon dış çalışma ortamından kaynaklanmakta ve genellikle
motive olan kişi değil herhangi biri tarafından uygulanmaktadır. Maaş ödemeleri, yan haklar,
şirket politikaları ve çeşitli denetleme türleri dışsal motivasyon örnekleri olarak verilebilir
(Johns ve Saks, 2008: 153). Dışsal motivasyon araçları sosyal ve örgütsel olmak üzere iki
boyuttan oluşmaktadır (Mottaz, 1985: 366). Dışsal motivasyonun sosyal boyutu, görev
başında diğerleri ile etkileşimden kaynaklanan dışsal ödülleri ifade etmektedir. Söz konusu
dışsal motivasyon araçları, kişilerarası ilişkilerin kalitesine dayanmakta ve arkadaşlık,
yardımseverlik ve iş arkadaşları ve yöneticilerin desteği gibi faktörleri içermektedir. Dışsal
motivasyon araçlarının örgütsel boyutu ise iş performansını artırmak ve süreci kolaylaştırmak
amacıyla örgüt tarafından sağlanan dışsal ödüllerle ilgilidir. Bu araçlar somuttur, diğerleri
tarafından görülebilir ve ücret, terfi, sosyal yardımlar, güvenlik gibi faktörleri içerir. Bu
araçlar enstrümantal motivasyon araçları olarak da adlandırılmaktadır. Kısaca iş ödülleri bir
bireyin görev, çalışma arkadaşları ve organizasyonla etkileşiminin sonucu olarak
görülmektedir.

ĠĢte
n Ayrılma Niyeti
Organizasyonlarda iş görenleri motive eden birçok faktör mevcuttur. Bu faktörlerin
sağlanmasıyla iş gören performansı ve bunun sonucu olarak üretim artmaktadır. Bunun
yanında motivasyonun oluşmaması sonucu birçok olumsuz sonuç doğmaktadır. Bu
sonuçlardan birisi de işten ayrılmadır. Yani motive olmamış bireylerin zamanla işlerinden
ayrılacakları söylenebilir (Ünsar, 2011: 1). İşten ayrılma niyeti, iş görenlerin iş yeri çalışma
koşullarından memnun olmamaları durumunda gösterecekleri yıkıcı eylemler olarak
tanımlanmaktadır (Rusbult ve diğerleri, 1988: 602). Bir başka tanıma göre işten ayrılma
niyeti, bireyin bilinçli ve kasıtlı olarak örgütten ayrılmayı düşünmesidir (Tett ve Meyer, 1993:
262).
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İşten ayrılma niyetine etki eden faktörler; çevresel, iş ile ilgili ve kişisel olmak üzere
üç grupta değerlendirilmektedir (Cotton ve Tuttle, 1986: 57). Çevresel faktörler; iş algısı,
işsizlik oranı, işe giriş oranı ve sendikaların varlığı olarak gruplanırken, iş ile ilgili faktörler
arasında ücret, iş performansı, rol açıklığı, görev tekrarlılığı, genel iş doyumu, ücretten
memnuniyet, yöneticiden memnuniyet, çalışma arkadaşlarından memnuniyet, terfi
fırsatlarından memnuniyet ve örgütsel bağlılık yer almakta ve kişisel faktörler arasında yaş,
görev süresi, cinsiyet, biyografik bilgi, eğitim, medeni durum, bakmakla yükümlü olunan kişi
sayısı, yetenek ve beceri, zekâ ve davranış eğilimi yer almaktadır. Söz konusu faktörler de
dâhil olmak üzere iş görenlerin işten ayrılma niyetlerinin engellenmesi ve iş tatminin
artırılması adına yönetimin iş görenlere örnek teşkil etmesi, hedefleri açık ve net olarak
belirlemesi, geri bildirim kullanması ve yaratıcı fikirleri desteklemesi önemli görülmektedir
(Çekmecelioğlu, 2005: 37).
İşten ayrılma eğiliminin eyleme dönüşmesi ile iş gören devir hızı artacaktır (Tuncer,
2014: 421). İş gören devir hızının yüksekliği ise konaklama işletmeleri açısından yüksek
maliyetler anlamına geleceğinden işletmeler bu konunun üzerinde önemle durmak
zorundadırlar. Çünkü devir hızının yüksekliği maliyetleri artırdığı gibi verimliliği de olumsuz
anlamda etkilemektedir (Aydın, 2005: 238). Benzer şekilde Yazıcıoğlu (2009: 238), emek
yoğun bir sektör olan konaklama işletmelerinin başarısının çoğunlukla iş görenlerin misafirler
ile olan iletişimine ve etkileşimine dayandığını belirtmekte ve iş gören devrinin fazla
olmasının yani iş görenlerin işten ayrılmasının misafirlerin işletmeye yönelik algılarını
olumsuz yönde etkileyeceğini ve işletmenin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması önünde
engel teşkil edeceğini ifade etmiştir. Çakar ve Ceylan’ın (2005) ortaya koyduğu çalışmada, iş
motivasyonu, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. İş
motivasyonu, işe katılım ve bağlılık olarak ele alınmış ve araştırma sonucunda işten ayrılma
niyetinin işe bağlılık ile negatif yönde bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Zimmerman (2008)
gerçekleştirdiği meta-analiz çalışmasında iş görenlerin kişilik özelliklerinin işten ayrılma
niyeti üzerinde etkili olduğunu belirlemiştir. Ünsar (2011) motivasyonun işten ayrılma
eğilimine etkisini incelediği çalışmasında tekstil sektörü içinde yer alan hazır giyim
işletmelerinde görev yapan iş görenlerin sahip oldukları motivasyon düzeylerinin işten
ayrılma eğilimine olan etkisini belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonucunda motive olmuş bir
iş görenin işten ayrılma eğiliminin düşük olduğu belirlenmiştir. Yıldız ve diğerleri (2014) ise
motive edici faktörlerin iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini araştırmıştır.
Araştırma Türkiye’de faaliyet gösteren bir kamu kuruluşunda gerçekleştirilmiş ve araştırma
sonucunda motive edici faktörlerden ücret, çalışma koşulları ve çalışanlar arası işbirliği işten
ayrılma niyetini negatif yönde etkilerken, işin kendisi, ücret ve çalışma koşulları iş
performansını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.
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YÖNTEM
Bu başlık altında, iş görenlerin içsel ve dışsal motivasyon faktörlerine yönelik
algılamaları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilen araştırmanın yöntemi, modeli, hipotezleri, evren ve örneklemine ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir.
Veri Toplama Aracı ve Kullanılan Ölçekler
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı ankettir. Anket formunun oluşturulmasında
daha önce geçerliliği ve güvenilirliği farklı çalışmalarda kanıtlanmış iki ayrı ölçekten
yararlanılmıştır. Araştırmada uygulanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci
bölümünde iş görenlerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
İkinci bölümde iş görenlerin içsel ve dışsal motivasyon düzeylerini belirlemeye yönelik
sorular bulunmakta ve son bölümde ise iş görenlerin işten ayrılma niyetlerini ölçen ifadeler
yer almaktadır.
Ġçsel ve DıĢsal Motivasyon Ölçeği: Araştırmada Özdaşlı ve Akman’ın (2012) Amabile
(1985: 396), Amabile vd. (1994: 956) ve Dündar vd.’den (2007: 113) esinlenerek
oluşturdukları içsel ve dışsal motivasyonu ölçen bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmada
kullanılan ölçekte içsel motivasyona yönelik 14 ifade ve dışsal motivasyona yönelik 15 ifade
yer almaktadır. Ölçeklerde yer alan içsel ve dışsal motivasyon ifadelerinde beş aralıklı Likert
tipi metrik ifade kullanılmıştır. İşinizle ilgili aşağıdaki durumlar sizi ne derece isteklendirir ve
motive eder? Sorusunun cevabı olarak; 1- Hiç isteklendirmez, 2- Az isteklendirir, 3-Orta
derecede isteklendirir, 4- Yüksek derecede isteklendirir, 5- Çok yüksek derecede isteklendirir
şeklinde beş seçenek bulunmaktadır.
ĠĢte
n Ayrılma Niyeti Ölçeği: Çalışmada toplam üç ifadeden oluşan işten ayrılma niyeti
ölçeği Ömüriş’in (2014) orijinali Morrison’un (2004) işyerinde informal ilişkilere yönelik
yapmış olduğu çalışmaya dayanan ve iç güvenilirlik katsayısı 0.82 olarak belirlenen ölçeği
geri çeviri yöntemi ile Türkçeye çevrilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler
5'li Likert tipi ölçekle (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Fikrim Yok,
4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) ölçülmüştür.
Örneklem
Araştırmanın evrenini Antalya/Kundu bölgesinde faaliyet gösteren bir zincir otelin iki
işletmesinde görev yapan 560 iş gören oluşturmaktadır. Anket çalışması söz konusu iki
işletmede 2016 yılı Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleştirilmiş ve kolayda örnekleme
yöntemi kullanılarak hem yönetim hem de alt kademede çalışan 230 iş görene anket
uygulanmıştır. Alan araştırması sırasında işletmede bulunan ve cevaplamayı kabul eden
çalışanlara yüz yüze anket toplama yöntemi kullanılmış, işletmede bulunmayan iş görenler
için ise bırak topla anket yöntemi tercih edilmiştir. Alan araştırması sonunda toplanan 230
anketten 20 adedi eksik veri içerdiğinden dolayı elenmiş ve 210 anket değerlendirmeye
alınmıştır. Araştırmanın konaklama işletmelerinde yapılmasının nedeni ise turizm işi
gerçekleştiren bu işletmelerin kesintisiz hizmet sunmasının ve süreklilik arz eden hizmetlerde
yüksek kalite beklentisinin iş yerinde motive olmuş ve örgütsel aidiyeti yüksek iş görenlerin
varlığıyla mümkün olabileceğinden hareketle konaklama işletmelerinin bu anlamdaki
öneminden kaynaklanmaktadır.
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Örneklemin %57,6’sını (121) erkek öğrenciler, %42,4’ünü (89) kız öğrenciler
oluşturmaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun evli (%63,3) ve 31-35 (%28,6) yaş
aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığı zaman büyük bir
çoğunluğunun (%39,5) lise mezunu olduğu görülmektedir. Görev yapılan bölümler
incelendiğinde ise katılımcıların %41,4’ünün (87) yiyecek-içecek bölümünde görev yaptığı
görülmektedir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%31,0) kurumda çalışma sürelerinin
“1-5 yıl” arasında değiştiği görülmekte ve aylık gelir düzeyine bakıldığında ise en yüksek
grubu %73,3 oranı ile “1000-2000 TL” gelir düzeyine sahip katılımcılar oluşturmaktadır.
Veri Analizi
Çalışma verilerinin analizinde SPSS 18 paket programından yararlanılmıştır.
Çalışmada öncelikle katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistiklere
yer verilmiştir. Daha sonra içsel ve dışsal motivasyona yönelik ifadelerin ortalama ve
frekansları ele alınmış ve sonrasında ise değişkenler arasındaki ilişkileri ve etki düzeylerini
belirlemek üzere korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.
İstatistiksel anlamlılık düzeyi en az p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Geçerlilik ve Güvenilirlik
Verilerin güvenilirliğini belirlemek amacıyla her iki ölçek için güvenilirlik analizi
yapılmıştır. Motivasyon ölçeğinin güvenilirlik analizi sonucunda güvenilirlik değeri
(Cronbach’s Alpha Katsayısı) 0,96 olarak tespit edilmiştir. İşten ayrılma niyeti ölçeğinin
güvenilirlik değeri ise 0,90 olarak belirlenmiştir. Bu değer, sosyal bilimler araştırmaları için
kabul edilen alfa değeri olan 0,80 düzeyinin üzerinde gerçekleştiğinden araştırmada kullanılan
ölçeklerin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir (Nunnally, 1967: 248).
BULGULAR
Katılımcıların, içsel ve dışsal motivasyon faktörlerine yönelik düşüncelerini
belirlemek üzere 5’li Likert ölçeğinde (5= Kesinlikle katılıyorum……1=Kesinlikle
katılmıyorum) hazırlanan ifadelerin ortalama ve standart sapmaları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: İçsel ve Dışsal Motivasyon Faktörlerine Yönelik İfadelerin Ortalaması.
Ġfadeler

N

Ort.

S1. İşimi iyi yapmak ve işimde başarılı olmak
S2. Yaptığım işle ilgili sorumluluk sahibi olmak
S3. İşimi daha etkili yapmanın yollarını düşünüp hayata geçirebilmek
S4. Yaptığım işin önemli bir iş olduğuna inanmak
S5. İşimi tam olarak yapabilecek bir yetki ve güce sahip olmak
S6. İşimi gerektiğinde genişleterek şirketime katma değer katabilmek
S7. Yaptığım işin saygın bir iş olduğuna inanmak
S8. Kendimi önemli bir şahsiyet olarak gördüğüm bir iş ortamına sahip
olmak
S9. İş ortamında sık sık onurlandırıcı tavır ve davranışlarla karşılaşmak
S10. Yaptığım işin kişisel yetenek ve becerilerime uygun olması
S11. Mesleğimle ilgili konularda müşterilerimin sorunlarına çözüm
üretebilmek
S12. Almış olduğum eğitim sonucu edindiğim bilgileri uygulayabilme
imkânımın olması

208
209
210
204
202
206
202

4,36
4,35
4,21
4,30
4,21
4,15
4,15

Std.
Sapma
,70
,72
,72
,76
,86
,86
,86

207

3,98

1,05

208
209

3,94
4,13

1,02
,83

207

4,15

,80

204

3,95

,95
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S13. Görevimle ilgili eğitimlere katılmak
S14. Mesleğimin gereklerini bağımsız bir şekilde yerine getirebilmek
S15. Modern fiziksel koşullara sahip bir işyerimin olması (lüks ofis
ortamı)
S16. İşyerimde ihtiyaç duyduğum teknolojik araç ve gereçlerin
bulunması
S17. Hem ailemle hem de işimle ilgilenebilmek için yeterli zamanımın
olması
S18. Mesleğimin bana yüksek sosyal statü sağlaması
S19. Meslektaşlarımdan daha iyi olduğum zaman üstlerim tarafından
farklılaştırılmak
S20. Mesleğimde kariyer yapma imkânımın olması
S21. Başarılı çalışmalarımdan dolayı prim ödenmesi
S22. Esnek çalışma zamanlarına sahip olmak
S23. Özel yaşantım ile ilgili olarak istediğimde işyerinden uzaklaşma
imkânımın olması
S24. Başarılı çalışmalarımdan dolayı ödüllendirilmem
S25. Yaptığım işten aldığım ücret miktarı
S26. Mesleğimde Mesleki dayanışmanın yüksek olması
S27. Kendi işimin patronu olmak
S28. Daha çok para kazanmak
S29. Çalıştığım şirketin büyük olması ve bunun bilinmesi

208
209

3,99
3,99

,95
,95

206

3,66

1,11

205

3,92

1,03

204

3,90

1,11

206

3,69

1,15

207

3,83

1,14

206
206
206

3,81
3,63
3,63

1,16
1,37
1,13

207

3,54

1,25

203
206
204
200
204
210

3,66
3,88
3,76
3,44
3,91
4,40

1,31
1,06
1,02
1,36
1,11
,80

Tablo 1’de yer alan içsel ve dışsal motivasyon ifadelerinin ortalama ve standart
sapmalarına bakıldığında, ifadelerin tümünün ortalamasının 4’e yakın olduğu görülmektedir.
İfadelerin ortalamalarına bakıldığında, içsel motivasyona dâhil olan “İşimi iyi yapmak ve
işimde başarılı olmak” ifadesinin 4,36 ortalama ile bu grup içerisinde er alan en yüksek
ortalama olduğu görülmektedir. Dışsal motivasyon faktörü içinde en yüksek ortalamaya sahip
olan ifade 4.40 ortalama ile “Çalıştığım şirketin büyük olması ve bunun bilinmesi” ifadesidir.
Genel olarak bakıldığında, iş görenleri motivasyon ile ilgili ifadelere katıldıkları ve genel
olarak motivasyon düzeylerinin iyi olduğu söylenebilir.

DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler
Araştırma kapsamında ele alınan değişkenler arasındaki ilişkileri ve etki düzeylerini
belirlemek üzere pearson korelasyon analiz ve basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.
Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları
Katılımcıların işten ayrılma niyeti ve içsel ve dışsal motivasyonları arasındaki ilişkinin
tespit edilmesi amacıyla pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo
2’de sunulmuştur.
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Tablo 2: Temel Değişkenler Arası İlişkiler.
DeğiĢkenler
1 İşten Ayrılma Niyeti

Ort.Std.Sapma

1

2.03

1.11

2 İçsel Motivasyon

4.13

.60

3 Dışsal Motivasyon

3.77

.83

2
1

3

.-331

**

1

.-264**
.725**
1

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

Tablo 2’ye bakıldığında, katılımcıların işten ayrılma niyeti ve içsel ve dışsal
motivasyon faktörleri arasında anlamlı ilişkiler (p<0.01) olduğu belirlenmiştir. Çalışmada
işten ayrılma niyeti ve içsel motivasyon arasında (r=-0,331 p<0,01) negatif yönlü orta
kuvvette bir ilişki tespit edilmiştir. Yine işten ayrılma niyeti ve dışsal motivasyon arasında
(r=-0,264 p<0,01) negatif yönlü fakat düşük kuvvette bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Basit Doğrusal regresyon Analizi Sonuçları
Çalışmada katılımcıların işten ayrılma niyetleri (İAN) ve içsel ve dışsal motivasyon
faktörleri arasındaki ilişkiler basit doğrusal regresyon analiz yöntemiyle incelenmiştir.
Araştırma kapsamında geliştirilen iki hipotez basit doğrusal regresyon analizi ile test edilmiş
ve hipotez sonuçları aşağıda sunulmuştur.
H1: İçsel motivasyon ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır.
İçsel ve dışsal motivasyonun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirlemek
amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. İçsel motivasyonun işten ayrılma niyeti
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te
görülmektedir.
Tablo 3: İçsel Motivasyonun İşten Ayrılma Niyetine Etkisi.

Model
Katsayılar
İçsel Motivasyon
H1
R
R2
Std. Error of the Estimate
Bağımlı Değişken: İAN *p<0.01

Std. Sapma
0,121

Beta
-0,331
0,331
0,109
1,05904

t
-4,916

p
0,000*

Araştırmada içsel motivasyon ile işten ayrılma niyeti (İAN) arasındaki ilişkinin
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,00). İçsel motivasyonun işten ayrılma
niyetini (İAN) negatif yönde anlamlı olarak (β= -0,331, p<0.01) etkilediği görülmektedir.
Katılımcıların işten ayrılma niyetinin %10,9’unun (R2 = 0,109) içsel motivasyon tarafından
açıklandığı görülmektedir. İşten ayrılma niyeti ile içsel motivasyon arasında negatif yönlü bir
ilişki vardır ve orta düzeyli de olsa içsel motivasyon işten ayrılma niyetini negatif yönde
etkilemektedir. Bu verilere göre Hipotez 1kabul edilmiştir.
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H2: Dışsal motivasyon ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Dışsal motivasyonun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan
regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te görülmektedir.
Tablo 4: Dışsal Motivasyonun İşten Ayrılma Niyetine Etkisi.
Model
Katsayılar
Dışsal Motivasyon
H2
R
R2
Std. Error of the Estimate
Bağımlı Değişken: İAN *p<0.01

Std. Sapma
1,08

Beta
-0,264
0,264
0,070
1,08220

t
-3,847

p
0,000*

Tablo 4’te görüldüğü üzere, dışsal motivasyon ile işten ayrılma niyeti (İAN)
arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı oluğu bulunmuştur (p<0,00). Dışsal
motivasyonun işten ayrılma niyetini (İAN) negatif yönde anlamlı olarak (β= -0,264, p<0.01)
etkilediği görülmektedir. Katılımcıların işten ayrılma niyetlerinin %0,7’si (R2 = 0,070) dışsal
motivasyon tarafından açıklanmaktadır. İşten ayrılma niyeti ile dışsal motivasyon arasında
negatif yönlü bir ilişki vardır ve düşük düzeyli de olsa dışsal motivasyon işten ayrılma
niyetini negatif yönde etkilemektedir. Bu verilere göre Hipotez 2 kabul edilmiştir.
SONUÇ ve ÖNERĠLER
Bu araştırma ile konakla işletmelerinde çalışanların içsel ve dışsal motivasyon
faktörlerine ilişkin algılamaları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin iş
görenlerin işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Çalışmanın bu
bölümünde bulgular, literatür bağlamında ele alınıp tartışılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular, “İşimi iyi yapmak ve işimde başarılı olmak”,
“Yaptığım işle ilgili sorumluluk sahibi olmak” ve “Yaptığım işin önemli olduğuna inanmak”
ve “İşimi daha etkili yapmanın yollarını düşünüp hayata geçirebilmek” ifadelerinin iş
görenlerin içsel motivasyonu belirleyen en önemli faktörler olduğunu işaret etmektedir. Bu
bulgular; günümüzdeki çok yönlü değişiklerle birlikte (eğitim düzeyinin artması, yaşam
biçiminde meydana gelen değişiklikler, çalışma ortamlarının önceki dönemlere göre farklılık
göstermesi vb) iş görenlerin, iş anlayışında da ciddi bir değişimin olduğunu göstermektedir.
Erdem’in (1996) de belirttiği üzere başlangıçta kader, görev, zorunluluk veya sadece bir
faaliyet olan iş alanı, yaşam veya ilişki alanı şeklinde değişmiş ve bu durum iş görenler için
giderek bir kimliği ifade eder duruma getirmiştir. Dolayısıyla işletmelerde giderek artan
dinamizm ihtiyacı ile birlikte “iş-motivasyon-kimlik” bakış açısı kazanmıştır. Günümüzde iş,
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kişinin kendini ifade etmesinde, bir yere ait olma ihtiyacının giderilmesinde, sosyal ve
profesyonel anlamda yükselmesinde bir araca dönüşmüştür. Artık sadece hayatı kazanmak
için çalışmak anlayışı geride kalmıştır. Bugün kendini kanıtlama sınırlarını bilme ve çalışma
hayatında bir anlam bulmanın yoğun ihtiyacı yaşanmakta olduğundan sürekli yeni şeyler
öğrenme işini en iyi şekilde yapma ve kariyerini geliştirme şeklinde entelektüel bir merak söz
konusudur. Bu sonuçlara paralel olarak Tepeci ve Wildes (2002) gerçekleştirdikleri
çalışmalarında turizm sektöründe bir işi tercih etme/etmeme nedenleri olarak yükselme ve
gelişim şansı, iyi çalışma koşulları, ilgi çekici bir iş,kariyer gelişimi ve sorumluluk artışı
önemli olarak değerlendirilen ilk beş sebep olarak bulgulanmıştır. Mevcut araştırma bulguları
da bu sonuçları desteklemektedir. Görüldüğü üzere artık işletmelerin de iş gören
gereksinimlerini tatmin etme yolları farklılaşmakta, değişen güdüleyicilerin önemi giderek
artmaktadır.
Dışsal motivasyon faktörleri içinde ise en yüksek 4.40 ortalama ile “Çalıştığım şirketin
büyük olması ve bunun bilinmesi” ifadesidir. Bu sonuç işletmelerin son birkaç yıldır en
önemli gündem maddesi olan “işveren markası” kavramı ile ilişkilendirilebilir. İşveren
markası ile gerçekleştirilen araştırmalar işveren markasının hizmet işletmelerinin yüksek
potansiyele sahip iş görenleri işletmeye çekmede etkin olduğunu göstermektedir. Özellikle
turizm gibi emek yoğun sektörlerde hizmet markasının algılanmasını şekillendiren en önemli
unsur iş görenlerdir. Dışsal motivasyon faktörleri içinde “Daha çok para kazanmak”,
“Yaptığım işten aldığım ücret miktarı” ifadelerinin de yüksek ortalamalar alması dikkat
çekidir. Her ne kadar günümüzde değişen bir motivasyon dinamiğinden bahsetmekle birlikte
kuşkusuz iyi bir ücret her zaman temel motivasyon faktörlerinden birini oluşturmaya devam
edecektir. Nitekim araştırma sonuçları da buna işaret etmektedir. Gözen’in(2016) de belirttiği
gibi iş görenin ücret ve yan haklarla desteklenmesi motivasyonunu yükseltebildiği gibi
işverenin iş gören gözündeki değerinin ve itibarını da artmasını sağlayacaktır. Çalışmanın
önemli bir bulgusu da hipotezler doğrultusunda, “İçsel ve dışsal motivasyon ile işten ayrılma
niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğuna işaret etmesi ve içsel ve dışsal motivasyon
faktörlerinin işten ayrılma niyetini negatif yönde yordamasıdır. Çalışmada ortaya koyulan
bulgular,içsel ve dışsal olarak motive olmuş bir bireyin işten ayrılma eğiliminin düşük
olacağına işaret etmektedir. Benzer araştırmalarda da motive edici faktörlerin işten ayrılma
niyeti üzerinde önemli bir etkisinin olduğuna işaret etmektedir. Bulgulanan sonuçlar daha
önce yürütülen araştırma sonuçları ile (Ünsar, 2011; Yıldız ve diğerleri, 2014; Sajjad ve
diğerleri, 2013; Kosi ve diğerleri, 2015) paralellik göstermektedir. Ancak bazı araştırmacılar
ise bu çalışmanın sonuçları ile örtüşmeyen sonuçlar ortaya koymuşlardır. İş motivasyonu,
tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmasında Qureshi (2013)
iş motivasyonun işten ayrılma niyeti ile herhangi bir ilişkisi olmadığını belirlemiştir. Buna
karşılık Olusegun (2012) ise iş motivasyonunun işten ayrılma niyetinin önemli bir yordayıcısı
olduğunu belirlemiştir.
Özetle iş görenlerin motivasyonlarını artırmak ve bu durumu örgütler yararı
doğrultusunda değerlendirmek örgütlerdeki insan kaynaklarının performansını artırmakla
mümkün olabilecektir. Burada önemli olan işletme yöneticilerinin örgütsel verimliliği
sağlayacak motivasyon faktörlerine yatırım yapmaları ve uygulamalarıdır. Bu bağlamda,
örgüt yönetimleri iş görenlerin gereksinimlerini ve bu gereksinimlerin nasıl karşılanması
gerektiğini sürekli biçimde araştırmak ve yeniden değerlendirmek durumundadır. Bu
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bağlamda, bulgulanan sonuçların konaklama işletmesi yöneticilerinin iş görenlerin içsel ve
dışsal motivasyon faktörlerini anlamalarına yardımcı olabileceği ve motivasyon konusundaki
uygulamalarını iyileştirmeleri için bir öngörü sunabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte
içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin iş görenlerin işten ayrılma niyetleriyle bağlantılı
olduğu gerçeğinden hareketle araştırma sonuçlarının sektörün temel bir sorunu olan işten
ayrılma niyetine ilişkin bir görüş ve katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Yapılan çalışmanın en önemli kısıtı araştırma verilerinin on iki oteli bulunan bir
zincirin sadece iki otelinde görev yapan iş görenlerden toplanmış olmasıdır. Bunun sebebi ise
çeşitli nedenlerle söz konusu diğer otellerden izin alınamamış olmasıdır. Bu sebeple bu
çalışma ile elde edilen bulguların genellenmesi doğru olmayacaktır. Dolayısıyla, yukarıda
belirtilen sınırlılığa bağlı olarak farklı bölge veya şehirlerde ve daha geniş örneklemler ile iş
görenlerin motivasyon-işten ayrılma niyeti ile ilgili araştırmalar yapılabilir. Böylelikle mevcut
bulguların daha geniş bir örneklem grubunda ne derece geçerli olduğu gelecekte bu alanda
yapılacak çalışmalarla sınanabilir.
Bu çalışmada da bulgulandığı üzere motivasyon dinamizminin değişen rolü gelecekte
yapılacak araştırmalar için vazgeçilmez ve önemli olacaktır. Bu gelişme ve değişimlerin
takibi ile birlikte bilgilerin güncellenmesi sadece işletmelere değil aynı zamanda literatürde
var olan bilgilere de katkı sağlayacaktır. Anılan önerilerin sınanabilmesi ve motivasyon
dinamiğinin değişik yönleriyle daha iyi anlaşılabilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu
açıktır.
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BĠREYSEL YATIRIM KARARLARININ DAVRANIġSAL FĠNANS
AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠL
MESĠ VEBALIKESĠR ĠL
ĠNDE BĠRUYGULAMA*
Dilek ÖZTOPÇU1

Sinan AYTEKĠN2

Öz
Piyasalarda işlem yaparken verilen finansal kararlar her zaman rasyonel olmamaktadır. Bireylerin aldığı finansal
kararları açıklamaya çalışan “Geleneksel Finans Teorileri”nin yetersiz kalması üzerine bireylerin davranışları
son zamanlarda ortaya çıkan “Davranışsal Finans” kavramıyla birlikte incelenmeye başlanmıştır. Davranışsal
finans, rasyonelliğin olmadığı durumlarda yatırımcıların kararlarını etkileyen, psikolojik etkenleri inceleyen bir
alan olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada Davranışsal Finans kavramının ortaya çıkışı, amaçları, yatırım
araçları ve yatırımcıların davranışsal eğilimleri üzerine açıklamalar yapılmış ve Balıkesir ilinde yaşayan bireysel
yatırımcıların finansal karar sürecinde yaşadıkları davranışsal eğilimleri ortaya çıkarmak amacıyla anket
uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda Balıkesir ilinde yaşayan bireysel yatırımcıların davranışsal finans
eğilimlerini önemli ölçüde gösterdikleri ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Bireysel Yatırımcı, Yatırımcı Psikolojisi.
TO EVALUATE INDIVIDUAL INVESTMENT DECISIONS IN TERMS OF BEHAVIORAL FINANCE
AND AN APPLICATION IN BALIKESĠR
Abstract
The financial decisions which have been given during making transactions in the markets do not have been
always rational. On the fact that conventional Finance theories which try to explain the decisions taken by
individuals has become insufficient, behaviors of the individuals are started to be analyzed by behavioral
concept. Behavioral finance is defined as a area which analyze the psychological factors that influence decisions
of the investors in the absence of rationality. In this study, it has been made explanations about the emergence of
concept of behavioral finance and also its goals and further investment tools and behavioral inclinations of
investors. A survey was implemented to the individual investors living in Balıkesir to reveal their behavioral
inclinations in the process of giving financial decisions. This survey has shown that individual investors living in
Balıkesir have inclinations of behavioral finance dramatically.
Keywords: Behavioral Finance, Individual Investor, Investor Psychology.

GĠRĠġ
Geleneksel finans teorilerine göre bireyler, yatırım kararlarında rasyonel hareket
etmektedirler. Bu alanda şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, bireyin yatırım kararı verme
anını, kararının sonucu olarak faydasını, bu karar aşamasındaki zorlukları ve riskleri
karşılaştırdığı belirtilerek yatırımcıların aynı bilgi düzeyine sahip oldukları durumda
kararlarının sonuçlarını öngörebildikleri ileri sürülmüştür. Kararlarının sonuçları insanlar
üzerinde negatif bir duygu ya da pişmanlık hissettirir (Shefrin ve Statman, 1994: 783).
Yatırımcıların kararlarının rasyonel olduğunu ileri süren teorilere göre yatırımcıların karar
verme noktalarının, beklentilerinin karar aşamaları boyunca yatırım için göze aldıkları
maliyetten fazla olduğu nokta şeklinde tanımlanmaktadır. Rasyonel yatırımcılar yeni bir bilgi
*
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öğrendiklerinde beklentilerini uygun bir şekilde oluşturarak, beklenen fayda teorisine göre
hareket etmektedirler. Bu sebeple davranışsal finans bireysel yatırımcıların yatırım yaparken
ellerinde bulunan sermayeyi aktif olarak kullanabilmeleri açısından önem arz etmektedir
(Keleş, 2016: 1). Yapılan bu çalışmada birey davranışlarının geleneksel finans teorilerinin
ileri sürdüğü gibi basit olmadığı, mantıksal temellere dayanmadığı ve rasyonellikten
sistematik olarak saptığı ifade edilmektedir.
Davranışsal finans insanların yatırım kararlarında her zaman rasyonel olmadığı görüşü
ile birlikte ortaya çıkmıştır. Yatırımcılar tarafından sürekli olarak yapılan akılla alakalı hatalar
üzerinde çalışmıştır. Yatırımcılar bazı durumlarda hata yapma eğilimindedirler. Bireysel
yatırımcılar belirsiz durumlarda karar vermek ve ilgili bilgileri doğru bir şekilde
değerlendirme hususunda zorluk yaşamaktadırlar (Küçük, 2014: 8). Bu nedenle davranışsal
finans, yatırımcıların hata yapma eğilimlerini tespit etmiş ve piyasada oluşan rasyonel
olmayan davranışları açıklamaya çalışmıştır.
Çalışmanın konusu, Balıkesir ilinde yaşayan bireysel yatırımcıları davranışsal finans
açısından incelemek ve değerlendirmektir. Benzer çalışmalardan biri olan Ateş'in (2007)
çalışmasında Türkiye geneli test edilirken, Böyükaslan (2012) yerel ölçek olarak
Afyonkarahisar ilinde uygulama yapmıştır. Bu çalışmada ise Böyükaslan’a benzer olarak
yerel ölçek alınmış ve Balıkesir ilindeki bireysel yatırımcılara hazırlanan anket soruları test
edilmiştir. Yapılan çalışmalarda genel olarak Türkiye ölçeği seçildiğinden literatürde
çeşitliliğin sağlanması ve yerel çalışmaların da arttırılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla bundan
sonra yapılacak çalışmalara yerel ölçekte öncülük etmek ve davranışsal finans açısından
yatırımcı eğilimlerinin incelenmesi, yatırımcıların finansal profilini ortaya çıkaracak bilimsel
verilerin arttırılması hedeflenmiştir.
DAVRANIġSAL FĠNANS KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIġI
Davranışsal finans bireylerin yatırım kararlarını alırken nasıl hareket ettiklerini ortaya
çıkarmaya çalışmaktadır. Yatırımcıların finansal piyasalarda bir araca yatırım yapma
konusunda çektiği en büyük zorluk karar verme iken piyasa davranışlarını analiz edenler için
ise karar alma sürecini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Finans literatürüne son 15 yılda
yapılan çalışmalar davranışsal finans dünyadaki çeşitli akademik çevrelerde büyük ilgi
uyandırmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi, finans ile ilgili analiz yapılırken yatırımcıların
hareketlerini anlamlandırmaya çalışan davranışsal finansın en önemli dayanağı, bireylerin
yatırım yaparken tam olarak rasyonel davranmadıklarıdır. Tam rasyonel olmayan bu
davranışlar piyasadaki bilgiye dayalı olarak var olandan farklılık göstermektedir. (Kojabad,
2012: 29). Tversky ve Kahneman (1974) bireylerin rasyonel olmadıkları bu durumlarda elde
ettikleri değerleri tahmin etme olasılıklarını değerlendiren üç ayrı kavram tanımlamışlardır.
Bu kavramlar temsil etme, mümküniyet yanlılığı ve demir atma olarak ele alınmıştır (Tversky
ve Kahneman, 1974: 1124).
Davranışsal finans, psikoloji ve sosyoloji ile finans ve ekonomi bilimlerinin
entegrasyonudur (Karan, 2013: 720). Davranışsal finans, finansal literatürde gözlemlenen ve
raporlanan bazı aykırılıkların sebeplerini açıklamaya çalışır (Fırat ve Fettahoğlu, 2011: 154).
Davranışsal finans, rasyonel finans teorilerinin yeterli açıklama sağlayamadığı zaman
yatırımcı davranışlarını veya piyasa sapmalarını açıklamak için ortaya koyulmuştur.
İnsanların nasıl davrandıklarını incelemeyi amaçlamıştır. Bireylerin, yatırım kararlarını
alırken nelere dikkat ettikleri incelendiğinde sadece risk ve getiri değişkenlerini değil, bunun
dışında başka değişkenleri de gözettikleri ve tüm değişkenlerin değerlendirilmesinin sorunsuz
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bir süreç olmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak da davranışsal finans üzerine yapılan
çalışmaların başlangıcında alınan kararların faydayı en yüksekte tutan değil, karar verecek
olan yatırımcıyı ikna eden kararlar olduğu varsayımı yer almaktadır (Bostancı, 2003: 1).
İktisat biliminin temelinde yatırımcıların rasyonel olduğu ve genel olarak kendi çıkarları
için hareket edecekleri düşüncesi yer almaktadır. Bu doğrultuda, bireyler, yatırımlarında diğer
bireyler gibi doğaya ayak uydururlar. Benjamin Graham “Yatırımcıların en büyük sorunu, en
kötü düşmanı muhtemelen kendisidir” demiştir. Fakat finansçılar bireylerin kendilerine
verdikleri bu finansal zararları kısa bir süre öncesine kadar görmezden gelmişlerdir
(Bernstein, 2005: 231).
Davranışsal finans kavramının ortaya çıkması ile birlikte bu finansal zararlara dikkat
çekilmeye başlanmıştır. Örneğin 1 alana 1 bedava kampanyalarını gördüğümüzde ihtiyacımız
olmadığı halde diğer ürünü de alır ve aldığımız bedava ürünü belki de hiç kullanmayız. Ya da
kredi kartları ile yapılan alışverişlerde cepten herhangi bir para çıkmaması sanki hiç
çıkmayacakmış gibi alışveriş yapılmasına sebebiyet veren davranışlarla da son yıllarda sıkça
karşılaşmaktayız. Bu örneğin üzerine Barber ve Odean (2001) sözlerinden yola çıkarsak;
“Modern ekonomi, insanların mantıklı olarak hareket ettiklerini farz eder fakat öyle değildir.
Daha da ötesi insanların mantıktan sapmaları sistemlidir. Davranışsal finans, geçmişten gelen
bu varsayımları rahatlatarak gözlemlenebilir, sistematik ve mantığa aykırı davranışları bir
araya getirerek standart bir form oluşturmaya çalışmaktadır" (Özerol, 2011: 11). Barber ve
Odean (2001) çalışmalarında kendine güvenen insanların daha güçlü bir şekilde kendi
değerlendirmelerine inandıklarından ve başkalarının düşüncelerine ise daha az ilgi
gösterdiklerinden bahsetmişlerdir (Barber ve Odean, 2001: 262).
Kahneman ve Tversky (1979) yaptıkları çalışmada insanların belirsizlik altında karar
vermede Beklenti Teorisi ile kazanç ve kayıplara karşı farklı tepkiler verdiklerinden
bahsetmişlerdir. Bu teorileri ile birlikte beklenen risk yerine algılanan riskin değerlendirilmesi
gerektiğini öne sürmüşlerdir. Bu çalışmaları ile birlikte Beklenti Teorisi davranışsal finansta
önemli bir yer almıştır. Beklenti Teorisi gerçekleşme olasılıkları bilinen riskli alternatifler
durumunda bireylerin takip edecekleri yolları açıklayan teori olarak tanımlanmaktadır
(Kahneman ve Tversky, 1979: 265).
DavranıĢsal Finansın Temel Amaçları
Satın alma sürecinde bir hayli etkinliği bulunan bireyin psikolojisi zaman zaman göz
önünde bulundurulmayan bir husustur (Alpdündar, 2016: 55). Davranışsal finans, bireylerin
düzenli olarak yaptıkları akılla ilgili rasyonel olmayan davranışlar üzerine odaklanmıştır.
Yatırımcılar, bazı durumlarda hata yapma eğilimindedirler. İşte tam da burada davranışsal
finans yatırımcıların yapmış oldukları hataları incelemekten daha fazlasını yapmıştır.
Yatırımcıların, hata yapma eğilimlerini tespit ederek piyasada oluşan rasyonel olmayan
davranışları açıklamıştır. Böylelikle davranışsal finans insanların bilinçli ve sistemli bir
şekilde mevcut bilgileri yorumlayarak bu davranışları gösterdiğini söylemektedir. Bu
doğrultuda piyasa anomalileri birtakım finans teorilerinin geçerliliğinin sorgulanmasına zemin
hazırlamış ve Etkin Piyasalar Hipotezinin yerini Davranışsal Finansa bırakmasına neden
olmuştur (Köse ve Akkaya, 2016: 4).
Davranışsal finans, bireylerin her zaman akılcı davranmadıklarını söylerken, bu savına
destek verecek psikolojiden örneklerden bahsetmektedir. Bu konuda, daha çok algıda
yanılsama örnekleri verilmektedir. Algıda yaşanan yanılsamalara örnek olarak aşağıdaki şekle
bakılabilir. Şekil 1’de görülen iki doğru da aynı uzunluktadır fakat alttaki şekil daha uzunmuş
458

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

gibi görülmektedir. Şekilde sadece okun yönleri farklı tarafları göstermektedir ama iki
doğruda aynı uzunluktadır (Tufan, 2008: 23).

ġekil 1: Optik İllüzyon
Şekil 1’de gösterilen iki doğru insan beyninde algı yanılsaması oluşturmaktadır. Algı
yanılsaması öznel veya fiziksel nedenlerle duyuların gerçeğin dışında algılama düzenimizde
hata payı olduğunu gösterir (Çağlayan ve diğerleri, 2014: 167). İnsan beyni bilgisayar gibi
çalışmaktadır. Buna karşılık bir bilgiyi bellekteki bazı kısa yol ve sezgilerle süzerek, daha
hızlı bir analiz yaparak yargı oluşturmaktadır. Bilgi beyne bu yoldan geçerek ulaşmaktadır.
İnsanın aldığı kararlar bu süzgeçten geçmeden beyne ulaştığında farklı olmaktadır. Geçilen
süzgeç ve yollara psikolojik önyargılar olarak adlandırılmaktadır. Bu psikolojik önyargılar
tespit edildiğine göre davranışsal finansın açıkladığı ilk adım bunlardan sakınmak olmalıdır
(Ateş, 2007: 50).
Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırıma Yönlendiren DavranıĢsal Eğilimler
Finansal piyasalarda yatırım yapan bireylerin psikolojileri oldukça önemlidir ve
yatırımlarda etkili bir konudur. Fakat yatırımcı psikolojisi bazen göz ardı edilmektedir.
Yatırımcılar gerçek hayatta yatırımları hakkında karar verirken ellerinde bulunan ekonomik
ya da finansal durumlarını göz önüne almazlar. Bunun yanında yatırımcı, kendi iç dünyalarını,
hayat tecrübelerini ve olaylar karşısındaki tepkilerini de göz önünde bulundururlar
(Goldenberg, 2004: 131).
Yatırımcı bir finansal karar sürecine girerken birçok faktör ile karşı karşıya kalmaktadır.
Bu bilgiler ışığında öğrenilen bilgileri değerlendirmek ve doğru kararlar almak her seferinde
mümkün olmamaktadır. Bireyler özellikle belirsiz bir durum anında karar almak zorunda
kaldıklarında duygularının, içgüdülerinin, tecrübelerinin ve dış çevrenin etkisinde hareket
etmektedirler. Yatırımcılar karar alma noktasında her zaman mantıklı davranamayabilirler
çünkü önemli olduğunu öngördükleri veya beklenmedik durumlar aşırı tepki verilmesi ile
sonuçlanabilecektir (Öndeş ve Balı, 2010: 99).
Yatırımcı davranışları incelendiğinde karar alma aşamasında en sık yapılan
hareketlerden birinin istatistiksel örneklerin ve bilgilerin kullanılmayıp, bazı kısa yolların rol
alınması olduğu tespit edilmiştir. Kısa yollar, yatırımcıların yaşadıkları tecrübeleri ışığında
bazı faktörlerin yatırım kararı aşamasında etkili olması olarak açıklanabilir. Yatırımcılar karar
alırken elindeki bilgileri tam olarak değerlendirmeden, araştırmadan ve alternatifleri göz
önünde bulundurmadan hareket etmektedir. Yatırımcılara kısa yolların zaman açısından
avantaj sağlaması bazen önemli bilgilerin değerlendirilmemesine ve ilerleyen zamanlarda
aldığı kararlar üzerindeki davranış eğilimlerinin etkilenmesine sebep olmaktadır (Goldenberg,
2004: 133).
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LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ
Davranışsal finans teorisi üzerine akademisyenler tarafından birçok çalışma yapılmıştır.
Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.
Ede (2007) yaptığı çalışmada bireysel yatırımcıların davranışlarının anlamlılık
durumlarını incelemek için anket yöntemine başvurmuştur. Anket çalışmasını internet
ortamında ve birebir görüşme yoluyla katılımcılarına sunmuştur. Çalışmada tesadüfi örneklem
yöntemini kullanmış ve 775 bireysel katılımcıya ilişkin veriler elde etmiştir. Çalışma bireysel
yatırım yapan insanların profilinin, davranışlarının ve tercihlerinin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır. Çalışma sonunda bireysel yatırımcıların psikolojik ön yargılarından kaynaklanan
zararlarının en aza indirilmesi için çeşitli önerilerde bulunmuş ve yatırımcıların yatırımlarında
belirli ilkeleri incelemesi ve sistemli yatırım yapmaları gerektiğini söylemiştir. Ede,
çalışmasında yatırımcıların irrasyonel hareketlerde bulunduğunu savunmuş ve bu durumun,
piyasa etkinliğini azalttığı üzerinde durmuştur.
Ateş (2007) yaptığı çalışmasında davranışsal finans açısından finansal yatırımları
değerlendirmiştir. Anket yöntemi kullanarak hazırladığı sorularını 400 katılımcıya
uygulamıştır. Çalışmasının sonucunda toplumda yatırım yapan erkeklerin, kadın nüfusundan
daha fazla olduğunu ve evlilerin bekârlara göre daha çok yatırım yaptığını gözlemlemiştir.
Tahvil ve bono yatırım araçlarını kullanan yatırımcıların psikolojik önyargı ve kısa yollardan
daha çok etkilendiğini savunmuştur.
Tufan (2008) yaptığı çalışmayla davranışsal finansın ve geleneksel finans kuramının
eksiklerini ortaya koymaya çalışmıştır. İMKB’de yerli ve yabancı yatırımcıların işlem
hacimlerinin birbiriyle etkileşimde olduğunu söylemiştir. Sürü psikolojisinin varlığını
araştırmak için Johansen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik testlerine başvurmuştur.
Çalışma sonucunda İMKB’de yabancı yatırımcıların işlemleri günlük izlenmediği için sadece
aylık verilere uygulamak zorunda kaldığı bu çalışmasında yerli yatırımcının bir aylık
gecikmeyle yabancı yatırımcıyı takip ettiği sonucu ortaya çıkmıştır.
Özcan (2011) yaptığı çalışmada, davranışsal finansın bireysel yatırımcıların karar
mekanizmaları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Özcan, 30 ilde uyguladığı 850 anketten elde
ettiği verileri analiz etmiştir. Davranışsal finansın yeni bir konu olması ve katılımcıların
konuya uzak olması sebebiyle çalışmanın yavaş ilerlediğinden bahsetmiştir. Çalışma
sonucunda, yatırımcıların bilmedikleri konulardan korktuğunun ve rasyonel olmadıklarının
üzerinde durmuştur. Yatırımcıların rasyonel kararlarının dışında duygusal faktörlerden de
etkilendiklerini söylemektedir. Bireysel yatırımcıların portföylerini oluştururken, dikkate
aldıkları faktörlerin getiri oranı ve riski dağıtarak minimuma indirmek olduğunu savunmuştur.
Davranışsal finans modelleri çerçevesinde yatırımcı eğilimlerini açıklamıştır.
Böyükaslan (2012) yaptığı çalışmada, Ateş (2007) ve Ede’nin (2007) çalışmalarında
uyguladıkları anket sorularına ek olarak sorular ve önermeler hazırlamıştır. Afyonkarahisar
ilini örneklem olarak seçtiği bu anket sorularını yüz yüze görüşme ve birebir katılım şeklinde
toplam 460 katılımcıya uygulamıştır. Yapılan bu çalışmada katılımcıların sosyodemografik
özellikleri incelenmiş ve davranış eğilimleri karşılaştırılmıştır. Finans eğitimi almamış
katılımcıların sayısı finans alanında görülen yetersizliği göstermektedir. Böyükaslan yatırımcı
eğilimlerini kurduğu hipotezleri doğrultusunda analiz etmiştir.
Küden (2014) yaptığı çalışmada, bireysel yatırımcıların davranışsal finans kapsamında
tercihlerinin belirlenmesini tespit etmek için 31 soruluk bir anketten yararlanmıştır. Bu anket
çalışması 437 bireysel yatırımcıya basit tesadüfi yöntem kullanılarak uygulanmıştır. Anket
çalışmasında yer alan sorularla bireysel yatırımcıların yatırımcı profilini tespit etmek,
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yatırımdaki tercihlerini ortaya çıkarmak ve yatırımcıların psikolojik tepkileri doğrultusunda
davranışlarını belirlemek amaçlanmıştır. Anket sonuçlarına göre yatırımcıların en çok
kullandığı yatırım araçları; altın, döviz, hisse senedi ve mevduat olduğu tespit edilirken, bu
sıralama sonucunda mevduatlarının yarısının altın olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise
döviz yatırım aracının olması insanların geleneksel yatırım türlerini daha çok tercih ettiklerini
göstermektedir. Bireysel yatırımcılar yatırım yaparken kendilerine çok fazla güvendikleri ve
kararlarının doğru karar olduğundan emin oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışmadaki anket
sorularına cevap veren yatırımcıların riski dağıtmayıp, portföylerinde en fazla 1 ya da 2
yatırım aracı bulundurdukları görülmüştür. Bu yatırımcıların daha çok uzun vadeli yatırım
yaptıkları sonucunu ortaya çıkmıştır. Küden’in bu çalışmasında sonuç olarak psikolojik ön
yargıların, bireysel yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemekte olduğu ve finansal eğitimin
psikolojik önyargılardan kurtulmak için önemli olduğu tespit edilmiştir. Küden, insanların
yeterli eğitim seviyesine sahip olmamaları nedeniyle irrasyonel davrandıklarını
savunmaktadır.
Küçük (2014) yaptığı çalışmada, yatırım kararlarında bireysel yatırımcıların
tutumlarında etkili olan eğilimleri tespit etmiştir. Yatırımcı için anket soruları oluşturmuş ve
Osmaniye ilindeki bireysel yatırımcılara bu soruları uygulamıştır. Çalışmasında davranışsal
finansı ve yatırımları, psikolojik ve sosyolojik faktörlerin etkilediğinin sonucunu paylaşmıştır.
Bu durumdan dolayı yatırımcıların eğitim almasının sadece yatırım kararlarına değil genel
olarak piyasadaki gidişata da katkısı olacağını söylemektedir.
Sezer ve Demir (2015) yaptıkları çalışmada, Türkiye’deki yatırımcıların psikolojik
yanılsamalara çok fazla düştüklerinden bahsetmiştir. Çalışma kapsamında yatırımcıların
aşinalık ve yerellik yanılsamaları görülmüştür. Bu yanılsamanın cinsiyet açısından farklılıklar
gösterdiğini söylemektedirler. Bireysel yatırımcıların psikolojik eğilimleri, finansal
okuryazarlık durumları ve bilişsel yetenek düzeyleri üzerinde duran bu çalışmada, Amerika,
Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki çalışmalar ile kıyaslandığında finansal okuryazarlık
oranları düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Aslan (2016) yaptığı çalışmada, bireysel yatırımcıları finansal yatırıma yönlendiren
faktörleri davranışsal finans açısından değerlendirmiştir. Değerlendirmesini yapmak için
Şanlıurfa iline bağlı Viranşehir ilçesindeki bireysel yatırımcılara anket uygulaması yapmıştır.
Aslan, 210 anket formu dağıtmış, bunun 183 adeti geri dönmüştür. Çalışmanın sonucu olarak,
bireysel yatırımcıların davranışlarını etkileyen faktörlerin psikolojik ve sosyal faktörler
olduğu ortaya çıkmıştır.
Dizdarlar ve Şener (2016) yaptıkları çalışmalarında Kayseri ilinde bir üniversitede
akademik ve idari personel olarak çalışanlar üzerinde anket uygulamışlardır. Çalışmaya 100
bireysel yatırımcı katılmıştır. Anket katılımcıları bir yatırımcıda bulunması gereken
özelliklerin başında bilginin olmasının gerektiğini söylemişlerdir. Araştırma sonucunda
bilginin, gelir, tasarruf, eğitim düzeyinin ve medeni durumun yatırımcıların risk alma düzeyi
üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Doğan (2016) yaptığı çalışmada bireysel emeklilik sistemindeki yatırım fon tercihleri ile
davranışsal finans eğilimi arasındaki ilişkiyi test etmeyi hedeflemiştir. Araştırmada Ankara,
Bursa ve Mersin illerinde faaliyet gösteren bankaların 400 çalışanına anket uygulaması
yapılmıştır. Doğan, anketinde 5 değişkene yer vermiştir. Bu değişkenler; risk algısı, risk alma
tutumu, duygusal zekâ, temel düzey finansal okuryazarlık ve ileri düzey finansal
okuryazarlıktır. Çalışmasının sonucu olarak banka çalışanlarının temel ve ileri düzey finansal
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okuryazarlık düzeyinin orta seviyede olduğunu ve finans sektöründe çalışan kişilerin finansal
okuryazarlık seviyelerini yükseltmelerini öneri olarak sunmuştur.
Aydın ve Ağan (2016) yaptıkları çalışmada bireysel yatırımcıların risk altında yatırım
kararları üzerinde etkili olan faktörleri tespit etmeyi amaçlamışlardır. 600 bireysel
yatırımcıyla hazırladıkları anket formunu uygulamışlardır. Yaptıkları çalışma sonucunda
bireysel yatırımcıların yatırım tercihlerinin psikolojik önyargılardan etkilendiğini tespit
etmişlerdir.
ARAġTIRMANIN KONUSU VE AMACI
Bireysel yatırımcılar yatırım kararı alırken birçok faktörden etkilenmektedirler.
Yatırımın türünün yanında, yatırımcının kişisel özellikleri, psikolojik durumları, aylık
gelirleri, cinsiyeti, yaşı, davranışlarındaki eğilimleri vb. özellikleri ile birbirlerinden farklılık
göstermektedirler. Yatırımcıların finansal karar verirken bilinçli ya da bilinçsiz olarak
verdikleri kararlar davranışsal finansın temelini oluşturmaktadır. Bireyler, farklı risk
düzeylerinde kaybetme ve kazanma koşullarına göre kararlarını değiştirebilmekte, kazançlar
için riskten kaçınırken kayıplar için risk üstlenmektedirler (Sansar, 2016: 140). Bireysel
yatırımcıların davranışsal finans kapsamında değerlendirildiğinde Balıkesir ilindeki
yatırımcıların sosyodemografik özellikleri ve davranışsal eğilimleri anket yöntemi ile
incelenmiştir. Bu çalışmada bireyin kendi durumunu değerlendirememe, bilgi ve iletişim
kaynaklı, duygusal ve sosyal eğilimler olarak gruplandırılarak bireysel yatırımcılar
değerlendirilmiş ve bu eğilimlerin Balıkesir ilindeki geçerliliğinin ve uygunluğunun test
edilmesi amaçlanmıştır. Anket çalışmasında Balıkesir ilindeki bireysel yatırımcıların
öncelikle cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, çocuk sayısı ve aylık gelir gibi belirleyici özellikleri
ortaya çıkarılmak istenmektedir. Daha sonra bu özellikleri de göz önünde bulundurularak
finansal profili ve davranışsal eğilimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın
hipotezi Balıkesir ilindeki bireysel yatırımcıların yatırım kararları üzerindeki psikolojik,
duygusal, bilişsel ve sosyal anlamda etkilerin var olup olmadığıdır.
AraĢtırmanın Yöntemi ve Örneklemi: Araştırmaya ait bulgulara ulaşmak ve verileri
analiz edebilmek için anket yöntemi uygulama olarak kullanılmıştır. Yapılan anket
çalışmasında daha önce uygulanmış Böyükaslan’ın (2012) sorularına ek olarak sorular ve
önermeler hazırlanarak bireysel yatırımcıların cevaplamaları sağlanmıştır. Balıkesir ilindeki
bireysel yatırımcılardan yüz yüze görüşme ve internet ortamından online olarak birebir
gönderim usulü ile 1 Ekim–15 Aralık 2015 tarihleri arasında 450 katılımcıya ulaşılmıştır.
Ulaşılan bu katılımcılardan %72 dönüş oranı ile birlikte 326 anket elde edilmiştir. Anket
çalışmasına başlamadan önce pilot çalışma yapılmış ve güvenirlik ölçülmüştür. Birebir
katılımla ve online olarak ulaşılan veriler %95 güven aralığında SPSS 20.0 istatistik paket
programı yardımıyla analiz edilerek değerlendirilmiştir.
Yapılan anket çalışması üç bölüme ayrılmıştır. Anket çalışmasının birinci bölümünde
Balıkesir ilindeki bireysel yatırımcıların sosyodemografik özelliklerini analiz etmek için
öncelikle katılımcıların cinsiyet durumu, yaşı, medeni durumu, çocuk sayısı, meslek durumu
ve aylık geliri soru olarak yöneltilmiştir.
İkinci bölümde Balıkesir ilindeki bireysel yatırımcıların gelirlerinden tasarruf edip
etmedikleri, tasarruf için ayırdıkları payları, kullandıkları yatırım araçları, risk durumları,
portföylerindeki yatırım araçları ve bu araçları elde tutma süreleri, finansal yatırım yapma
süreleri ve beklentileri tespit edilmek üzere sorular sorulmuştur.
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Üçüncü bölümde ankete katılan bireysel yatırımcıların davranışsal profilini oluşturmak,
davranışsal eğilimleri hangi ölçüde taşıdıklarını ortaya çıkarmak ve değerlendirmek amacıyla
önermelerde bulunulmuştur. Bu önermeler doğrultusunda davranışsal eğilimlerin düzeyini
belirlemek için 5’li Likert ölçeğine göre; Kesinlikle Katılıyorum (5), Katılıyorum (4),
Kararsızım (3), Katılmıyorum (2) ve Kesinlikle Katılmıyorum (1) olarak kodlanmış ve
katılımcıların kendi düşüncelerine uygun şıkkı işaretleyerek cevaplandırmaları beklenmiştir.
Güvenilirlik: Bir araştırmanın ölçeğinin taşıması gereken özelliklerinden bir tanesi olan
güvenilirlik, araştırmanın tekrarlanması durumunda alınan sonuçların aynı olup
olmayacağının göstergesi olarak tanımlanır. Ölçekle sağlanan verilerin kararlı özellik taşıması
ve hatadan arındırılarak aynı çalışma tekrarlandığında vereceği sonuca güven duyulması
gerekmektedir. Güvenilir olmayan bir çalışma kullanışsızdır (Ercan, 2004: 212). Bu
çalışmanın güvenilirliğinin ölçülmesi için Cronbach Alfa katsayısına bakılmıştır. Uygulanan
bu yöntem sonucunda belirlenen boyutlar için Cronbach Alfa katsayısı 0,764 olarak
hesaplanmıştır. Alfa katsayısının 0,40’dan küçük çıkması ölçeğin güvenilir olmadığını, 0,40 0,60 arasında bir değer çıkması ölçeğin düşük güvenilir olduğunu, 0,60 - 0,80 arasında olması
ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu ve 0,80’den büyük bir değer çıkması durumunda ise
yüksek güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın güvenilirlik analizi sonucu oldukça
güvenilir olduğu tespit edilmiştir (Bayram, 2015: 42).
BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde araştırmadaki bireysel yatırımcıların sosyodemografik
özellikleri, katılımcıların davranışsal eğilimleriyle ilgili önermelerin değerlendirilmesi ve
katılımcıların
sosyodemografik
özelliklerinin
davranışsal
eğilimler
açısından
değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu kısımda yer verilemeyen analizlere ilişkin bulgular ise
çalışmanın sonuç kısmında ele alınmıştır.
AraĢtırmadaki Bireysel Yatırımcıların Sosyodemografik Özellikleri: Yapılan anket
çalışmasının ilk bölümünü oluşturan cinsiyet, medeni durumu, çocuk sayısı, yaş, meslek gibi
özellikleri içeren sorular ile katılımcıların kişisel bilgilerine ulaşılmıştır. Elde edilen bu
bilgiler ankete katılanların sosyodemografik özelliklerinin tespit edilmesini sağlamıştır. Bu
bilgiler doğrultusunda frekans analizi uygulanarak ortaya çıkarılan tablolarda, tüm ankete
katılan 326 yatırımcının sosyodemografik özelliklerine sayısal ve yüzdesel olarak yer
verilmiştir. Tablo 1’de katılımcıların sosyodemografik özellikleri yer almaktadır.
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CĠNSĠYET
Erkek
Kız
MEDENĠ
DURUM

Tablo 1: Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri
Yüzde
EĞĠTĠM
Yüzde
Sayı
Sayı
YAġ
(%)
DURUMU
(%)
206 63,2 İlköğretim
4
1,2 20 ve altı
120 36,8 Lise
51 15,6 21- 25
Sayı

Yüzde Önlisans(%) Lisans

Evli

200

61,3

Bekâr

126

38,7

ÇOCUK
SAYISI
Çocuğum Yok
1 Çocuk
2 Çocuk
3 Çocuk
4 ve Üzeri
Çocuk

Lisansüstü
MESLEK
DURUMU

222

68,1

26-30

85

26,1

49

15

31-35

67

20,6

Yüzde
36-40
(%)

36

11

Sayı

Yüzde Kamuda
124
(%) Ücretli
Özel Sektörde
161 49,4
91
Ücretli
Serbest
67 20,6
77
Meslek
81 24,8 Çiftçi
2
15
4,6 Ev Hanımı
5

Sayı

2

0,6

Diğer

8
46

Yüzde
(%)
2,5
14,1

Sayı

27

38

41-45

32

9,8

27,9

46-50

26

8

23,6

51-55

8

2,5

0,6
1,5

56-60
61-65

9
5

2,8
1,5

8,3

65 ve üzeri

4

1,2

Tablo 1’de yer alan sosyodemografik özellikleri incelediğimizde anketi yanıtlayan
bireysel yatırımcılardan 206’sının (%63,2) erkeklerden, 120’sinin (%36,8) ise kadınlardan
oluştuğu gözlenmektedir. 326 katılımcının 200’ü (%61,3) evli iken, 126’sı (%38,7) bekardır.
Katılımcılardan 161’nin (%49,4) çocuğu yokken, 67 (%20,6) katılımcının 1 çocuğu, 81
(%24,8) katılımcının 2 çocuğu, 15 (%4,6) katılımcının 4 çocuğu ve 2 (%0,6) katılımcının ise
4 ve üzeri çocuğu olduğu tespit edilmiştir. Bireysel yatırımcıların 8’i (2,5) 20 ve altı yaş, 46’sı
(%14,1) 21-25 yaş, 85’i (%26,1) 26-30 yaş, 67’si (%20,6) 31-35 yaş, 36’sı (%11,0) 36-40 yaş,
32’si (%9,8) 41-45 yaş, 26’sı (%8,0) 46-50 yaş, 8’i (%2,5) 51-55 yaş, 9’u (%2,8) 56-60 yaş,
5’i (%1,5) 61-65 yaş ve 4’ü (% 1,2) yaş aralıklarındadır. Bu bilgilere göre bireysel
yatırımcıların en yoğun olduğu yaş aralığı 26-30’dır. Katılımcıların 49’u (%15) lisansüstü
mezunuyken, 222’si (%68,1) önlisans ve lisans mezunudur. Ankete katılan Balıkesir ilindeki
bireysel yatırımcılardan 124’ü (%38) kamuda memur olarak, 91’i (%27,9) özel sektörde
ücretli olarak, 77’si (%23,6) serbest meslek mensubu olarak, 27’si (%8,3) ise diğer mesleklere
mensup olarak çalışmaktadırlar.
Anket
Katılımcılarının
DavranıĢsal
Eğilimleriyle
Ġlgili
Önermelerin
Değerlendirilmesi: Bu bölümde anket çalışmasına katılan Balıkesir ilindeki bireysel
yatırımcıların davranışsal finans yaklaşımı kapsamında gösterdikleri davranışsal eğilimlere ait
sorular analiz edilmiştir. Anket çalışmasındaki her soru katılımcının davranışındaki
değişiklikleri ve eğilim gösterdikleri yönlerini ifade etmektedir.
Çalışmada katılımcıların cevaplayacakları sorulara değerlendirme derecesi olarak;
kesinlikle katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2) ve kesinlikle
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katılmıyorum (1) şeklinde 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların davranışsal
finans açısından eğilimlerine yönelik ortalama, mod ve medyan ağırlıklarının yer aldığı
tablolar oluşturulmuştur. Ortaya çıkan analiz sonuçlarının değerlendirilmesi yapıldığında
katılımcılara sorulan soruların ağırlıklı olarak gösterdiği davranış eğilimi göz önünde
bulundurularak önermelerde bulunulmuştur.
AĢırı Güven Eğilimi Ġçeren Önermeler: Aşırı güven eğilimi davranışını yansıtması
amacıyla katılımcıya sorulan önermeler A, B ve C harfleri ile kodlanarak yanıtlar birlikte
değerlendirilmiştir:
A Önermesi; Finansal yatırım aşamasında sahip olduğum bilgilerin diğer yatırımcıların
bilgilerine göre daha değerli olduğunu düşünürüm.
B Önermesi; Finansal yatırımlarım konusunda doğru ve sağlıklı kararlar aldığıma dair
kendime güvenim tamdır.
C Önermesi; Finansal yatırımlarımın getirileri daima piyasadaki ortalama getirilerin
üzerindedir.
Çalışmada yer alan 326 katılımcının cevapları doğrultusunda frekans analizi yapılarak
oluşturulan dağılım Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Aşırı Güven Eğilimi Gösteren Katılımcıların Dağılımı
AġIRI GÜVEN EĞĠLĠMĠ
Ortalama
Medyan
Mod
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
FREKANS
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

A ÖNERMESĠ

B ÖNERMESĠ

C ÖNERMESĠ

3,13
3,00
2,00
28
91
71
83
53
326

3,50
4,00
4,00
12
51
76
136
51
326

3,04
3,00
3,00
25
85
95
93
28
326

Tablo 2’deki verilerin analizi yapıldığında, A önermesi için 3,13 ortalamayla
“katılıyorum (4)” ölçeğine yakın bir sonuç elde edilmiştir. B önermesi ise 3,50 ortalamayla
“katılıyorum (4)” seçeneğine 136 katılımcının cevap vermesi sebebiyle aşırı güven eğilimini
temsil etmektedir. C önermesinde yatırımcılar 3,04 ortalamayla “kararsızım (3)” seçeneğini
işaretleyen 95 katılımcı ile kararsızlık içerisindedirler. Bu bilgiler sonucunda Balıkesir
ilindeki 326 katılımcıya aşırı güven ile ilgili sunulan önermeler kapsamında aşırı güven
eğilimi gösterdikleri söylenebilir.
PiĢmanlıktan Kaçınma Eğilimi Ġçeren Önermeler: Balıkesir ilinde yaşayan
katılımcıların pişmanlıktan kaçınma eğilimi gösterip göstermediklerini incelemek amacıyla 3
önermede bulunulmuştur:
A Önermesi; Bir finansal yatırım aracına ilişkin zararım söz konusu olduğunda zararımı
karşılayana kadar o finansal yatırım aracını elimden çıkarmam.
B Önermesi; Bir finansal yatırım aracı alış maliyetini karşıladığında daha fazla
portföyümde tutmayıp satarım.
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C Önermesi; A ve B olmak üzere iki finansal araçtan oluşan bir portföyüm varsa, acil
nakit ihtiyacım halinde maliyetleri aynı olan bu 2 yatırım aracından %15 kazandıran A ürünü
yerine %15 kaybettiren B ürününü satarım.
Çalışmada yer alan 326 katılımcının cevapları doğrultusunda frekans analizi yapılarak
oluşturulan dağılım Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Pişmanlıktan Kaçınma Eğilimi Gösteren Anket Katılımcılarının Dağılımı
PĠġMANLIKTAN KAÇINMA
Ortalama
Medyan
Mod
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
FREKANS
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Toplam

A ÖNERMESĠ B ÖNERMESĠ C ÖNERMESĠ
3,36
4,00
4,00
28
60
68
107
63
326

2,95
3,00
2,00
33
95
84
83
31
326

3,32
4,00
4,00
28
54
79
116
49
326

Tablo 3 incelendiğinde, A önermesinde 3,36 ortalamayla “katılıyorum (4)” seçeneğini
107 kişi işaretlemiştir. B önermesinde 2,95 ortalamayla “katılmıyorum (2) seçeneğini 95 kişi
işaretlerken C önermesinde 3,32 ortalamayla “katılıyorum (4)” seçeneğini 116 kişi
işaretlemiştir. Bu 3 önermeden 2’sinin kuvvetli bir ağırlık göstermesiyle katılımcıların
pişmanlıktan kaçınma eğilimi gösterdiklerini söyleyebiliriz.
Sosyal Eğilimleri Ġçeren Önermeler: Sürü Psikolojisi Eğilimi gösteren katılımcıları
tespit etmek için oluşturulan önerme:
A Önermesi; Piyasadaki diğer yatırımcıların tercihleri benim için önemlidir ve
çoğunluğun kararlarını izlerim.
Bilgi Çağlayanı Eğilimini gösteren katılımcıları tespit etmek için oluşturulan önerme:
B Önermesi; Diğer yatırımcıların davranışlarına anlam veremediğim zamanlarda alışsatış hareketlerim artar.
Çalışmada yer alan 326 katılımcının cevapları doğrultusunda frekans analizi yapılarak
oluşturulan dağılım Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4: Sosyal Eğilimlere Göre Diğer Eğilimi Gösteren Katılımcı Ağırlıkları

SOSYAL EĞĠLĠMLE
RE GÖRE DĠĞER EĞĠLĠMLE
R A ÖNERMESĠ B ÖNERMESĠ
Ortalama
3,33
2,73
Medyan
4,00
3,00
Mod
4
2
Kesinlikle Katılmıyorum
25
35
Katılmıyorum
56
112
Kararsızım
65
100
FREKANS
Katılıyorum
145
64
Kesinlikle Katılıyorum
35
15
326
326
Toplam
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Tablo 4’de yer alan A önermesinin 3,33 ortalamayla “katılıyorum (4)” seçeneğini 145
kişi işaretlemiştir. Sosyal eğilim testine yönelik çoğunluğa uyma eğilimi göstererek
piyasadaki diğer yatırımcıların tercihlerinin önemli olduğunu ifade ederek, çoğunluğun
kararlarına uyma konusunda kuvvetli bir eğilim gösterdiklerini söyleyebiliriz. B önermesinde
2,73 ortalamayla “katılmıyorum (2)” seçeneğini 112 kişi işaretlemiştir. Bunun yanı sıra
“kararsızım (3)” seçeneğini 100 kişi işaretlediğinden büyük bir ters eğilim gösterdiklerini
söyleyebiliriz.
Anket Katılımcılarının Sosyodemografik Özelliklerinin DavranıĢsal Eğilimler
Açısından Değerlendirilmesi: Anket katılımcılarının sosyodemografik özellikleri, finansal
profilleri ve davranışsal eğilimlerine yönelik önermeler kullanılarak ki-kare (x2) testi
yapılmıştır. Ki-kare (x2) testi, iki değişken arasında ilişki olup olmadığını analiz eden ve
parametrik olmayan bir test türüdür. Bu yöntemi uygulamadan önce aralarında ilişki olduğu
düşünülen değişkenler hakkında hipotezlerde bulunulmuş ve değerlendirilmiştir. Hazırlanan
bu hipotezler doğrultusunda aralarında anlamlılık ilişkisi aranan iki değişken, Pearson Ki-kare
(x2) testi sonucu incelenerek yorumlanmış olup, Balıkesir ilindeki bireysel yatırımcıların
sosyodemografik özelliklerinin yatırım kararı verirken gösterdikleri davranışsal eğilimlerinin
üzerindeki etkilerini görmek amaçlanmıştır.
Hipotez 1:
H0: Anketi cevaplayanların cinsiyeti ile yatırım kararı aşamasındaki beklentileri arasında
anlamlı bir ilişki yoktur.
H1: Anketi cevaplayanların cinsiyeti ile yatırım kararı aşamasındaki beklentileri arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
Çalışmada yer alan 326 katılımcının cevapları doğrultusunda yatırımcıların cinsiyetleri
ile yatırım kararı aşamasındaki beklentileri arasındaki ilişkilere ait sonuçlar Tablo 5’de
gösterilmiştir.
Tablo 5: Cinsiyet ile Yatırım Kararı Aşamasındaki Beklentileri Arasındaki İlişki
Cinsiyet

Yüksek
Gelir

Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Erkek
Sütun
Satır
Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Kız
Sütun
Satır
Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Toplam Sütun
Satır

44
49,9
%21,40
%55,70
35
29,1
%29,20
%44,30
79
79
%24,20

Yatırım Beklentisi
Portföy
Sermayeyi Devamlı
Riskini
Koruma
Gelir
Azaltma
60
85
10
56,2
82,1
10,7
%29,10
%41,30
%4,90
%67,40
%65,40
%58,80
29
45
7
32,8
47,9
6,3
%24,20
%37,50
%5,80
%32,60
%34,60
%41,20
89
130
17
89
130
17
%27,30
%39,90
%5,20

Diğer
7
7
%3,40
%63,60
4
4
%3,30
%36,40
11
11
%3,40

Toplam
206
206
%100,00
%63,20
120
120
%100,00
%36,80
326
326
%100,00

%100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00
X =3,000, df=4, P (0,558) > 0,05 H0= Kabul ve H1=Red
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Tablo 5’de görüldüğü gibi anketi cevaplayanların cinsiyeti ile yatırım kararı
aşamasındaki beklentileri arasındaki ilişki kendi içinde yüzdesel olarak farklılık gösterse de
çapraz karşılaştırmada anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Cinsiyeti ile yatırım kararı
aşamasındaki beklentileri arasındaki ilişkiyi gösteren çapraz tablo analizine göre H0 hipotezi
kabul edilerek anketi cevaplayanların cinsiyeti ile yatırım kararı aşamasındaki beklentileri ile
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz.
Pearson anlamlılık seviyesinin 0,05’ten büyük çıkması H0 hipotezinin kabul edildiğini
göstermektedir.
Hipotez 2:
H0: Anketi cevaplayanların bekâr olması ile yatırımlarının türü arasında anlamlı bir ilişki
yoktur.
H1: Anketi cevaplayanların bekâr olması ile yatırımlarının türü arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Çalışmada yer alan 326 katılımcının cevapları doğrultusunda yatırımcıların medeni
durumları ile yatırım türleri arasındaki ilişkilere ait sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: Medeni Durum ile Yatırım Türleri Arasındaki İlişki

Gözlenen Değer

Yatırım Türü

%78,90

Toplam
57

%21,10

%100,00

Medeni Durum
%22,50
%9,50
Gözlenen Değer
91
57
Finansal Yatırımlar (Döviz,
Yatırım Türü
%61,50
%38,50
hisse senedi, altın vb. )
Medeni Durum
%45,50
%45,20
Gözlenen Değer
42
25
Yatırım Türü
%62,70
%37,30
Bireysel Emeklilik
Medeni Durum
%21,00
%19,80
Gözlenen Değer
11
8
Yatırım Türü
%57,90
%42,10
Vadeli ĠĢ
lem SözleĢmeleri
Medeni Durum
%5,50
%6,30
Gözlenen Değer
11
24
Yatırım Türü
%31,40
%68,60
Diğer
Medeni Durum
%5,50
%19,00
Gözlenen Değer
200
126
Yatırım Türü
%61,30
%38,70
Toplam
Medeni Durum
%100,00
%100,00
2
a
X =20,806 , df=4, P (0,000) < 0,05 H0= Red ve H1= Kabul

%17,50
148
%100,00
%45,40
67
%100,00
%20,60
19
%100,00
%5,80
35
%100,00
%10,70
326
%100,00
%100,00

Gayrimenkul Yatırımı

Yatırım Türü

Medeni Durum
Evli
Bekâr
45
12

Tablo 6’da evli (%45,5) ve bekârların (%45,2) ağırlıklı olarak yatırım türlerinden
finansal yatırımları (döviz, hisse senedi, altın vb.) tercih ettiği görülmektedir. Gayrimenkul
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Yatırıma % 78,9 oranında evliler yatırım yaparken, bekârların ise %21,1 oranında yatırım
yaptığı gözlenmektedir. Bekârlar daha çok % 68,6 ile diğer yarımları tercih etmektedirler.
Tablo 6’da elde edilen çapraz karşılaştırma sonuçlarına göre %95 güven aralığında anlamlılık
düzeyinin 0,05’ten küçük çıkmasıyla H1 hipotezi kabul edilir. Böylelikle medeni durum ile
yatırım türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır.
Hipotez 3:
H0: Katılımcıların finansal araçları ortalama elde tutma süresi ile medeni durum arasında ilişki
yoktur.
H1: Katılımcıların finansal araçları ortalama elde tutma süresi ile medeni durum arasında
ilişki vardır.
Çalışmada yer alan 326 katılımcının cevapları doğrultusunda yatırımcıların finansal
araçları elde tutma süreleri ile medeni durumları arasındaki ilişkilere ait sonuçlar Tablo 7’de
gösterilmiştir.
Tablo 7: Finansal Araçları Elde Tutma Süresi ile Medeni Durum Arasındaki İlişki
Finansal Araçları Ortalama Elde Tutma Süresi
1 Hafta
1 Ay
1 Yıl
2-5 yıl
6 yıl ve üzeri
Toplam

Medeni Durum

Evli
Bekâr
Gözlenen Değer
8
12
% İçinde Ortalama Elde Tutma Süresi
%40,0
%60,0
Gözlenen Değer
30
29
% İçinde Ortalama Elde Tutma Süresi
%50,8
%49,2
Gözlenen Değer
73
49
% İçinde Ortalama Elde Tutma Süresi
%59,8
%40,2
Gözlenen Değer
65
24
% İçinde Ortalama Elde Tutma Süresi
%73,0
%27,0
Gözlenen Değer
24
12
% İçinde Ortalama Elde Tutma Süresi
%66,7
%33,3
Gözlenen Değer
200
126
% İçinde Ortalama Elde Tutma Süresi
%61,3
%38,7
X2=12,260a, df=4, P (0,016) < 0,05 H0= Red ve H1= Kabul

Toplam
20
%100,0
59
%100,0
122
%100,0
89
%100,0
36
%100,0
326
%100,0

Tablo 7’de görüldüğü gibi anketi cevaplayanların finansal yatırımlarını ortalama elde
tutma süresi ile medeni durumu aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu
söylenebilir. Evlilerin ağırlıklı olarak finansal araçları ortalama elde tutma süresi 2-5 yıl iken
bekârlarda ise bu sürenin 1 hafta olduğu gözlenmektedir. Finansal araçları 6 yıl ve üzeri
ortalama olarak elde tutma süresi evlilerde %66,7 iken bekârlarda bu süre %33,3’tür.
Hipotez 4:
H0: Katılımcıların cinsiyetleri ile yatırım kararları üzerinde dini inançlarının etkili olması
arasında ilişki yoktur.
H1: Katılımcıların cinsiyetleri ile yatırım kararları üzerinde dini inançlarının etkili olması
arasında ilişki vardır.
Çalışmada yer alan 326 katılımcının cevapları doğrultusunda yatırımcıların yatırım
kararları üzerinde dini inanç etkisinin cinsiyete göre dağılımı Tablo 8’de gösterilmiştir.
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Tablo 8: Yatırım Kararları Üzerinde Dini İnanç Etkisinin Cinsiyete Göre Dağılımı
Dini Ġnançların Etkisi
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Satır
Sütun
Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Satır
Sütun
Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Satır
Sütun
Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Satır
Sütun
Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Satır
Sütun
Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Satır
Sütun
X2=3,454a, df=4,

Cinsiyet
Erkek
Kadın
58
27
53,7
31,3
%68,20
%31,80
%28,20
%22,50
51
36
55
32
%58,60
%41,40
%24,80
%30,00
33
23
35,4
20,6
%58,90
%41,10
%16,00
%19,20
41
18
37,3
21,7
%69,50
%30,50
%19,90
%15,00
23
16
24,6
14,4
%59,00
%41,00
%11,20
%13,30
206
120
206
120
%63,20
%36,80
%100,0
%100,0
P (0,485) > 0,05 H0= Kabul ve H1=Red

Toplam
85
85
%100,0
%26,10
87
87
%100,0
%26,70
56
56
%100,0
%17,20
59
59
%100,0
%18,10
39
39
%100,0
%12,00
326
326
%100,0
%100,0

Tablo 8’de anket çalışmasına katılan 206 erkeğin 58 (%28,2)’i finansal yatırım kararları
üzerinde dini inançlarının etkili olduğuna kesinlikle katılmadıklarını (%68,2) ifade ederken,
kadınların %22,5’inin “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdikleri görülmektedir. Erkeklerin
%16,0’sı finansal yatırım kararları üzerinde dini inançlarının etkili olduğu konusunda kararsız
kaldıkları, kadınların da %19,2’si kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. Erkeklerin %59’u
finansal yatırım kararlarının üzerinde dini inançlarının etkili olduğuna kesinlikle katıldıklarını
bildirirlerken kadınlar dini inançlarının finansal yatırım kararları üzerinde %41,0 ile kesinlikle
etkili odluğunu ifade etmişlerdir. Çapraz tablo genel olarak incelendiğinde erkeklerin ve
kadınların finansal yatırım kararları üzerinde dini inançları etkilidir ve önermeye katılma
konusunda verdikleri cevaplar arasında yüzde olarak farklılıklar vardır. Buna karşın Ki-kare
testi sonucuna göre %95 güven aralığında anlamlılık düzeyinin 0,05’den büyük olması
nedeniyle H0 hipotezi kabul edilir. Bu durum katılımcıların cinsiyetleri ile yatırım kararları
üzerinde dini inançlarının etkili olması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
olmadığını göstermektedir.
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Hipotez 5:
H0: Anketi cevaplayanların cinsiyeti ile finansal yatırım kararı verirken yatırım sonrasında
yaşayabilecekleri olası hayal kırıklıklarını hesaba katmaları arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
H1: Anketi cevaplayanların cinsiyeti ile finansal yatırım kararı verirken yatırım sonrasında
yaşayabilecekleri olası hayal kırıklıklarını hesaba katmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Çalışmada yer alan 326 katılımcının cevapları doğrultusunda yatırımcıların cinsiyetleri
ile yatırım sonrasında yaşanabilir hayal kırıklığını hesaba katmaları arasındaki ilişkilere ait
sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9: Cinsiyet ile Yatırım Sonrasında Yaşanabilir Hayal Kırıklığını Hesaba Katma
Arasındaki İlişki
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Gözlenen Değer
11
6
Beklenen Değer
10,7
6,3
Satır
%64,70
%35,30
Sütun
%5,30
%5,00
Gözlenen Değer
12
17
Beklenen Değer
18,3
10,7
Satır
%41,40
%58,60
Sütun
%5,80
%14,20
Gözlenen Değer
25
14
Beklenen Değer
24,6
14,4
Satır
%64,10
%35,90
Sütun
%12,10
%11,70
Gözlenen Değer
99
61
Beklenen Değer
101,1
58,9
Satır
%61,90
%38,10
Sütun
%48,10
%50,80
Gözlenen Değer
59
22
Beklenen Değer
51,2
29,8
Satır
%72,80
%27,20
Sütun
%28,60
%18,30
Gözlenen Değer
206
120
Beklenen Değer
206
120
Satır
%63,20
%36,80
Sütun
%100,00
%100,00
2
X =9,323, df=4, P (0,054) >0,05 H0= Kabul ve H1= Red

Satır
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

Toplam

17
17
%100,00
%5,20
29
29
%100,00
%8,90
39
39
%100,00
%12,00
160
160
%100,00
%49,10
81
81
%100,00
%24,80
326
326
%100,00
%100,00

Tablo 9’da, çalışmaya katılan erkeklerin %5,3’ü finansal yatırım kararı verirken yatırım
sonrasında yaşayabileceği olası hayal kırıklıklarını %64,7’lik bir oranla kesinlikle hesaba
katmadıklarını ifade ederlerken, kadınların %5,0’i finansal yatırım kararı verirken yatırım
sonrasında yaşayabileceği olası hayal kırıklıklarını % 35,3’lük bir oranla kesinlikle hesaba
katmadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Kadınlar finansal yatırım kararı verirken yatırım
471

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

sonrasında yaşayabileceği olası hayal kırıklıklarını hesaba katma konusunda %35,9 oranında
kararsız kalmaktadır. Erkeklerin ise %64,1 ile kararsız kaldıklarını ifade ederek ön plana
çıktıkları görülmektedir. Ki-kare istatistik test sonucu incelendiğinde p değeri 0,054 ile 0,05
değerine çok yakın olmasına rağmen iki değişken arasında istatiksel olarak anlamlı bir
ilişkinin varlığından söz edilemez.
Hipotez 6:
H0: Bireysel Yatırımcıların gelir düzeyi ile bir finansal aracı elde tutma süreleri arasında ilişki
yoktur.
H1: Bireysel Yatırımcıların gelir düzeyi ile bir finansal aracı elde tutma süreleri arasında ilişki
vardır.
Çalışmada yer alan 326 katılımcının cevapları doğrultusunda yatırımcıların gelir
düzeyleri ile bir finansal aracı elde tutma süreleri arasındaki ilişkilere ait sonuçlar Tablo 10’da
gösterilmiştir
Tablo 10: Gelir Düzeyi ile Bir Finansal Aracı Elde Tutma Süresi Arasındaki İlişki
Gelir Durumu (₺)

Ortalama Elde Tutma Süresi

Toplam

1 Hafta

1 Ay

1 Yıl

2-5 yıl

6 yıl ve üzeri

Gözlenen Değer

4

8

11

8

3

34

Beklenen Değer

2,1

6,2

12,7

9,3

3,8

34

Sütun
Satır
Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Sütun
Satır
Gözlenen Değer
Beklenen Değer
Sütun
Satır
Gözlenen Değer

%11,80
%20,00
5
4,7
%6,60
%25,00
9
9
%6,20
%45,00
2

%23,50
%13,60
22
13,8
%28,90
%37,30
24
26,4
%16,40
%40,70
4

%32,40
%9,00
29
28,4
%38,20
%23,80
54
54,6
%37,00
%44,30
18

%23,50
%9,00
16
20,7
%21,10
%18,00
42
39,9
%28,80
%47,20
13

%8,80
%8,30
4
8,4
%5,30
%11,10
17
16,1
%11,60
%47,20
5

%100,00
%10,40
76
76
%100,00
%23,30
146
146
%100,00
%44,80
42

Beklenen Değer
2,6
7,6
Sütun
%4,80
%9,50
Satır
%10,00 %6,80
Gözlenen Değer
0
1
Beklenen Değer
1,7
5,1
6001 ve üzeri
Sütun
%0,00
%3,60
Satır
%0,00
%1,70
Gözlenen Değer
20
59
Beklenen Değer
20
59
Toplam
Sütun
%6,10 %18,10
Satır
%100,00 %100,00

15,7
%42,90
%14,80
10
10,5
%35,70
%8,20
122
122
%37,40
%100,00

11,5
%31,00
%14,60
10
7,6
%35,70
%11,20
89
89
%27,30
%100,00

4,6
%11,90
%13,90
7
3,1
%25,00
%19,40
36
36
%11,00
%100,00

42
%100,00
%12,90
28
28
%100,00
%8,60
326
326
%100,00
%100,00
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X2=24,699, df=16, P (0,075) >0,05 H0= Kabul ve H1= Red

Tablo 10’da incelediğimiz verilere göre yatırımcıların gelir durumları ile yatırımlarını
ortalama elde tutma süreleri arasında bağlantılı bir ilişki bulunmadığını söyleyebiliriz. Bu
sonuca göre %95 güven aralığında anlamlılık düzeyinin 0,05’ten büyük çıkmasıyla H0
hipotezi kabul edilir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Yapılan bu çalışmanın amacı, son dönemlerde finans literatüründe sıkça bahsedilen
davranışsal finans yaklaşımı hakkında bilgilendirme yapmak ve yerel anlamda Balıkesir ilinde
yaşayan bireysel yatırımcıların yatırım kararlarındaki davranışlarını incelemektir. Çalışmanın
birinci bölümünde Geleneksel Finans Teorilerinde kullanılan modeller tanımlanmış ve
davranışsal finans kavramının tanımı, tarihsel gelişimi ve amaçları ele alınmıştır.
Yatırımcıların doğru karar alabilmesi için birçok değişkeni ayrı ayrı değerlendirmesi
gerekmektedir (Sansar, 2016: 148). Bu sebeple çalışmanın izleyen bölümünde bireylerin
yatırım kararlarında etkili olan faktörleri, yatırım tercihlerini, yatırım için kullanılan araçları
ve yatırım kararını etkileyen davranışsal eğilimlerini davranışsal finans açısından
değerlendirmek amacıyla anket uygulaması yapılmıştır.
Ankete katılan bireysel yatırımcılardan 2001-4000 ₺ arasında geliri olanların ağırlıklı
olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan bireysel yatırımcıların gelir durumlarına göre en çok
tasarruf için ayırdıkları pay 1-500 ₺ aralığında olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda
bireylerin davranışsal finans açısından değerlendirildiğinde gelirlerinden yatırım için
ayırdıkları tasarruf oranlarının gelir durumlarıyla orantılı olduğu sonucuna varılmaktadır.
Anket katılımcılarının sosyodemografik özellikleri davranışsal eğilim açısından
değerlendirildiğinde şu tespitler yapılmıştır:
Katılımcıların cinsiyeti ile yatırım kararı aşamasındaki beklentileri arasında anlamlı bir
ilişki olup olmadığı çapraz tablolama yöntemiyle değerlendirildiğinde erkekler %41,3
devamlı gelir, kadınlar ise %37,5’lik bir oranla devamlı gelir seçeneğini
işaretlemişlerdir. Her iki cinsiyet grubunun da yatırım kararı aşamalarındaki
beklentilerinin aynı olduğu görülmüştür. Analiz sonucunda %95 güven aralığında
anlamlılık düzeyinin 0,05’ten büyük çıkması (p=0,558 > 0,05) nedeniyle katılımcıların
cinsiyeti ile yatırım kararı aşamasındaki beklentileri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anketi cevaplayanların cinsiyeti ile riske girmeleri arasında anlamlı bir ilişki olup
olmadığını tespit etmek için yapılan analize göre hiçbir zaman riske girmeyenlerin
içerisinde %61,0 oranında erkeklerin ve %39,0 oranında kadınların olduğu
görülmüştür. Yine genel olarak riske girenler içerisinde %59,1 erkeklerin ve %40,9
kadınların olmasına rağmen çapraz tablo analizine göre yüzdelik farklılıklar görülmesi
cinsiyet ile riske girme arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir.
Medeni durum ile yatırım türleri arasındaki ilişki incelendiğinde katılımcılardan
evlilerin %45,5’i, bekârların ise %45,2’si ağırlıklı olarak yatırım türlerinden finansal
yatırımları (döviz, hisse senedi, altın vb.) tercih etmektedir. Gayrimenkul yatırımlarını
evliler %78,9 oranında tercih ederken, bekârların ise %21,1’inin tercihinin bu yönde
olduğu gözlemlenmiştir. Bekâr katılımcılar %68,6’lık bir oranla daha çok diğer
yatırımları tercih etmektedir. Analiz sonuçlarına göre bekâr katılımcıların yatırım
kararlarının evlilere göre değişkenlik gösterdiği ve daha kısa vadede kazanç
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sağlayacağı yatırımlara yatırım yaptıkları söylenebilir. %95 güven aralığında anlamlılık
düzeyinin 0,05’ten küçük olması (p=0,000 < 0,05) nedeniyle medeni durum ile yatırım
türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır.
Finansal araçları ortalama elde tutma süresi ile medeni durum arasında istatistiki olarak
anlamlı (p=0,016 < 0,05) bir ilişki bulunmaktadır. Evlilerin ağırlıklı olarak finansal
araçları ortalama elde tutma süresi 2-5 yıl olarak tespit edilirken, bekârların ise finansal
araçları elde tutma sürelerinin 1 hafta olduğu gözlemlenmiştir. Finansal araçları 6 yıl
ve üzeri ortalama olarak elde tutma süresi evlilerde %66,7 iken bekârlarda bu süre
%33,3 olarak tespit edilmiştir.
Katılımcıların cinsiyetleri ile yatırım kararları üzerinde dini inançlarının etkili olması
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (p=0,485 > 0,05). Analiz
sonuçlarına göre 206 erkeğin 58 (%28,2)’i finansal yatırım kararları üzerinde dini
inançlarının etkili olduğuna kesinlikle katılmadığını ifade ederken, kadınların
%22,5’inin “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını verdikleri görülmektedir. Erkeklerin
%16,0’sı finansal yatırım kararları üzerinde dini inançlarının etkili olduğu konusunda
kararsız kaldıklarını, kadınların da %19,2’si kararsız olduklarını ifade etmişlerdir.
Erkeklerin %59’u finansal yatırım kararlarının üzerinde dini inançlarının etkili
olduğuna kesinlikle katıldıklarını bildirirlerken kadınlar dini inançlarının finansal
yatırım kararları üzerinde etkili olduğuna %41,0 ile kesinlikle katıldıklarını ifade
etmişlerdir.
Anket katılımcılarının cinsiyeti ile finansal yatırım kararı verirken yatırım sonrasında
yaşayabileceği olası hayal kırıklıklarını hesaba katması arasında anlamlı bir ilişki
yoktur. Çalışmaya katılan erkeklerin %64,7’si finansal yatırım kararı verirken
sonrasında yaşayabileceği hayal kırıklıklarını kesinlikle hesaba katmadıklarını,
kadınların ise %35,3’ü hesaba katmadıklarını söylemişlerdir. Erkeklerin %72,8’i
kesinlikle katılıyorum cevabını vererek yatırım sonrasında yaşayabileceği hayal
kırıklarını kesinlikle hesaba kattıklarını, kadınların ise %27,2’sinin kesinlikle
katılıyorum yanıtını verdikleri gözlemlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre %95 güven
aralığında anlamlılık düzeyinin 0,05’ten büyük (p=0,054 > 0,05) olması nedeniyle
cinsiyet ve yatırım sonrasında yaşanabilecek olası hayal kırıklıklarını hesaba katmaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur.
Bireysel yatırımcıların gelir düzeyi ile bir finansal aracı elde tutma süresi arasındaki
ilişki incelendiğinde katılımcılardan 1000 ₺’den az gelir elde edenlerin bir yatırım
aracını %32,4’lük oranla, 2001-4000 ₺ arasında gelir düzeyine sahip olan
katılımcıların %37,0 ve 6001 ₺ ve üzeri gelir sahibi olan katılımcıların da %35,7’lik
oranla yine ortalama 1 yıl süreyle bir yatırım aracını elinde bulundurduğu
gözlemlenmiştir. Bu durumda gelir düzeyi ile bir finansal aracı elde tutma süresi
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmaktadır (p=0,075 >
0,05).
Anket katılımcılarının lisansüstü eğitim alanların %36,7’si, önlisans-lisans
mezunlarının %32,9’u piyasada az sayıda yatırımcının erişebileceği bilgilerin
katılımcılara mutlak avantaj sağlayacağını söyleyen önermeye kesinlikle katılmıyorum
cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla bireysel yatırımcıların eğitim durumu ile aşırı
iyimserlik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
Yatırımlardan ayrılan pay ile demirleme eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
ortaya çıkmıştır. Bütçesinden 1-250 ₺ arasında pay ayıran katılımcıların %38,5’i, 251474
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500 ₺ arasında pay ayıranların %37,4'ü, 501-100 ₺ arasında pay ayıranların %49,2'si,
1001-3000 ₺ arasında pay ayıranların %42,4’ü, 3001 ve üzeri pay ayıranların ise
%38,9’u katılıyorum cevabını vermişlerdir. Alınan bu sonuçlara göre bütçeden ayrılan
payın tutarı ile demirleme eğilimi için verilen “Bir finansal yatırım aracına ilişkin
kafamda bir satın alma-satma noktası belirler ve satın almak/satmak için fiyatın o
noktaya gelmesini beklerim” önermesine ağırlıklı olarak katılıyorum cevabı vermeleri,
bütçelerinden ayrılan pay ile demirleme eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
sonucunu ortaya koymaktadır.
Bireysel yatırımcıların gelir durumu ile yatırım kararlarından beklentileri arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 1000 ₺’den az
geliri olanların %26,5'inin, 1001-2001 ₺ arasında geliri olanların %38,2'sinin, 20014000 ₺ arasında geliri olanların %40,4'ünün ve 4001-6000 ₺ arasında geliri olanların
%42,9’unun yatırımlarından devamlı gelir beklentisi içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır.
Yapılan değerlendirme ve analiz sonuçlarına göre bireylerin yatırım kararını verirken
temel beklentisinin devamlı gelir isteği olduğu anlaşılmaktadır. Balıkesir ilinde
yaşayan bireysel yatırımcıların yatırım kararlarında, daha önce aynı konuda farklı
lokasyonlarda yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara benzer bir şekilde psikolojik,
bilgi ve iletişim kaynaklı, duygusal ve sosyal anlamda eğilim gösterdikleri tespit
edilmiştir.
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ANLATIMSAL BİR ÖGE OLARAK SİNEMADA SES EFEKTLERİ:
TANIMLAMALAR, FİLMLER, ÇÖZÜMLEMELER
Özet

Mustafa SÖZEN*

Filmlerin işitsel evreni, müzik, konuşma ve ses efektleri olarak üç temel bileşenden oluşur. Bu bileşenlerle
bilinçli şekilde oluşturulmuş ses tasarımı, filmlerin başarısı için şart olan asal öğelerden biri konumundadır.
İşitsel evren tasarımı, çeşitli ve oldukça karmaşık fonksiyonlar bileşimleriyle, seyircide anlam yaratımları
ve/veya farklı beklentiler oluşturma üzerine inşa edilir. Ses efektleri (SFX), bir filmde konuşma ve müzik dışında
kalan tüm sesleri içerir ve kendini çok belli etmeksizin filmin işitsel anlamdaki temel dokusunu belirler. Son
derece sofistike görevler yüklenen ses efektleri, farklı nitelikte (çevre sesleri, bireysel sesler, ambiyans sesleri
vb.) olmak üzere, çeşitli katmanların anlam örgüsü üzerinden tasarlanır. Bu çalışmada; ses efektlerinin
anlatımsal öğeler olarak rolü nedir, sinemasal anlatımda hangi işlevleri yüklenmektedir soruları ele alınmış; bu
soruların karşılığı olarak, ses efektlerine yönelik kavramlar ve tanımlar üzerinden ana-akım sinemaya ait üç
filmin çözümlemesi yapılmıştır. Ele alınıp çözümlemesi yapılan filmlerdeki ses efektleri tasarımının -genel
olarak- bilinenden daha karmaşık olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sinema, işitsel evren, ses efektleri, foley, yalın anlatım, ambiyans yaratımı.
CINEMATOGRAPHIC SOUND EFFECTS As EXPRESSION ELEMENTS; DEFINITIONS, FILMS,
ANALYSIS
Abstract
The sound effect of films is composed of three basic elements such as music, dialog and sound effect. The sound
effect composed consciously by these components is one of the essential elements required as a prior condition
for the success of the film. The design of auditory world together with its diverse and rather complex functional
combinations is established over the sense creation and/or new expectations formed in audience‟s perception
Sound effects contains all sounds excluding dialogs and music and forms vaguely the basic auditory texture of
the film. The sound effects charged with sophisticated tasks are, having different qualities (surrounding voices,
voices of individuals, ambience voices, etc.) designed through various layers of sense knits. In this study, the
role of sound effects as an element of expression and its adopted functions in cinematographic expression are
taken into consideration. In response of these, three films of mainstream cinematography have been resolved
through concepts and definitions of sound effects. The sound effects of the studied films were found, in general,
more complicated than the usual.
Keywords: Cinema, auditory world, sound effect, foley, plain expression, ambience creation.

1.GİRİŞ
Ses olgusu, süreç içinde sinemasal anlatıların kaçınılmaz bir ögesi konumuna gelmiştir.
Seyirciyi yönlendirmekte, duygusal odağı vurgulamakta, bazen de karakterlerin deneyimlerini
seyirciye aktarmaktadır. Eş deyişle ses olgusunu, dramatik kurgunun merkezi konumunda yer
alan bir öğe olarak tanımlayabilmek mümkündür.
Çağdaş sinemada diyaloglar, anlatılan öyküyü ilerletmede kullanılan birincil işitsel bileşen
olarak kabul görür; diğer bileşen olan müzik, öykünün duygu boyutunu oluşturur. Efekt
sesler ise görüntüde yansıtılanlara ek güçler getirmesine karşın, değerleri yeteri denli
kavranamamış bir olgu olarak gözükmektedir. Efekt seslerin, sadece görüntüleri
(sinematografinin) güçlendirmesi işlevinden öte, öykünün de ek bir bileşeni olarak görevler
yüklenebilmesinden yola çıkıldığında, diyaloglarla eşit öneme sahip olduğunu iddia etmek
yanlış bir argüman olmayacaktır.
*
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Ses efektleri (SFX), bir filmde konuşma ve müzik dışında kalan tüm sesleri içerir. Önceden
kaydedilmiş doğal ya da düzenleme yoluyla elde edilmiş bu sesler, seyircinin hikâyeyi daha
iyi alımlamasına yardımcı olan sessel ipuçları olarak tanımlanabilir. Kendini çok belli
etmeksizin filmin işitsel anlamdaki temel dokusunu kuran ses efektleri, farklı nitelikte
(çevre/uzam sesleri, bireysel sesler, room-tone vb.) olmak üzere çeşitli ilişkiler ağı içinde
tasarlanır.
Ses efektleri çoğunlukla (neredeyse tamamen) yapay olarak üretilen seslerdir. Bu yapaylığın
amacı filmi daha gerçekçi kılmak içindir. Sözgelimi bir kurgu karakter olan Superman‟ın
uçma sesi ya da bir köprünün patlatılma sesi gerçekte olamayacağı için
yaratılmış/oluşturulmuş seslerin kullanılması zorunludur; bazen de sahnedeki olay ya da
olguların gerçek sesleri yeteri kadar doygunluk veremediği için yapay olarak üretilir. Eş
deyişle efekt sesler, gerçeklik eklemek için sinemasal anlatıların olmazsa olmaz ögeleri
konumundadır (Sergi 2006:1).
Efekt ses olgusunun sinemanın ilk yıllarına kadar uzanan bir öyküsü vardır. Lumiere
Kardeşler tarafından yapılan filmlerde, yağmurun hızlı yağması, gök gürültüsü, atların
dörtnala koşuşu vb. daha birçok eylemin yansıtılmasında işitsel taklitler eşlik etmiştir. Bu
şekildeki taklitler, daha sonra tiyatro orgcuları tarafından müzik ve ses efektlerine
dönüştürülmüştür. Hollywood‟da sessiz filmden sesli filme geçişi takiben sesler, nadiren
görsel referans olmadan kullanılmıştır. Eş deyişle ilk dönem filmlerde atmosferik veya
seyircinin ses kaynağını görmeyeceği biçimde düzenlenmiş (acousmatic) efekt kullanımlarına
nadiren rastlanılır. Bu yaklaşımdaki amaç, gösterilen nesnenin tanınabilir özelliklerinin sesler
aracılığıyla yansıtılması üzerinden odak sağlanmasıdır. Film dünyasındaki bu yorumlama
„estetik temsil‟ yerine, „sesin temsiliyeti‟ olarak tarif edilir (Barnes,2005: 313).
1930-40‟lı yıllarda çekilen filmlerin çoğunda çekim sırasında alınan sesler, yani diyaloglar ve
sette kaydedilen canlı ses kullanımları vardır. Sesli çekim stüdyoları sakindi ve çevreyi de
kontrol etmek mümkündü; yalnız „temiz‟ replikler değil, adım sesleri, kapı çarpmaları gibi
sahneye gerekli sesler de çekim sırasında kaydedilirdi. Bazen gerçek olarak kaydedilmesi
mümkün olmayan özel seslere ihtiyaç duyulmaktaydı. Sözgelimi, savaş filmleri, westernler,
gangster, korku veya boks filmlerindeki, silah sesleri, bomba(lar)ın patlama sesi, yüze vurulan
yumruk sesleri, gök gürültüleri vb. seslerin yapay olarak yaratılması gerekmekteydi.
Dolayısıyla da bu tür sahnelerde veya daha başkalarında kullanabilmek için Hollywood‟daki
her film stüdyosu kendi ses arşivini oluşturma yoluna gitmiştir.
Filmlerin ses tasarımında 1970‟li yılların ortalarına kadar yaratıcı veya teknik gelişmeler pek
fazla olmadı. Bu yıllardan itibaren, Kubrick, Lucas, Scorsese, Coppola gibi yönetmenler, ses
tasarımını farklı düzlemlere taşıdı. Efekt sesler artık ambiyans (mood) yaratımı, metaforik
anlam üretimi gibi fonksiyonlar içinde kullanılmaya başlandı. Seyirciler, filmlerin ses
efektlerinde yüzey anlamın altında, bir alt metnin okunması/anlamlandırılması gibi estetik
alımlamalara aşina oldular (Wrea/Irving, 2004:92). Stanley Kubrick'in „Bir Uzay
Macerası/2001:A Space Odyssey (1968)‟ filmindeki „müzik-efekt‟ seslerdeki ikonolistik
rolü (ses estetiğinin kabul edilmiş paradigmalarına saldırı) ve Avrupa modernizmine bağlılığı;
George Lucas‟n „THX-1138 (1971)‟ filminde, Fransız Yeni Dalga sinemasının model yıkıcı
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ögelerinin filmin ses tasarımında uygulanışı ve yine aynı yönetmenin „Yıldız Savaşları/Star
Wars (1977)‟ filmindeki sonik sessel uzam/coğrafya ve biyomekanik ses efektlerinin öncü
(pionner) yüklemleri; Wachowski kardeşlerin „Matrix (1999)‟ filmindeki ses kuşağının
temaya dayalı sürükleyici seslerinin yarattığı etkimeler, bu gelişime verilebilecek örnekler
arasındadır (Csicsery-Ronay, 2011:506).
Efekt seslerin objektif ve subjektif algılar arasında seyircinin duygularını veya karakterin
çevresindeki dünyayı nasıl algıladığını göstermeye yarayan bir örnek olarak Taika Waititi‟nin
„Delikanlı/Boy (2010)‟ filmi verilebilir. Burada, doğal atmosfer, böcekler, kuşlar vb. ögelerle
parlak, canlı ve hareketli bir çevre sunulur. Olay örgüsünün önemli bir noktasında, bu
atmosfer parçalanır, canlılık yiter, uzun (görünen) sessizlikler ve rüzgârın boş sesi duygusal
bir boğulma yaratır. Bu noktadan itibaren seyirci, ana karakteri ve oluşan yeni dünyayı
farklı bir bakış açısıyla duyumsamaya başlar. Karakter ve onun aile içi dramı daha yoğun
hale geldikçe, doğal çevresel sesler de farklılaşır. Karakter odaklı bu anlatıda, çevrenin
farklılaşan sesi, duygusal olay örgüsünün noktalarını hatta bazen bilinçdışı düzeyini imleyen
bir ses dünyasına dönüşür.
Bütün bu yüklemlerden dolayı -hem yönetmenlerin hem de seyircilerin- ses efektlerine
sadece mekanik bir araç olarak bakmamaları, onun aynı anda yaratıcı ve sanatsal kullanılma
imkânları veren bir anlatım öğesi olarak değerlendirmeleri gerekir.
1.1.Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları
Bir film görsel olduğu kadar işitsel olarak da kusursuz olması gerekir, çünkü ses tasarımında
bileşenlerin olası çakışmaları birçok soruna yol açabilir. Bu nedenle yönetmenler bu özel
dinamiği anlamak ve ses olgusunu bilinçli bir perspektif içinde uygulamakla yükümlüdürler.
Sinemasal anlatılarda önemli bir yeri olan ses efektleri ve onun nitelikleri, çok da bilinmeyen
bir alan olarak göze batmaktadır. Genel bir yapılanma üzerinden ele alındığında ses efekti
olgusunu birden çok alanda ele alıp irdelemek mümkündür. Sözgelimi ses efektlerinin
üretilme süreçlerinin teknik boyutu ele alınıp incelenebilir ya da sinemanın çeşitli alt
türlerinde (belgesel, animasyon vb.) efekt kullanımının özellikleri ele alınabilir. Bir başka
alan, I-max veya Real D gibi yeni teknolojiler ve efekt ses ilişkisi olabilir.
Bu çalışma, günümüz ana-akım sinemanın (main-stream cinema) içinde yer alan filmlerde
kullanılan efekt seslerin anlatımsal boyutunun belirlenmesi üzerine kurulmuştur. Çalışmanın
içeriğini oluşturan bütün bilgiler, ana akım sinema estetiği ve anlatısı için geçerli olacak
şekildedir. Dolayısıyla tarihsel süreç, üretimin teknik boyutları, yeni gösterim teknolojileri
vb. alanlar çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışmada sinemasal anlatılarda ses efekti
olgusu, nedensel, semantik ve ontolojik olmak üzere üç niteliksel boyut üzerinden ele alınıp
belirli çözümlemeler yapılmıştır. Nedensel boyutta, duyulan sesin nedeni ve nereden geldiği
sorusu; semantik boyutta, bu sesler ne anlama geliyor ve neyi temsil ediyor sorusu; ontolojik
boyutta ise, sesin gerçek özellikleri nelerdir, seste yapılan fiziksel oynamaların anlam
yaratımındaki etkileri nelerdir sorularına yanıt aranmıştır.
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1.1.1.Çalışmanın evren ve örneklemi
Çalışmanın evrenini uzun metraj kurmaca sinemaya ait (feature films) filmler
oluşturmaktadır. Burada ağırlıklı olarak Batı (Hollywood) sinemasının uygulamalarına
değinilmiş, verilen bilgiler bu sinemaya ait örneklerden seçilmiştir. Bu seçimin nedeni,
günümüz sinemasında anlatım boyutunu belirleyen temel dinamiğin, Batı sinema estetiğinin
belirlemeleri içinde oluşmasıdır. Türk sinemasından örnekler verilmeme nedeni olarak, ses
efektleri bağlamında yalın anlatımın dışına çıkan Türk filmlerinin hem sınırlı olduğu, hem de
olan filmlerin farklı sahnelerinde kullanma frekansının, örneklem alınamayacak denli düşük
sayılarda olmasından dolayıdır.
Örneklem olarak, özel türü içeren bir makalenin özeti, üç tane de bu çalışma için seçilmiş
film ele alınmıştır. Bu filmlerin ses efektleri tasarımı çözümlemesine yönelik iyi örnekler
olduğu düşünülmüştür, çünkü kendi sessel evrenleri açısından, değişen karmaşıklık
derecelerde oluşturulmuş dramaturgilere sahiplerdir. Filmlerden ilki „Matrix‟tir. Bu filmin
seçilme nedeni hem tek bir türe ait olmaması hem de ses efekti bakımından özel bir başarı
kazanmasıdır (1980 yılında, efekt, ses, kurgu dallarında Oscar kazanmıştır). İkinci film
„Altıncı His‟ adında korku türüne ait bir filmdir. Korku filmleri müzik ve efekt sesler
bakımından özel bir önem taşır, bu filmin seçilme nedeni de bu alanın tipik bir örneği
olmasıdır. Çözümlemesi yapılan son film „Barton Fink‟tir. Bu filmin seçilme nedeni ise efekt
sesin uygulamasının farklı birçok örneğini üstünde barındırmasıdır.
2.BİR ÇATI KAVRAM OLARAK SES EFEKTİ
Ses efekti kavramını, elde ediliş biçimlerine, anlatıdaki rollerine veya yüklendikleri işlevlere
göre birden çok farklı alan/tanım/rol/işlev içinde ele alabilmek mümkündür. Dolayısıyla bu
kavramın niteliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için kendi içindeki alt ayrımların neler
olduğunun bilinmesi gerekir. Örneğin gerçek dünyanın yanılsamasını veren sesler (ayak
sesleri, kapı kapanışı, arabaların çarpışma sesi, bomba patlayışı vb.); fantastik yanılsamalar
veren sesler (King Kong‟un sesi, şeytanın sesi vb.) veya sembolik/metaforik anlamlarla yüklü
olan sesler gibi ayrımlar oluşturabilmek mümkündür. Bir başka ayrımlaşma, yüklenilen
işlevler üzerinden olabilmektedir. Sözgelimi „yer belirleyen‟ efektler vardır. Bir gece
kulübünün içindeki kalabalıkların anlaşılmaz sesleri; kuş seslerinin bir bahçeyi, vapur
düdüklerinin denizi çağrıştırması ya da kesintisiz otomobil klaksonlarının yoğun bir trafiği
göstermesi gibi sesler örnek olarak verilebilir. Farklı bir ayrım da, „senkron veya senkron
olmayan efektler olarak zamansal kuruluma dair yapılabilir.
2.1.Ontolojik Boyutlarına Göre Efekt Sesler
Bu boyuta ait ayrım, „gerçek sesler‟ ve „yaratılmış sesler‟ olarak iki alt başlık altında ele
alınıp incelenebilir.
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2.2.1. Doğal/gerçek sesler
Doğal ortamda kaydedilip görüntüyle arasında gerçek bir bağın oluştuğu seslerdir. Sözgelimi
içinde yaşanılan çevre/uzama ait doğal gürültüler, önemsiz pek çok öğe barındırmasına
rağmen bu sesler bilinçli bir seçimle ele alındığında sahneyi fiziksel büyüklüğün ötesine taşır.
Ses efekti olarak bu doğal gürültüler, temiz diyaloglarla bir bütünlük oluşturup, görüntüyle de
eşleşince mükemmel bir mekân ve derinlik izlenimi uyandırır. Kayıt stüdyolarındaki en
karmaşık teknikler dahi böyle bir etki yaratma gücüne sahip değildir (Wajda, 2006:127).
2.1.2. Doğal olmayan yaratılmış sesler
Doğal olmayan ses efektleri günümüzde elektronik gereçlerle özel olarak üretilen seslerdir.
Normalde doğada meydana gelmeyen veya kaydedilmeleri imkânsız olan bu sesler, özel
olarak tasarlanırlar. Çoğunlukla müzik ve efekt seslerin bulanık bir bileşimi şeklinde
oluşturulmuşlardır. Elektronik gereçlerle üretilen bu amorf sesler, filmlerde daha çok
fütüristtik teknoloji duyumsanma yaratımında kullanılır. Bu efektlere animasyon sinemasında
da yer verildiği görülmektedir (Dakic, 2009:6).
2.2. İfade Ediş Biçimlerine Göre Efekt Sesler
Efektleri ifade ediş biçimlerine göre „yalın‟ ve „dramatik‟ anlama sahip olmak üzere iki
anlatım/anlam tipolojisi içinde ele almak mümkündür.
2.2.1.Yalın anlama sahip efektler
Bir kapının açılıp, kapanma sesi, bir kişinin yürüme sesi, gök gürültüsü, yağmur sesi, bir
hayvanın uluması vb. sesler doğal niteliktedir ve taşıdıkları anlam ilk elde yalın şekildedir.
Bu sesler gerçek hayatta nasıl ve hangi şekilde ortaya çıkmışsa filmde de aynı şekilde yer
almalıdır. Andrzej Wajda (2006:126), şöyle bir örnek vermektedir: “Vaadedilmiş Topraklar‟ın
(1975) bir sahnesini çektiğimde fabrikada binlerce dokuma tezgâhı çalışıyordu. Bu korkunç
gürültü yüzünden oyuncular sözlerinin anlaşılması için olağanüstü çaba sarf ederek sözlerini
abartılı bir biçimde vurgulamak zorunda kaldılar. Bu abartılı ifadeyi ne yazık ki stüdyoda
tekrarlayamadılar, çünkü bu abartılı ifade ancak makinelerin gürültüsünü bastırmak için sarf
edilen çaba yüzünden kendiliğinden ortaya çıkmıştı”.
2.2.2. Anlatımsal nitelik taşıyan efektler
Bu efektler bir sahnede görsel boyutun verdiği bilgi sunumundan daha fazla bilgiyi sahneye
ekleme işlevini taşıyan seslerdir. Anlatımsal nitelikte olan efektler için en iyi örneklerden biri
Ford Coppola‟nın „Kıyamet/Apocalypse Now (1979)‟ filminin açılış sekansından verilebilir.
Ana kahraman, otel odasındaki yatağında, tavandaki vantilatöre bakmaktadır; vantilatörün
pervane sesi, bir helikopter sesine bağlanır. Bu yeni ses bir süreliğine, seyirciyi başka bir
gerçeklik düzlemine taşır; iki farklı sesin çağrışıma dayalı birleşimi metaforik anlam
yaratımını sağlar.
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2.2.3. Dramatik anlama sahip efektler
İçinde çatışmaların oluşup, çarpıştığı anlara „dramatik an‟ denilir. Bu gibi anlarda seslerin,
gerçek koşullardaki şeklinden farklı kullanılması gerekebilir. Farklı kullanımlar ya abartılı
şekilde ya da gerçek perspektiflerinin değiştirilmiş şeklinde olabilir. Islık sesi gibi bir rüzgâr
sesi, işitsel simge olarak bazen tehdit bazen de aşırı ıssızlık duygusu yaratır. Sözgelimi,
tartışan bir çiftin görüntülerine bir ambulansın siren sesi, arka-plan sesi (BGS/back-ground
sound) olarak eklendiğinde tartışmalar ile siren sesi arasında metaforik anlam bağı, hem
kente ait doğal bir sesi hem de karakterlerde yaşanan psikolojik yaralanmayı yansıtma işlevini
taşıyabilir.
2.3. Belirginlik Boyutlarına Göre Efekt Sesler
Bu boyutu da belirginlik taşıyan/tanımlanabilen ve belirginlik taşımayan sesler olarak iki alt
başlık altında ele almak gerekir.
2.3.1. Belirginlik taşıyan/tanımlanabilen efekt sesler
Kaynağı, sahnede görünmese bile tanınabilen seslerdir. Köpeklerin havlama sesi, arabanın
motor gürültüsü, tren sesi, kapının açılma-kapanma sesi, rüzgar sesi vb. sesler tanımlanabilen
sesler grubuna girer. Bu sesler sahnede kullanılacaksa, kaynağının görüntüsel olarak verilmesi
de gerekmez. Tanınabilen seslerin sinemasal anlatımlarda çok özel yeri vardır. Bu seslere, salt
nesnel dünyanın sunumunu yapan filmlerde değil, fantastik dünyalara ait öykülerin anlatıldığı
bilim-kurgu türü filmlerde de yer verilme gereksinimi vardır. Buna örnek olarak James
Cameron'ın „Avatar (2009)‟ filmi verilebilir. Hiç kimse fiziksel olarak anlatılan bu efsanevi
dünyanın gerçekliğini düşünmez ama gerçekçi olmayan mekânların daha iyi alımlanması
(zevk stratejisi) için işitsel evrenin nesnel dünyaya refere eden seslere yakın olmasını bekler.
Avatar da, seyircinin beklentisine uygun olarak yapılandırılmış; görüntülerde sunulan
mekânlar, yağmur ormanlarına benzetilmiş veya onun gibi yerlerle ilişkilendirilmiştir.
Kurgusal yaratıkların yaşadığı bu mekâna, -işitsel çevre olarak- özel ve sıra dışı böceklerin
veya daha farklı hayvanların sesleri eşlik etmektedir. Tamamen yapay olarak üretilen bu „yeni
sesler‟in tanımlanabilen şekilde olması zorunluluk gibidir, çünkü seyirci bağlamında, duyulan
sesin, bilinen/tanınan bir olguya tekabül etmesi, hem anlamlandırma hem de zevk stratejisinin
temel belirleyenidir.
2.3.2. Belirginlik taşımayan/tanımlayamayan efekt sesler
Bu seslerin temel özelliği kaynaklarına ilişkin bağlantıların kopmuş olmasıdır. Sesin kaynağı
ne görünür, ne de bağlamından kolayca tahmin edilebilir. Buna ek olarak, seyirciye tanıması
için herhangi bir ipucu da verilmez. Belirsizliğin yarattığı bilgi açığı, kendine özgü duygusal
bir bileşene sahip olarak seyircide güçsüzlük ve korku duygusu üreten bir anlatım aracına
dönüşür. Bilinen bir kaynağa dayanan tehdit, bilinmeyene oranla daha az gerilim duygusu
uyandırmasından dolayı bu sesler aracılığıyla içgüdüsel düzeyde tetiklenen korku veya
gerilim gibi duygular katlanarak artar. Bu nedenledir ki, bilim-kurgu, korku ve gerilim
filmlerinde bu nitelikteki sesler yoğun biçimde kullanılır (Flueckiger, 2009:156-157).
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2.4. Sahne İçi veya Sahne Dışı Oluşlarına Göre
Duyulan efekt seslerin, öykü dünyasına ilişkin bağlarının içsel mi (diegetik) yoksa dışsal mı
(non-diegetik) olduğuna göre farklı bir ayrım yapılabilir.
Diegetik efekt sesler, kaynağı sahnede olan veya sahne ile doğrudan bağıntılı olan seslerdir.
Bu sesler görünen bir şeyi refere ederler ve aynı zamanda sahnedeki karakterler tarafından
duyulurlar. Diyaloglar başta olmak üzere, sahnede kaynağı görünen kapı sesleri, ayak sesleri
vb. sesler bu kapsamda değerlendirilir. Non-diegetik efekt sesler ise, kaynağı sahnede
görünmeyen veya sahnenin evreni ile doğrudan/organik bağı olmaksızın görüntülerle birlikte
duyulan seslerdir. Non-diegetik sesleri seyirciler duyar ama sahnedeki karakter(ler) duymaz.
Örneğin, bir karakter ölüme gidecektir; son yürüyüşünü yaparken seyirci yavaş yavaş
yükselen (fade-in) bir kilise çanı duyar. Öykü dünyasına ait olmayan bu dış sesin amacı,
sahnenin anlam boyutunu farklılaştırıp, seyircide farklı bir duygu dünyası yaratmaktır.
Duyulan sesin kaynağına bağlı olmadığının seyirciye fark ettirilmesiyle komiklik etkisi
yaratıldığı da olmaktadır. Sözgelimi, Jacques Tati „nin „Bay Hulot'nun Tatili/Mr. Hulot‟s
Holiday (1953)‟ filminde, yemek odasının kapısı açılıp kapandığında çıkan ses oldukça
eğlencelidir. Tati, burada, kapı sesi yerine, keman yaylarının kopana kadar gerilmesi gibi bir
tıngırtı sesi kullanmıştır. Eğlenceli olmanın yanı sıra bu ses, kapıdan girip çıkan kişilerin
oluşturduğu ritmik hareketi vurgulamak üzere de işler. Diğer Tati filmlerinde de pek çok
şaka, izleyiciye garip gelen non-diegetik sesler vasıtasıyla oluşturulmuştur. Yönetmenin
filmleri, ses teknikleri inceleme konusunda önemli örneklerdir (Bordwell ve Thompson,
2008:278).
Çoğu zaman aynı sahnede diegetik ve non-diegetik sesler birlikte kullanılır. Örneğin anne ve
oğlu sahil boyunca yürüyüş yapmaktadır. Seyirci onların konuşmalarını duyar (görüntüler
doğrudan bunu verir/diegetik). Aynı anda daha düşük volümde dalga sesleri duyulur
(görüntüler dalgaları göstermez) ama sesler öykü evrenine aittir/diegetik). Konuşma, tanıdık
kişinin ölümü ve bunun yarattığı üzüntü üzerine dönüşür ve bu anlarda patetik bir müzik
duyulur (non-diegetik).
2.5. Eşleşme Durumlarına Göre Efekt Sesler
Sahnede yer alan olay veya oluşumlara ait görüntüler ile onlara ait efekt seslerin aynı anda
duyulması veya görüntüler ile sesler arasında zamansal farklılıklar olmasına göre efekt sesler,
senkron (synchronous) ve asenkron (asynchronous) sesler olarak iki ayrı şekilde kullanılabilir.
Senkron ses eylem ile eşleşen sestir. Kapı kapama, tokat atma, telefon çevirirken tuşların
çıkardığı sesler veya yürürken çıkan sesler gibi hareketle birlikte duyulan sesler; senkron
efektleri oluşturur. Örneğin, karakterin, arabanın kapısını hızla açtığı ve onu sertçe hareket
ettirdiği bir sahnede, yapılan tüm hareketler ve bunlara ilişkin seslerin aynı anda duyulması
senkron kullanımdır. Senkron seslerin en belirgin kullanımı „mickey mousing‟ tekniğidir.
Terim, bir çizgi film olan „Mickey-Mouse‟da uygulanan ses tekniğinden ödünç alınarak
kullanılmaktadır. Bu yapıda, ses ve görüntüler arasında tam bir paralellik vardır; terim bu
anlamda hareket ve ses açısından, görsel-işitsel işbirliğini tanımlar. Asenkron ses ise, o anda
olan görüntüler ile duyulan efekt sesin arasında zamansal aykırılık olduğu anlamındadır. Ses,
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görüntülerde olan olaylardan daha önce ya da daha sonra duyulur. Örneğin, bir sahnede
karakter telesekreterini açar. Duyulan seslerde bir şeyler anlatılmaktadır, anlatılanların hepsi
daha önce olan ama seyircinin görmediği olgu ya da olaylardır. Bu sesler, seyirciye öykü
hakkında bir dizi bilgi sunmaya yarar.
3. FOLEY
Foley terimi, sessiz film döneminde, filmlere, stüdyoda üretilen -efekt- seslerin eklenme
işlemini tanımlamaktadır. Terim, Jack Donovan Foley adlı bir ses uygulamacısının, çekim
esnasında kaydedilmesine olanak bulunmayan veya kaydedilse bile yetersiz olacak olan
seslerin stüdyo ortamında üretilmesine bağlı olarak literatüre girmiştir. Sinemasal anlatıların
ses tasarımında Foley tekniğine, bugün hala oldukça önemli bir yapım bileşeni olarak yer
verilmektedir.
Foley, sadece kurgusal filmlerde değil, sözgelimi bir radyo programında, belgesel filmlerde,
spor etkinliklerinde de kullanılan bir tekniktir. Örneğin kürek müsabakalarında veya spor at
yarışlarında önceden kaydedilmiş sesler kullanılır, çünkü bu etkinliklerde tüm sesleri almak
için her tarafa mikrofon yerleştirmek pek de mümkün olmayan bir uygulamadır (Park, 2015).
Foley tasarımcılarını, ses dünyasının performans sanatçıları olarak kabul etmek mümkündür.
Onların görevi, karakterlerin hareketlerinin her birini -hatta koreografisinin getirdiği- ayak
sesleri, kumaş hışırtıları, yumruk sesleri vb. gibi, kişinin varlığını belirleyen ağırlık, çeviklik
ve mizaç arasında ilişkileri sesler aracılığıyla karakterin doğal parçası haline dönüştürmektir.
Burada önemli olan yaratılan sesin dokusunun hem sahnenin fiziksel niteliklerine hem de
verilmek istenilen duyguya uygun olmasının gerekliliğidir.
Foley ses efektlerinin en bilinen örneği yürüme sesidir. Birçok foley stüdyosunda her türlü iç
ve dış mekânda yürümeye ait sesleri yaratabilecek farklı zemin bölümleri vardır. Filmin o
sahnesindeki karakter/ler ne tür bir zeminde yürüyorsa, foley stüdyoda da benzer olan
zeminde kişi/ler yürür ve çıkan sesler kaydedilerek filmin o sahnesiyle eşleştirilir. Bir gerilim
filminde bıçakla öldürülen karakterin vücuduna saplanan bıçağın çıkardığı ses, bir lahanaya
saplanan bıçağın çıkardığı sesin eşleştirilmesiyle oluşturulur. Bıçaklanma sesini taklit etmek
için lahanaya (farklı büyüklükte) bıçak(lar) saplanmaktadır. Bir kişinin aldığı darbe
sonucunda kırılan kemiklerinin sesini oluşturmak için, büyük bir kereviz sapı alınıp, etrafına
bir güderi sarılarak ortadan ikiye bölünmekte ve böylece deri altındaki kemiğin kırılma sesine
eş bir ses elde edilmektedir (Green,2015). Foley tasarımcıları, sesin ontolojisiyle (frekans,
pitch, tempo, reverb, volüm gibi değişkenler) oynayarak seyirci beklentilerini yönlendirip,
değiştirebilirler; bir başka deyişle ses tonalitesini kasıtlı şekilde bozuluma uğratarak
(distortion), yepyeni ve farklı bir ses elde edebilmektedirler. Sinemada, canavarlar ya da
fütüristtik teknolojik gereçlerin sesleri çoğunlukla bu şekilde oluşturulmuştur.
Robert Wise‟in „Uzay Macerası /Star Trek (1979)‟ adlı bilim-kurgu türü filmindeki sürgülü
kapıya ait hi-tech sesler, oldukça basit hilelerle gerçekleştirilmiştir. Atılgan'ın, kayar kapısının
açılma/kapanma sesi (gürültüsü) kalın bir kağıt parçasının, kalın bir zarftan yavaşça
kaydırılarak çıkartılma sesidir. Steven Spielberg‟in „Jurassic Park (1993)‟ filmindeki tarih
öncesine ait olan bütün hayvanların seslerinin otantik/gerçek canlılar gibi hissedilmesini
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sağlayan efektler, bir bebek filin sesi ile trompet sesinin birleştirilmesidir. Örneğin T-Rex‟in
kükreme sesi bu şekilde yapılmıştır. Peter Jackson‟un „Yüzüklerin Efendisi/Lord of the Rings
(2001) gibi fantastik öykü anlatan filmdeki sesler de basit hilelerle elde edilmiştir. Örneğin
Yüzüklerin Efendisi‟ndeki Balrog‟un sesi, ahşap bir zemin üzerinde briket parçacığının
sürüklenmesiyle elde edilmiştir. Andrew Stanton‟un Wall-E (2008) filmi, uzak bir gelecekte
geçen animasyon tarzı bir anlatımdır. Fütüristik yapıya sahip anlatıda çok sayıda yapay sesin
bulunması gerekmektedir. Wall-E‟nin ses tasarımcısı, küçük robotun yavaş hareketleri için
eski bir ordu radyo jeneratörünün, robotun yüksek hızlı hareketleri için de bir marş motorunun
sesini kullanmıştır (Park, 2015). William Friedkin‟in „Şeytan/The Exorctist (1973)‟ filminde
şeytan tarafından ele geçirilen kızdan çıkan çığlıkların (şeytanın sesi), hayvanlar dövülürken
çıkardıkları seslerin ve İngilizcenin tersten okunmasının bir karışımıdır. Steven Spielberg‟in
„Jurrasic Park (1993)‟ filminde, Tyrannosaurusrex‟in kükremesini yaratmak için, ses
mühendisleri bir kaplan kükremesini, yavru bir file ait ortalama frekanstaki bağırışı ve bir
timsahın daha düşük tonlardaki hırıltısıyla birleştirmişlerdir. Filmde, jet uçaklarının motor
gürültüleri bile hayvanlara ait seslerden türetilmiştir (Bordwell ve Thompson, 2008:270).
Foley ses kullanımı, komedi veya aksiyon sahnelerin geliştirimi için çok sık yer verilen bir
tekniktir. Komedi filmlerinde, abartılı efekt sesler komiklik etkisinin arttırılması bağlamında
özel bir önem arz eder. Belgesel filmlerdeki sahnelerin/görüntülerin birçoğunda da ses
değişim işlemine uğratılmış foley sesler kullanılır. Çünkü aksiyondan uzak, uzun çekimli olan
görüntüler, foley olmaksızın oldukça cansız bir anlatıma dönüşmektedir. Sözgelimi,
arkeolojiye dayalı bir zaman dilimini anlatan belgesel de bu olgu daha net hissedilebilir.
4. SES EFEKTLERİN ANLATIMSAL İŞLEVİ
Filmin dramatik inşasında, sessel anlatım dinamiklerinin neler olduğu önemli bir
parametredir. Ses efektlerinin de, anlatıma derinlik, canlılık, gerçeklik kattığı ve görüntüyü
desteklediği daha önce belirtilmişti. Bu nedenle iyi bir filmde, görüntü düzenlemesi kadar, ses
bileşenlerinin de doğru bir biçimde tasarlanmış olması beklenir. Aşağıdaki tablo filmin işitsel
evrenini oluşturan üç bileşenin yapısal niteliklerini göstermektedir.
Şekil. 1: Filmsel sesin üç bileşenin karşılaştırılması (Sergi,2006:1)
Ses Efektleri
Müzik
Diyalog
İnşa edilmemiş gelenek: İnşa edilmiş gelenek: Tek İnşa edilmiş gelenek: Tek
Belirsiz köken
kökenli (Müzik)
kökenli (edebiyat)
Kolektif çaba
Bireysel çaba
Bireysel çaba
Tanınmayan/bilinmeyen
Tanınan/bilinen eleştirellik
Tanınan/bilinen eleştirellik
eleştirellik
Tekniğe dayalı
Sanatsal
Sanatsal
Duyguya (sensual) dayalı
Duyguya ve entelektüelliğe Duyguya ve entelektüelliğe
dayalı
dayalı
Prestij yokluğu/eksikliği
Prestijli
Prestijli
Kaba
(gündelik
olana Rafine (olağanüstü)
Rafine (olağanüstü)
dayalı)
Tablodan da kolayca anlaşılabileceği gibi birbirinden farklı ontolojilere sahip üç bileşenden,
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diyalog ve müzik birçok benzer nitelik taşımaktadır. Ses efektleri ise, bunlardan ayrı bir
görünüm sunmaktadır. Bu görünüm/yapı, efekt seslerin düzenlenmesindeki (diğer iki
bileşenle sürekli ilintili olarak) estetik açıklığı göstermektedir.
Bir filmde yer alan ses efektlerini, gerçeklik simülasyonu, yanılsama yaratımı ve ruh/mood
oluşturma olmak üzere üç işlev içinde ele almak mümkündür. Gerçeklik simülasyonu için
şöyle bir örnek verilebilir: Bir western filmindeki bar sahnesinde öykü kahramanı kavga
etmektedir, kafasına bir viski şişesiyle vurulur, seyirci bu anları görüntü ve ses eşliğinde
alımlar. Burada şişe sahtedir, ses ise daha önce kaydedilmiş gerçek cam bir şişenin kırılma
sesidir. İkincil işlev olan sessel yanılsama yaratımı ise sinema sanatına getirilmiş olan önemli
eklemlerden biridir. Bir safari grubu ormanda seyahat etmektedir. Görünürde olmamasına
rağmen bir aslan kükremesi duyulduğunda, seyirci orada bir yerlerde aslan olduğu
yanılsamasını yaşar. Başka bir örnek, bir çiftin kafede yürüdükleri sahneden verilebilir.
Burada çeşitli masalarda oturan kişiler derin sohbete dalmışlardır. Kafede olması gereken
doğal sesler eklendiğinde seyirci gerçek bir kafede olunduğu duygusunu yaşar/inanır. Burada
mekan yanılsaması yaratılmak için „walla‟ işlemi gerçekleştirilir (1). Bu çift, masalarına
oturup konuşmaya başlayınca bir dizi yakın çekimle sesleri net ve anlaşılır şekilde duyulmaya
başlanır. Bu işleve bir diğer örnek şu şekilde olabilir: Bir kadın, evindedir; kapı açılır ve
kocası odaya girer. Erkeğin eve kadar gelme süreci, arabanın park edilme ve kapısının
kapatılma sesi, evin kapı kilidinin anahtarla açılma sesi gibi efektlerle aktarılır. Üçüncü işlev
olan ambiyans/mood oluşturma için şöyle bir örnek verebilmek mümkündür: Bir kovboy
küçük bir kamp ateşinin yanında oturmaktadır. Kamp ateşleri genel olarak sevimli sıcak bir
ruh hali duygusu yaratır fakat bu sahneye baykuş sesi eklendiğinde ortama yalnızlık duygusu
hâkim olur, uzaktan uluyan bir kurt sesi duyulursa ortama tehlike duygusu da eklenmiş olur.
Aynı ortama keskin bir silah sesi eklendiğinde ise yakında olan başka bir insanın varlığı
anlaşılır ve bu insanın dost mu düşman mı olduğu sorusu da eklenir. Bu sahnede, beklentiler,
olası tehlikelerin getirdiği korku vb. duygular, farklı ses efektleri aracılığıyla seyirciye
yansıtılmaktadır (filmsound.org,2015).
Ses efektlerinin anlatımsal işlevlerini farklı kategorilerde ele almak mümkündür. Bunlardan
ilki „yalın anlatıma‟ dayalı olandır. Bu bir filmde -varsa/gerekiyorsa- doğal olan seslerin
duyulması amacını taşır. Herhangi bir ses etkisi yaratımının ötesine geçmez. Sesin kaynağı
sahnenin doğal parçası olabilir veya sahne dışı bir yerden gelebilir (Bir araba çalıştırıldığında
duyulan motor gürültüsü gibi). İkinci kategori „ifade edici anlatıma‟ dayalı olandır. Ses gerçek
olmasına karşın, değiştirilmiş biçimde kullanılabilir. Örneğin bir telefonunun çalması normal
başlayıp aniden yüksek sesle verilirse, bu manipüle edimi, seyircinin duygu ve anlam
yaratımında değişimlere yol açar. Üçüncü kategori „gerçeküstü nitelik‟ taşıyan efektlerdir. Bu
tür sesler genellikle bir karakterin iç düşüncelerini/duygularını (kâbuslar, halüsinasyonlar,
rüyalar vb.) yansıtmak için kullanılabilir. Örneğin, çocuğu olmayan bir kadının çocuk
istediği/arzu ettiği sahne, bir bebek kahkahasıyla verildiğine, bu ses sahneye gerçeküstü bir
duygu verir.
Bütün bunların toplamından şu verileri çıkartmak mümkündür:
-Ses efektleri, bir sahne/mekân hakkında bilgi verici şekilde kullanılabilir (örneğin, bir tren
garının doğal gürültüleri),
-Bir olay ve olgu hakkında referans olarak hizmet verebilir (örneğin, bir kişinin kapıdan
girmesinin ardından tuvalet sifonunun çekilme sesi),
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-Ruhsal ortam (mood) oluşturmaya yardım edebilir (örneğin, ıslık sesi gibi esen rüzgârın
yarattığı duygu),
-Duygusal bir uyarıcı olarak işlev görebilir (örneğin, sahnede karakter vardır, sevgilisi
arabayla ona gelmektedir, sahne dışı olarak bir arabanın çarpışma sesi ve onun ölmesi gibi)
(Mc.Kee, 2006:346),
-Görsel dünyanın dışına taşarak sessel bir uzam yaratabilir,
-Belirli olay ya da karakteri tanımlayacak şekilde (leit-motif olarak) kullanılabilir,
-Karakterlerin iç düşüncelerini ifade etmek için kullanılabilir,
-Daha önce olan bir olaya ait sesi, daha sonraki bir zamanda seyirciye hatırlatma bağlamında
kullanılabilir,
-Açık veya örtük şekillerde kullanılabilir; bazen kasıtlı olarak kendisine dikkat çekecek
şekilde bazen de belirsiz şekilde ele alınabilir,
-Görüntüler ile farklı bağlamlarda eşleştirilerek, yeni (üçüncü) bir anlam üretiminde
kullanılabilir.
4.1. Ortam Sesleri/Arka-plan sesler
Sahnedeki eylem ve/veya oluşumlar nerede gerçekleşiyor ise seyircinin o mekânı/uzamı daha
iyi alımlayabilmesi adına arka-plan seslerine (ambient sound) yer verilmesi gerekir. Sıradan
kullanımlarda bu sesler sahnedeki olaylarla doğal ama anlam üretmeyen şekilde eşleştirilir.
Bu şekildeki bir kullanıma, iç mekânlardaki aydınlatma gereci olan flüoresan lambaların
uğultu sesi örnek olarak verilebilir. Birçok filmde, arka-plan sesi, anlatımın daha güçlü hale
dönüşmesi amacıyla farklı bağlamlarda ele alınıp değerlendirildiği de olmaktadır. Arka plan
sesleri, uzam, zaman ve sahnenin atmosferine (mood) yeni boyutlar ekleme yetisine sahip
olmasından dolayı, arka-plan seslerin ilişkisel konumu, anlatımda önemli bir karar verme
olgusudur. Bir örnek olarak, aynı şehirde aynı yerde çekilen iki farklı tarzda (biri romantik
komedi diğeri polisiye) film olsun. Romantik filme, arka-plan sesleri olarak şehir trafik
sesleri, rüzgârların ağaçları hafifçe sallamaları ve kuş sesleri konulurken; polisiye film için
polis sirenleri, sinirli kalabalıkların uğultusu helikopter vb. sesler eklenir ve anlamlar da
farklılaşır.
Ortam seslerinin yalın anlatımın dışına çıkartılarak bir gerilim aygıtı olarak kullanılmasına
örnek olarak Hitchcock‟un „Şantaj /Blackmail (1929) filmi verilebilir. Hitchcock, hem öykü
karakterinin duygularını ifade etme yolu olarak hem de gerilim yaratımı için (manipülasyon
bağlamında) ortam seslerine yer vermiştir. Örneğin, öykünün ana kahramanı olan Alice‟in,
ressamı öldürdükten sonra yaşadığı suçluluk duygusunun yansıtımı amacıyla, çevredeki sesler
kullanılmıştır. Alice, içine girdiği şok ve bunun getirdiği şaşkınlıkla, hızlı hareket eden
kalabalıklar içinde yavaş yavaş yürürken araba kornaları ortamın meşgul dünyasını yansıtarak
aradaki ilişkiyi kontrpuan yapıya dönüştürür. Tiyatronun yeni komedi oyununu bildiren afişin
altında, seyircilerin tiyatroya girişleri ve gülme sesleri, Alice‟in suçluluk duygusuna karşı
mizahi bir tonalite olarak gerilim inşasına hizmet eder. Alice ertesi sabah annesi tarafından
yatağında uyandırıldığında bir ölçüde mutludur. Annesi, köşedeki apartmanda bir cinayet
işlendiğini söylediği andan itibaren tüm sahneye, odada olan -ama görüntüleri verilmeyenbülbüllerin ötüş sesi hâkim olur. Ortama duygusal anlamda baskın olan ötüş sesleri ruhsal
durumu tırmandıran bir ses niteliğine bürünür. Bir başka sahnede Alice, ailesinin dükkânında
kahvaltı yapmaktadır. Dükkân kapısının açılma kapanmasını bildiren çan halkaların çıkardığı
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ses, olduğundan daha uzun süren bir tonaliteye dönüşerek ortama gerilim katar. Manipülasyon
yoluyla oluşturulan bu soyutlanmış ses/gerçeklik, onun zihninin (subjectivity) metaforik
yansımasıdır. Şantaj yapmaya kalkan Tracy pencereden kaçmaya çalışır, o anlarda bir kez
daha çevrenin (sokak sesleri) ve camın kırılma sesi ortamı oluşturur. Polisler Tracy‟i arabayla
kovalar, bir telgraf aletinin Mors kodu olarak ritmik bip sesleri, efekt olarak aciliyet duygusu
oluşturur ve Tracy, British Museum'a girerken araba kornalarının sesi bu kez onun panik
duygusunu yansıtır (Bays 2011).
4.2. Film Türleri ve Efekt Sesler
Farklı film türlerinde efekt seslerin tasarımı da farklılaşmakta, daha özel bir önem
taşımaktadır; çünkü öykü ile sessel ortam arasındaki bağlantılarda farklı semantik
yapılanmalara gidilmesi gerekmektedir. Örneğin bilim kurgu, gerilim veya korku filmlerinde,
asal olan psikolojik ve duygu yaratımı iken, komedi filmlerinde gülünçlüğün arttırılması ana
hedeftir.
Korku filmleri için ses efektleri oluştururken seyircide beklenti yaratımı ve aldatma üzerine
kurulu bir biçimleniş söz konusudur. Bu tür filmlerde efekt sesler, seyircinin dikkatini çekmek
için vurgulanmış biçimde kullanılır; seyirci sese odaklanmakta, daha dikkatle dinlemeye
başlamakta, beklentilere girmektedir. Örneğin, sesin tonalitesinde ani değişikliklerle
seyircinin girdiği duygusal konumdan geri çekilmesi veya korkması sağlanabilmektedir.
Gerilim filmlerinde efekt kullanımının sıra dışı bir örneği olarak Orin Peli‟nin „Paranormal
Activity (2007)‟ adlı filmi verilebilir. Adından da anlaşılacağı gibi gerilim-korku tarzı
anlatıma sahip olan bu filmde, sıklıkla ama daha belirgin olarak sessizlik anlarında, düşük
volümlü gürültüler duyulur ve bu da tedirginlik hissi oluşturarak seyircide gerilim duygusu
yaratır.
William Whittington (2007:7), bilim-kurgu filmlerinde ses tasarımı hakkında tarz ve içerik
arasındaki etkileşimlerle belirli/istendik „simbiyotik ilişkiler‟ (tamamlayıcı ilişki)
oluşturmanın ana prensip olduğunu belirtmektedir. Bunu gerekçesi olarak da ses efektlerinin
(hem kendi doku ve kalitesi olarak hem de, fantastik ve/veya yabancılık niteliği olarak) bilim
kurgu sinemasının belirleyici unsuru olarak öne çıkmasını gösterir. 1970'lerden başlayarak
George Lucas‟ın „Yıldız Savaşları/Star Wars (1977)‟ veya Steven Spielberg'in „Üçüncü
Türden Yakınlaşmalar/Close Encounters of the Third Kind (1977)‟ gibi seminal (yeni ufuklar
açan) filmler sadece görsel boyuttaki özel efektlerle (gözlükler vb.) değil, aynı zamanda ses
tasarımına getirdikleri yenilikler açısından da seyircinin sinema deneyimini yeni düzlemlere
taşıyan yaratılar olarak sinema tarihinde yerlerini almışlardır.
Komediye dayalı anlatımlar başladığı günden bu yana sinemanın ayrılmaz bir parçası
olmuştur. Sessel unsurlar bu anlatım tarzının temelini oluşturmuş gibidir. Mickey-moused
tarzı sessel eşlikler, ironik müziksel ifadeler ya da zeki müziksel imalar, klişeleşmiş efektler
sahnede oluşan komedi gelişimini yaratan asal unsurlardır. Bu saptama, romantik komedi,
slapstick, diyalog komedisi, parodi gibi komedi tarzı filmlerin çeşitli alt kümelerinin tümü
için geçerlidir. Bir başka deyişle müzik ve efekt sesler, mizahi ifade de, seyirci için gülünç
durumları ve/veya doğrudan gülünç tanımlamaları yaratma işlevini yüklenen sessel olgulardır.
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Örneğin bu tür filmlerde komik/gülünç durum yaratımı için çoğunlukla kısa sesler yüksek ve
abartılı olarak kullanılır.
5.FİLMLER, ÇÖZÜMLEMELER
Efekt ses tasarımına yönelik olarak yapılan çözümlemelerde ilk olarak Linda Maria
Koldau‟nun „Sound Effects as a Genre-defining Factor in Submarine Films‟ adlı makalesinin
geniş bir özetine yer verilmiştir. Makale, özel bir tür olan denizaltı konulu filmlerde
neredeyse değişmez olan ses efektlerinin kullanımına ilişkin bilgiler sunmaktadır. Tekil bir
filmin ötesine geçerek, denizaltı konulu filmlerde ses efektleri ve onların dramatik
değerlerinin neler olduğunu irdeleyen bu çalışma, „filmsel tür‟ ile „efekt ses‟ arasındaki
nedensel/anlamsal ilişkilerin nasıl kurulduğuna dair özgül bir nitelik taşımaktadır.
Tekil çözümleme nesnesi olarak ele alınan ilk film „Matrix‟tir. Bilim-kurgu, gerilim ve
Uzakdoğu dövüş filmleri tür özelliklerinin iç içe geçtiği bu film, hem anlatı özgünlüğü hem de
ses tasarımındaki başarısı nedeniyle ele alınıp irdelenmiştir. İkinci film „Altıncı His‟tir.
Korku türüne ait filmin özelliği, bu türe özgü filmlerin klasik ses tasarımı anlayışının dışında
bir biçimlenişe sahip olmasıdır. Efekt ses çözümlemesi yapılan son film ise Barton Fink adını
taşımaktadır. Film, örnekleri az bulanan „sembolik, etkileyici‟ efekt ses (symbolic, evocative
effect) kullanımı açısından özgün bir çözümleme nesnesi olarak değerlendirilmiştir.
5.1. Denizaltı Konulu Filmlerde Ses Efekti Tasarımı
Denizaltı konulu filmler belli semantik ve sentaktik (sözdizimsel) yapılanmaya sahip bir tür
olarak kabul edilebilir. Sinemanın çok özel bir türü olarak, farklı ses tasarımı içinde
gerçekleştirilen bu filmlerin ortak karakteristik efekt sesleri vardır ve bunların dramatik
anlamda nasıl kullanıldığı önem taşımaktadır.
Bir denizaltı ortamında ses olgusu, olay örgüsünde merkezi öneme sahip olguları niteler ve
çok katmanlı şekilde ilişkilendirilir. Ses tasarımı (özellikle ses efektleri), belirleyici dramatik
ve duygusal fonksiyonlara bağlı olarak inşa edilir. Denizaltı konulu filmlerde ses spektrumu
doğal olarak çok dardır. Ses tasarımında, müzikal kompozisyonlardan daha çok, belirli
özelliklere sahip „özel efekt sesler‟ öne çıkmaktadır. Kısıtlı mekana ait bu özel efekt sesler,
dramatik ve etkileyici kullanımlar için mükemmel bir zemin sunar. Bu sesler, anlatıyı
birleştirmekte; yarattığı yönelimlerle seyirci üzerinde belirleyici, aktive edici etki
yoğunlaşmaları sağlamaktadır; çünkü işitme ve dinleme olgusu, denizaltı yaşamının ve
hayatta kalmanın merkezi olma konumundadır. İşitme duygusu temelde izolasyon ve
bağımlılıkla beraber olarak -en azından- teknenin dışında „diğer tarafı‟ gösteren sinematik
bir yapıyı da imlemektedir. Bu türün filmlerinde değişmez birkaç özel ses efekti hep yer alır
ve bunlar her filmin dramatik yapısına göre belirleyici ağırlıklarla kullanılır. Denizaltı konulu
filmlerin akustik ikonu sonar sesleridir. Bu ses, sualtı hayatına eşlik eder; bazen bir tehdit
olasılığını bazen bir torpidonun gelişini veya batan bir geminin korkunç çatırdamasını
bildirir. Aynı şekilde, yüksek su basıncı altındaki denizaltıya ait esrarengiz çatırdama sesleri,
denizaltının dayanıklılık gücüne ölümcül tehdit için bir akustik ikon haline gelmiştir.
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a) Sonar sesleri (ping): Ses efektlerinin birincisi ve en önemlisi, sonar cihazının verdiği sinyal
sesidir. Sonarlar, elektromanyetik dalga yerine ses dalgası gönderirler, gönderilen dalganın
çıkardığı ses „ping‟ olarak adlandırılır. Sonar algılamanın/taramanın sesi, denizaltı aracında
yaşayanlar için düşmana ait ölümcül bir ses konumundadır, çünkü bir tehlikenin haber
vericisidirler. Ping, çok az sayıdaki kullanımlarda „zararsız‟ sualtı ortamını belirtir (Bu
kullanımın en ünlü örneği Titanik, filminin açılış sekansında, batık araştırması yapan sonara
ait seslerdir). Wolfgang Petersen‟in „Das Boot (1981)‟ adlı filminden bu yana, bu sesin
gerilim yaratımındaki kullanımı denizaltı yaşamının ikonik sesi haline gelmiştir. Filmin açılış
sekansında, bir ifade etki olarak sonar sinyal sesi kullanılmıştır. Filmin tümünde, sonar sesi,
neredeyse salt denizaltındaki kişilerde ölüm korkusunu uyaran „gerçek‟ ses olarak işlev
görmektedir.
b) Sessizlik: Ses evreni tasarımında sessizlik anları, seyircinin dikkatini yoğunlaştırmaya
yarayan akustik bir uygulama alanıdır. Denizaltı konulu filmlerde sessizlik anları, günlük
iletişim eksikliğinin yarattığı psikolojik etkilerin dışına çıkarak denizaltı hayatında tehlike
belirtisini de imlemektedir. Sessizlik anlarına, -genellikle- bir denizaltının „ötekini‟ vurma
anlarında yer verilir. Ne kadar süreceği belli olmayan sessizlik anları, psikolojik gerilimi
arttırır.
c)Yüksek basınç altında metal gövdenin gıcırdama sesi: Denizaltının sualtına dalma oranına
göre üzerinde muazzam bir basınç oluşur. Bu, denizaltı ve içindeki mürettebat için doğal
düşman gibidir. Basıncın yarattığı bu tehlike kendi içinde, hem gerçekçi hem de metaforik‟
anlamlar taşır. Basıncın getirdiği gıcırdama sesleri tehlikeyi ifade ederken; güvenli iç mekan
ile tehditkar dış basınç arasındaki istikrarsız dengenin sürekli değişimini de seyirciye yansıtır.
Bu efekt ses, yaşamsal olan dengenin sürekli parçalanışının akustik bir belirtisi olarak
denizaltı filmlerinin merkezinde yer alır.
d) Avcının saldırganlığı -torpidolar-: Denizaltı filmlerine özgü olarak var olan ögelerden biri
de torpidolar, onların hazırlık ve atış süreçlerine ait efekt seslerdir.
e) Avlanan olmak-alarm sesi-: Denizaltı konulu filmlerin en önemli efekt seslerinden bir
diğeri de, seyirci üzerinde güçlü duygusal etkileri olan alarm sesleridir. Bu sesler farklılık ve
çeşitlilik içerir; teknik kusurlar, su sızıntıları veya düşmanın tehditkâr varlığı gibi olguları
yansıtır. Eş deyişle alarm sesi, sözdizimsel yapı olarak hem iç güvenliğe ters bir saldırı
olduğunu (teknik sorunlar) hem de dıştan gelen bir tehlike ifadesinin yansıtımı olarak yer alır.
f) Yukarıdan gelen tehdit -gemi pervanelerinin gürültüsü-: Denizaltı filmlerine özgü bir başka
ses de yüzey gemilerin pervane sesidir. Temelde, kimliği bilinmeyen (dost, düşman, tarafsız)
bir gemiye ait pervane gürültüsü, denizaltılar için acil tehlike anlamına gelmektedir.
Metaforik olarak bu ses, mekanik döngüselliğin acımasız ve soğuk kayıtsızlık karakterinin
yansıtımını da içeren bir anlama gelmektedir.
g) Suyun yarattığı sessel evren: Denizaltı filmlerinde geniş spektrumlu olan „su‟ sesinin
varlığı özel bir önem taşır. Bu sesler, çok da „gerçek‟ olmasalar bile büyüleyici sessel
atmosferler yaratacak şekilde kullanılırlar. Bu ses bazen doğal, çoğu kez de endişe yaratıcı
anlam boyutları içinde (karanlık ve tehdit ortamı oluşturmaya hizmet edecek şekilde) ele
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alınmaktadır. Su sesinin, belirsizlik, huzursuzluk vb. gibi duygu-durum yansıtan somut ses
olayları şeklindeki kullanımlarına daha çok rastlanılmaktadır
Sonuç olarak; diğer film türleri aksine, denizaltı konulu filmlerde efekt sesler daha bir önem
taşımaktadır; çünkü sessel atmosfer, gündelik hayatın tanıdık akustik çevresinden farklıdır.
Ses efektleri, bu filmlere hem gerçeklik sağlama hem dramatik nitelikler ekleme hem de
seyirciler için duygusal fonksiyonlar yerine getirme işlevleri içinde kullanılabilen bir anlatım
bileşenidir. Dolayısıyla ses efektlerini, denizaltı filmlerinin bir tür belirleyici aktörü olarak
görebilmek/değerlendirebilmek mümkündür.
5.2.Matrix (1999)
Andy Wachowskive Larry Wachowski kardeşlerin bilim-kurgu, gerilim, Uzakdoğu dövüş
filmleri tarzının iç içe geçtiği bu anlatısı, gerçek ve sanal iki dünyanın birbirine karıştığı,
insanların içinde yaşadıkları sanal dünyayı, „gerçeklik‟ zannettikleri bir öyküye sahiptir.
Konu, kurgulanmış dünyalarında sessizce yaşayan insanlardan biri olan Thomas Anderson
adlı bir kişi ekseninde ilerler. Anderson, gündüzleri bir yazılım şirketinde çalışmakta, geceleri
ise Neo adı altında hacker‟lik yapmaktadır. Morheus adlı kişi, insanlığı kurtaracak kişinin
Anderson/Neo olduğunu söyleyerek onu ikna eder. Neo, kötü insanlar tarafından kurgulanmış
Matrix dünyasının kötü ajanlarıyla savaşacak ve insanlığı bu sanal distopyadan kurtaracaktır.
Film, ekranda akan rakam yağmuruyla başlar ve onlar üzerinde „The Matrix‟ yazısı okunur,
bu açılış sekansında konuşmalar ve bilgisayarların çalıştığında çıkardıkları sesler, aynı anda
ve birlikte duyulur. Ses tasarımı, temelde bir bilim-kurgu filmi olan Matrix‟te görsellik
boyutu kadar önemli bir yer tutar, çünkü ses evreni, filmin anlatısını vurgulamaya yaratan
asal bir öge konumundadır. Filmi, ses efektleri bağlamında farklılaştıran olgu, ses
bileşenlerinin birlikte kullanım özelliğidir. Filmin neredeyse tamamında kişilerin doğal
konuşma sesleri ile belirsiz/tanımsız (efekt-müzik karışımı) sesler birleşik olarak aynı anda ve
çoğu kez de aynı volümle duyulur. Bu kullanım, klasik estetiğin dışındaki ses tasarımını
gösterir: Klasik estetik, sahnenin o anında -vurgulanması istenilen- bir ögenin öne
çıkartılmasını, diğer ögelerin vurguyu destekleyici şekilde ikincil planda olmasını önerir. Ses
bileşenlerinin birlikte kullanımı için örnekler vermek gerekirse; Matrix‟in kötü ajanları,
kadın karakter Trinty‟i yakalamaya geldikleri sahnede tabanca sesleri ile müzik-efekt sesler
birlikte duyulur. Telefon kulübesindeki telefon ahizesinden Neo‟nun masaüstü bilgisayarına
(PC) geçiş sahnesinde, ekranda Morpheus‟la ilgili haberler görülür. Bu anlarda bilgisayarın
çıkardığı seslerle, Neo‟nun kulaklığıyla dinlediği müziği, seyirci birlikte duyar. Benzer
kullanım Neo‟yu, Morpheus‟a götürecek olanların buluşma yeri olarak belirledikleri köprü
sahnesidir; köprüden akan su sesi, müzik ve diyaloglar aynı anda duyulmaktadır. Neo ile
Trinty‟in Morpheus‟u kurtarmaya gittikleri sahnede, atılan silah sesleri ile müziğin hızlı
temposu birlikte aynı değerde duyulur ve bu da ortamın gerilimini seyirciye yansıtmaya yarar.
Bir başka örnek; Ajan Smith‟in Morpheus‟u yakalamaya çalıştığı sahnede, dövüş sesleri, efekt
sesler ve müziğin beraberce duyulmasıdır, burada neyin vurgulanması isteniyorsa onun sesi
volüm olarak biraz daha belirgin hale dönüştürülmüş şekildedir. Eski metro istasyonunda
Neo ve Ajan Smith‟in dövüştüğü sahnede, efekt sesler ile müzik arasında kaygan geçişler
vardır. Bu örneklerin aykırı bir kullanımı ise, efekt seslerin tümüyle duyulduğu şu sahnedir:
Trinty‟nin kullandığı helikopterde olan Neo, makineli tüfekle kötü ajanlara ateş etmektedir,
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bu anlarda sadece tüfeğin atış sesleri duyulur. Müzik (non-diegetik) ve efekt seslerin
(diegetik) birlikte ve çoğu kez de aynı volümle kullanılmasının nedenini, sanal dünya ile
gerçek dünya kayganlığı ve bunların birbirinin içine geçişlerinin metaforik yansımaları olarak
değerlendirebilmek mümkündür.
Ses efektlerinin non-pitched şeklindeki kullanımlarına örnek olarak şu sahneler verilebilir:
Neo‟nun ajanlardan kaçış girişimi gerilim yüklüdür; bu sahnede non-pitched sesler dramatik
yapı oluşturmaya yardımcı olur (2). Sahnenin başında kargo görevlisi Neo‟ya bir paket teslim
etmeye gelmiştir. Neo paketi aldığına dair imza atarken tüm sesler (ortam sesleri vd.) düşük
volümlüdür. Örneğin Neo‟nun sandalyesinin çıkardığı sesler hafifçe duyulurken paketin
açılma sesi çok daha yüksek volümle duyulur. Telefonun titreşim sesi ve açılmasıyla çıkan
ses, dramatik bir etki için farklılaştırılmıştır. Aynı telefonda Morpheus‟un sesi vardır, burada
ekolayzır kullanılarak ses frekansları değiştirilmiş ve bu şekilde ses daha gerçekçi hale
dönüştürülmüştür. Ajanlar Neo‟nun peşindedir, onların Neo‟yu arama anları gerilimi
yükseltir, ajanların ayak sesleri daha düşük volümle verilirken, Neo‟nun ayak sesleri daha
öne çıkmış şekilde duyulur. Bu sesler, panik hissi duyurucu şekilde hızlı ve tempoludur.
Morpheus ile telefon görüşmesi sonrasında, Neo pencereden dışarı bakar ve korkarak geri
çekilir; gerilim duygusunun daha güçlü hissedilmesi adına Neo‟nun tüm adımları düşük
volümlü iken, rüzgâr sesi daha yoğun şekilde duyulur. Daha sonra pencerenin kenarında onun
hareketlerinin sesi gelir, Neo panik halindedir, ayak sesleri bunu yansıtır ama aynı anlarda
rüzgâr da neredeyse bir düdük sesine dönüşmüş şekilde verilir, rüzgârın bu şekilde verilmesi
gerilim duygusunun artmasına hizmet eder.
„Ses köprüsü‟ sinemasal gramerin önemli ögelerinden biridir. Bu filmde de ses köprüsü
bağlamında kullanılmış olan efekt seslere rastlanılmaktadır. Bar sahnesinde, mekânda olan
ortam sesi olan müzik (diegetik), Neo‟nun evine geçişte devam ederek (non-diegetik‟e
dönüşme) saatin alarm çalışına bağlanır. Böylece farklı iki sahne bağlanarak iki ayrı mekan,
iki ayrı zaman dilimi kesintisiz müzikle birleştirilir. Ses köprüsünün metaforik anlamda da
kullanımı vardır: Birkaç sahnede yinelenen telefon zil sesi, iki dünya arasındaki yolculuğu
sembolize eder gibidir, bu ses, Matrix dünyasının içinden mi dışından mı geldiğini tam olarak
seyirciye bildirmez; her zaman gerçekliğin durum değişikliği olarak seyirciye bildirim sunan
bir işleve sahiptir.
Filmde, efekt seslerin kendi temel anlamlarının ötesine geçerek metaforik anlamlar
yüklenerek kullanıldığı sahneler de vardır. Sözgelimi, Neo‟nun kırmızı hapı aldığı sahnede,
müzik kesintisiz devam ederken Neo hapı yuttuğunda duyulan gök gürültüsü, normal bir
ortam sesi olmanın ötesine geçerek anlamsal bir efekte dönüşür. Bir başka örnek olarak
Trinty‟in Neo‟nun öldüğünü sandığı sahnede, onu öptüğü anlardaki efekt sesler verilebilir. Bu
öpüş anının başlangıcında çatışmalar (dövüş ve silahlar) son derece yoğun şekilde
yaşanmaktadır. Arka-plan çatışmalar, dramatik gerilimini yitirmeden sürerken seyirci
romantik yoğunluğun arttığı anlara tanık olur. Trinty‟in duygu yüklü konuşmasının sonuna
doğru, Neo‟yu dudaklarından öper, bu önemli anlarda elektrik arklarından çıkan şerare
görüntüleri ve sesler, efekt ses olmanın ötesine geçerek anlamsal yükler yansıtır.
Filmin sessel boyutunu yoğunlaştırmak için farklı kullanım örnekleri de vardır: Mekânsız ve
zamansız olan sahnede (iki kez tekrarlanır) sadece siyah, eski kablolu bir telefon görülür.
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Hızlı perküsyonlara dayalı müzik giderek artar (crescendo), telefon çalmaya başlar, telefon
sesi ile müzik kesintisiz devam eder. Bu kullanım, mekânsız ve zamansız olanı
yoğunlaştırarak gerilimin artmasına hizmet eder. Sessel yoğunluklar bazen efekt seslerin
dokusal çeşitliliği üzerinden yaratılmıştır. Örneğin ana karakterlerin -bir bale görüntüsünü
andıran- ölümcül dövüş sahnelerinde müziğin her karakterde farklılaşmasıyla yeni bir
anlamsal boyut oluşturulmuştur. Ayrıca, dövüş sahnelerinde karakterlerin yerçekimine
meydan okuyan davranışlarda bulunmaları, normal insanların yapamaz oldukları şeyler
olması nedeniyle ses düzenlemelerinde doğallıktan çıkılmış, bu anlarda ses efektlerin özel bir
duyumsama yaratması istenilmiş gibidir.
Filmin bazı sahnelerinde ses efektlerinin abartılı olması, filmin anlam/anlatım boyutunu
geliştirip, zenginleştirmeye yönelik biçimlendirmeler olarak öne çıkmaktadır. Örneğin,
Neo‟nun beyninin nasıl hızlı çalıştığını seyirciye göstermek için, görsel efektlerde olduğu gibi
ses efektlerinde de farklı zamansal oranlar (timing) kullanılmıştır. Bir başka örnek hareket
eden kişi ve/veya nesne görüntülerinin yavaşlatıldığı (slow-motion) anlarda, silah seslerinin
hızları, farklı yerlere yerleştirilmiş hoparlörlerden (surround) verilerek ses kayması etkisiyle
farklı işitsel ve görsel algılar yaratılmasına yönelik uygulamalardır. Seslerin fiziksel
özellikleriyle oynanarak seyircide farklı duyumsatmalar yaratan efekt seslere örnek olarak
mekanik dokunaçlar şeklinde olan kötü yaratıkların (squiddies‟ler) sahnelerinde duyulan
dijital efekt sesler verilebilir. Çirkin ve grenli bir duyumsama yaratması için bu seslerin
frekansları bozuluma uğratılmıştır.
5.3.Altıncı His (1999)
M. Night Shyamalan‟ın „Altıncı His/The Sixth Sense‟ filmi psikolojik gerilim ve korku
tarzına sahip bir öykülemedir. Öykü, Cole adlı bir çocuğun gözünden anlatılır. Sekiz
yaşındaki bu çocuk, ölmüş insanlarla görüştüğünü düşünmekte/bilmekte ama bunu birilerine
söylemekten çekinmektedir. Malcolm Crowe adlı bir psikiyatr, bu çocuğun doktorluğunu
yapmaya başlar ve aralarında belli bir dostluk ilişkisi oluştuğunda, Cole sırrını doktora
anlatmaya karar verir.
Anlatı biçemi bağlamında ele alındığında filmin, minimalizm ve abartının dikkat çekici bir
füzyon şeklindeki bileşimi olduğu söylenebilir. Filmde, plan-sekanslara çokça yer verilmiştir,
karakterler arasında uzun boşluklar vardır ve bunun amacı da seyirciyi kısa bir süreliğine
düşünmeye zorlamak içindir. Abartıya dayalı sinematografiden olabildiğince kaçınılmış olan
bu anlatıda, önemsiz gibi görünen birçok detay, belirli anlamlarla yüklü olarak olay
örgüsünün bağ dokusunu oluşturmaktadır.
Efekt sesler hakkında söylenebilecek ilk söz, filmin bütününe yayılmış olan tedirgin edicilik
duygusunu yaratmaya yönelik olarak biçimlendirilmiş olmalardır. Filmin bütününde gerilim
yaratmaya yönelik olarak efekt-müzik karışımı bir ses kullanımı görülür. Filmin ses efektleri
tasarımı çoğunlukla diegetik yapı üzerine kurulmuştur. Sözgelimi filmin üç karakterinin
(Cole, annesi ve doktor) yürüme sesleri, nefes alış sesleri vb. sesler, detay düzeyinde efekt
olarak duyulmaktadır. Çok az sahnede dış mekanlarda olması gereken seslere (yumuşak
rüzgarlar veya doğal çevreyi oluşturan kuş sesleri vb.) yer verilmiştir. Müzik hariç, nondiegetik efekt sesler ise olabildiğince azdır.
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Açılış sekansı bekleyiş duygusu yaratan, özenle seçilmiş statik çekimlerle oluşturulmuştur.
Psikiyatr Malcolm Crowe ve eşi Anna, Malcolm‟un psikiyatri hizmetleri için aldığı ödülü
kutlamaktadırlar. Anna, şarap almak için bodrumdaki şarap raflarının yanına gider. Sahnenin
ambiyansı, izole atmosferde, hem Anna'nın vücudunda bir ürperti varmış gibi hem de sanki
rafların arkasında gizlice saklanmış olan görünmeyen biri varmış gibi bir beklenti yaratımı
üzerinedir. Anna, şarabı alır, tedirginlik duygusu içinde hızla yukarı çıkar. Karı, koca şarabı
içmeye başlarlar; sevgi, keyif ve neşe dolu hareketlerle yatak odasına doğru yönelirler. Kadın
pencereye gittiğinde camın kırılmış olduğunu görür ve bu anda birden şok şeklinde işitsel bir
efekt ses duyulur.
Ses efekti anlamında filmi önemli kılan şey, sürpriz yaratımı adına işitsel şokların
kullanılmasıdır. Manipüle edilerek senkron şeklinde kullanılan bu işitsel şoklar, hem gerginlik
yaratımı hem de öykü gelişimin önemli noktalarını işaretleme işlevindedir. Buna yönelik
verilebilecek ilk örnek, doktor ve karısının, başarı ödülünün mutluluğunu yaşadıkları sahnede
olandır. Çift, işveli hareketlerle yatak odalarına gider, kadın pencereye yaklaşır, kamera onun
irkildiğini gösterir ve o anda banyo tarafından şok edici bir ses gelir, kamera hızla o tarafa
döndüğünde niteliği/tanımı belli olmayan bir efekt ses yavaşça artarak, rahatsız edici
seviyelere yükselir. Seyirci bu ses yüksekliğini getirdiği rahatsızlığı yaşar. Kamera,
Malcolm‟un eski hastalarından biri olan Vincent‟i gösterir, duşun içinde yarı çıplak haldedir,
aydınlatma çok soğuk ve sert bir ortam ışıklandırması sunar. Vicent, doktor olarak
Malcolm‟un kendisini iyi edemediğini söyler ve silahla Malcolm‟u vurur; aynı silahla kendini
de vurur ama bu anlar görülmez, ses efektiyle seyirciye ima edilmiş şekilde verilir.
İşitsel şok için ikinci örnek, Cole‟ün akranı olan Darren‟ın doğum günü partisindeki
kullanımdır. Sahne eski tarz bir evin alt açılı dış çekimiyle başlar. Sahne iç mekana bağlanır.
Kamera, Cole‟ü diğer çocuklar tarafından istenmeyen biri olarak gösterir; diğer kadınların
arasında arka planda görülen Cole‟ün annesi de aynı duyumsatmayı yansıtır. Merdiven
dibinde tek başına duran Cole, gözle görülür şekilde yalnız iken, annesi arka planda diğer
kadınların ortasında duygusal yalnızlığını yaşamaktadır. Sessel ortam da bu duygusal
yalnızlığı duyumsatacak şekildedir (walla). Kamera, kırmızı bir balonun yavaşça tavana
doğru yükselişini gösterir. Helezonik şekildeki merdivenin başında duran Cole, balonunun
yükselişini izler, gözleri merdivenin tavan bölümündedir, duyulabilir halde "orada biri mi
var” diye kendi kendine konuşur. Cole, yavaşça merdivenlerden yukarı çıkmaya başlar,
Darren ve diğer çocuk merdivenlerden yukarı çıkan Cole‟ü çatı kapısının yanında olan bir
dolaba kilitlerler. Cole çaresizlik içinde çığlık atmaya başlar, çığlıkları perde dışı (offscreen) kalır. Cole'ün çığlıkları ile aynı anda ışıklar farklılaşır, sesler, Cole‟un yaşadığı
umutsuzluğu vurgulayan patlamalara dönüşür. İşitsel şok için bir başka örnek, Cole yataktan
kalkıp hızlıca tuvalete gidip ayakta klozete çişini yapmaya başlama sahnesidir. Seyirci onun
korktuğunu anlamıştır, birden duyulan efekt ses seyirciyi irkiltir, sesler devam eder, sahnenin
gerilim duygusu olağanüstü boyutlara erişir. Farklı bir örnek Cole‟ün ölü insanlar gördüğü
sahneden verilebilir; sahnenin başlangıcı mutlak sessizlikle açılır, sonra aniden bir kapının
tamamen beklenmedik ve korkutucu kapanış sesi duyulur; işitsel şok, seyirciyi irkiltir ve
devam eden birkaç sahnenin de gerilimini arttırır. Bu işitsel şokların, öykünün gelişimine
yardımcı olan anlatımsal araçlar olarak değerlendirildiği söylenebilir.
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Efekt seslerin kendi doğal kullanımlarının dışında, anlatımsal bağlam içinde ele alındığı
örnekler de vardır. Filmde, iki kez ses köprüsü işlevi içinde kullanılmıştır; ilki, doktorun
karısının bodrumdaki şarap rafından şarap alma sahnesidir. Kadın raftan şarap alır, bir korku
duyumsaması yaşar, hızla ahşap merdivenlerden yukarı çıkmaya başlar, kesme ile salona
geçiş yapılır, bu anlarda kadının ayak sesleri devam eder, iki sahneyi bağlayan ayak sesleri,
yerini romantik bir müziğe bırakır. Filmde, ses köprüsünün çok farklı bir biçimleniş içindeki
kullanımına da rastlanmaktadır. Filmin birkaç sahnesinde tanımlanma niteliği taşımayan efekt
sesler, yavaş yavaş belirsizleşerek yerini tanınabilen belirgin volümdeki seslere bırakarak
farklı iki sahneyi duygusal bağ ile birleştirir.
Bazı sahnelerde efekt sesler ile müzik sesleri aynı volümde birleşik olarak kullanılmıştır.
Örneğin doktor, eve gelir, karısına seslenir, kadın banyoda duş almaktadır, burada duştan
gelen su sesi ile non-diegetik tarzdaki müzik bileşimi aynı anda duyulur, sahne devam eder,
doktor bodruma inmeye başlar, bu anlarda doktorun tahta merdivenlerdeki ayak sesleri ile
müzik aynı volümle duyulur; amaç sahnenin ambiyansını seyirciye daha iyi
duyumsatabilmektir.
Korku yaratmaya yönelik geleneksel ses tasarımı anlayışının bu filmde, farklılaştığını
söyleyebilmek mümkündür. Klasik örneklerde, seyirciyi korkutma/gerginlik yaratma adına,
ağırlıklı olarak kaynağı bilinmeyen sesler, neye ait olduğu tanımlanamayan sesler, sahne dışı
sesler, atonal müzik ve gizemli insan konuşmaları çeşitli ölçülerde ve belirli bir karışım (mix)
içinde kullanılırken, bu filmde benzer uygulamalara gidilmemiş, müzik ve ses efektleri,
minimalist anlayışa dayanan bir biçimleniş içinde değerlendirilmiştir.
5.4.Barton Fink (1991)
Yönetmenliğini Ethan Coen ve Joel Coen kardeşlerin yaptığı bu filmin konusu 1941 yılında
geçen bir öyküdür. Barton Fink, New York‟ta yaşayan bir tiyatro yazarıdır ve son oyunu
başarılı bulunmuştur. Fink, kişilik yapısı olarak anti-kahraman özelliği göstermektedir;
Hollywood için senaryolar yazması için Los Angeles‟e davet edilir; sözleşme imzaladığı
şirket, ondan bir güreş öyküsü yazmasını ister; bu „B‟ tipi bir film olacaktır. Barton Fink,
orada Hotel Earle adında son derece kötü bir otelde kalmaya başlar; sonraları yan odasında
kalan, sigorta satıcısı olduğunu söyleyen bir adamla tanışır. Adının Charlie Meadows
olduğunu söyleyen bu iri yarı kişi, konuşkan ve arkadaş canlısı birisidir.
Filmin öyküsü, naif ve idealist bir karakter olan Barton Fink‟in ruhsal ve düşünsel açmazları
üzerine kurulmuştur, ancak anlatı, basit bu olay örgüsünü aşmakta Barton‟un zihinsel
durumunu vurgulayan bir öykülemeye dönüşmektedir. Onun yaşadığı içsel huzursuzluk,
filmin işitsel unsurlarının (ses efektleri, diyalog ve müzik) sembolik kullanımlarıyla anlatıyı
hem ilerletmekte hem de zenginleştirmektedir. Filmde, Barton‟un mevcut olmadığı hiçbir
sahne yok gibidir ve ses tasarımı da filmin başından beri bu subjektif bakış noktasını üzerine
inşa edilmiştir.
Açılış sekansında önceleri mekanik sesler duyulur, sonraları bu sesin kuliste yapılan
perdelerin açılıp kapanmasına ait sesler olduğu (diegetik) anlaşılır. Bir süre sonra
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non-diegetik yapıdaki müzik kendini belli eder. Müzik ve görüntüler Barton Fink‟in zayıf ve
güçsüz biri olduğunu yansıtan ilk ipuçları gibidir.
Barton Fink, başarısının kutlanması için bir akşam yemeği daveti almıştır, oraya gider,
çevrede ortam sesleri (walla) ikincil planda kalmak şartıyla, Barton Fink‟e ait ses efektleri
non-pitched sesler (yürüyüş, masadaki hareketlerinin doğal sesleri vb.) daha bir ön planda
duyulur.
Aldığı teklif sonrasında, New York'tan Los Angeles‟a (Hollywood'a) gider. Bu geçiş
sembolik bir görüntü ve sesle yansıtılır. Denizdeki bir kayanın üzerine gelen bir dalga
görüntüsü ve buna ait sesin son derece yavaş erimesi yoluyla iki kent birbirine bağlanır. Dalga
(görüntü ve ses olarak) hem Barton‟un zihinsel yolcuğunun başlangıcını işaretlemekte hem
de yaşanacak olan gerginliğin sessel olarak altını çizmektedir.
Barton, pis ve klostrofobik görünüm veren bir otele yerleşir. Burada başka insanların
olduğuna dair sessel ipucu duyulmaz (Bu mekanın aslında Barton‟un zihinsel konumunu
yansıtan bir metafor olduğu filmin sonuna doğru anlaşılacaktır). Barton otele ilk girdiğinde
duyulan sesler, çalışan vantilatör pervanelerinin çıkardığı sesler, Barton‟un yürüme sesleri ve
valizlerinin yere konmasının çıkardığı seslerdir. Bu göreceli sakin ortam, otelin kalitesini
göstermekten öte, Barton‟un burada tek başına ve tamamen izole olacağının metaforik
yansımasıdır. Barton, resepsiyona gelir, hiç kimse yoktur, gelişini belirtmek için çan
şeklindeki zile basar. Zil tiz bir ses vererek çok uzun süre titreşir; doğal olmayan uzun süreli
bu ses, Barton‟a bir şeylerin ters olduğunu duyumsatır. Gereğinden fazla olan uzun bekleyişin
ardından otel kâtibi, resepsiyonun altındaki bir yerin kapağını içerden açarak çıkar ve
parmağını zile dokundurarak onu susturur. Abartı sınırını da aşan bu uzun çınlama, mekana
tuhaflık hissi ekler, konumun saçmalığını kurar ama aynı zamanda Barton'un tedirginliğini de
arttırır; eş deyişle yeni konumunda Barton‟un yaşayacağı rahatsızlığı dışsallaştırır. Bu efekt
ses, „ifade edici/anlatımcı (expressive)‟ işlev içinde kullanılmıştır. Otel lobisinde bulunan
vantilatörün düşük sesli gürültülerinin giderek daha fazla duyulması eşliğinde Barton asansöre
gider, kendi katının koridoruna çıkar. Ortamın atmosferik sesi (room-tone) duyulmaz; yoğun
sessizlik, huzursuzluk duygusu yaratır (3).
Barton, odasında duvarda asılı olan küçük bir tablo/fotoğraf görür. Fotoğrafta, sahilde
oturmuş yüzü denize dönük, elini gözlerinin üstüne tutmuş şekilde denize bakan genç bir
kadın görüntüsü vardır (filmin ilerleyen anlarında bu fotoğraf ve onunla eşleşen sesler birkaç
kez daha yinelenir). Barton fotoğrafa bakarken bu anlara deniz ve martı sesleri eşlik eder.
(Burada, Barton‟un içsel duygularının fotoğrafla eşlenen martı ve deniz seslerine transfer
edilmesi üzerinden bir okuma yapıldığında, bu seslerin „meta-diegetik‟ niteliğinde olduğu
söylenebilir. Bu kavram, kâbuslar, rüyalar, halüsinasyonlar ve dilekler gibi karakterin iç
dünyasını temsil eden sesleri tanımlamakta kullanılır).
Barton, yan odadan gülme ile ağlama arasında olan sesler duyar, kapıyı açıp koridora bakar,
koridor vakumla çekilmiş bir yer gibi yoğun biçimde sessizdir, odasına geri döner, sesleri
duymaya devam eder, yazamayacağı için rahatsız olur ve resepsiyona telefon ederek
rahatsızlığını bildirir, birkaç dakika sonra şikayet etiği yan oda komşusu gelir. İriyarı olan ve
dost canlısı gibi gözüken bu adam, adının Charlie olduğunu, özür dilemek için geldiği söyler.
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Barton ilk gecesini rahatsız bir uyku içinde geçirir, çünkü bir sivrisinek vardır ve sesi odayı
doldurmaktadır. Kamera, sivrisineğin perspektifinden (üst açıdan), rahatsız uykusunu
yaşayan Barton‟u gösterir. Bu ses de tıpkı resepsiyondaki zil gibi seyirciye kötü şeyler
olacağının ipuçlarını (extrapolating) verme işlevindedir.
Yeni sekans, Barton‟un çalışacağı şirketle görüşmeye gitmesiyle başlar. Barton, kapıdan
girdiğinde, şirket sahibinin, yüksek sesle, samimiyetsiz övgüleriyle ve tumturaklı
konuşmasıyla karşılaşır, Barton‟un sessizliği ile adamın kesintisiz konuşması, hem ortamın
ambiyansını hem de ilişkisel konumu vurgular. Şirket sahibi, Barton‟dan bir güreş filmi
senaryosu yazması ister ama o daha önce hiç güreş filmi seyretmemiştir, şirket tarafından
görevlendirilen filmin yapımcısı, ona eski güreş filmleri seyretmesini ve onlardan
yararlanarak senaryosunu yazmasını söyler. Barton, projektör sesi eşliğinde bir güreş filminin
çekim görüntülerini seyretmeye başlar, kamera korku dolu bir yüz ifadesi içindeki Barton‟u
gösterir. Bu anlardaki efekt sesler (gösterilen filmin sesleri) gerçek ötesi bir hale dönüşerek,
(ses katmanları olarak giderek yoğunlaşma) Barton'un gerilimini vurgulamaya yardımcı olur.
Otele geri dönen Barton, bu kez başka bir gerilim yaşamaya başlar, yazacağı senaryonun
konusuna nasıl başlangıç yapacağını bilememektedir, Barton daktilosunun başına oturur, ama
hiçbir şey yazamaz, gözleri duvardaki kadının fotoğrafına ilişir, daha önce bu fotoğrafla
eşleşen müzik ve ses efektleri yeniden duyulmaya başlanır (metaforik düzlem).
Barton, odasında yazma sıkıntısı yaşarken bitişiğindeki odadan, sevişen bir çiftin çıkardığı
erotik sesleri duyar, seslere olan ilgisi artar ve duvara başını koyarak bu sesleri dinler. Bu
sesler de yine sembolik anlamlarla yüklüdür. Barton‟un tanıştığı ünlü yazarın
sekreteri/metresi Audrey‟e olan, iç arzusunun sembolik bir yansımasıdır. Belirtmek gerekir
ki, duvardan yayılan sesler belirsiz niteliktedir; kadının bu sevişmeden mutluluk ya da
hoşnutsuzluk duyduğu tam da belli değildir (Bu belirsizlik aslında Barton‟un kendi
cinselliğinin ifadesidir. Barton hiçbir zaman sevgilisinin olmadığını; bunun nedeni olarak da
kendini yazmaya verdiğini, bir sevgilinin dikkatini azaltacağını söyler). Duyulan sevişme
sesleri, sahne dışı (off-screen) ses kullanımıdır. Mevcut ortamın sınırlarını aşan bir algı
yaratımıyla bu ses, anlatının önemli yönelmelerinden birisi konumundadır (Barton‟un
cinselliğinin bilinçdışılığı). Efekt olarak değerlendirildiğinde, bu sesler „sembolik, etkileyici
(symbolic, evocative effect)‟ bir nitelik içermektedir.
Seslerin, yan odalardan duyulma nedeni, duvarlar arasında bulunan borular vasıtasıyla
aktarılmış olmalarıdır. Sevişen çiftin çıkardıkları sesler hakkında Barton, diğer yan oda
komşusu olan Charlie‟yle konuşurken, Charlie üzüntü içinde "Ben bu çöplükte her şeyi
duymak zorundayım, bunları taşıyan şey borular falan olmalı” demektedir.
Barton‟un yaşayacağı düşünsel bozulum için yeni bir sembolik olgu, duvar kâğıdının
soyulmasıdır. Barton, kâğıdı onarmak için çalışır, ama başaramaz, kağıt sesli bir şekilde
bozulmuş haline yeniden döner. Ses efektlerinin (çan ses, sivrisinek sesi) sembolik/anlatımcı
işlevine, duvar kâğıdının soyulma sesi de eklenir.
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Barton yazamama krizine çare olarak
Audrey‟den yardım ister, ona yalvarır. Audrey
tereddüt ettikten sonra yardım için ona gelmeyi kabul eder, senaryo üzerine belirli bir
konuşmadan sonra birbirlerine yakınlaşırlar, ilk olarak sadece kırılgan sözlü iç çekişler ve
buna ilişkin sesler duyulur. Audrey‟le sevişmek isteyen Barton, bilincine tam varmadığı
eşcinselliğini bastırmak imkânını denemiştir (Barton hiçbir şekilde heteroseksüel değildir,
bunun yerine Charlie aracılığıyla kendini seven ve başkalarını seven arasında bölünmüş
durumdadır).
Barton ve Audrey‟in sevişmeleri seyirciye gösterilmez, efekt sesler ve müzik aracılığıyla
yansıtılır (kamera tavan üzerinden banyodaki lavaboya gider ve lavabo deliğinden içeri
girerek -akan sus sesi, kötü duyumsama yaratan bas trombon ve piyano sesi eşliğindeBarton‟un uykudan uyanmış haldeki yakın plan yüz görüntülerine bağlanır). Bu ses,
Barton‟un aniden gözlerini açtığında durur. Sesin bu beklenmedik duruşu, bir şeylerin ters
olduğunu ima eder. Bu anlarda sivrisinek vızıltısı yeniden duyulmaya başlanır. Barton sineği,
yanında sırtı dönük vaziyette yatan Audrey‟in kolunda görür ve onu öldürmek için güçlü bir
şekilde Audrey‟in koluna vurur, sineği öldürmüştür ama Audrey‟in tepki vermemesi onu
şaşırtır. Audrey‟i kendisine doğru çevirdiğinde onu kanlar içinde ölmüş olarak görür. Bu
anda Barton‟un çığlığı „mickey-mousing‟ tekniği içinde duyulur, çığlık yerini müziğe bırakır.
Müzik, burada, hem çocuksu/naif bir temaya sahiptir hem de anın saçma kara mizahını
oluşturmaktadır (Barton ile Audrey‟in sevişme sesleri muhtemeldir ki Charlie‟nin odasına da
gitmiştir. Onun Barton‟un ilham perisi olarak kendisini terk ettiğini, yerine Audrey‟i seçtiğini
düşünerek Audrey‟i, Charlie‟nin öldürdüğü daha sonra anlaşılır). Charlie, Barton‟un odasına
gelir, onu bu sorundan kurtaracağını söyler ve cesedi alır gider, daha sonra gelerek Barton‟a
bu işi artık unutmasını, kendisinin de bir süreliğine New York‟taki merkez ofise gitmesi
gerektiğini söyler. Barton‟a bir kutu bırakarak onu, kendisi dönünceye kadar saklamasını
ister.
Barton, yazacağı senaryoya odaklanır, gece boyunca çalışır. Barton, New York'taki
menajerini telefonla arar, boğuk bir sesle bugüne kadar yaptığı en önemli işinin bu yazdıkları
olabileceğini söyler, ama menajer bu sözleri önemsemeyen bir tonda onunla konuşur.
Polisler gelir, onu sorgular, işe yarar bir bilgi olduğunda onları aramasını söyler. Yeni sahne,
Charlie‟nin geri gelişiyle başlar, bu anlar uyumsuz akorlar ve daha önce uğursuz çan/zil
sesiyle yansıtılır. (Bu yansıtımın özel bir anlamı vardır. Flueckiger (2009:174), bir anlatıda,
yankılanma (reverberation) sesinin tema anlamında yinelenmesinin, -çoğunlukla- karakterin
ruhsal durumunu yansıtmanın (sübjektif dönüşüm) aracı olarak işlev gördüğünü
belirtmektedir).
Otel yanmaktadır. Yangın, diegetik kükreme sesi ile yansıtılır. Charlie tüfekle polislerden
önce birini, sonra diğerini vurur; yangın tüm binayı sarmış halde olmasına rağmen odasının
kapısını anahtarla açarak içerir girer. Ortam sesleri ve müzikal temalar güçlü biçimde birleşik
olarak duyulur.
Film bir muammayla biter. Barton, Charlie‟nin saklaması için kendisine verdiği kutuyla
(içinde Audrey‟in kesik başı olduğunu bilmemektedir) sahilde dolaşırken; genç ve güzel bir
kadının karşıdan geldiğini görür. Barton yere oturur, kadın da gelip otel odasındaki
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fotoğraftaki kadının oturuşuna benzer şekilde onun biraz ötesine oturur. Burada gerçeklik ve
düşünsel olan aynı pozda birleşmiş gibidir. Aynılık, Barton‟un entelektüel yolculuğunun
burada bitişini önermeyen bir konumlamadır ve hiçbir ipucu da sunmamaktadır.
SONUÇ YERİNE
Sinema görsel-işitsel bir ortamdır ve filmlerin alımlanmasında, görsel ve işitsel olgular farklı
özgülük içindeki işlevleriyle dramaturginin oluşumunu sağlarlar. Sinemanın işitsel evrenini
oluşturan ses bileşenlerinden her biri, anlatım içinde nitelikleri ve işlevleri üzerinden farklı
yüklemlerle biçimlendirilir. Bu biçimlendirmede bağlam, tasarlanan tüm sesler için bağımsız
değişken konumundadır. Yönetmenler bu nedenle işitsel evrenin dinamiğini anlamak ve ses
bileşenlerini bu perspektif üzerinden inşa etmekle yükümlüdürler. Filmsel ses evreninin
önemli bir ögesi de efekt seslerdir ve onlar yalın anlatımının dışında, sahnenin ruhunu
yansıtma ve/veya seyircilerin duygusal tepkilerini yönlendirebilme yetisine sahiptirler.
Çözümleme nesnesi olarak ele alınan filmlere ait efekt seslerin genel değerlendirmesinde şu
-genel- sonuçları görebilmek mümkündür: Denizaltı konulu filmlerin ses tasarımı için
söylenecek ilk söz, tür filmlerine özgü ortak tasarım benzerliğinin denizaltı konulu filmlerde
daha yoğun biçimde görüldüğüdür; çünkü kısıtlı sayıdaki efektlerin anlatımsal yapı içerisinde,
genel işlevlere sahip olarak kullanılmaları gerekmektedir. Tür filmlerinde, ses efektlerinin
kullanılma amacı hem öyküyü dramatik anlamda ilerletecek güç olması hem de filmin
bütününe belirlenmiş ambiyansı/moodu eklemesidir. Denizaltı konulu filmlerde eylemi
iletmede önemli rol oynayan ses efektlerinin, „gerçekçi-doğrulayıcı‟ tanım içinde
değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır.
Matrix filminde ses evreni, sofistike eksiksiz ve karmaşık ilişki ağı içinde kurulmuştur. Soyut
niteliklere sahip olan sesler, distopya ve ütopya arasındaki dinamik geçişlerle dokunmuştur.
Ses bağlamındaki asal özelliklerden ilki, müzik, diyalog ve ses efektleri gibi üç unsurun
çoğunlukla ikili şekilde birlikte kullanımıdır. Seslerin varyant olarak bileşimi (conflation)
bilim-kurgu tarzına ait filmlerinin neredeyse anahtar kullanımlarından birisidir. Elektroakustik sessel ortam, çoğunlukla yabancı/garip gürültüler ve garip müzik bileşimini
içermektedir. İşitsel evreni özel kılan başka bir yönelim ise, birçok sahnede seslerden birinin
diğerine göre ikincil planda kalmayıp aynı volümde duyulmasıdır ki bu, genel estetiğin dışına
çıkan bir uygulamadır. Birçok sahnede farklı görsel-işitsel zamansal oranlar kullanılmasının
amacı fiziksel şiddeti yansıtmanın ötesine geçilerek karakter(ler)in zihinsel yönüne vurgu
yapılmasıdır. Öne çıkan diğer bir özellik, öykünün inşa edildiği sanal tabanlı geleceğin
dünyası ile gerçek dünyanın belirgin olmayan çizgilerinin sessel olarak yansıtılmasıdır. Ses
efektleri, bazen müziğin dramatik katmanları altında gömülü olarak kalsa bile seyircinin
bilinçdışı alanında kendisini aralıksız olarak bir uğultu (hum) olarak duyurmaktadır. Eş
deyişle farklı etkilerin oluşturulması için efekt sesler katmanlı olarak biçimlendirilmiştir.
Değinilmesi gereken bir başka yön ise bilim-kurgu filmlerinde yansıtılan fantastik dünyaya
ait duyguyu daha çok/yoğun verebilmek için genellikle elektronik seslerin kullanılmasıdır;
oysa bu filmde hem endüstriyel sesler hem de dijital ses tonaliteleri belirgin olmayan bir
füzyon içinde kullanılmıştır. Bu yönü de onu daha farklı bir düzleme taşımaktadır.
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Altıncı His filmindeki efekt sesler, özel amaçlara yönelik etki düzenlemesiyle (özellikle
duygusal rezonans oluşturma) gerilim/gizem türü anlatıların sözleşmelerini içeren bir
yapılanmaya sahiptir. Film işitsel evrenini oluşturan akustik ipuçları ve ambiyans sesler,
gerçekliğin anlamını farklı düzeylerde oluşturmaktadır. Bu seslerin seyircinin dikkatini çekme
ve onları yönlendirme işlevi üzerine inşa edildiği söylenebilir. Öykünün oldukça yavaş
ilerlediği filmde, gerginlik yaratımının klasik anlatılara benzemeyen şekilde kurulması ana
özelliktir. Buna karşın ambiyans sesler, sahnelerde süreklilik ve bağ dokusu oluşturan form
olarak değerlendirilmiştir. Ses efektlerinin akışında duyulan ani bir bozulma veya kırılmanın
seyircide gerilimi yükseltme işlevi içinde kullanılabilmesinden yola çıkılarak filmin bazı
sahnelerde efekt seslerin işitsel şoklar şekline dönüştürülmüş şekilde kullanılmasına
rastlanılmaktadır ve bu sayede seyircinin dikkati, anlatının belirli ögelerine yönetilmiştir. Eş
deyişle işitsel şoklarla gerilim yükseltilmesinin yanı sıra seyircinin katılımının da arttırılması
amaçlanmaktadır. Bir başka tasarım da, açık ve kapalı kesim ani ses düzenlemeleriyle ana
karakter Cole‟in iç dünyası, sessel yansıma olarak dramatik yapıya boyut kazandırmasıdır.
Bazı sahnelerde de düşük monoton sesler ile keskin seslerin karışık birleşimiyle seyircide
gerginlik yaratılması ve korkutucu bir şeylerin olacağı hissinin verilmesi amaçlanmıştır.
Müzik, son derece ölçülü miktarda kullanılmıştır, fakat bazı sahnelerde ürkütücü ses efektleri
yerine müziğin ikame edildiği görülmektedir. Bazı sahnelerde düşük hacimli tonlamalarla,
huzursuz bir denge sağlanmış ve seyirci farklı bir etkime altına alınmak istenmiştir.
Barton Fink filmini hem anlam hem de anlatım bağlamında ilerleten ögelerden biri de
oluşturulan sessel ortamdır. İşitsel evren özel gramer (specific idiom) şeklinde
oluşturulmuştur. Filmin birçok sahnesinin ses tasarımındaki yatay ve dikey montaj,
dışavurumcu bir nitelik taşımaktadır („dikey‟:diyalog, müzik ve efektlerin üst üste tabakalar
halinde; „yatay‟: her sesin görüntüyle olan anlam yaratımına göre ardışık katmanlar halinde).
Filmdeki efekt seslerin birçoğu, „subjektif dönüşüm‟ün yansımaları olarak değerlendirilmiştir.
Bu strateji, paradoksal bir öznellik kurulumu üzerinden, anti-karakterin varoluşsal çıkmazını
tanımlamaya yönelik bir benzetim sunumunu yapar gibidir. Ses tasarımı, Barton'un işitsel
açısından (point of audition) inşa edilmiştir. Birçok sahnede öznel ve nesnel deneyim arasında
sık sık bulanık çizgi içinde kullanılan ses efektleri, işitsel metafor olarak anlam yaratımını
farklı düzlemlere taşımaktadır. Eş deyişle efekt sesler dış dünyanın karakter üzerinde yarattığı
etkimeleri ifade eder gibi görünse de aslında karakterin iç dünyasını yansıtma niteliğindedir.
Bu çalışmanın sonucu olarak belirtmek gerekir ki, duyusal-bilişsel manipülasyon teknikleri ile
oluşturulan efekt seslerin farklı/yeni kullanım anlayışları gittikçe hızlanan bir ivmeyle
konvansiyonel sinema estetiğinde dönüşümlere yol açmaktadır. İşitsel evren bileşenlerinin
etki düzeylerinin sürekli ve giderek yoğunlaştırılması sayesinde, seyirciler filmleri sinematik
oyunun kendi öznelliği içindeki bir zevk stratejisi üzerinden seyretmeye başlamışlardır.
Dramatik kurulum bakımından her film, kendine özgülük taşıyan tekil birer dünyadır.
Dolayısıyla film(ler)den elde edilen veriler, genel mutlaklık taşımayan, bilgi verici/yol
gösterici yüklemler taşır. Filmlerin efekt sesleri üzerine yapılan çalışmalar için de geçerli bir
sonuçtur bu: Bir ya da birkaç filmin çözümlemesinden somut/belirgin/kesin veriler yerine,
farklı deneyimlerin ufuk açıcı bilgilerine ulaşılır. Burada da benzer sonuca ulaşılmış; ses
efektleri tasarımının ne denli yetkin biçimde kullanılabileceğinin örnekleri yeteri denli
açımlanmaya çalışılmıştır.
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Filmlerin ses evreninde müzik ve diyaloglar kadar efekt seslerin de anlatımın etkili bir aracı
olarak tasarlanması gerekir mottosundan yola çıkıldığında -çalışmanın içinde hiç yer
verilmemesine karşın, son bir değerlendirme olarak- Türk sineması için şu yargıya varabilmek
mümkündür: Bu sinemada efekt sesler, hala, paletinde birçok rengin olduğu ama buna karşın
yeterince kullanılmadığı verimli bir tuval gibi durmaktadır.
Dipnotlar
1) Walla/Rabarba: Walla terimi, kalabalık mekanlardaki insanların konuşma seslerinin
duyulması ama kelimelerin belirliliğin anlaşılmamasını ifade eden bir endüstri/literatür
terimidir. Örneğin, kalabalık bir kafede insanlar normal şekilde birbirleriyle konuşurken
çekim yapılırsa, elde edilen ses doğal olsa da çıkan sonuç başarılı değildir. Olması gereken,
ana karakterlerin dışındakilerin sesi çok düşük volümle duyulmalı, ama karakterlerin
konuşmaları anlaşılabilmelidir. Bunun için konuşan kafede olanların sesleri walla olarak alınır
ve diyaloglarla birleştirilir; sahneyi daha doğal hale getirmek için, ayrıca cam, bardak
çınlamaları, yiyecek içecek gereçlerine ait sesler vb. gibi unsurlar eklenerek sahne daha
gerçekçi hale dönüştürülür. Belirtilmesi gereken bir başka yön de, Walla uygulanırken,
seslerin anlamsızlığı ikinci planda kalırken, konuşan insanların davranış, tavır, jest ve
mimikleri sahnenin bağlamına göre birincil plana geçtiğidir. Türk sinemasında walla‟nın
karşılığı olarak rabarba terimi kullanılmaktadır. Terim, Yeşilçam sinemasına aittir ve bugün
hala Türk sinemasında geçerliliğini korumaktadır.
2.Non-pitched: Bu sesleri „beyaz gürültü‟ olarak tanımlamak mümkündür. Bu seslerin
spektrum analizine bakıldığında, net bir tepenin olmadığı, frekansların yukarı ve aşağı
şekilde giden kaotik atlamalar şeklinde olduğu görülür. Bir kapının çarpma sesi veya parkta
cıvıl cıvıl kuşlar ya da bir kişinin deri ceketinin verdiği gıcırtının duyulması seyirciye gördüğü
hareketin gerçeklik duygusunu verir. Bu sesler endüstride/literatürde non-pitched ses olarak
tanımlanır.
Tablo.2.Pitched ve Non-pitched sesin niteliksel gösterimi (Howard ve Angus, 2006:120).
Pitched
Non-pitched
Sesin Dalga Şekli
Peryodik
Peryodik olmayan
(Zaman temelli)
Düzenli yineleme
Düzenli olmayan yineleme
Spektrum
Akış hattı
Sürekli
(Frekans temelli)
armonik bileşenler şeklinde Armonik bileşenler şeklinde değil
3)Room-Tone :İç mekanların kendine özgü olarak ürettikleri doğal çınlama/uğultuların tanımı
için kullanılan terimdir. Hemen hemen her odanın içindeki sesin çeşitli farklıklar
duyumsattığı bilinen bir gerçekliktir. Bu farklılıklar iç mekanın konumundan başlayarak, o
andaki hava durumundan, dışarıdaki rüzgardan veya şehir trafiğinden ya da orada bulanan
gereçlerden kaynaklanabilir. İnsanlar günlük hayatta bunu bilinçli fark etmezler ama -gerçek
hayatta olduğu gibi- iç mekânlarda geçen sahnelerde room-tone etkisinin seyircide
duyumsatılması gerekir. Room-tone seslerin -gerektiğinde- frekans, pitch, reverb gibi fiziksel
özellikleriyle oynanarak (deformasyon şeklinde), karanlık ve rahatsız edici ses atmosferleri
oluşturulmaktadır.
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4. Sting: Farklı enstrümanlarla bir grup olarak veya orkestrasal olarak seslendirilen, müzikal
kısa parça olarak tanımlanabilir, başlıca görevi filmlerde noktalama işareti olarak
kullanılmasıdır. Örneğin anlatının düzenli parçacıklarını gösterebilir veya sahnenin sonunu
işaretleyebilir ya da doruk noktasının yaklaştığını gösterebilir. Genellikle gerilimi oluşturmak
için kullanılır. Sting olarak hazırlanan müziksel sesler; büyük pirinç enstrümanlarla yapılan
akorlar/tonlar tehlike duygusu vermede; sürekli şekilde duyulan düşük tonlar gizem duygusu
uyandırmada; değişken intervaller (İki nota arasındaki perde uzaklığı) kışkırtıcılığı ima
etmede kullanılırlar; dolayısıyla da, dramatik olayları takip etmesi için seyirciyi hazırlarlar
(Kelleghan,1996).
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İKT-NIN AZƏRBAYCAN TƏHSIL SISTEMINDƏ TƏTBIQI: QANUNI BAZA,
HƏYATA KEÇIRILƏN LAYIHƏLƏR VƏ PROQRAMLAR
Bəsti Əliyeva*

Xülasə
Təhsil sistemində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi zamanın tələbidir. Bu həqəqət
artıq hamı tərəfindən qəbul edilir. Bu mənada, son illərdə Azərbaycan təhsil sistemində informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsinə xüsüsi önəm verilir və bu sahədə qəbul olunan dövlət
proqramları çərçivəsində müxtəlif islahatlar həyata keçirilir. Məqalədə aparılan islahatlar ətraflı şəkildə
araşdırılmış və əldə olunan nəticələr öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: Azərbaycan, İKT , İnformasiya , Milli İnformasiya Cəmiyyəti, Milli Strategiya

THE APPLICATION OF ICT IN EDUCATION SYSTEM OF AZERBAIJAN: LEGAL FRAMEWORK,
PROJECTS AND PROGRAMS
Summary
The requirement of the use of information and communication technologies in the education system. It is now
universally accepted həqəqət. In this sense, the education system in recent years, special attention is given to the
application of information and communication technologies and the various reforms carried out in the
framework of state programs. Thoroughly investigated and the results of the reforms carried out in the article
reflected.
Keywords: Azerbaijan, ICT, Information, National Information Society, the National Strategy

Giriş
Müasir şəraitdə İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) cəmiyyət
üzərində böyük təsiri vardır. Texnologiyalar cəmiyyətdə istifadə edilməyə və yayılmağa
başladıqca dəyişmə qaçınılmaz hala gəlmişdir. Təhsilin əsas məqsədlərindən biri də
cəmiyyətin ehtiyacları istiqamətində yeni nəsillər yetişdirmək olduğuna görə informasiya
çağına cavab verən şagird və tələbələr yetişdirmək zəruriliyi ortaya çıxmışdır. Müasir dövrdə
insanların informasiyanı əldə etmə, tənzimləmə, qiymətləndirmə, təqdim etmə və ünsiyyət
qurma bacarıqları ilə bütünləşdirilməsi lazımdır. Şübhəsiz, yalnız şagird və tələbələrin deyil,
onları yetişdirəcək olan müəllimlərə də bu bacarıqların qazandırılması lazımdır. Kompleks və
rəqabətçi bir dünyanın üzvü olaraq insan, həyatda qala bilmək və varlığını davam etdirə
bilmək üçün məlumat əldə edə bilməli, ondan düzgün istifadə edə bilməli, qısacası məlumata
sahib olmalıdır.

*

Azərbaycan Dövlət İqtisat Universiteti, Türk Dünyası İşlətme Fakultəsi, İktisad ve İşlətme Bölümü, Bakı,
Azərbaycan. e-posta: bastiyusifova@gmail.com.
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Təhsil Sistemində İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının tətbiqinin
əhəmiyyəti
İnformasiya və
Kommunikasiya Texnologiyaları təhsil prosesinin inkişaf
etdirilməsində də əhəmiyyətli rol oynayaraq, təhsil və tədris mühitinə yeni imkanlar təqdim
edir. Təhsil həm yeni texnologiyaları tədris etmək, həm də bu texnologiyaları cəmiyyətdə
istifadə edə biləcək insanlar yetişdirmək məcburiyyətindədir. Günümüzdə şagird və tələbələr
sürətlə dəyişən bir dünya ilə qarşı-qarşıyadırlar. Bu sürətli dəyişmə, gələcəkdə bir yetişkin
olacaq bu insanların nələrə ehtiyac duyacaqlarını təxmin etməmizi çətinləşdirir. Gənc
nəsillərin bu dəyişməyə ayaq uydura biləcək və dəyişməyə qatqı göstərə biləcək şəkildə
yetişdirilməsi lazımdır. Əks halda, bu günün proqramı ilə təhsil müəssisəsini bitirən bir şagird
və tələbə iqtisadi və ictimai şərtlərin tələb etdiyi informasiya və bacarıqlardan məhrum olaraq
məzun olacaq. Dünənin proqramı ilə sabahın cəmiyyətini inşa etmək, təhsilin cəmiyyətin
ehtiyacları və gözləntiləri istiqamətində insanlar yetişdirməsinə maneə törədəcəkdir.1
Sabahın texnologiya cəmiyyətinin indidən hazırlanmasını görməzlikdən gəlmək
gələcəkdə bunun əvəzini daha ağır ödəmək vəziyyətində qalmamıza və bu yarışda məğlub
olanlar sırasında yer almamıza səbəb ola bilər. Bu mənada, müasir şəraitdə cəmiyyətin ən
əsas inkişaf istiqamətlərindən biri onun bütün sahələrinin, o cümlədən təhsilin
informasiyalaşdırılmasıdır.2
Cəmiyyətin inkişafinda xüsusi yeri olan gənc nəslin formalaşmasında Ali təhsil
müəssisələrinin böyük rolu vardır. Ona gorə də Ali təhsil müəssisələrində müasir İnformasiya
Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) tətbiqi əsasında müasir təlabatlara cavab verən
yeni İnformasiya Sistemlərinin yaradılması aşağıdakı imkanları verir3:
 fənlərin mənimsənilməsində tələbələrin aktivliyi artır;
 tələbələr yeni texnologiyalardan istifadə etmək vərdişlərini mənimsəyirlər;
 biliklərinin artırılması üçün tələbələr Dünya İnformasiya Fəzasından- İnternetdən daha
səmərəli istifadə edirlər;
 müəllimlər dərs prosesində əyani vasitələrdən daha asanlıgla istifadə edirlər;
 mühazirələri təqdimatlar (prezentasiyalar) vasitəsilə tələbələrə çatdirmaq.
Ali Təhsil Müəssisələrində İKT-nin tətbiqi səviyyəsini müəyyən edən əsas amillər
aşağıdakılardır:
• hər 100 nəfər tələbəyə düşən kompüterlərin sayı;
• universitetlərdə lokal kompüter şəbəkəsinin olması;
• İnternetə bağlantı sürəti;
• hər tələbəyə düşən İnternet sürəti;
• lokal kompüter şəbəkəsi abonentləri üçün Elektron Poçt xidmətinin olmasi;
• elektron dərsliklərin və mühazirələrin olması, tələbələrin onlardan istifadə etmək imkanları;
• elektron kitabxananın olması;
• universitetin və professor-müəllim heyətinin Web-saytlarının olması;
1

Buket Akkoyunlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi, Təhsildə Qloballaşma və IKT,
Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Pedaqoji Təhsil Üzrə Koordinasiya Şurasi Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti Türkiye Cumhuriyeti Hacettepe Üniversitesi, 17-19 May 2008, Bakı, s. x

2

Образцов П.И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных
технологий обучения / Орл. гос. техн. ун-т. - Орел, 2000. - 145 с.: схем. - Библиогр.: с. 137-145.
3
Колин К. Информатизация образования: новые приоритеты // Alma mater. - М., 2002. - N 2. - С. 16-22
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• Distant Təhsil sisteminin olması;
• ümumi kompüter savadlanması üçün əlverişli şəraitin yaradılması;
• tələbələrə informasiya texnologiyaları üzrə ilkin biliklərin verilməsi;
• və s.
Azərbaycan Təhsil Sistemində İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının
tətbiqinin qanuni bazası və qarşıya qoyulan vəzifələr
Müstəqil Azərbaycanda İnformasiya Сəmiyyətinin (İC) yaradılmasında dövlət
siyasətinin əsasları əsasən 1994-cü ildən folmalaşmağa başlamişdır. Həmin ildən başlayaraq
respublikada İnternet infrastukturu, bir cox Web-saytlar yaradılmiş və mərhələlərlə inkişaf
etdirilmişdir. Yeni iqtisadi-siyasi şəraitdə İnformasiya Cəmiyyətinin formalaşmasında dövlət
siyasətinin normativ-hüquqi bazası ilkin olaraq 3 aprel 1998-ci il tarixdə qəbul edilən və
konseptual xarakter daşıyan “İnformasiya, İnformasiyalaşdırma və İnformasiyaların
mühafizəsi haqqında” qanunda öz əksini tapmışdır.
Milli İnformasiya Cəmiyyətinin formalaşması üçün 23 fevral 2003-cü ildə respublikada
İKT-nin geniş tətbiq olunması və inkişaf etdirilməsi haqqında 2012-ci ilədək dövr üçün Milli
Strategiya (MS) təsdiq edilmişdir.
Milli Strategiya çoxsaylı İKT layihələr üçün konseptual mənbə və orientir rolunu
oynayır. Onun əsas vəzifələrinə İC-nin hüquqi əsaslarının yaradılması, insan amilinin inkişafı,
vətəndaşların məlumat almaq, onu yaymaq və istifadə etmək hüquqları, elektron hökumətin,
elektron ticarətin formalaşması, ölkənin iqtisadi, sosial və intellektual potensialının
möhkəmləndirilməsi, informasiya və biliklərə əsaslanan, rəqabətə davamlı rəqəm
iqtisadiyyatının qurulması, informasiya və bilik bazarının yaradılması, güclü informasiyakommunikasiya infrastrukturunun yaradılması, vahid milli elektron informasiya məkanının
formalaşdırılması, informasiya təhlükəsizliyinin təmini, ümumdünya informasiya fəzasına
inteqrasiya, milli proqram vasitələrinin yaradılması, İKT-məhsullarının istehsalı, ölkənin
elektron geriliyinin aradan qaldırılması kimi vacib məsələlər daxildir.
MS-nin qəbulundan keçən müddət ərzində Azərbaycan höküməti tərəfindən bu sahədə
bir sıra kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, cənab İlham Əliyevin ilk xarici səfəri kimi 2003-cü il dekabrın 12-də Cenevrədə
İnformasiya Cəmiyyəti məsələləri üzrə Dünya Sammitində iştirakı Azərbaycan dövlətinin bu
sahəyə diqqətini beynəlxalq aləmə bir daha nümayiş etdirdi. Prezident İ.Əliyev Sammitdə
çıxış edərək xüsusi olaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti İC-nin qurulması istiqamətində
bütün imkanlardan istifadə edəcəkdir. O, Azərbaycanın bu sahədə dövlət siyasətinin əsas
prioritetlərini şərh etmiş və İKT-nı inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu bəyan etmişdir.
30 sentyabr 2005-ci ildə “Informasiya əldə etmək haqqinda azərbaycan respublikasinin
qanunu” təsdiq edildi. Bu qanuna görə bütün dövlət orqanları o cümlədən təhsil sahəsində
fəaliyyət göstərən orqanlar qarşısında İnternet informasiya ehtiyatlarının (Web-saytların)
yaradılması, onların etibarlı fəaliyyətinin təmin edilməsi və orada ən yeni və aktual
informasiyaların yerləşdirilməsi vəzifəsi qarşıya qoyulmyşdur.
Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin İKT ilə təminatı Proqramı
(2005-2007-ci illər) da bu sahədə atılan ən önəmli addımlardan biridir. Bu proqramın icrası
nəticəsində xüsusən Bakı və Sumqayıt şəhərlərində ümumtəhsil məktəblərinin İKT ilə
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təminatı sahəsində əhəmiyyətli işlər görülmüş və bu avadanlıqlardan istifade edilməsinə dair
kurslar təşkil edilmişdir.4
Təhsil Sistemində İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının tətbiqi
sahəsində ən əhəmiyyətli addım Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 10
iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqramı olmuşdur. Bu proqramda bu
sahədəki məqsədlər və vəzifələrlə yanaşı əldə olunması istənən nəticələr konkret olaraq
müəyyənləşdirilmişdir.
Dövlət Proqramının əsas məqsədi təhsilin bütün pillələrində müasir informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarının səmərəli tətbiqi və istifadəsi ilə vahid ümummilli təhsil
mühitinin formalaşdırılması və bu zəmində əhalinin bütün təbəqələri üçün keyfiyyətli təhsil
almaq imkanlarının təmin edilməsi, habelə ölkənin təhsil sisteminin dünya təhsil məkanına
inteqrasiya olunması üçün şərait yaradılmasıdır.
Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı istiqamətlərdə müvafiq vəzifələrin yerinə
yetirilməsi nəzərdə tutulur:
Təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi5:
- təhsil müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya üzrə maddi-texniki bazasının
təkmilləşdirilməsi, kompüter avadanlığı və digər zəruri rəqəmsal avadanlıqla təminat işinin
yaxşılaşdırılması;
- təhsil müəssisələrində İKT avadanlığına texniki nəzarət və dəstək sisteminin
təkmilləşdirilməsi, bu məqsədlə müəssisələrarası əlaqə və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;
- təhsil müəssisələrinin korporativ şəbəkə infrastrukturunun, habelə şəbəkə infrastrukturunun
idarəetmə və nəzarət sisteminin yaradılması;
- intranet xidmətlərinin işlənilməsi və İnternet şəbəkəsinə çıxışının təmin olunması.
Elektron təhsil texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi:
- bütün fənlər üzrə müasir elektron elmi-metodiki vəsaitlər kompleksinin işlənilməsi və
yayılması;
- elektron təhsil (e-Learning) resursları bazasının yaradılması və tədris prosesinə inteqrasiyası;
- ölkə daxilində distant təhsilin inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- təhsildə İKT-nin tətbiqi üzrə məlumat və resurs mərkəzinin yaradılması;
- vahid təhsil portalının yaradılması və mütəmadi dəstəklənməsinin təmin olunması;
- təhsildə dünya informasiya resurslarından səmərəli istifadənin təşkili, interaktiv tədris
imkanlarından daha geniş istifadə olunmasının dəstəklənməsi.
Təhsil sistemində idarəetmənin informasiyalaşdırılması6:
- təhsil sahəsinin idarə olunmasında və tənzimlənməsində vahid informasiya infrastrukturunun
yaradılması, təhsilin idarə edilməsində informasiya sistemləri və texnologiyaların səmərəli
tətbiqinin təmin edilməsi;
- təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemlərinin (TİMS) inkişaf etdirilməsi, "elektron
hökumət" prinsiplərinin tətbiqinin genişləndirilməsi;
- təhsilin idarə olunması funksiyalarını yerinə yetirən dövlət orqanlarının İKT avadanlığı və
müvafiq proqram vasitələri ilə təmin olunması.
4

http://www.edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=318&id=486
2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət
proqramı
6
2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət
proqramı
5
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Kadr potensialının gücləndirilməsi:
- təhsil sisteminin pedaqoji və inzibati-idarəetmə heyətinin İKT üzrə savadlılığının
artırılmasına yönəldilmiş kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- yeni metod və texnologiyalar vasitəsilə pedaqoji heyətin hazırlanma və ixtisasartırma
sisteminin təkmilləşdirilməsi;
- bölgələrdə və xüsusilə də kənd yerlərində və ucqar rayonlarda təhsil müəssisələrinin İKT
üzrə kadr təminatının yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- yaradıcı və innovativ müəllimlərin obyektiv qiymətləndirilməsi və səmərəli motivasiyası
sisteminin yaradılması.
Normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi:
- informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının təhsil sistemində istifadəsi və tətbiqi ilə
bağlı mövcud normativ-hüquqi aktların və normativ sənədlərin monitorinqinin aparılması;
- təhsilin idarəedilməsi və tədris prosesinin informasiyalaşdırılması sahəsində zəruri norma və
standartların işlənilməsi və həyata keçirilməsi;
- Dövlət Proqramının məqsəd və vəzifələri baxımından İKT vasitələrinin istifadəsi və təhsildə
tətbiqi məsələləri ilə bağlı normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsi.
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsindən aşağıdakı nəticələr gözlənilir:7
- təhsil müəssisələrinin İKT avadanlığı ilə təminat göstəriciləri köklü şəkildə
yaxşılaşdırılacaq, bütün təhsil müəssisələrində hər bir şagirdə düşən kompüter nisbəti ən azı
20:1-ə çatdırılacaq;
- bütün fənlər üzrə elektron tədris və metodiki resurslar yaradılacaq;
- bütün fənlər üzrə tədris planlarında və kurrikulumlarda İKT-dən istifadə əks etdiriləcək;
- ümumtəhsil müəssisələrinin yeni nəsil rəqəmsal tədris resurslarından istifadə imkanları
yaranacaq, proqram resurslarından səmərəli istifadə olunacaq;
- yeni təlim formaları (distant təhsil daxil olmaqla) tətbiq və istifadə olunacaq;
- bütün təhsil müəssisələrini əhatə edən ölkədaxili korporativ və yüksək sürətli internet
şəbəkəsinə çıxış imkanı təmin ediləcək;
- cəmiyyətin təhsil sistemində mövcud proseslərə cəlb edilməsi və maarifləndirilməsi üçün
vahid təhsil portalı yaradılacaq;
- İKT-nin təhsilin idarəedilməsinə səmərəli inteqrasiyası təmin ediləcək, təhsilin idarə
olunmasının və monitorinqinin effektivliyi artırılacaq;
- təhsil prosesinin idarə edilməsi üçün təhsil müəssisələri avtomatlaşdırılmış iş yerləri ilə
təchiz olunacaq;
- təhsil sisteminin pedaqoji və inzibati-idarəetmə kadrlarının İKT üzrə bilik və bacarıqları
yüksələcək, yerli ekspert potensialı gucləndiriləcək;
- bütün təhsil pillələri üzrə məzunların sosial, peşə və mədəni həyatında İKT üzrə uzun illər
istifadə edəcəyi bilik və bacarıqlar qazanılacaq;
- innovativ və yaradıcı müəllimlər dəstəklənəcək;
- əhalinin bütün təbəqələri üçün keyfiyyətli və İKT əsaslı tədris proqramı ilə təhsil almaq
imkanları təmin olunacaq;
- İKT-nin təhsil sisteminə inteqrasiyası sahəsində hüquqi, normativ, elmi-metodiki və
sənədlərin bazası formalaşacaq.
7

2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət
proqramı
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11 may 2010 “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının
inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (Elektron Azərbaycan) qəbul edilərək
bu illərdə bütövlükdə respublikada dövlət orqanlarının rabitə və informasiya texnologiyaları
təminatının huquqi bazası yaradılaraq bu sahədə həyata keçiriləcək fəaliyyətlər planı da qəbul
olunmuşdur. “Elektron-Azərbaycan” dövlət proqramının tərkib hissəsi kimi “e-elm” proqram
layihəsi çərçivəsində elmi fəaliyyətdə bütövlükdə isə təhsil sahəsində İKT-nin tətbiq edilməsi
sahəsində konkret istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir.
“Azərbaycan təhsili informasiya kommunikasiya texnologiyalarının sistemli
tətbiqinin templərinə görə nəinki region ölkələrini, hətta bir sıra Avropa ölkələrini də
üstələməkdədir. Artıq biz bu gün digər ölkələrin planlaşdırdığı strategiyaları real olaraq
həyata keçiririk və bu, beynəlxalq səviyyədə böyük maraqla qarşılanır. RİTN-nin xaricdə
iştirak etdiyi müxtəlif səviyyəli tədbirlərdə biz İKT sahəsində digər maraqlı layhələrlə yanaşı,
təhsil sahəsində görülən işləri həmişə nümunə kimi əcnəbi həmkarlara təqdim edirik”.8
Bildiyimiz kimi təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının əsas istiqamətlərindən
biri də infrastrukturun inkişafıdır. Bu prosesdə RİTN və Təhsil Nazirliyi yaxından əməkdaşlıq
edərək regionda analoqu olamayan “Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsi”ni (AZEDUNET)
yaradıblar. Nazir Əli Abbasov dövlət proqramı çərçivəsində yaradılan AZEDUNET-in
ölkəmizin təhsil sistemini vahid bir informasiya məkanında birləşdimək məqsədi daşıdığını
vurğulayıb. Onun fikrincə, AZEDUNET-in əsas məqsədi ölkənin bütün təhsil ocaqlarını
vahid yüksəksürətli internet şəbəkəsi çərçivəsində birləşdirməkdən ibarətdir: “Vahid təhsil
şəbəkəsinin mövcudluğu ölkə çərçivəsində təhsil ocaqları arasında yüksəksürətli məlumat
mübadiləsini təmin etməyə imkan yaradıb və bununla da milli elektron təhsil şəbəkəsinin
inkişafına təkan veriləcək, həmçinin məzmuna çıxış daha da asanlaşacaq. Bundan əlavə
təhlükəsiz informasiya sistemlərinin fəal istifadəsi ilə təhsil ocaqları ardıcıl surətdə internetə
çıxışla təmin olunur”. RİTN rəhbəri bildirib ki, Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsi təhsil sisteminə
dünya standartlarına uyğun bir sıra xidmət və servisləri təqdim edəcək: “Artıq bu gün biz bu
servis və xidmətlərin bir hissəsini görə bilərik. Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinin yaradılması
RİTN-nin birbaşa dəstəyi ilə həyata keçirililir və şəbəkə üzrə işlərin görülməsi üçün
nazirliyimiz AZEDUNET-ə yaxından kömək edir. Nazirlik bu istiqamətə işi davam etdirmək
üçün öz dəstəyini əsrigəməyəcək”.9
O qeyd edib ki, ümumiyyətlə infrastrukturun təkamülü təhsilin inkişafına güclü təsir
göstərib: “Distant tədris, təhsil şəbəkələrinin yaradılması və onların yüksək funksionallığı
məzh infrastrukturun inkişafı sayəsində mükün olub. Simsiz texnologiyalar isə tədrisin
prinsipcə yeni bir səviyyəsində qurulmasını təmin edə bilər. Simsiz texnologiyalar üzərindən
qurulan tədris “hər yerdə, hər zaman” məfhumu ilə xarakterizə edilə bilər” .10
Təhsil sistemində komputerleşmə və onun istifadəsi eyni zamanda bu sahədə faaliyyət
göstərən müəllim kollektivinin də komputerlerle təmin edilməsini aktual bir vəzifə kimi
qarşıya qoyur. Bu baxımdan 2009 cu ildən həyata keçirilən “Xalq Komputeri” layihəsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Layihənin məqsədi
Əhalinin sosial təbəqələrinin lisenziyalı proqramlarla təchiz edilmiş müasir
kompüterləri güzəştli şərtlərlə əldə etməsinə şərait yaratmaq
8

www.paritet.az/olke/2769.txt
www.paritet.az/olke/2769.txt
10
www.paritet.az/olke/2769.txt
9
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Əhalinin qlobal informasiya məkanına təşviqi üçün onların maarifləndirilməsi
prosesinin sürətləndirilməsi
İntellektual mülkiyyətin qorunması və İKT sahəsində kadrların hazırlanması
Regionlardakı əhalinin kompüter əldə etməsinə şərait yaratmaq və aztəminatlı sosial
qrupların dəstəklənməsi
Layihənin şərtləri və üstünlükləri
Hər bir kompüter alıcısının ilkin ödəniş etmədən, faizsiz kreditlə və bazar
qiymətlərindən 25-30% aşağı qiymətlərlə müasir kompüterlər əldə edə bilməsi
Kompüter alıcılarının lisenziyalı proqram təminatına sahib olması
Alıcılara internetə qoşulmaq üçün güzəştli imkanların yaradılması
Alıcıların kompüter biliklərinin artırılması üçün maarifləndirici materiallarla təmin
edilməsi.
Layihənin icrasından gözlənilən nəticələr
Layihə başa çatana qədər Azərbaycanda hər 100 nəfərə düşən kompüterlərin sayı 16
ədəd təşkil etməklə dünyanın orta göstəricisinə çatacaq
Fərdi kompüter vasitəsilə internetə qoşulanların sayı 25%-dən 35-40%-ə qədər
yüksələcək
Dövlətin yaratdığı e-hökumət imkanlarından əhali tərəfindən istifadə həcmi çoxalacaq
Əhalinin və özəl müəssisələrin internet üzərindən olan ticarət və xidmətlərə marağı
artacaq
Mülkiyyət hüququnun pozulması (piratçılıq) səviyyəsinin azalması üzrə həyata
keçirilən tədbirlər genişləndiriləcək
Milli informasiya resurslarına və proqram məhsullarına tələbat artacaq.
Nəticə

Cəmiyyətin inkişafinda xüsusi yeri olan gənc nəslin formalaşmasında Ali təhsil
müəssisələrinin–Universitetlərin böyük rolu vardır. Müasir şəraitdə cəmiyyətin ən mühüm
inkişaf istiqamətlərindən biri də Ali və Orta təhsil müəssisələrinin informasiyalaşdırılmasıdır.
Məhz buna görə, universitetlərdə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT)
tətbiqi əsasında müasir tələblərə cavab verən yeni İnformasiya Sistemlərinin yaradılmışdır11:
Biliklərə əsaslanmış iqtisadiyyatın təşəkkül tapdığı şəraitdə informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişafı ölkənin intellektual və elmi potensialının
vacib göstəricilərindən biridir. Tam əminliklə demək olar ki, bu gün qloballaşan dünyada
ölkələrin rəqabət qabiliyyəti ilk növbədə onların İKT-dən səmərəli istifadəsi ilə
müəyyənləşməklə formalaşır.
İKT-nin təhsildə tətbiqi və inteqrasiyası Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə
və bacarıqlara malik olan yeni nəslinin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli
məsələdir.
Son illər təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və təhsildə İKTnin tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması ölkəmizdə prioritet istiqamətlərdən
biri olmuşdur. Bu dövrdə təhsil sistemində İKT-nin tətbiqi sahəsində müxtəlif layihələr və
tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilmişdir ki, bu da ölkənin təhsil sahəsində aparılan islahatların

11

http://www.kmc-az.com/b5az.html
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çox vacib mərhələlərdən biri olmaqla, təhsil ocaqlarında İKT infrastrukturunun qurulmasına
və inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir.
2013–2020-ci illərdə təhsil sahəsinə ayrılan vəsaitlərin ümumi həcminin ÜDMdəki
payı ilbəil artırılaraq inkişaf etmiş ölkələrin müvafiq göstəricisi səviyyəsinə çatdırılacaqdır.
Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər yaradılacaq, xüsusən
adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant
maliyyələşdirməsinin tətbiqi genişləndiriləcəkdir.
Təhsildə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi davam etdiriləcək, bütün maraqlı tərəflərin
cəlb olunmasını təmin edən idarəetmə modelinə üstünlük veriləcəkdir. Bu, bütün növ təhsil
müəssisələrinin müstəqilliyinin artırılması, ictimaiyyətin (valideyn, şagird, tələbə, yerli icma
və s.) geniş şəkildə cəlb olunması vasitəsilə təhsil ocaqlarının dövlət-ictimai xarakterdə idarə
olunması, digər müasir idarəetmə texnologiyalarının tətbiq olunması və s. kimi istiqamətlərdə
islahatyönlü tədbirlərlə həyata keçiriləcəkdir.
Azərbaycan təhsilinin dünya və Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası
gücləndiriləcəkdir. Təhsil standartlarının unifikasiyası və Bolonya prosesinin dərinləşməsi ilə
yanaşı Azərbaycanın təhsil ocaqlarının, xüsusilə də ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq
əlaqələrinin genişləndirilməsinə, təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara
onların fəal cəlb olunması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına xüsusi fikir veriləcəkdir.
Eyni zamanda, 2015-ci ilədək xarici ölkələrin aparıcı universitetlərində dövlət xətti ilə
təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı 5 min nəfərə çatdırılacaq, xaricdə təhsil alaraq məzun
olmuş mütəxəssislərin potensialından ölkənin inkişafında səmərəli istifadəsi təmin
ediləcəkdir. 2015–2020-ci illər üçün gənclərin xarici ölkələrdə təhsil almalarına dair yeni
Dövlət Proqramı qəbul ediləcəkdir.
Ədəbiyyat
1. Buket Akkoyunlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi, Təhsildə
Qloballaşma və IKT, Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Pedaqoji Təhsil Üzrə
Koordinasiya Şurasi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Türkiye Cumhuriyeti
Hacettepe Üniversitesi, 17-19 May 2008, Bakı, s. x
2. Колин К. Информатизация образования: новые приоритеты // Alma mater. - М.,
2002. - N 2. - С. 16-22
3. Образцов П.И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе
информационных технологий обучения / Орл. гос. техн. ун-т. - Орел, 2000. - 145 с.:
схем. - Библиогр.: с. 137-145.
4. 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin
informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqramı
5. www.edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=318&id=486
6. www.paritet.az/olke/2769.txt
7. www.kmc-az.com/b5az.html
8. http://www.agdam-ih.gov.az/page/40.html

511

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

İLETİŞİM YÖNTEMLERİNDE BÜTÜNLEŞMENİN ÖNEMİ: BİR LİTERATÜR
İNCELENMESİ
Şahin EKBER*

Gülnar Mirzayeva**

Özet
İşletmelerin başarı kazanması için müşteriye değer yaratması yeterli değildir. Aynı zamanda yaratılan değerin
müşteriye kabul ettirilmesi gerekmektedir. Bu görevi pazarlama iletişimi yerine getirmektedir. Pazarlama
iletişimi, reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış teşvik ve doğrudan pazarlama gibi iletişim yöntemlerinden
oluşmaktadır. İnternetin gelişimi ile dijital medya da iletişimde önem kazanmaya başlamıştır. İletişim
yöntemlerinin ve iletişim medyasının (TV, gazete vb.) çeşitililiyi, bu yöntemlerde ve medyada bütünleşmeni
zorunlu hale getirmiştir. İletişim yöntemlerinde bütünleşme, farklı medyada sunulan çeşitli iletişim
yöntemlerinin tüm paydaşlara birbiri ile uzlaşan mesajların verilmesini vurgulamaktadır. Bu çalışmada, iletişim
yöntemleri hakkında bilgi verilerek, bütünleşmenin önemine yer verilmiştir. Bunun için literatür incelenmesi
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama İletişiminde Entegrasyon, Reklam, Halkla İlişkiler, Kişisel Satış, Satış Teşvik,
Doğrudan Pazarlama, Dijital Medya

THE IMPORTANCE
LITERATURE REVIEW

OF

INTEGRATION

IN

COMMUNICATION

METHODS

-

A

Abstract
In order for companies to succeed, customer value creation is not enough. At the same time, it is also necessary
to make the customer accept this value. This task is marketing communication. Marketing communication is
composed of communication tools such as advertising, public relations, personal selling, sales promotion and
direct marketing. With the development of the Internet, digital media has also played an important role in
communication. The diversity of communication tools and media (TV, newspapers, etc.) require these tools and
media to be integrated. Integrated marketing communications (IMC) is the concept of designing marketing
communications programs that coordinate all promotional activities—advertising, personal selling, sales
promotion, public relations, and direct marketing—to provide a consistent message across all audiences. The
purpose of this article is to provide information about communication tools and to stress the importance of
integration in these tools. A literature review has been done for this purpose.
Keywords: Integrated Marketing Communication, Advertising, Public Relations, Personal Selling, Sales
Promotion, Direct Marketing, Digital Media

Giriş
Pazarlama karması, seçilen hedef pazardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda
müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla, işletmenin denetiminde olan unsurlardan oluşan bir
karışımdır. Pazarlama karması 4P olarak da bilinmektedir. Pazarlama karması 1960’da McCarthy
tarafından önerilen 4 unsurdan; ürün (product), fiyat (price), tutundurma (promotion), yer veya
dağıtımdan (place) oluşmaktadır. Müşterilerin öneminin artmasıyla beraber 4P’ye pazar yönlü bir
*
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yaklaşım olan 4C öne çıkmıştır: Ürün - Müşteri değeri (Customer Value), Fiyat - Müşteriye maliyeti
(Cost to Customers), Tutundurma - İletişim (Communication), Yer - Rahatlık veya Kolaylık
(Convenience).
Tutundurma, işletmelerin mevcut ve potansiyel tüketicilere belirli mesajlar vererek onların
aldıkları kararların işletme yararına olmasını sağlayan bir pazarlama unsurudur. Tutundurma daha
önce de belirtildiği gibi tüketici açısından yaklaştığımızda ―i
letişim‖ olarak ele alınmaktadır.
İşletmenin müşterileri ile iletişimi, ―i
letişim karması‖ olarak bilinen beş faaliyet aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler, reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış teşvik ve doğrudan
pazarlamadır.
Bütünleşik pazarlama iletişimi (IMC-Integrated Marketing Communications) kavramı,
işletmenin tutundurma araçlarının koordine edilmiş iletişim karmasının içine dikkatli bir şekilde
karıştırılmalı olduğunu belirtilmektedir. Her bir tutundurma aracının benzersiz bir özelliği vardır.
Pazarlamacı iletişim karmasını biçimlendirmek için bu özellikleri anlamalıdır.
Bu çalışmada ―
iletişim karması‖ faaliyetleri hakkında bilgi verilerek, bu faaliyetlerin bütünleşik
şekilde yürütülmesinin önemine değinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda literatür incelemesi yapılmıştır.
Reklam
Reklam, belirlenmiş bir sponsor tarafından bir kurum, ürün, hizmet veya fikir hakkında kişisel
olmayan herhangi bir ücretli iletişim şeklidir. Reklam mesajı için ihtiyaç duyulan yer satın alınmalıdır
(Bazen, kamu hizmeti duyurusu için reklam zamanı veya mekanının ücretsiz olması bir istisna
oluşturmaktadır) (Kerin ve diğ., 2015: 444).
Reklamlar ürün ve kurumsal reklamlar olarak sınıflandırılabilir. Bir mal veya hizmet satmaya
odaklanan ürün reklamları; öncü (veya bilgilendirici), rekabetçi (veya ikna edici) ve hatırlatıcı olmak
üzere üçe ayrılır. Öncü bir reklamın ana amacı hedef pazarın bilgilendirilmesidir. Belirli bir markanın
özelliklerini ve avantajlarını tanıtan reklamlar rekabetçi reklamlardır. Bu reklamların amacı, hedef
pazarın, bir rakibin değil, firmanın markasını almasını sağlamaktır. Rekabetçi reklamların gittikçe
daha sık görülen biçimi, bir markanın rakiplerinkine göre güçlü yönlerini gösteren karşılaştırmalı
reklamlardır. Hatırlatıcı reklamlar, bir ürünün önceki bilgilerini güçlendirmek için kullanılmaktadır.
Kurumsal reklamların amacı, belirli bir mal ya da hizmeti tanıtmak yerine, bir kurum için iyi
niyet ya da imaj oluşturmaktır. Kurumsal reklamların esasen dört alternatif biçimi kullanılır:
savunmacı kurumsal reklamlar, öncü kurumsal reklamlar, rekabetçi kurumsal reklamlar, hatırlatıcı
kurumsal reklamlar. Savunmacı reklamlar, bir şirketin herhangi bir konudaki tutumunu (görüşünü)
bildirir. Sonraki 3 kurumsal reklam biçiminin amacı ürün reklamlarında olanlarla aynıdır (Kerin və
diğ., 2015:470-471).
Reklamın topluma yönelik olması nedeniyle, tüketiciler reklamı yapılan ürünleri daha meşru
görmeye eğilimli olurlar. Reklam oldukça etkileyicidir; şirketin ürünlerini görsel, basılı, sesli ve renkli
sanatsal kullanımıyla dramatize etmesine imkan verir. Bir yandan, reklamlar, bir ürün için uzun vadeli
bir imaj yaratmak için kullanılabilir, diğer yandan reklamlar, satışları hızlandırabilir.
Reklamlar çeşitli medya araçları aracılığıyla müşterilere ulaştırılabilir. Bunlar, TV, radyo,
gazete, dergi, internet, açık hava reklamları, sarı sayfalar, doğrudan posta olarak ifade edilebilir.
Reklamın bazı eksiklikleri de vardır. Birçok insana hızlı bir şekilde ulaşmasına rağmen,
reklam kişisel olmayan ve şirketin satış temsilcilerinin doğrudan ikna etmesi üstünlüğünden
yoksundur. Çoğu zaman reklamlar, seyircilerle yalnızca tek yönlü iletişim kurmaya yardımcı olur ve
seyirciler dikkat etmeyi veya tepki vermeyi düşünmezler. Buna ek olarak, reklamlar çok masraflı
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olabilir. Gazete ve radyo reklamları gibi bazı reklam biçimleri daha küçük bütçelerle yapılabilmesine
rağmen, ağ TV reklamları gibi diğer reklam biçimleri çok büyük bütçelere ihtiyaç duymaktadır (Kotler
və Armstrong, 2014). Ayrıca, reklamlar nadiren hızlı geri dönüş yaratmaktadır. Satış üzerindeki
etkisini ölçmek genellikle zordur. Birçok durumda bir mesajı müşterilere aktarım süresi saniyelerle
sınırlıdır, çünkü insanlar bir reklama sadece birkaç saniye bakarlar ve birçok reklam 30 saniye veya
daha kısa sürer (Pride ve Ferrel, 2016:496).
Satış Teşvik
Satış teşvik (veya satış tutundurma), tüketiciler ve aracı kurumları (toptancı ve perakendeciler)
daha sık ve daha çok miktarda satın almaya yönlendirecek dürtüleri harekete geçirmeye çalışan, esasen
sürekliliği olmayan ve kısa vadeli satış artımına hesaplanmış; reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve
doğrudan pazarlama dışında kalan tutundurma faaliyetleridir. Satış teşvik faaliyetleri son zamanlarda
geniş boyutlara ulaşmıştır. Bunun temel nedenleri olarak dürtüsel satın alma davranışlarının artması,
zaman kısıtlılığı nedeniyle bir an önce sonuç elde etme isteği, dikkat çekici ve etkili olması, yürütme
ve kontrol kolaylığı, interaktiflik gibi faktörler gösterilebilir.
Satış teşvik faaliyetleri iki yöne yönelebilir. Bunlar, tüketiciler ve aracılardır (Solomon ve diğ.,
2015:452). Tüketicilere yönelik faaliyetler çekme (pull), pazarlama kanalının üyelerine (distribütör,
toptancı, perakendeci) yönelen faaliyetler ise itme (push) stratejisine uygun olarak gerçekleştirilir
(Kotler ve diğ., 2013:432-433). Ticari (arabulucu) promosyonlar, perakende stok seviyesinin
artırılması, daha iyi ve daha fazla raf payı alma, yeni ürünün piyasaya çıkarılması, satış
dalgalanmalarını ayarlamak, rekabete karşı direnmek amacıyla yapılabilir. Tüketici promosyonu ilk
kullanmaya cesaretlendirmek, kullanım alanını genişletmek, yeni müşteri çekmek, alım hacmini
artırmak, müşterileri yüklemek, çeşitli amaçlarla kullanılacak posta listesi elde etmek, marka değerini
artırmak, sadık müşterileri elde tutmak ve ödüllendirmek amaçlı gerçekleştirilebilir.
Tüketici promosyonu örnek dağıtımı, yarışmalar, çekilişler, satınalma noktası (POP)
malzemeleri, mağaza içi gösteriler, fiyat indirimi, hediyeler, aynı fiyata çok miktar / birden fazla aynı
tür ürünün tek pakette satılması, kuponlar, paranın iadesi, sadakat programları ve ürün yerleştirme
şeklinde gerçekleştirilebilir. Örnekler, ürünün normal hacmiyle veya daha küçük bir hacmiyle
kullanıcılara deneme için dağıtılmasıdır. Diğer bir tüketici promosyonu yarışmalardır. Tüketiciler
kendilerine verilen soruya verilen cevap veya herhangi başka bir işi başarması (veya daha iyi yerine
getirebilmesi) karşılığında kazanan olur. Çekimler zamanı belli miktarda mal alan müşterinin adı daha
sonra şans oyununda katılım için kayıt yapılır ve oyun sonrasında müşterinin hediyelerden kazanıp
kazanmadığı belirlenir. Mağaza içi gösterilere örnek olarak, elektrikli ev aletlerinin veya kozmetik
ürünlerinin fonksiyonlarının, faydalarının ve kullanım talimatlarının firma tarafından tutulan
profesyonel kişiler aracılığıyla tüketiciye anlatılması gösterebilir. Fiyat indirimleri, ürünün normal
fiyatında doğrudan indirim yapılmasıdır. Hediyeler, ürünü satın alan tüketiciye ücretsiz ya da daha
düşük bir fiyatla teklif edilen ve satın alınan üründen farklı hediyelerdir. Aynı fiyata çok miktar /
birden fazla aynı tür ürünün tek pakette satılması kampanyası ise, aynı fiyata % 20 daha fazla, bir adet
alana bir adet ücretsiz gibi teşvikleri kapsar. Kupon; üzerinde belirli bir maddi değer taşıyan ve
tüketiciye satın alacağı üründe üzerindeki yazılı değer kadar kazanç (indirim) getiren bir araçtır.
Paranın iadesi ürüne ödenen paranın daha sonra belli bir kısmının iadesini sağlar. Sadakat (sadakat)
programları veya sık sık satın alan müşteri programı, sadık müşterilerin ödüllendirilmesi için yaygın
olarak uygulanır.
Fiyat indirimleri, yarışmalar ve teşvikler, satın alma noktası (POP) malzemeleri, eğitim
programları, sergiler, katalog ve broşürler, kısa vadeli fiyat indirimi, ödeme kolaylıkları ticari
promosyon araçlarıdır.
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Satış teşvikin avantajları ile birlikte satış teşvikle ilgili bazı olumsuz görüşler de mevcuttur.
Müşteriler üzerinde yalnızca maddi-rasyonel etkisinin olması, taktik ve kısa vadeli olması, etkisinin
ancak eylem sürecinde hissedilmesi, marka ve marka konumlanması üzerinde negatif etkiye sahip
olabileceği satış teşvikin dezavantajlarındandır. Tüm bu negatif düşüncelerin gerçekleşmemesi için
satış teşvikin planlı, bilinçli ve diğer pazarlama faaliyetleri ile koordineli ve entegre bir şekilde
yürütülmesi önemlidir.
Halkla İlişkiler (PR)
Halkla ilişkiler, bir kurumun ve onun ürünlerinin / hizmetlerinin imajına etki etmek isteyen bir
iletişim biçimidir. Halkla ilişkiler çabaları çeşitli araçlardan yararlanabilir ve birçok farklı kitleyi hedef
alabilir. Halkla ilişkiler personeli esasen firmanın olumlu yönlerini bildirmeye odaklanırken, bir
sorunun veya krizin olumsuz etkilerini en aza indirmek için de çalışabilirler (Kerin ve diğ., 2015:496).
Halkla ilişkiler, bir dizi farklı kurumsal paydaşla iyi ilişkilerin sürdürülmesi ile bağlantılı olduğu için
reklamdan daha geniş bir kapsama sahiptir (Stone ve Desmond, 2007:302) ve halkla ilişkiler daha çok
inandırıcıdır. Öyle ki, hikayeler, sponsorluklar ve etkinlikler reklamdan daha gerçekçi ve inandırıcı
görünmektedir. Halkla ilişkiler mesajları hedef kitleye satış odaklı iletişimden ziyade, "haberler ve
olaylar" olarak verilir (Armstrong ve diğerleri, 2016:401).
Şirketlerin halkla ilişkiler departmanı aşağıdaki 5 işlevi yerine getirmektedir (Kotler ve Keller,
2016:629):
Medya ile ilişkiler - şirketle ilgili haber ve bilgileri sunmak
Ürün tanıtımı - belirli ürünlerin tanıtımı için sponsorluklar
Kurumsal iletişim - iç ve dış iletişim yoluyla şirketin anlaşılabilirliğini sağlamak
Lobicilik - yasama ve hükümetle görüşerek belli yasaların çıkmasını teşvik etmek veya
önlemek
Danışmanlık - iyi ve kötü zamanlarda toplum sorunları ve şirketin durumu hakkında
şirket yöneticilerine tavsiyede bulunmak
Halkla ilişkiler çerçevesinde uygulanan birkaç yöntem vardır (Ferrell və Hartline, 2011:304):
Haberler veya basın bildirileri - öncelikle 300 kelimeden oluşan ve şirket etkinliklerine,
ürünlerine ve şirketle ilgili kişilere dikkati çekmek için hazırlanmış metindir.
Başmakale - bir gazetede yayımlanan ana yazı, belli bir amaç veya hedef kitle için
hazırlanmış hikayedir.
Beyaz kağıtlar – Başmakaleye benzer, ancak daha teknik konuları kapsayan yazıdır.
Basın toplantıları - bir olayın ilan edilmesi için davet edilen haber medyası ile görüştür.
Etkinlikler (spor, eğlence, festival, sanat, fabrika gezisi, şirket müzesi, sokak
aktiviteleri) (Kotler ve Keller, 2016:583) ve etkinlik sponsorluğu.
Ürün yerleştirme - filmlerde ve televizyon programlarında ürünlerin tanıtımıdır.
Personelle ilişkiler - çalışanlara meslekleri ve yaşamları açısından kurumsal destek
vermektir. Çalışan ilişkileri, iç bültenler, eğitim programları, çalışan yardım programları
ve insan kaynakları programları da dahil olmak üzere bir çok farklı faaliyetleri
içerebilir.
Kişisel Satış
Kişisel satış, iletişim karmasının kişilerarası koludur. Bir şirketin satış ekibi, bireysel olarak
müşterilerle karşılıklı ilişkiler kurarak ve müşteri ilişkileri kurarak müşteri değeri oluşturur ve iletir
(Armstrong ve diğ., 2016:428).
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Kişisel satış, pazarlama iletişiminin diğer unsurlarına göre daha esnektir. Satış adamları kendi
sunumlarını müşterilerinin ihtiyaçlarına, motivasyonlarına ve davranışlarına göre ayarlayabilirler. Eğer
kitlesel pazarlama mesajları genel kitleye yöneliyor ise, kişisel satışta mesaj doğrudan hedef kitleye
ulaştığından etkililiği yüksek olur.
Satış adamları ürünü satmakla beraber, müşterilerle iletişim kurmak, yeni müşteri bulmak,
müşterilere hizmet vermek, pazarlama bilgilerini toplamak vb. görevleri yerine getirebilerler (Kotler
ve Keller, 2016:664-671). Bununla birlikte kişisel satış pahalı bir yöntemdir. Şirketler, maliyetlerin
azaltılması için piyasaya göre maaş, online satış, tele-pazarlama, doğrudan posta, ücretsiz aramalar
gibi yöntemler kullanmaktadırlar.
Reklam, esasen büyük müşteri kitleleri ile kişisel olmayan iletişimden ibarettir. Bunun aksine
kişisel satış, satış temsilcisi ve müşteri arasındaki karşılıklı ilişkiyi içerir. Bu ilişki yüz yüze, telefon,
e-posta, video veya çevrimiçi konferans vb. yollarla gerçekleştirilebilir (Kotler ve Armstrong, 2014).
Doğrudan Pazarlama
Doğrudan pazarlama, acil bir tepki almak ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmak için dikkatli şekilde
hedeflenmiş bireysel tüketiciler ve müşteri topluluklarıyla doğrudan etkileşimde olmayı kapsamaktadır
(Armstrong ve diğ., 2016:394). Doğrudan pazarlama, tüketicilerle doğrudan iletişim kurarak sipariş,
daha fazla bilgi edinme isteği veya perakende mağazaya ziyaret şeklinde tepkilerin ortaya çıkması için
kullanılır. İletişim birkaç şekilde gerçekleşebilir. Bunlar, yüz yüze satış, doğrudan posta, katalog,
telefon görüşmeleri, doğrudan tepki reklamları (televizyon, radyo, doğrudan pazarlama reklamları
gibi) ve çevrimiçi pazarlamadan oluşmaktadır (Kerin ve diğ., 2015:447). Eskiden doğrudan
pazarlamacılar - katalog şirketleri, doğrudan posta ve tele-pazarlamacılar müşteri adlarını toplamakta
ve çoğunlukla posta ve telefonla mal satmaktaydı. Bununla birlikte, günümüzde internet kullanımı ve
internetten satın almalardakı artış ve dijital teknolojideki akıllı telefonlar, tabletler ve diğer dijital
cihazlardan çevrimiçi sosyal ve mobil medyaya kadar gelişmeye paralel olarak doğrudan pazarlamada
dramatik bir dönüşüm oldu (Armstrong ve diğ., 2016:456). Şirketler artık, doğrudan pazarlama
yöntemini, önerilerini ve içeriğini, dar çerçevede tanımlanmış kesimlerin veya bireysel alıcıların
ihtiyaç ve ilgi alanlarına uyarlamak için kullanmaktadırlar. Bu şekilde, müşteri ilişkileri, marka
toplulukları ve satış oluştururlar. Kişisel satışta olduğu gibi doğrudan pazarlamada da, interaktif
iletişim öne çıkmaktadır.
Doğrudan pazarlamanın bazı dezavantajları da vardır. Birincisi, doğrudan pazarlamanın birçok
yöntemi hedef pazarın kapsamlı bilgisini ve yeni veritabanı olmasını gerektirmektedir. Bu ise pahalı
ve zaman alıcı bir iştir. Ek olarak, özel hayatın gizliliği ile ilgili artan endişe bazı müşteri grupları
arasında doğrudan pazarlama faaliyetlerine tepki oranlarının azalmasına yol açmaktadır.
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
İnternetin, özellikle sosyal medya sektörünün gelişmesi firmaların çevresi ile iletişiminde yeni
perspektifler yarattı. Bu alanın gelişimi, iletişimi daha dinamik, kişisel ve interaktif bir hale getirmiştir
ve gerçek zamanlı pazarlama için büyük fırsatlar yaratmıştır. Web siteleri, çevrimiçi reklamlar,
videolar, uygulamalar, bloglar, çevrimiçi topluluklar ve Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlar
dijital mecranın iş dünyasına kazandırdığı başarılardandır.
Dijital pazarlama, iletişimin tüketiciden üreticiye doğru yönünü de yaratmıştır. Artık tüketiciler
üreticilerle kolay bir şekilde iletişim kurabilir ve tüketiciler firmalar hakkında görüşlerini birbirleri ile
de paylaşırlar ve bu da, şirketler için önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır.
Dijital ve sosyal medya pazarlaması, web sitesi, sosyal medya, mobil reklamlar ve uygulamalar,
çevrimiçi video, e-posta, bloglar ve diğer dijital platformlar gibi pazarlama araçlarını kullanarak
tüketicileri herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde bilgisayarları, akıllı telefonları, internetli TV'leri
ve diğer dijital araçlar ile meşgul etmeyi, kendine bağlamayı kapsamaktadır. Aşağıda bazı dijital
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platformlar kısaca açıklanmıştır (Armstrong ve diğ., 2016:460-475; Kerin ve diğ., 2015:504-507;
Kotler ve Armstrong, 2014:527-533).
Web siteleri ve Web topluluklar - Web siteleri içerik ve amaçları açısından farklılık gösterirler.
Pazarlama Web sitesi tüketicileri doğrudan bir satın alma ya da diğer pazarlama sonuçlarına daha da
yaklaşmaya yönelten bir Web sitesidir. Bunun aksine kurumsal Web siteleri herhangi bir şeyi satmaya
çalışmazlar. Bu sitelerin amacı markayla ilgili bilgiler sunmak, müşterilerden oluşan marka
toplulukları oluşturmak ve müşterilerden geribildirim almaktır. Bu siteler, marka hakkında zengin
bilgiler sunarak, videolar, bloglar, aktiviteler düzenleyerek müşteri ilişkileri kurmaktadır.
Çevrimiçi reklamcılık- Tüketicilerin çevrimiçi olduğu zaman karşılaştıkları reklamlar çevrimiçi
reklamlardır ve esasen ekran reklamları ve arama motoru reklamları olarak ikiye ayrılır. Ekran
reklamları, okunan herhangi bir bilgiyle ilgili sayfada öne çıkabilecek reklamlardır. Arama motoru
reklamları ise, Google, Yahoo, Bing gibi arama motorlarında arama sonuçlarının üzerinde gösterilen
reklamları kapsamaktadır.
E-posta pazarlama - Yüksek düzeyde hedeflenmiş, kişiselleştirilmiş, ilişki inşa edici pazarlama
mesajlarının e-posta aracılığıyla gönderilmesidir. Ancak gönderilen e-postaların spam olma tehlikesi,
arzu edilmemesi, posta kutusunu doldurması, rahatsız etme gibi özellikleri negatif etki yaratabilir. Bu
açıdan "iznli e-posta pazarlama" işletmeler tarafından uygulanmaya başlamıştır. Burada tüketicinin
hangi e-postaları alacağı tüketicinin kendisi tarafından belirlenir.
Çevrimiçi videolar - Videoların markanın Web sitesi veya YouTube, Facebook, Vine vb. gibi
sosyal medya sitelerinde yerleştirilmesini kapsamaktadır. İyi hazırlanmış bir video viral etkisi yaratır
ki, bu da 100 binlerce insanın firmanın hazırladığı videoyu izlemesine yol açabilir.
Bloglar ve diğer çevrimiçi forumlar - Bloglar (veya Web log`lar) insanların ve şirketlerin kendi
düşüncelerini ve diğer içerikleri yerleştirdiği çevrimiçi forumlardır. Bloglar, ister siyaset, isterse de
spor, otomobil, televizyon dizileri ve diğer birçok bağlamda olabilir.
Sosyal Medya - İnsanların sosyalleşmek için bir araya geldiği ve mesajlarını, düşüncelerini,
fotoğraflarını, videolarını vb. paylaştığı bağımsız ve ticari çevrimiçi sosyal ağları kapsar. Birçok
sosyal medya insanlar arasında ortak bir ilgi hakkında konuşmayı kapsamaktadır. Diğerleri, oyunlar ve
sanal dünyaları kapsamaktadır. Sosyal medya aynı zamanda "tüketicilerin yarattığı medya" olarak da
ifade edilir. Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram ve Snapchat günümüzün en
popüler sosyal medya araçlarındandır.
İletişim Yöntemlerinde Bütünleşme/Entegrasyon
Medya çeşidi ve iletişim yaklaşımlarındakı zenginlik pazarlamacılar için avantajın yanısıra
sorun da yaratmaktadır. Tüketiciler sayısız kaynaktan mesaj bombardımanına uğramış durumdalar.
Tüketici zihninde çeşitli medyalar ve iletişim kanallarından gelen mesajlar şirket hakkında tek bir fikir
oluşturur. Çeşitli kaynaklardan gelen mesajlar arasında uyuşmazlık şirket imajı, marka konumu ve
müşteri ilişkilerinde karışıklığa neden olacaktır (Kotler ve Armstrong, 2014:431). Entegre pazarlama
iletişimi müşterinin şirket ve onun markası ile karşılaştığı tüm temas noktalarının belirlenmesini
önemli kılmaktadır. Markayla olan her temas, iyi, kötü veya nötr olan bir mesaj verecektir. Şirketin
hedefi her temasta uyumlu ve pozitif mesaj vermektir (Kotler ve Armstrong, 2014:433).
Bugün, pazarlama uzmanları tutarlı (birbiriyle uzalaşan) mesajlar vermek için tutundurma
stratejisinin farklı pazarlama iletişimi araçlarını koordine etmesi gerektiğinin önemine
inanmaktadırlar. Bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlamacıların zaman içinde hedeflenmiş bir kitleye
yönelik, koordine edilmiş, ölçülebilir, ikna edici marka iletişimi programlarının planlanması,
geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için kullandıkları bir süreçtir. Bu yaklaşım,
tüketicilerin satın alma sırasında, öncesinde ve sonrasında bir çok farklı yollarla şirket veya onun
markası ile temasta olduğundan bahsetmektedir. Tüketiciler bu temas noktalarını - TV reklamları,
şirket sitesi, kuponlar, yarışmalar vb. bir bütün olarak görür (Solomon ve diğerleri, 422-2015:423).
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"İletişim araçlarında entegrasyon" kavramı, pazarlama iletişimi programlarını (reklam, kişisel
satış, satış teşvik, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama), tüm iletişim faaliyetlerini koordine edecek
ve tüm kitleye uyumlu bir mesaj verecek şekilde tasarlamayı kapsamaktadır (Kerin ve diğ., 2015:442).
Bütünlüşik pazarlama iletişimi, müşterileri maksimum bilgilendirici ve ikna edici şekilde etkilemek
için tutundurma ve diğer pazarlama çabalarının koordinasyonunu da vurgulamaktadır. Bu sinerjik
etkiyi yaratmak için çok fazla pazarlama araçlarını koordine etmek, bir pazarlamacının işe geniş bir
perspektiften yaklaşımını önemli kılmaktadır.
Bütünleşik pazarlama iletişiminin temel hedefi müşterilerine tutarlı (birbiriyle uyumlu) bir
mesaj göndermektir (Pride ve Ferrel, 2016:291). Pazarlamacı televizyon, radyo ve basılı reklamları,
halkla ilişkileri, törenleri ve web sitesini, her birinin ayrı ayrılıkta hem kendileri, hem de diğerleri için
effektifliyini artıracak şekilde kullanmalıdır (Kotler ve Keller, 2016:45).
Amerikan Pazarlama Derneği bütünleşik pazarlama iletişimini, müşterinin maruz kaldığı tüm
marka temaslarının, o müşteriye uygun ve tutarlı olmasının sağlanması için tasarlanmış planlama
süreci olarak tanımlamıştır (www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx).
Bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilgili çeşitli tanımların olduğunu vurgulayan Kitchen (2005),
bu tanımların 5 önemli özellikte birleştiğini belirtiyor: 1) Bütünleşik pazarlama iletişiminin (BPİ)
davranışlara direk iletişimle etki etmektir; 2) BPİ süreci müşteriyle veya potansiyel müşteriyle
başlamalıdır ve daha sonra marka iletişimcisine geri dönmelidir; 3) BPİ her türlü iletişim biçimini ve
marka/ şirket temasının tüm kaynaklarını muhtemel ileti gönderme kanalları olarak kullanmalıdır; 4)
Koordinasyon ile sinerji, güçlü bir marka imajı elde etmeye yardımcı olur; 5) BPİ, başarılı pazarlama
iletişiminin marka ve müşteri arasında bir ilişki kurmasını gerektirir.
Bütünleşik pazarlama iletişimi programına dahil edilecek unsurları seçerken, sadece tüm
iletişim araçları değil, aynı zamanda bütünleşik pazarlama iletişimi programını pazarlama programının
geriye kalan kısmı (ürün, fiyat ve tedarik zinciri stratejisi) ile koordine eden tek bir perspektif
benimsemek önemlidir. Bu yaklaşımı uygulamak bir firmanın mümkün olan her açıdan müşterileri
hedeflemek için tutarlı bir mesaj verebilmesini ve bununla müşterilerin üzerindeki genel etkiyi en üst
düzeye çıkarmasını sağlar. Örneğin, reklam kampanyası kaliteyi vurgular, satış gücü düşük fiyattan
bahs eder, tedarik zinciri yoğun paylaşımı hayata geçirmeye çalışır ve web sitesi ürün yeniliğini
vurgular. Bu zaman müşterinin inanması gereken şey nedir? Bir ürünün tüm bu avantajları sağladığını
rahat bir şekilde göremeyen müşteri şaşkınlık yaşayacak ve daha tutarlı bir mesaj veren bir rakibe
gitme ihtimali yükselecektir (Ferrell ve Hartline, 2011:293).
İletişim yöntemlerini bir arada ele aldığı zaman bir pazarlamacı, iki hususu dikkate almalıdır.
Birincisi, iletişim unsurlarının dengesi belirlenmelidir. Reklama kişisel satıştan daha çok mu dikkat
ayrılacak? Promosyon indirimi teklif olunmalı mıdır? Halkla ilişkiler faaliyetleri etkili olacak mıdır?
Bu kararları birkaç faktör etkiler: iletişimin hedef kitlesi, ürün yaşam döngüsünün aşaması, ürün
karakteri, alıcı karar sürecinin aşaması ve dağıtım kanalı. İkincisi, çeşitli tutundurma unsurları farklı
departmanların sorumluluğunda olduğu için tutundurma çabalarının koordinasyonu önemlidir (Kerin
ve diğ., 2015:448). Şöyle ki, reklam çalışmaları ile reklam departmanı, halkla ilişkilerle aynı isimli
departman, satış teşvik ile satış departmanı, sosyal medya faaliyetleri ile ise tamamen farklı bir
bölümün ilgilenmesi müşteriye farklı mesajların gönderilebilme ihtimalini artırır.
Farklı medya araçları tüketicileri meşgul etmede, bilgilendirmede ve ikna etmede benzersiz bir
rol oynar. Örneğin, reklamların üçte ikisi geleneksel televizyon ve dijital, mobil ve sosyal medya gibi
platformlar arasında yayılmaktadır. Bu yayılmanın amacı TV'nin geniş kitleyi kapsayan gücü ile dijital
medyanın daha iyi hedeflenmiş, interaktif ve meşgul etme gücünün kullanımına yönelmiştir. Bu
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farklılaşmış medya ve onun rolleri dikkatli bir şekilde koordine edilmelidir (Armstrong ve diğerleri,
2016:399).
Bütünleşik pazarlama iletişimi beş önemli yönü paylaşıyor: 1) hedef, davranışlara etki etmek; 2)
potansiyel müşterilerin davranışına etki etmede potansiyel mesaj iletme sistemleri olarak iletişimin
tüm biçimlerini kullanmalıdır; 3) potansiyel müşteri perspektifinden başlar ve geriye doğru çalışır; 4)
tutundurma kampanyalarının tüm unsurları bir sesden çıkış etmelidir; 5) müşterilerle ilişki inşa
etmelidir (Stone ve Desmond, 2007:308).
Keller`e (2013) göre bir BPİ programının genel etkisini değerlendirirken, pazarlamacının
birinci amacı mümkün olan en etkili ve verimli iletişim programını ortaya koymaktır. Aşağıda "6 C"
olarak bilinen altı bağlantılı kriter verilmiştir. Bu kriterler iletişimin ne derece entegre olduğunu
gösterir (Keller, 2013:248-250):
1. Kapsama (Coverage) - Kapsama, kullanılan her iletişim seçeneğinin ulaştığı seyirci oranı ve
bu seçenekler arasındaki örtüşme miktarıdır. Başka bir deyişle, farklı iletişim seçenekleri belirlenen
hedef pazara ne kadar ulaşıyor ve aynı veya farklı tüketiciler mi bu pazarı oluşturuyor?
2. Katkı (Contribution) - diğer iletişim araçları olmadığı halde, bir iletişim aracının arzu edilen
tepkiyi yaratma yeteneğidir. İletişim aracı, farkındalık yaratma, imaj yaratma ve satışları teşvik etmede
ne kadar etkilidir?
3. Tutarlılık (Commonality) - Tutarlılık, ortak çağrışımların iletişim seçenekleri arasında ne
derecede güçlendirildiğidir. Yani farklı iletişim araçları aynı anlamı ne ölçüde paylaşmaktadırlar?
4. Tamamlayıcılık (Complementarity) - iletişim araçları uyum içinde kullanıldıkları zaman daha
etkili olurlar. Tamamlayıcılık, iletişim araçlarında farklı çağrışımların ve bağlantıların vurgulanma
derecesi ile ilgilidir. Markalar birkaç çağrışıma sahip olabilirler. Her bir çağrışım farklı iletişim aracı
tarafından sağlanabilir. Örneğin, herhangi bir etkinliğe sponsorluk yapmak markanın güvenini
artırabilir, reklam ise onun performans avantajlarını belirtebilir.
5. Uyumluluk (Conformability) - Uyumluluk, pazarlama iletişimi araçlarının farklı müşteri
grupları için ne derece sağlıklı ve etkili olduğunu belirtmektedir. Bazı müşteriler markanın daha
önceki iletişim araçlarına maruz kalmışken, bazıları ise maruz kalmamış olabilir. Pazarlama
iletişiminin uyumluluğu, onun, tüketicinin iletişim tarihine bakılmaksızın arzulanan etkiyi
yaratmasıdır.
6. Maliyet (Cost) - pazarlamacı daha etkili ve daha verimli iletişim programı için bu kriterlerin
sağlanmasının maliyetini ölçer.
İletişim yöntemlerinden ikisini - reklam ve sponsorluğu ele alan Navarro ve diğ. (2009)
İspanyada yaptıkları araştırmada tutarlılık kriteri kapsamında bütünleşik ve bütünleşik olmayan
pazarlama iletişimi ile müşteri tepkisi arasındaki ilişkiyi incelemişler. Araştırma sonuçları, iletişimin
entegre olduğu durumlarda insanların daha fazla motive olduklarını, şirket tarafından iletilen bilgiye
daha fazla dikkat ettiklerini, tüketiciler tarafından daha olumlu bilgi işleme ile sonuçlandığını ve
iletişim kampanyaya daha olumlu tutum besleyeceklerini ortaya çıkarmışlar.
Kim ve diğ. (2016) reklam ve duyurumun sinerjik etkisini test etmişler. Ve bu iki yöntemin
birlikte kullanımının insanların marka tutumu üzerindeki etkisinin, birtek reklam kullanımındaki
etkiden daha fazla olacağını bulmuşlar.
Mihaela (2015) BPİ`ni, reklam, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, halkla ilişkiler,
çevrimiçi iletişim gibi çeşitli iletişim yöntemleriyle iletilen mesajın tutarlılığını sağlamayı amaçlayan
ve karlı müşteri ilişkileri oluşturmayı ve ürünün / markanın veya şirketin değerini yaratan bir etkinlik
olarak tanımlayarak, etkili bir mesaj tasarlamak ve en uygun iletişim araçlarını seçmenin, bir
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ürün/marka veya şirket için tüketici tercihlerinin oluşturulması ve sürdürülmesinde önemli adımlar
olduğunu savunmuştur.
Seric ve diğ. (2014) konaklama sektöründe, misafirlerin BPİ algısı ile marka imajı, algılanan
kalite ve marka sadakati arasındaki ilişkini test etmişler ve pozitif bir ilişki bulmuşlar.
Mihart (2012), BPİ`ni pazarlama karmasının dört unsuru - ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve
pazarlama iletişimi arasındaki iletişimi sağlayan yollar olduğunu belirterek, BPİ`nin tüketici tepkisine
(response), tüketici tepkisinin ise tüketici davranışlarına etki ettiğini gösteren bir model önermiştir.
Model aynı zamanda, tüketici davranışlarının BPİ`ni şeklillendirdiğini de ortaya koymaktadır. Fakat
model ampirik olarak test edilmemiştir.
Sonuç
Şirketler müşteri ve diğer ilgili taraflarla iletişimde birkaç iletişim aracı kullanmaktadır.
Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış teşvik ve doğrudan pazarlama şirketlerin ürün ve
hizmetlerini hedef kitleye tanıtır, hedef kitleyi bilgilendirir, hedef kitleyi ürünü almaya ikna eder, kısa
bir zaman içinde satışların artırılması için müşterileri teşvik eder, müşterilerle uzun vadeli ve samimi
ilişkilerin kurulmasına ulaşır, müşterilerin öneri ve şikayetleri hakkında şirketin bilgilendirilmesine
hizmet eder, şirketle ilgili tarafların bünyesinde şirket imajının artırılmasını sağlar. Televizyon, radyo,
gazete, dergi, internet gibi medya araçları ise bu iletişimin daha rahat şekilde gerçekleştirilmesinde
kullanılır. Müşteriler ve diğer paydaşlar bu farklı iletişim seçenekleri ve medya aracılığıyla şirket
mesajlarını kabul ederler. Her bir iletişim metodu ve medya aracı belirli bir fonksiyonu yerine
getirmektedirler.
Böyle bir çeşitlilik şirket mesajlarının müşteriler ve diğer paydaşlara farklı ve tutarsız bir
şekilde iletilmesine yol açabilir. Aynı zamanda farklı araç ve medyaların etkili olmayan kullanımı da
şirketlerin amaçları açısından arzu olunmaz bir durumdur. Özellikle sosyal medya ve tüketicilerin
oluşturduğu içerik, işletmelerin arzu ettikleri mesajların ötesinde olan mesajların ortalıkta dolaşma
riskini artırmaktadır. Bu açıdan iletişim araçlarında entegrasyon, bahsedilen sorunların gerçekleşme
olasılığını en aza indirerek, iletişimin arzu edilen bir şekilde ve şirketin çıkarları çerçevesinde
gerçekleştirilmesine hizmet edecektir.
Bu çalışmada literatür incelenmesi yapılarak, iletişim araçları, iletişim araçlarında bütünleşme
ve bütünleşmenin önemi tartışılmıştır. Sonraki araştırmalarda konuyu pratik olarak inceleyerek,
Azerbaycan'da faaliyet gösteren herhangi bir şirket veya şirketler üzerinde, ya da müşteriler üzerinde
bir araştırma yapılması yerinde olacaktır. Özellikle Keller`in önermiş olduğu 6C kapsamında bir
değerlendirme yapılması ve bütünleşik pazarlama iletişimini uygulayan işletmelerle uygulamayanlar
arasında farklılıkların müşteri algısıyla ölçülmesi hem bilimsel olarak, hem de uygulamacılara faydalı
olabilir.
Bundan başka, Kerin ve arkadaşlarının belirttiği ve iletişim kararları alarken göz önünde
bulundurulması gereken "iletişimin hedef kitlesi", "ürün yaşam döngüsünün aşaması", "ürün
karakteri", "alıcı karar sürecinin aşaması" ve "dağıtım kanalı" unsurların işletmeler tarafından ne
düzeyde dikkate alındığı da araştırılmaya değer bir konudur.
Sosyal medya veya tüketicilerin oluşturduğu içeriğin işletmelerin bütünleşik pazarlama iletişimi
üzerindeki etkisinin ne olduğu ve işletmelerin bunu pazarlama iletişimi içerisine nasıl entegre ettikleri
de başka bir araştırma konusu olabilir.
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İSKİT TÜRKLERİNDE KADINLARIN ÖNEMİ
Eren KARAKOÇ*

Öz
Antik Çağ’ın en güçlü kavimlerinden biri olan İskit Türklerinin kadınları, sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik
hayattaki önemleri ile ünlerini bugün dahi “Amazonlar” adı altında sürdürmektedirler. Günümüzde filmlere,
romanlara ve müziklere konu olmuş olan bu efsanevi savaşçı kadınlar, aslında İskit yurtlarında at koşturan antik
Türk kadınlarıydılar. Erkekleri ile birlikte ata binen, çobanlık yapan ve seferden sefere koşan bu cengaver
kadınları gören, başta Grekler olmak üzere diğer milletler, bu kadınlardan etkilenmiş ve yüzyıllarca süregelen
ünlü Amazon efsanelerini vücuda getirmişlerdir. Bu savaşçı kadınlar, siyasi, sosyal ve askeri alanlardaki
üstünlükleri ile dönemin diğer kavimlerindeki kadınların hiçbir zaman sahip olamadığı haklara sahip
olmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Amazonlar, Amazon Savaşçılar, Efsanevi Savaşçılar, İskitler, İskit Türk Kadınları
The Significance Of Women İn The Scythian Turks
Abstract
The women of Scythian Turks with their importance in the social, political, military and economic life, belonged
to one of the most powerful nations of the Ancient Ages, still countinue their name today known as the famous
“Amazons” These legendary warrior women who have been the theme of many films, novels and music of
today, were in fact the Ancient Scythian Turkic women who rode their horses in the Scythian land. Many
nations, especially the Ancient Greeks have been impressed by these heroic women who were riding, herding,
fighting next to their men that they started the famous Amazonian legends that has been ongoing for ages. With
so many advantages in the political, social and military fields, these warrior women had many rights that the
women of their times in other nations never had.
Keywords: Amazons, Amazon Warriors, Legendary Warriors, Scythian, Scythian Turkic Women

1. Giriş
Amazon efsanelerinde yer alan anlatılar, yüzyıllardan beri insanları hayrete
düşürmekte ve hayran bırakmaktadır. Bu anlatılardaki Mitoloji ile iç içe geçmiş tarihlerinde
İskit Türk kadınlarını “Amazonlar” olarak öncelikle Grek, sonrasında ise Roma tarihi
kaynaklarında görürüz. Neredeyse tanrılara eşit güçteki kahraman Herakles’in (Hercules)
maceralarında, Argonotların lideri İason’un Gizemli Altın Post seferinde, Atinalı kral Theseus
ile olan çekişmelerinde, antik dünyanın en büyük efsanevi savaşlarından biri olarak görülen
Troya’nın kuşatmasında ve daha birçok efsanede İskit kadınları olan Amazonlar başrolleri
paylaşırlar. Antik Grekleri ve sonrasında Romalıları bu kadar etkileyen, efsanelerine ve
tarihlerine konu olan bu cengâver kadınlar, aslında İskit diyarında yaşayan ve savaşçı Türk
geleneklerini günlük hayatlarında icra eden hatunlardı. Bu savaşçı kadınlar, siyasi, sosyal ve
askeri alanlardaki üstünlükleri ile dönemin diğer kavimlerindeki kadınların hiçbir zaman
sahip olamadığı haklara sahiptiler.
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Bu kadınların mensubu olduğu atlı-göçebe İskit boylarının Dünya tarihinde iz bıraktığı
dönemler, yaklaşık olarak M.Ö. 8. yüzyıldan M.Ö. 2. yüzyıla kadar olan süreci
kapsamaktadır. Bu dönemde İskitler, atlı göçebe kültürün en savaşçı ve en gelişmiş kavmi
olarak, çeşitli boylar ve yüzlerce bodun halinde doğudaki heybetli Altay Dağları’ndan
batıdaki Tuna Nehri’nin suladığı geniş düzlükler üzerindeki verimli sulak alanlara kadar
hâkimiyetlerini sağlayarak, Avrasya’nın efendileri olmuşlardır. Ancak kimi antik tarihçilere
göre asıl İskitler (Avrupalı İskitler), Karadeniz’in kuzeyinde yer alan Tuna ve Don nehirleri
arasındaki geniş step ve ormanlık alanlarda yaşamışlardır (Sinor, 1990: 97). Yaşadıkları
bölgelerin belli olmasına rağmen, Modern Antik Tarihçiler bu güçlü uygarlık hakkında, aynı
yüzyıllarda yaşayan diğer kavimlere nisbetle kısmen daha az tarihi bilgilere sahip olmuşlardır.
Antik kaynaklar, İskitlerin kıtlık dolayısıyla kendi akrabaları ve Hunların ataları olan HiungNular ile çatışmalarının sonucunda Asya’dan boylar halinde batıya göç ettikleri hakkında bilgi
vermektedir (Grousset, 1989: 19).
Antik Tarih anlatımlarına göre bu güçlü İskit Türk boyları, M.Ö. 7. Yüzyılda doğuda
Altay Dağları’ndan batıda Tuna Nehri’ne kadar olan geniş topraklarda büyük bir imparatorluk
vücuda getirmiştir. Yaklaşık 400 sene boyunca, başta antik Yunanlar ve Persler olmak üzere
çevrelerindeki kavimler ile siyasi, askeri ve sosyal olarak ilişkide bulunan İskit boyları,
zamanla karışıklığa düşmüş ve zayıflama sürecine girmiştir. Batıda ve özellikle Trakya
topraklarında, M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısında Büyük Fatih İskender’in babası olan Makedon
II. Philippos, buradaki İskit boylarını hâkimiyeti altına almıştır. Doğuda ise, yine İskit
boylarından biri olan Sarmatlar, yönetimi ele geçirmeye başlamıştır. Savaşçı Sarmatlar, zırhlı
süvari birlikleri ile Don Nehri’ni geçerek, M.Ö. 4. yüzyılın sonuna kadar, bölge bölge diğer
tüm İskit boyları ile savaşarak hâkimiyetlerini genişletmiş ve batıya doğru ilerlemişlerdir.
Özellikle sonraki Romalı tarihçiler tarafından verilen bilgilere bakılırsa savaşçı göçebe
kültürü ile yoğrulan bu boy, İskitleri de içine katarak, artık sadece Sarmatlar adıyla anılmaya
başlayan bir Türk boyu haline gelmiştir (Grousset, 1989: 10-150).
Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan İskit-Türk boyları, Klasik Dünya ile çok yakın
ilişkilerde bulunmuşlardır. Onların uzun süren bu ilişkileri ile birlikte, Avrasya’nın en ücra
köşelerine kadar Helenistik Kültür ve İskit Türklerinin sahip oldukları gelişmiş ve orijinal
atlı-göçebe kültürü yayılmıştır. İskitlerin gelişmiş formdaki askeri donanımları, at koşum
takımları ve hayvan üslubunda yapılan sanat ürünleri, Tuna bölgesinden doğudaki uzak Çin’e
kadar, bütün göçebe ve yerleşik kavimler arasında yaygınlaşmış ve kullanılmıştır (Belier,
1991: 69).
Rusların, İskit Türkleri hakkında yaptıkları 200 senelik arkeolojik çalışmalarına
rağmen, bu büyük kültürün tarihi hakkında birçok cevaplandırılamamış soru bulunmaktadır.
Makalemizin ana konusu olan İskitlerin savaşçı kadınları hakkında ise daha fazla bilgilere
ulaşılmıştır. Bu bilgiler için temelde üç kaynağa başvurulmuştur. Bunlar, antik Grek ve
Romalı yazarların bıraktıkları kayıtlar, özellikle çömleklerin ve heykellerin önde geldiği
zengin Greko-Roman ikonografisi ve arkeolojik bulgulardır.
2. İskit Kadınları
İskit yurdunu gezip gören Halicarnassoslu tarihçi Herodotos’un eseri, İskit kadınları
hakkında en önemli kaynaklardan birini teşkil eder. Bu esere göre İskitler ve İskitlerin bir
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boyu olan Sarmatlarda kadınlar, çağdaşları olan birçok kavimden farklı olarak yüksek bir
toplumsal statüye sahiplerdi. Grekler bu kadınlara oiorpata, yani erkek öldüren derlerdi
(Anthony, 2007: 16). Herodotos’un bahsettiğine göre amazonların torunları olan Sarmat
kadınları ise, geleneksel kültürlerine bağlı olarak yaşarlardı. At üzerinde erkeklerle veya
yalnız başlarına avlanmaya gider, savaşlara katılır ve erkeklerle aynı giysileri giyerlerdi.
Sarmatlar, İskitlerle aynı dili konuşmalarına rağmen, Amazonların tam olarak bu dili
kavrayamamış olmalarından dolayı farklı bir lehçeyle konuşurlardı. Herodotos’un belirttiğine
göre bu savaşçı kadınlar, geleneklerine göre en az bir erkek düşmanı öldürmeden
evlenemezlerdi. Bu nedenle kimi kadınlar yaşlanana kadar evlenemezlerdi. (Herodotos,
1885/2011: 341,342).
Yunan tarihçi ve coğrafyacı Strabon’un eserinde yer alan ve efsane ile gerçeğin iç içe
geçtiği anlatılara göre bu müthiş kadın savaşçılar, değişik gelenekleri ile erkeklerden ayrı bir
şekilde kendi kadın topluluklarında yaşarlardı. Ana vatanları ise Karadeniz’in güney
kıyılarında uzanan Sinop ile Trabzon arasındaki bölgeydi. Büyük olasılıkla Anadolu’ya doğru
M.Ö. 7. yüzyılda gerçekleşen İskit-Kimmer göçleri ile buralara yerleşen İskit kadınları,
Greklerin onlara taktıkları Amazon isimleri ile anılmaya başlamışlardı. Bu kadınlar,
kendilerini tehdit eden her türlü düşmana karşı cesurca savaşır, savaş alanında ancak çok
tecrübeli ve güçlü savaşçılar tarafından mağlup edilebilirlerdi. Antik kaynakların belirttiğine
göre güçlü gördükleri bazı erkek savaş esirleri ile nüfuslarının devamı için cinsel ilişkiye
girer, sonra bu erkekleri öldürür, sadece çocukları sağ bırakırlardı. Hamile amazondan doğan
erkek çocuklar yurttan uzaklara sürülür, kızlar ise o dönemin meşhur sertliği ile bilinen
Spartalı standardında askeri eğitim görür, müthiş savaşçılar ve at sürücüleri olarak
yetiştirilirlerdi (Strabo, 1961: 11. 503) .
Amazonlar çatışmalarda çok çeşitli silahları kullanırlardı. Antik yazarlara ve
ikonografik kaynaklara göre, kullandıkları en temel silahlar ok ve yaylar, ciritler, mızraklar ve
çift ağızlı büyük savaş baltalarıydı. Savunma silahlarının arasında ise en fazla, Grek
yazarların bahsettikleri yarım ay şeklinde olan Grekçe peltast denen hasır kalkanlar, savaş
kemerleri ve Helenistik tunç miğferleri bulunurdu (Miroshina, 1995: 6). Hippocrates’in
betimlemesine göre Amazonların sağ göğüsleri bulunmazdı. Bunun nedeni ise kendilerinin
yaptıkları sağlam tunç plakaları ısıtarak kız çocuklarının göğüslerine iliştirmeleriydi. Bu
dağlama nedeniyle deriye işleyen bu plakalarla sağ göğüs bir daha büyümez, bu sayede
zamanla tüm güç sağ omuz ve sağ kolda toplanırdı1. Amazonlar, savaş gereci olarak
kullanmalarının yanında, hayatlarının her alanlarında atlarına da çok bağlılardı. Yazılı
kaynaklarda cesur savaşçılar olarak betimlenmelerinin yanında tecrübeli süvariler olarak da
bahis olunurlardı. Atların, amazonların hayatında çok önemli bir rol oynamasını, açıkça en
güçlü ve efsanevi kraliçelerinin adlarında da görürüz: Lisippa, Hippo ve Hippolita. Bu
kraliçelerin isimlerinin hepsi Grekçe at kelimesi ile aynı kökten gelmekteydi (Johns ve
diğerleri, 1997: 70).
Başta Herodotos olmak üzere, antik yazarların savaşçı İskit ve Sarmat kadınları
hakkında yazdıkları uzun bir süre gerçekdışı olarak görülmüş ve tarihi olarak
önemsenmemiştir. Ancak 1960’larda ve 70’lerde Volga ve Ural bölgelerinde, İskit-Sarmat
Kurganlarında yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan arkeolojik bulgular, bu görüşlerde
1

http://classics.mit.edu/Hippocrates/airwatpl.mb.txt=date, 20.08.2014
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radikal değişikliklere neden olmuştur. Bu mezarlarda yer alan kadın iskeletlerinin yanında
bulunan zengin silah, zırh ve koşum takımları, antik kaynakların doğrulanmasını sağlamıştır.
Ele geçen bu müthiş el işçiliğine sahip buluntularla, İskit-Sarmat kadınlarının toplumda çok
önemli bir konumda oldukları da anlaşılmıştır. Kimi tarihçiler tarafından ise bu bölgedeki
boyların bir ana tanrıça kültüne inandığı ve savaşçı kadınlara kutsal bir önem atfettikleri
şeklinde yorumlanmıştır. Bu etkileyici bulgulara göre İskit-Sarmat kadınları, sadece cesur
savaşçılar değil, aynı zamanda birçok ritüel ve dini ayrıcalıkları da ellerinde bulunduran savaş
önderleri olabilmekteydi. Sadece kadın mezarlarında bulunan taşınabilir taş sunaklar, taş
kaşıklar ve süslü hayvan figürinleri, aynı zamanda burada bulunan ritüel objelerle birlikte ele
geçen profesyonel bir savaşçıya ait olması gereken birçok silah çeşitleri (Fialko, 1991: 8, bu
görüşü destekler niteliktedir.
Herodotos ile başlayan ilk yazılı kaynaklarda belirtildiğine göre Amazonlar genellikle
Volga-Ural bölgelerine değil, Azak Denizi bölgesi ve Tanais Nehri (Don Nehri) yakınındaki
Antik Tanais şehrinin bulunduğu bölgelere yerleştirilmiştir. Buradaki Sarmat öncesi İskit
kurganlarında da silahları ile gömülmüş birçok kadın mezarı ortaya çıkarılmıştır. Bu
arkeolojik bulgulara dayanarak birçok tarihçi, Amazonların özellikle Azak Denizi civarında
yaşadığını belirtmektedir. Plutarkhos’a göre Tanais Nehri önceden Amazon Nehri olarak
adlandırılmaktadır. Bunun nedeni ise Amazonların bu nehirde yıkanmaları olarak
belirtilmektedir. Çoğu antik yazarın belirttiğine göre ise bu bölge ilk olarak Sarmatların değil,
İskit Türklerinin hâkimiyeti altında bulunmaktaydı. Amazonların çoğu geleneklerinin İskit
gelenekleri ile aynı olması, bu savaşçı kadınların İskit bölgesinin yerlileri olmalarını da
kanıtlamaktadır. Bu açıklama ile Herodotos’un belirttiği Amazonların efsanevi anayurtları
olan Karadeniz’in Güney kıyılarından Azak Denizi kıyılarına gelmeleri bir şekilde
anlaşılabilir. Fakat kimi tarihçiler, Ural-Volga bölgesindeki bulgulara dayanarak, gerçek
Amazonların sadece Sarmat kadınları olduğunu savunmaktadır (Fialko, 1991: 9,10).
Ancak bu durum, daha yakın bir zamanda, 1991 yılında İskit bölgesinde yapılan geniş
ölçekli kazılarla değişmeye başlamıştır. Ortaya çıkarılan birçok kurganda bulunan kadın
mezarlarının incelenmesi sonucunda, buralarda bulunan arkeolojik bulguların Sarmat
kadınlarının mezarlarında bulunan objelerle büyük benzerlik gösterdiği görülmüştür.
Arkeologlar Tuna ile Don Nehri arasındaki bölgelerde keşfettikleri 112 kadın mezarında silah
buluntularına rastlanmıştır. Bu mezarlarda yapılan antropolojik çalışmalara göre, bu
kadınların yüzde 70’i 16 ile 30 yaşları arasında ölmüş olduğu tespit edilmiştir (Fialko, 1991:
10,11).
Güney Ukrayna’da bulunan Akkerman yakınındaki 16 nolu Kurgan, bu tarzdaki
mezarların en heyecan vericisidir. Burada bulunan savaşçı bir kadın iskeletinin yanında
sayısız adak eşyaları, tunç ve gümüşten yapılmış güzel işçiliğe sahip bilezikler, tunç bir ayna,
kolye, cam boncuklar, kurşun iğ halkaları, içinde yemek kalıntıları bulunan yemek kapları,
sadakla birlikte bulunmuş 20 mahmuzlu tunç ok ucu, iki mızrak başı ve deri üstüne metal
plakaların kaplanması ile yapılan mükemmel bir savaş kemeri bulunmuştur. İncelemeler
sonucunda burada yatan savaşçı kadının kafatasında çeşitli kesikler ve diz kapağına saplanmış
mahmuzlu bir ok ucuna rastlanılmıştır. Bu savaşçı kadının aldığı savaş yaraları ile öldüğü
anlaşılmaktadır (Rolle, 1989: 29).
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Ukrayna’daki Ordzhonikidze yakınındaki 13 nolu kurgandaki ana mezarda ise sol
dizine saplı bir tunç ok başı bulunan bir İskit kadının iskeletlerine rastlanmıştır. Araştırmalar
bu kadının da savaş yaraları dolayısıyla öldüğünü göstermektedir. Bu mezarda bulunan
kadınlara ait objelerin yanında, 16 nolu kurgandaki gibi 7 tunç ok başı ve iki demir mızrak
başı ele geçmiştir. Ancak burada yatan kadın savaşçının yanında bir bebeğe ve 7-10
yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğa ait iskeletler de bulunmuştur. Buradaki
buluntular, savaşçı İskit kadınlarının sadece bakirelerden oluşmadığı, aynı zamanda annelik
yapan kadınların da varlığını göstermesi bakımından önemlidir. Buna ek olarak, antropolojik
incelemelere göre kurganlarda bulunan bu İskit kadınlarının çoğunun yaşlarınıun genç olduğu
anlaşılmaktadır (Terenozhkin ve diğerleri, 1983: 179).
1991’deki Ukrayna kazıları sonucunda elde edilen ayrıntılı bilgilere göre,
kurganlardan çıkartılan silahların kökeni buradaki bozkır ve ormanlık bölgelerdir. 112
kurgandan elde edilen silahlar incelendiğinde çoğunun çeşitli tunç ok uçları, demirden mızrak
ve cirit başlarından oluştuğu görülmüştür. Kılıçlar ise İskit-Sarmat kadınlarının mezarlarında
nadir olarak ele geçmiş, savaş baltaları ise hiç rastlanmamıştır (Fialko, 1991: 12). Savunma
silahları da İskitya’daki Amazon mezarlarında ele geçmesine rağmen gayet nadir olarak
bulunmuştur. Sadece 3 kurganda savaş kemerlerine rastlanmış, birinde ise 7-10 yaşlarındaki
bir kız çocuğuna ait olan mezarda demir bir zırh ve iki mızrak başı ele geçmiştir (Fialko,
1991: 11). Bu buluntulardan yola çıkılarak yapılan yorumlarda, Amazon olarak adlandırılan
savaşçı İskit kadınların, özellikle M.Ö. 5. yüzyıl ve 4. yüzyıllarda İskit ordularında özel
kuvvetler halinde ve hafif kuşamlarla süvari olarak görev yaptıkları belirtilmektedir (Fialko,
1991: 13).
Giysilerine bakıldığında ise, kimi kurganlardaki gömütlerde konik şekilli keçeden
başlıklar ele geçmiştir. Bu başlıklar, antik Grek yazarların eserlerinde bahsedilen ve
çömlekleri boyayan zanaatçıların yaptıkları Amazon resimlerindekilerle birebir uyuşmaktadır
(Davis ve diğerleri, 1995: 87). Bahsedilmesi gereken bir konu da bu giysilerin ele geçtiği
kurganlarda da aynı şekilde silahlar, tunç, gümüş ve altından yapılmış aynalar, bilezikler,
yüzükler, küpeler ve Yunanistan’dan ithal edilmiş çömleklere de rastlanmıştır. Tarihçi
Varvara Illynskaya’nın belirttiğine göre, sıradan İskit kadınlarından farklı olarak Amazon
mezarları, kurganların ortasına, yani merkezine defnedilmiştir. Bu bakımdan bu savaşçı
kadınlar, erkek savaşçılarla eşit olarak görülmüştür (İllynskaya, 1966: 169).
Bazı durumlarda kurganlar, ritüel hendeği ile çevrilmektedir. Bu ritüel hendeklerinden
bazılarında veya kurganın içinden ele geçen amfora parçalarının üstüne işlenen resimlerde, bir
çeşit törenin düzenlendiği görülmektedir. Aynı zamanda bu amforaların yanında çeşitli
hayvanlara ait kemiklere de rastlanılmaktadır. Bunun yanında tüm İskit-Sarmat kadınlarının
mezarlarında, kadın savaşçının yanında, başta at olmak üzere koyun ve sığır kemikleri de
silahlarla birlikte bulunmaktadır. Tüm bu kaynaklar, kurganlarda bir çeşit dinsel ritüel
töreninin düzenlendiğine işaret etmekte, bu törenlerin aynılarına erkek mezarlarında da
rastlanmaktadır (Fialko, 1991: 9).
Yapılan bu kazılar neticesinde ortaya koyulduğu üzere, Tuna’dan Don Nehri’ne kadar
olan tüm bu geniş alanlarda yaşayan savaşçı kadınlar tarafından kullanılan silahların,
giysilerin, ritüel ve günlük eşyaların, kısacası kültürel unsurların tümünün aynı karakteristiğe
sahip olduğu ortaya konmuştur.
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Don Nehri (Antik Tanais), Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan İskit Krallığı’nın en
doğusunda kalan bölgedeydi. Burada bulunan ve özellikle M.Ö. 5. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar
tarihlenen İskit kurganları, Don Nehri’nin yukarı kesimlerindeki Voronezh’den Azak
Denizi’nde döküldüğü yere kadar yaygınlık göstermektedir. Son zamanlara kadar çoğunlukla
güneyde Amazon kurganları bulunmuşken, 1980’lerden itibaren nehrin kuzey bölgelerinde de
özellikle M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllara tarihlenen 24 tane silahları ile gömülmüş savaşçı kadınların
bulunduğu kurganlar ortaya çıkarılmıştır (Kopylov, 1992: 41).
1967 yılında Voronezh’de ise hayli saygın olması gereken bir amazon gömütü
bulunmuştur. 30 nolu kurganda bulunan kadın iskeletinin, yapılan araştırmalarla 40 yaşlarında
olduğu ve zengin bir kuşanımla gömüldüğü ortaya çıkarılmıştır. İskeletin yanında demir bir
mızrak başı, büyük ve zengin işçiliğe sahip bir demir kılıç, tunç ve demirden boynuzlu ok
uçları, tunç ayna, büyük bir Grek amforası, el işi güzel bir kâse, kollarında iki tunç bilezik ve
boynunda ise cam ve altın boncuklarla süslü bir kolyeye rastlanılmıştır (Brashinsky, 1973:
60). Yüksek ihtimalle güçlü ve soylu bir İskit-Türk kadınının mezarı olan bu kurgan,
Karadeniz-İskit boyunun merkezi bölgesine yakın bir yerde bulunmaktadır. Herodotos’un
tarihinde bahsedilen Pers kralı Darius’un kuzey Karadeniz seferi sırasında, İskit kralı
İdanthyrsos’un bahsettiği ataların mezarları da bu bölgelerde olduğu tahmin edilmektedir
(Herodotos, 1885/2011: 346).
Voronezh’de bulunan bu büyük kurganla birlikte, sonraki tarihlerde özellikle bu
bölgeye yakın olan Kolbino ve Ternovoye kasabalarında da birçok kurgan bulunmuş; bu
kurganlardan da zengin silahlar, ritüel ve kadın aletleri ile gömülmüş birçok Amazon mezarı
ortaya çıkarılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu, kurganların büyüklüğü, çevresinde dini
törenlerin yapıldığını gösteren hayvan iskeletleri ve çömlek parçaları, bu kurganları çoğunun
soylu ve genç İskit kadınlarına ait olduğunu ortaya çıkarmıştır (Gulyaev ve diğerleri 1998:
119-129).
Görüldüğü üzere bu bölgelerdeki savaşçı kadınların kurganlarındaki buluntularla,
İskitya’nın diğer bölgelerindeki buluntular da (aynı zamanda Sarmatya’nın da içinde
bulunduğu bölgeler) birbirleri ile kültürel olarak aynılık göstermektedir. Bulgular sonucunda
bu savaşçı kadınların, efsanelerde bahsedilen bütün erkeklere saldıran, sadece kadınlardan
oluşan vahşi Amazonlar olmadıkları, büyük ihtimalle boyların korunmasında, askerlik
hizmetinde ve avlarda erkeklerle birlikte yer alan cengaver ruhlu Türk kadınları oldukları
ortaya çıkmaktadır. Büyük ihtimalle İskit gelenek ve göreneklerinde, kadınları da kapsayan
bir askerlik hizmeti bulunmaktaydı. Genellikle İskit-Türk kadınları ve kızları, erkekler
akınlara, seferlere ve sezonluk sürü çobanlığı için uzaklara gittiğinde bodunların merkezini
korumaktaydı.
Bu kadınlar, özellikle küçük yaştan itibaren İskit geleneğinde askeri eğitim almaya
başlarlar ve en iyi seviyede at binip ok atmayı öğrenirlerdi (Murzin ve diğerleri, 1999: 181).
Sicilyalı Diodorus’un belirttiğine göre İskit kadınları erkekler gibi savaşmayı öğrenirler, onlar
gibi cesur olurlar ve her türlü zihinsel ve fiziki üstünlüğe sahip olurlardı. Aynı zamanda bu
özellikler sadece İskit kadınlarında bulunmaz çevredeki diğer göçebe boyların kadınlarında da
görülürdü (Diodorus Siculus, 1989: 2.44-46).
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Eklenmesi gereken önemli bir nokta da, kurganlarda bulunan kült ve dini sembollere
sahip eşyalar, bu kadınların sadece tecrübeli birer savaşçı olmadıklarını, sosyal, politik ve dini
olarak da önemli bir yere sahip olduklarını gösterir. Belki bir ana tanrıça kültüne tapınılması
bile söz konusu olabilir. Bunu, özellikle M.Ö. 8. yüzyıl sonlarından itibaren başlayan İskitKimmer akınları sonucu, Anadolu’da önem kazanan Efesli Artemis, Afrodit Apartura, Kibele
gibi önemli tanrıça kültlerinde görülebilir. Kimmerlerin peşinden M.Ö. 8. Yüzyılın sonunda
Anadolu’ya gelen İskitlerin savaşçı kadınları, yüksek olasılıkla Terme’de kutsal bir kadın
krallığı kurmuş olabilir. Bu şekilde Greklerle sosyal, askeri ve siyasi olarak ilişkilere giren bu
kadınlar, onların literatürlerinde efsanevi savaşçı Amazonlar olarak yer alabilir.
İskit kadınları, Amazonlar adıyla anılarak Arkaik dönemdeki Grek sanatında da birçok
efsaneyle iç içe geçmiş bir şekilde önemli bir figür olarak görülmüştür. Greklerin en önemli
destanlarından biri olan İliad’da da Amazonlara Antianeirai (erkek gibi dövüşenler)
denilmiştir (Homeros, 1998: 180). İç içe geçmiş bu efsanelere ve antik yazarların eserlerine
göre Amazonlar, verimli ve güçlü Likya’yı bile istila etmiştir. Bunun üzerine buranın kralı
İobates, kıskançlığından ötürü, ünlü Grek kahramanlarından olan Bellerophon’u Amazonlar
tarafından öldürülmesi için onlara karşı göndermiştir. Ancak Bellerophon, Amazonları
bozguna uğratmayı başarmıştır (Homeros, 1998: 186). Diodorus Siculus’a göre ise
Amazonların güçlü kraliçesi Myrina, bugünkü adıyla Libya olarak bilinen ülkeye büyük bir
askeri sefer düzenlemiştir (Diodorus Siculus, 1989: IV. 16). Bu sefer sonucunda oradaki
Atlantianlar denilen halkı bozguna uğratarak, gelişmiş şehirleri Cerne’yi yakıp yıkmıştır. Bu
başarıdan sonra, Atlantianların komşuları savaşçı Gorgonlarla da çatışmaya giren Amazonlar,
o kadar başarılı olamamıştır. Bunun üzerine Myrina, doğuya ilerleyerek Mısır firavunu Horus
ile anlaşma sağlamış, daha doğudaki Suriye, Arabistan ve Kilikya’da bulunan şehirleri ele
geçirmiştir. Daha sonra ünlü Troya kralı Priamos tarafından desteklenen Frigya’yı da ele
geçiren bu güçlü kraliçe, batıya ilerleyerek Ege Denizi’ndeki birçok Grek adasına
hâkimiyetini kabul ettirmiştir. Ancak kuzeybatıda, Trakyalı Mopsus ile birleşen Sipylus
önderliğindeki İskitler, kuzeye ilerleyen Myrina ile savaşa tutuşmuşlar ve Amazonları
bozguna uğratarak kraliçeyi öldürmüşlerdir (Strabo, 1961: 11. 5. 5.-12. 3. 22).
Myrina’dan sonra Amazonların başına geçen Hippolyta hakkında ise, Greklerin en
güçlü kahramanı olan Herakles (Latince Hercules) ile olan teması efsanelerde geçmektedir.
Kral Eurystheus tarafından Amazonların kraliçesi Hippolyta’nın kemerini almakla
görevlendirilen Herakles, Terme’ye geldiğinde kur yaparak Hippolyta’nın kemerini almayı
başarır. Ancak bu savaşçı kadınların gücünden ürkerek, o bile Amazon diyarından kaçar
(Diodorus Siculus 1989: IV. 16). Kimi efsanelere göre ise Herakles’in yoldaşı olan Atinalı
Theseus, Termessos’tan (Terme) dönüşte Hippolyta’nın kardeşi Antiope’yi kaçırır. Sonrasında
Antiope ile aşk yaşamasına rağmen Hippolyta, öc almak maksadıyla Atina’nın yer aldığı
Attika Bölgesi’ne sefer düzenler. Atinalılar ile Amazonların bu savaşları, özellikle Atina’daki
ünlü tapınak Parthenon ve Halicarnassos’daki müzenin üzerindeki rölyeflerde gösterilmiştir.
Bir diğer efsaneye göre Hippolyta’yı bir av sırasında yanlışlıkla öldüren kardeşi
Penthesilea, bu üzüntüsüne rağmen Amazonların sonraki kraliçesi olmuştur. Bu sırada
Grekler, kral Agamemnon önderliğinde Troya’ya bin gemili büyük bir sefer düzenlemişltir.
Bunu haber alan Penthesilea, Anadolu’yu savunmak amacıyla Troya safında yer alarak batıya
doğru yola çıkmıştır. Troya’ya, güçlü prens Hektor’un, Akhilleus tarafından öldürülmesinden
sonra varan Penthesilea, Troyalılara Akhilleus’u öldüreceğinin sözünü vermiştir. Savaş
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sırasında birçok Grek kahramanını öldüren Penthesilea, efsaneye göre o dönemin en büyük
savaşçısı olan Akhilleus’un karşısına da çıkmış, fakat başarılı olamayarak öldürülmüştür.
(Lorre ve diğerleri, 2004: 1-19). Diğer bir efsaneye göre ise amazonlar, Tuna Nehri’nin
Karadeniz’e döküldüğü yerin yakınında olan ve Akhilleus’un küllerinin annesi Thetis
tarafından bir mozoleye konulduğu efsanevi Leuke Adası’na sefere çıkmışlardır. Adaya
ulaştıklarında, Akhilleus’un hayaletinin ortaya çıkmasıyla Amazonların atları ürkmüş ve
sahiplerini sırtlarından atarak üstlerinde tepinmeye başlamıştır. Bu nedenle başarıya
ulaşamayan amazonlar, adadan çekilmek zorunda kalmışlardır (Lorre ve diğerleri, 2004: 20).
Amazonlar hakkındaki bu efsanevi bilgilerin yanında, çeşitli kaynaklarda Büyük
İskender’in zamanında da Anadolu’da bulundukları hakkında bilgi verilmiştir.İskender’in
seferleri sırasında yanında bulunan yazarlardan birkaçı, amazon kraliçesi Thalestris’in bu
büyük fatihin başarılarını duyarak onu ziyaret ettiği ve ondan hamile kaldığını belirtmişlerdir.
Ancak Plutarkhos eserinde, İskender’in yakın arkadaşı ve komutanlarından biri olan Trakya
kralı Lysimakhos’a, sonraki zamanlarda bu olay söylendiğinde, onun güldüğü ve “O zaman
ben nerdeydim ki ?” dediğinden bahsetmiştir. (Plutarch, 1977: 46. 1.).
İlk büyük antik tarihçi Herodotos’un açıklamasına göre ise Grekler, Amazonlarla
Karadeniz’in güneyinde bulunan Thermodon Nehri (Bugünkü Samsun-Ordu arasındaki Terme
Çayı) civarında büyük bir savaşa tutuşmuşlardır. Çekişmeli savaş sonucunda amazonları
yenmeye muvaffak olan Grekler, birçok kadın savaşçıyı esir alarak gemilerine yüklemişlerdir.
Sonrasında denize açıldıkları sırada ayaklanan Amazonlar, bütün Grekleri öldürmüşlerdir.
Ancak denizciliği bilmeyen bu kadın savaşçılar, aniden patlak veren büyük bir fırtına sonrası
Kuzeydeki Azak Denizi kıyılarına sürüklenmişler ve İskit diyarında karaya çıkmışlardır.
Sonrasında Amazonlar, kısa sürede İskitlerle savaşmaya başlamışlardır. Savaştıkları
savaşçıların kadın olduğunu fark eden İskitler, barışçıl ve samimi ilişkiler kurmak amacıyla
aralarından seçtikleri genç ve güçlü erkekleri Amazonlarla görüşmeye yollamışlardır.
Görüşmeler sonucunda erkekleri beğenen Amazonlar, İskit gençleri ile evlenmiş ve bu sayede
Sarmat adı verilen yeni ve güçlü bir boy ortaya çıkarmışlardır (Herodotos, 1885/2011: 339342). Bu efsanelerdeki zaman yanlışlıklarına rağmen, efsanelerin gerçeklerin gölgeleri
oldukları tarihçiler tarafından da bilinmektedir. Amazonlar hakkındaki bilgilerin geniş bir
coğrafyada birbirini doğrular bir nitelikte dile getirilmiş olması da, anlatılardaki kültür
unsurlarının çoğunlukla doğru olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu bilgilere özel bir
önem atfedilmektedir. İskit Türklerindeki kadınların siyasi hayattaki rolünü vurgulayan bu
efsanevi bilgilerin yanında, tarihi olarak gerçekliği kanıtlanmış bilgiler de yer almaktadır.
Herodotos’un verdiği bilgilere göre büyük Pers kralı Kyros, birçok kavmi hâkimiyetine
aldıktan sonra ömrünün son yıllarını İran’ın kuzeydoğusunda oturan bozkır kavimleri ve en
çok da İskitlerle savaşmakla geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu sırada İskitlerin başında ünlü kadın
hükümdar Tomris bulunmaktaydı. Aşağı Oxus bölgesinde güçlü Pers ordusunun karşısına
çıkan İskitlere komuta eden Tomris, savaşta “turan taktiği” ya da “kurt oyunu” adı verilen
bozkır savaş taktiği ustaca uygulamış ve Pers ordusunu mağlup ederek (Durmuş, 1996: 89),
Perslerin Asya’ya yayılmasını engellemiştir.
Pers-İskit Mücadelesi haricindeki efsanelerle iç içe geçmiş olan bu anlatılar, aslında
Grek ve Romalıların, İskit ve sonraki Sarmat kadınlarını bizzat savaş alanlarında görmesi ve
hayal güçlerinin bir sonucudur. İlk tarihçilerden sayılan Herodotos’un Tarih’inde bahsettiği
Amazonların İskit diyarına gidişi ve buralarda İskitlerle karışarak Sarmatların atalarını
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oluşturmaları hikâyesi, büyük ihtimalle İskitler ve Grekler arasında yıllar boyunca
konuşulagelmiş hikâyelere dayanmaktaydı. Amazonların anayurdunun Terme civarına
yerleştirilmesi hakkında ise, bu bölgenin aşırı derecede nemli oluşu ve geniş çaplı arkeolojik
kazıların yapılmaması, bu konuda daha fazla yorum yapılamamasına neden olmaktadır.
3. Sonuç
Antik Çağ’daki İskit-Türk kadınlarının sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik hayatta
sahip oldukları bu öneme, dönemin diğer kavimlerindeki kadınların hiçbirisi maalesef sahip
olamamışlardı. İskitlerle aynı dönemde yaşayan Asurlularda kadınlar, sosyal hayatta son
derece sınırlı haklara haizdi. Yanlarında ailenin erkek fertlerinden biri olmadan evden dışarıya
çıkamamakta, dışarıya çıkanlar ise örtünmek zorunda bırakılmaktaydı. Örtünmeden dışarıya
çıkabilen kadınlar ise erkek arayan kadınlar ve fahişelerden oluşmaktaydı.
Bununla birlikte Asurlu kadınların toplumsal hakları da son derece kısıtlanmıştı. Bir
erkekle iletişime geçmeleri çok katı kurallara tabi tutulmuştu ve verilen cezalar gayet
acımasızdı. Yüksek toplumsal statüye sahip olan saraylı kadınların bile, çok yakın akrabaları
dışında bir erkekle yalnız başlarına konuşmaları kesinlikle yasaktı. Bunun yanında tüm
kadınlar, sosyal, siyasal ve ekonomik alanda erkeklerle karşılaştırılamayacak kadar düşük bir
hayat standardına sahiplerdi (Brooks, 1923: 187-194).
Dönemin diğer önemli bir kavmi olan Antik Yunanlarda da durum pek farklı değildi.
Günümüz demokrasisinin kurucusu, insan hakları ve felsefeyi insan âlemine armağan eden bu
millet, kadınlarına erkeklerle karşılaştırıldığında son derece düşük bir hayat standardı
sunmaktaydı. Demokrasinin sadece erkekler tarafından yaşanabildiği Greklerde, Polis
devletinin tüm yurttaşlık hakları da sadece erkeklerle sınırlıydı. Grek şehirlerinde de kadınlar
çoğunlukla evden dışarı çıkmamakta, tüm işlerini evlerinde görmekteydi (Tannahill, 1992).
Tarihçilerin verdiği bilgilere göre Grek kadının durumu reşit olmayan bir çocukla eşit
statüdeydi. Kadın, evlenmemişse babasının koruması altında, evlenmişse kocasının
gözetiminde, kocası ölmüşse ailede olan diğer erkeklerin sorumluluğundaydı (Sowerby, 2012:
87). Demokrasinin merkezi olan Atina’da kadınlar ne mülk ne de miras sahibi olabiliyordu.
Ancak kadınların toplum hayatında biraz daha iyi bir yere sahip olduğu Sparta’da kadınlar
mülk ve miras sahibi olabiliyordu. Boşanma işlemi ise kadın için çok güçleştirilmişti. Erkek
ise karısını kolayca boşayabiliyordu. Kaynaklara göre üst sınıftan kadınların bile sosyal hayatı
gayet kısıtlıydı. Evin içinde her türlü işi onlar görüyordu. Kadının dışarı çıkmasının gerekli
olduğu durumlarda ise mutlaka yanında bir tanıdık bulundurmak zorundaydı. Ancak bu
durum bile onların saygınlıklarının sorgulanmasına neden olabiliyordu. Dışarı çıkabilen nadir
kadınlar ise aşırı fakir olup çalışmak zorunda kalanlar ile Sami Asurlardaki olduğu gibi
fahişelerden oluşmaktaydı. Diğer önemli bir nokta ise Greklerde kadınların eğitim-öğretim
alma hususunda hiçbir değerleri bulunmamaktaydı (Roberts, 2011: 194).
Antik Çağ’da kadın, bu seviyede kısıtlı bir hayatı yaşarken, İskit Türklerinin kadınları,
toplumda yüksek bir saygı ve statüye sahip olmuşlar ve el üstünde tutulmuşlardır. Buna şahit
olan diğer kavimler ise İskit-Türk kadınlarını, bunca haklara sahip olduğu sürece erkeklerle
birlikte yaşayamayacak kadar farklı bir insan türü, gerçek olamayacak kadar mitik varlıklar
olarak görüp, efsanevi Amazonları yaratmışlardır. Tüm bu durum, Antik Çağlardaki Türk
erkeklerinin kadınlarına ne denli önem verdikleri ve onları sosyal hayatın tüm alanlarında
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kendileriyle eşit görmelerinin sonucudur. Bu gerçekler günümüzde kadın hakları bağlamında
örnek alınacak ve referans gösterilebilecek bir olgu olarak görülmelidir.
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KADINLARIN SERBEST ZAMAN DENEYİMLERİ
Birgül Aydın*
Öz
Bu çalışmanın amacı, serbest zaman kapsamında kadınların deneyimlerini belirlemektir. Bu bağlamda, on kadın
ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden biri
olan betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda kadınların serbest zaman deneyimlerinde
kaçış, yenilik arayışı, sosyalleşme, öğrenme gibi unsurların etkili olduğu belirlenmiştir. Kadınların serbest zaman
deneyimleri ise rahatlama, özgüvenli, mutlu, dinlenme, huzur bulma ve sıkıntı olarak belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: serbest zaman, kadın, deneyim
Abstract
The aim of this study is to determine leisure experiences of women. In this context, face-to-face interviews with
ten women were conducted. In the analysis of research data, descriptive analysis technique, which is one of the
qualitative research methods, was utilized. As a result of analysis, it was determined that factors such as escape,
seeking for innovation, socialization, learning are influential in leisure experiences of women. Womens‟ leisure
experiences are determined as relaxation, self-reliance, happiness, rest, peace and distress.
Keywords: Leisure, women, experience

Giriş
Serbest zamanı değerlendirme bireyler arasında farklılık gösterse de bireyler; yeni şeyler
keşfetme, farklı deneyimler elde edinme, kendini sınama ve geliştirme, yaratıcı olma,
sosyalleşme, dinlenme, rahatlama ve sağlık gibi gerekçelerle serbest zaman etkinliklerine
katılmaktadır. Serbest zaman etkinlikleri sonrasında bireyler farklı çıktılar elde etmektedir.
Serbest zaman deneyimi, serbest zaman aktivitelerine katılan bireylerin aktiviteler sonucunda
elde ettiği çıktıları kapsamaktadır. Serbest zaman etkinlinleri sonrasında edinilen deneyimler;
yaşam doyumu, duygular, algılar ve davranışlar gibi çıktılar oluşturmaktadır. (Mieczowski,
1990; Kılbaş, 2004).
Serbest zamanla ilgili çalışmalar son zamanlarda cinsiyet teorisi kapsamında
gerçekleştirilmektedir (Aitchison, 2000). Son yıllarda, kadın ve serbest zaman alanına olan
ilginin de yoğunlaştığı görülmektedir. Ataerkil sistemin kadınlara yüklediği toplumsal
sorumluluklar kadının serbest zamana katılımını kısıtlamaktadır. Geleneksel roller, çocuk
bakımı, evdeki iş-bölümü ve özellikle ev dışı ücretli bir işte çalışma kadının serbest zaman
etkinliklerine katılımında ciddi bir engel oluşturmaktadır (Green vd., 1990). Diğer taraftan,
serbest zaman etkinliklerinin kendisi de egemen ideolojiye hizmet ederek bu ataerkil değerleri
yeniden üretmekte ve kadını ataerkil sistemin içine çekmektedir (Shaw, 1994).
Kadınların sosyal düzen içindeki rolleri serbest zaman katılımlarını doğrudan ve dolaylı bir
şekilde etkilemektedir. Kadınların serbest zaman deneyimleri içinde bulundukları konum
itibariyle şekillenmektedir. Bu çalışmada kadınların serbest zamanlarında edindikleri
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deneyimlerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışma kadınların toplumsal
düzen içerisindeki rollerinin ötesinde serbest zaman deneyimlerinin anlaşılması açısından
önem taşımaktadır. Kadınlar ve serbest zamanla ilgili çalışmalar incelendiğinde deneyimi
kapsamında ele alınan çalışmaların azlığı göze çarpmaktadır. Çalışmanın bu yönüyle de
alanyazına katkı sunması beklenmektedir.
1. Serbest Zaman Deneyimi
Deneyim, “katılımcılar tarafından hissedilen kişiye özgü zihinsel durum” olarak
tanımlanmaktadır (Otto ve Ritchie, 1996). Deneyimler genel olarak günlük yaşamın keskin
kıyaslamaları olarak görülmektedir (Pine&Gilmore, 1998). Hoch (2002) deneyim kavramını
“bir yaşam tarzı ve olayların gözlemlenmesi” olarak tanımlayarak gerekli bilgi ve beceri
şeklinde ifade etmektedir. Tüketiciler açısından deneyim „‟keyifli, ilgi çekici, unutulmaz
karşılaşmalar„‟ olarak nitelendirilmektedir (Oh vd., 2007).
Deneyim temelli yaklaşımların kurucularından biri olan Clawson ve Knetsch (1966) serbest
zaman deneyiminin çok aşamalı olduğunu öne sürmektedir. Bu kapsamda belirlemiş olduğu
rekreasyon deneyimini; tahminleme, etkinlik yerine varış, etkinlik sırasındaki aktiviteler,
etkinlik yerinden ayrılış ve anımsama olarak sınıflandırmıştır (Aktaran Jensen ve Guthrie,
2005).
Drive ve Tocher (1970) deneyimi rekreasyonel aktivitelere katılımda edinilen zihinsel,
fiziksel ve ruhsal karşılık olarak tanımlamıştır. Driver vd. (1978) rekreasyon deneyimi
kavramını geleneksel aktiviteler ile elde edilen deneyimler ve dört aşamalı rekreasyon
seçenekleri hiyerarşisi geliştirmiştir. Bunlar: aktiviteler, düzenlemeler, deneyimler ve
faydalar. Aktiviteler rekreasyonistlerin mevcut gerçekleridir. Deneyimler, egzersiz, yalnızlık,
günlük rutinden kaçma ve canlı hissetme ve hayatın bir parçası olma şeklinde
örneklendirilebilir. Faydalar ise bireysel ve sosyal açıdan elde edilen faydalar olan fiziksel
sağlık, stresten uzaklaşma ve aile birliği şeklindedir (Driver vd., 1978; Haas vd., 1980).
Serbest zamanda „‟deneyim‟‟ kavramı serbest zaman araştırmacıları tarafından yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak deneyim kavramı yerini „‟aktiviteler‟‟ veya „‟uygulamalara„‟
bırakmıştır (Mannell ve Iso-Ahola, 1987; Tinsley ve Tinsley, 1986; Lee vd., 1994). Vidern ve
Knopf (1989) bireylerin serbest zaman deneyimleri tercihleriyle ilgili çalışmasında bireylerin
aktivitelere katılımı ve belirli düzenlemelerle aktivitelere katılımları arasındaki ilişkiler
açıklanmıştır. Çalışmada deneyimler ve aktiviteler arasında ilişki bulunmuştur.
Araştırmacılar serbest zaman deneyimini çok boyutlu ve ortaya çıkan deneyimleri
sınıflandırılmıştır. Örneğin, Lee vd., (1994) serbest zamanı geçici, dinamik ve serbest zaman
deneyimlerinin karmaşık doğası şeklinde ifade etmektedir. Çoğunlukla serbest zaman,
memnun edici (memnun edici olmayan) eğlenceli, zevkli ve rahatlatıcı deneyimlerin karışımı
olarak görülmektedir.
1.1. Kadınlar ve Serbest Zaman
Kadınlar ve serbest zamanla ilgili çalışmaların 1990‟lı yılların sonunda artış gösterdiği
gözlemlenmektedir (Henderson vd., 2002). Bu çalışmalar, başlangıçta kadınların serbest
zamanı nasıl algıladıklarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda,
kadınların serbest zamanda fırsat eşitsizliğine, serbest zamanda sosyal ilişkiler arama,
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dilimlendirilmiş serbest zaman, evde yapılandırılmamış aktiviteler aracılığıyla serbest zaman
üstünlüğü, serbest zaman elde etme duygusunun olmayışına ilişkin ortak yaklaşımların olduğu
belirlenmiştir (Glyptis ve Chambers, 1982; Gregory, 1982; Henderson ve Rannels, 1985;
Shaw, 1985; Shank, 1986).
Serbest zamanda cinsiyet farklılığı üzerindeki çalışmalar kadınların ve erkeklerin her ikisinin
serbest zaman deneyimlerinin anlaşılması için ortaya konulmuştur (Shaw, 1994). Henderson
ve Hickerson (2007) kadınlar ve serbest zaman çalışmalarının içerik ve epistemoloji açısından
genişlemeye devam ettiğini belirtmektedir. Serbest zaman çalışmalarında çoğu cinsiyet
çalışmalarının feminist teori yaklaşımıyla gerçekleştirildiği görülmektedir. Feminizm, politik
ve kişisel ideolojilerin her ikisinde karmaşık kollektif kimliği temsil ettiği önemli bir derecede
farklılaşmakta ve dinamik bir yapıya sahiptir (Zucker ve Bay-Cheng, 2010). Feminizmin
farklı bakış açıları olmasına ragmen çoğu feminist, kadının ataerkil toplumdaki dezavantajları,
günlük yaşamın politik doğası ve sosyal adaletsizlikteki günlük deneyimleri hakkındaki
bilinci paylaşmaktadır (Rupp ve Taylor, 1999).
Feminist araştırmacılar çalışmalarına kadınlar hakkında verilen kararlar, cinsiyet
vatandaşlığına dair inançlar ve cinsiyet temelli yaşamlarını kullanarak aktivist bir yaklaşım
kazandırmışlardır. Böylece, feminist araştırmacılar sosyal değişim, kadınları güçlendirmek
için yollar aramaya, davranışları ve tutumları değiştirerek cinsiyet eşitliğini sağlamada ayrıca
sosyal, ekonomik ve politik uygulamaları tartışmaktadır (Freysinger vd., 2013: 63).
Kadınlık ve erkekliğin yapılandığı değişen toplumsal ve kültürel alanlarda, kadının
toplumdaki ikincil konumuna karşı direnme kazanabileceği alanlardan birisinin de serbest
zaman etkinlikleri olabileceği görüşü gittikçe kabul görmektedir (Henderson vd., 1995;
Green, 1998; Shaw, 2005). Serbest zamanın, kadının yaşamında olumsuz ve baskılayıcı bir
yapı oluşturduğunu savunan sınırlandırıcı yaklaşım (Deem, 1982; Smith, 1987; Shelton,
1992) yerini, 1990‟lardan itibaren; serbest zaman etkinliklerinin, kadının geleneksel kadınlık
kalıp yargılarına karşı bir direnme gücü kazandıran alanlar haline gelebileceği inancına
bırakmıştır (Green, 1998: 175).
Kadın ve serbest zaman üzerine yapılan araştırmalarda, Shaw (1994) üç geleneksel yaklaşımı
özetlemiştir: (1) serbest zamanı kısıtlayan bakım etiği (Gilligan, 1982); (2) serbest zaman
etkinliklerinde kadınsı stereotipleri yansıtan ve çoğaltan katılım farklılıkları; (3) kadının
seçimi, kontrolü ve kendi kaderini tayin hakkını kullanabileceği ve kadınların geleneksel
toplumsal cinsiyet rollerine direniş potansiyeli taşıyan bir yer olarak serbest zaman
şeklindedir.
Henderson ve Allen (1991) "kadınların serbest zamandaki olasılıklar ve kısıtlamalar sunan
bakım etiğini" incelemek için araştırma gerçekleştirmiştir. Gilligan'ın (1982) çalışmalarından
sonra bakım etiğini "ilişkinin bir aktivitesi, ihtiyacı görme ve bunlara cevap verme, kimsenin
yalnız kalmaması için bağlantı ağını sürdürerek dünyaya bakma" olarak tanımlamıştır.
Autry (2001) açık alan deneyimsel aktivitelerinin kadınlar üzerindeki etkilerini incelemiştir.
Araştırma sonucunda aktivitelerin takım çalışması girişimi ve kişisel değerin tanınması
aracılığıyla memnuniyeti sağladığı belirlenmiştir. Little (2002) kadınların serbest zaman
memnuniyetiyle ilgili çalışma gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda kadınların açık alan
aktivitelerine katılımı incelenmiştir. Kadınların sınırlamaları korku, kendinden şüphe etme,
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suçlu hissetme, olumlu çıktıları gibi deneyimlerini ortaya çıkarmıştır. Araştırma sonucunda
kadınların serbest zaman tercihlerinde desteğe ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir.
Gibson vd. (2003) emeklilikten sonra kadınların yaşamlarıyla ilgili araştırma
gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda kadınların serbest zamanı açık bir şekilde „‟aktivite‟‟
olarak nitelendirdiği belirlenmiştir. Özgürlük, başkalarıyla arkadaşlık kurma ve dinsel ruhani
zenginleşme yaşlı kadınların serbest zaman yaklaşımları olarak ortaya çıkmıştır.
2. Yöntem
Araştırmada, elde dilen bulguların derinlemesine inceleme potansiyeline sahip olması ve
genellikle arka planda kalan sebepleri sunması sebebi ile “nitel araştırma deseni” tercih
edilmiştir. Araştırma durum tespitine yönelik olup; kadınların serbest zaman deneyimlerini
incelemeye yönelik betimleyici bir çalışmadır.
Araştırma, kolayda örneklem alma tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda, 10 kişiyle yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada, bireysel görüşme (mülakat) tekniğinin etkili olabileceği
düşüncesiyle ve araştırmanın amacına uygun verileri toplamak amacıylav yarı-yapılandırılmış
soruların yer aldığı görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu, kadınların serbest zaman
deneyimleriyle ilişkili soruların yer aldığı toplam 10 sorudan oluşmaktadır. Görüşme
formunda yer alan sorular araştırma yapılan konu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için
açık uçlu bir şekilde hazırlanmıştır. Veri derleme aracı Manfredo, Driver ve Tarrant (1996),
Stebbins (2004) ve Barnett‟in (2005) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
Veri toplama, 07.11.2016 ve 15.11.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler kayıt
altına alınırken katılımcıların izni alınarak ses kaydı tekniği uygulanmıştır. Araştırma
kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda görüşme esnasında ses kaydı altına alınan veriler
incelenerek analiz yapılmıştır. Elde edilen veriler derinlemesine incelenerek yorumlanmıştır.
Veriler, araştırma amaçları doğrultusunda alt başlıklar halinde biraraya getirilerek
incelenmiştir. Verilerin analizinde, nitel araştırma tekniklerinden biri olan betimsel analiz
tekniği kullanılmıştır.
3. Bulgular
3.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri’ne İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamında 10 kadın ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmenin yapıldığı
kişilerin altısı 16-25 ve dördü 26-44 yaş grupları arasında yer almaktadır. Katılımcıların
eğitim durumları; bir kişi ilköğretim, üç kişi lise ve altı kişinin ise üniversite olduğu
belirlenmiştir. Araştırma kapsamında görüşülen kişilerin serbest zaman aktivitelerine katılım
durumları incelendiğinde; dört kişinin her gün ve altı kişinin ise haftsaonları katıldığı
belirlenmiştir. Katılımcıların beşi aileyle, dördü arkadaşlarıyla ve bir kişi yalnız başına serbest
zaman aktivitelerine katılım gösterdiği saptanmıştır.
3.2. Katılımcıların Serbest Zaman Deneyimleri’ne İlişkin Bulgular
Katılımcılar ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde elde edilen bulgular araştırma soruları
bağlamında kategorize edilmiştir. Katılımcılar serbest zamanı; dinlenme, boş zaman, mecburi
görevler dışında arta kalan zaman ve aktivite olarak algıladığı belirlenmiştir. Bu kapsamda
katılımcılardan G3‟ün serbest zaman kavramı ile ilgili görüşleri aşağıdaki gibidir:
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(…) Serbest zaman bana tembelliği çağrıştırıyor. Mecburiyetimin
olmadığı, boş zamanlarımda rahat hareket ettiğim zamanı. Bir ödevimin
veya çalışmamın olmadığı zaman aklıma geliyor. Daha fazla sosyal
aktivitelere vakit ayırdığım zaman. Sinema, kitap okumak, müzik
dinlemek gibi aktviteleri gerçekleştirdiğim vakitleri anlamına geliyor.(…)
Katılımcıların serbest zamanda gerçekleştirdikleri aktiviteler genellikle seyahat etmek, kitap
okumak, film izlemek, alışveriş yapmak, sinemaya gitmek, aileyle vakit geçirmek olarak
belirlenmiştir. Kadınların serbest zaman aktivitelerine katılım nedenlerine ilişkin görüşleri
değerlendirildiğinde sosyalleşmek, kaçış, yeni şeyler öğrenmek, huzur bulmak, rahatlamak
gibi unsurlar serbest zaman aktivitelerine katılım nedenleri olarak belirlenmiştir. Bu
kapsamda katılımcılardan G5‟in serbest zaman katılım nedenleriyle ilgili görüşleri şöyledir:
(…)Huzurlu olabilmek ve motivasyonumu yükseltmek için, kendime vakit
ayırmak, rahatlamak ve sosyalleşmek için katılırım. Farklı şeyler görmek
hoşuma gidiyor. Kendi hayatım kötü olunca kafamı dağıtıyorum. İnsanın
ruhunun buna ihtiyacı var. Hayat zorlu bi süreç ve buna ihtiyacımız
var.(…)
Katılımcıların serbest zamana katılımını etkileyen unsurlar incelendiğinde ise maddi unsurlar,
yenilik arayışı, sosyal çevre, aile, iklim, toplumsal ortam ve yoğun çalışma koşullarından
kaynaklı zaman kısıtlılığı gibi unsurların etkili olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda
katılımcılardan G7‟nin görüşleri şöyledir:
(…) Çalışma koşullarından dolayı çok zamanım olmuyor. Kısıtlı bir
zamanda bişeyler yapmaya çalışıyorum. Tatil yapsam zaman kısıtlı kısa
süreli oluyor genelde İklim de serbest zaman katılımımı etkiyebiliyor.
Soğuk havalarda dışarı çıkamıyorum. Bu nedenle serbest zamanımı soğuk
havalarda evde geçiriyorum. Maddiyat engel olabliyor. Boş zamanlarımda
kimlerle katılacağımda etkileyebiliyor bazen. Serbest zamanlarımı daha
çok değişiklik, hareketlilik farklılık, monotonluktan çıkmak gibi unsurlar
etkiliyor (...)
Katılımcıların serbest zamandan beklentileri incelendiğinde katılımcıların mutlu olmak,
yenilenmek, özgüven kazanmak, rahatlamak gibi beklentilerinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
katılımcılar serbest zamanlarını özgür bir şekilde değerlendirip değerlendirmediği konusunda
farklı görüşler ortaya çıkmıştır. G8‟in bu kapsamda görüşleri şöyledir:
(…) Hayır, değerlendiremiyorum. Maddi sorunlar, yoğun çalışma hayatı
ve aile etkiliyor. Bağımsız yaşayamıyorum. Özgür değilim. Kadın olmaktan
kaynaklı bize biçilen roller var. Bunun dışına istesemde çıkamıyorum . Bu
nedenle özgür bir şekilde serbest zamanımı değerlendiremiyorum (…)
Kadınların serbest zaman sonrasında, rahatlamış, özgüvenli, mutlu, dinlenmiş, huzur bulmuş
ve sıkıntılı oldukları belirlenmiştir. Katılımcılardan G1‟in serbest zaman sonrasında neler
hissettiğiyle ilgili görüşleri şöyledir:
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(…) Tatmin olmuş hissediyorum. Bazen de sıkıntılı hissediyorum serbest
zamanı istediğim gibi değerlendirmeyince. Serbest zamanımı iyi
değerlendiremiyorum. İnternet vaktimi çok alıyor. Boş vaktimi gereksiz
değerlendiriyorum bazen (…)
Katılımcıların serbest zaman sonrasında yeni şeyler öğrenip öğrenmediği konusunda görüşleri
değerlendirildiğinde katılımcıların çoğunlukla yeni şeyler öğrendiği belirlenmiştir. Bazılarının
ise yeni şeyler öğrenmedikleri belirlenmiştir. Katılımcılardan G4‟ün bu konudaki görüşleri
aşağıdaki gibidir:
(…) Başka bir yer gördüğümde farklı şeyler keşfediyorum. Daha önce hiç
gitmediğim yere gitmek, farklı bir yer görmek deneyim kazandırıyor. Kitap
okurken de yeni şeyler öğreniyorum. Mutlaka birşey çıkıyor. İç huzura
ulaşıyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi keşfediyorum. Konuştuğum
ve tanıştığım her insanda farklı şeyler öğreniyorum. Kültürel anlamda
gelişiyorum. Farklı insanların hayatıma değdiğini düşünüyorum. Farklı
insanlar karşılaştığımda yeni deneyimler elde ediyorum (…)
4. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışma, bir durum tespiti olup kadınların serbest zaman deneyimlerini anlamaya yönelik
betimleyici bir araştırmadır. Araştırmanın amacı kapsamında veriler alt başlıklar halinde bir
araya getirilerek incelenmiştir. Araştırmada katılımcıların serbest zamanı, boş zaman,
mecburiyetin olmadığı zaman, tembellik, aktivite olarak algıladıkları belirlenmiştir. Burdan
yola çıkılarak katılımcıların serbest zamanın ne olduğu konusuda ortak bir tutum
sergiledikleri sonucuna ulaşılabilir. Katılımcıların serbest zamanda gerçekleştirdikleri
aktiviteler genellikle seyahat etmek, kitap okumak, film izlemek, alışveriş yapmak, sinemaya
gitmek, aileyle vakit geçirmek olarak belirlenmiştir.
Kadınların serbest zaman aktivitlerine katılıma nedenleri sosyalleşmek, yeni şeyler
öğrenmek, rutinden kaçmak, huzur bulmak ve rahatlamak gibi olarak belirlenmiştir.
Kadınların serbest zaman aktivitelerine katılımlarını etkileyen unsurlar alanyazına benzer
sonuçlar ortaya çıkmıştır. Manfredo vd.‟nin (1996) rekreasyon deneyimi çalışmasında
belirtilen sosyalleşme ve öğrenme bu çalışmada da bir benzer sonuç ortaya koymuştur. Bu
çalışmada belirlenmiş olan rutinden kaçmak Oh vd. (2007) çalışmasındaki kaçış ile benzer
sonuç ortaya koymuştur.
Katılımcıların serbest zaman katılımını etkileyen unsurların; maddi unsurlar, yenilik arayışı,
sosyal çevre, aile, iklim, toplumsal ortam ve yoğun çalışma koşullarından kaynaklı zaman
kısıtlılığı gibi olduğu belirlenmiştir. Burdan hareketle araştırma bulgularının Gilligan'ın
(1982) ve Henderson ve Allen (1991) çalışmalarına benzer sonuçlar ortaya koymaktadır.
Kadınların bireysel aktiviteler yerine sosyal aktivitelerin içinde yer alan gönüllü toplum
hizmeti gibi etkinlikleri seçme eğilimindedir (Belenky vd.,1986). Burdan yola çıkılarak
kadınların toplumsal düzendeki rollerinin serbest zaman katılımlarını da etkilediği sonucuna
ulaşılabilir.
Katılımcıların serbest zamandan beklentileri mutlu olmak, yenilenmek, özgüven kazanmak ve
rahatlamak olarak belirlenmiştir. Katılımcıların serbest zamanlarını özgür bir şekilde
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değerlendirip değerlendirmediği konusunda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Katılımcıların bir
bölümü serbest zamanı özgür bir şekilde değerlendirdiğini, bir kısmı ise değerlendiremediğini
belirtmiştir. Burdan yola çıkılarak kadınların serbest zamanları özgür bir şekilde
değerlendirmeleri konsundaki farklı görüşlerin nedeni; toplumsal düzendeki rolleri, maddi
unsurlar, aile yapısı, ekonomik nedenler olarak sıralanabilir.
Kadınların serbest zamanları sonrasında edindikleri deneyimler; rahatlama, özgüven, mutlu
olma, dinlenme, huzur bulma ve sıkıntı olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlardan keyifli hissetme
ve
memnun olma Stebbins‟in (2004) çalışmasına benzer sonuç ortaya koymuştur.
Sonuçlardan sıkıntı ise Barnett (2005) çalışmasındaki sıkıntı duyma ile benzer sonuç ortaya
koymuştur.
Sonuç olarak kadınların serbest zaman deneyimlerini etkileyen pek çok unsurun olduğu
belirlenmiştir. Cinsiyet önyargıları, maddi unsurlar, aile, sosyal çevre gibi etkenler kadınların
serbest zaman katılımını etkileyen temel unsurlardır. Kadınların daha aktif ve özgür bir
şekilde serbest zaman aktivitelerine katılımlarının sağlanması için kadınlara yönelik
aktivitelerin artırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma kadınların serbest
deneyimlerini betimlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlerideki çalışmalarda cinsiyet
farklılıklarının (kadın/erkek) serbest zaman deneyimi incelenebilir. Bu çalışmada elde edilen
sonuçlar nicel yöntemlerle desteklenerek araştırma gerçekleştirilebilir.
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A RESEACH ON ISLAMIC AIRLINE IN TERMS OF COMPETITIVE STRATEGIES
AND BUSINESS MODEL
Kasim Kiracı

Temel Caner Ustaömer

Abstract
Air transportation market is one of the fastest growing industries thanks to economic deregulation. This situation
leads to intense competition among airlines. Airlines started to apply various competitive strategies to succeed in
competitive environment and to increase their market shares. This study focuses on Islamic airline business
model practice, which is not mentioned in the literature before. In this context, Rayani Air‟s competitive strategy
and business model practice were analyzed and according to Porter‟s competitive strategies and airline business
models, its position was determined. In addition to that, it is anticipated that „‟Islamic airline‟‟ practices in
aviation industry will become widespread and more airlines will apply focus strategies. At the same time,
airlines with Islamic business model practices will focus on a new passenger mass which is in increase trend in
terms of population and income.
Keywords: Islamic Airlines, business model, competitive strategies
JEL classification: L2, L5, L9
Özet
Havayolu taşımacılığı, piyasanın deregule edilmesi ve daha liberal bir hal alması sonucu en hızlı büyüyen
sektörlerden biri konumuna gelmiştir. Bu durum havayolu şirketleri arasında yoğun bir rekabet ortamının
meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. Havayolu şirketleri artan rekabet ortamından başarılı çıkmak ve pazar
paylarını arttırmak amacıyla çeşitli rekabet stratejileri uygulamaya başlamışlardır. Bu çalışmada literatürde daha
önce değinilmemiş bir iş modeli uygulaması olan İslami havayolu üzerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda İslami
havayolu uygulamasının ilk örneği konumundaki Rayani Air‟in rekabet stratejisi ve iş modeli uygulaması
incelenmiş, Porter‟in rekabet stratejileri ve havayolu iş modelleri açısından konumu belirlenmiştir. Buna ek
olarak diğer hizmet sektörlerinde görülen İslami uygulamalardan hareketle, havacılık sektöründe de “İslami
havayolu” uygulamalarının yaygınlık kazanacağı ve bu sayede havayolu şirketlerinin piyasaya daha yoğun bir
şekilde odaklanacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda havayolu şirketlerinin İslami iş modeli uygulamalarıyla
nüfus ve gelir bakımından yükseliş trendinde olan yeni yolcu kitlesi üzerine odaklanacakları beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İslam Havayolları, iş modeli, rekabet stratejiler
JEL sınıflandırması: L2, L5, L9

INTRODUCTION
Deregulation and liberalization of aviation industry lead to intense competition among
airlines. Airlines have developed various strategies and business models to reach to more
customers and to satisfy their needs. The main reason for new competitive strategies and
business models is that existing strategies are inadequate in providing competitive advantage.



Res. Asst. Anadolu University Faculty of Aeronautics and Astronautics, kiraci.kasim@gmail.com, Iki Eylul
Campus, 26470 Eskisehir


Res. Asst. Anadolu University Faculty of Aeronautics and Astronautics, temelcanerustaomer@anadolu.edu.tr,
Iki Eylul Campus, 26470 Eskisehir

542

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

New business models, which provide competitive advantage and appeal to various customer
masses have emerged to eliminate this deficiency.
This study focuses on Rayani Air, which is an Islamic airline company. Rayani Air targets a
customer mass, which prioritize religious values and Islamic practices. Although airline does
not discriminate between passengers, its company practices indicate that the airline targets
faithful Muslim customers. At this stage, there are two critical questions. Firstly, Islamic
business practices which can be observed in halal food sector, Islamic finance sector, Islamic
fashion sector, Islamic pharmaceuticals and cosmetics sector will be successful for Rayani Air
or not. Secondly, depending on Muslim customers‟ population and income increases, the
number of airlines, which apply Islamic airline business model, will increase or not. This
study determines the position of Islamic airline practice among business models and to bring
„‟Islamic airline‟‟ concept to the literature. Thanks to this, new studies on Islamic airline
practices and strategies will come to light. Literature, airline competitive strategies, and
airline business models, Islamic business models in other industries and Rayani Air‟s
competitive strategy and business model follow this section.
LITERATURE
The business model of a firm is deal with its strategy in long term. Therefore, the business
model of firms is closely related to their aims. There are many studies, which deal with
business model in different ways in the literature. In addition to studies which deal with
development of business model (Bekmezci, 2013; Zott et al, 2010; Chesbrough, 2010; Demil
et al, 2010, Gambardella et al, 2010; Zot et al, 2011); there are also studies researching
business model design and the effect of it on the change (Dubosson-Torbay et al, 2002, Yıldız
et al, 2015).
Business model topics are studied extensively in the aviation management. These studies
focus on differences between business models, comparative analyses of business models and
their advantages and disadvantages. Francis et al, (2006) examined different low cost airlines
and focused on factors affecting airlines‟ expansion. Dobruszkes (2006) studied on low cost
airlines‟ network topology and established low cost leadership business model‟s network
topology and necessary actions. Gilen and Gados (2008), established differences between
network airlines and low cost airlines and then focused on airlines within airlines. Hunter
(2006) examined low cost airlines‟ business models and the relationship between business
model and employees. Klophaus et al, (2012) analyzed low cost airlines‟ business models and
established that they are evolving into hybrid business model. Lawton and Solomko (2005)
established reasons why low cost airlines develop in Asian region. Lohmann and Koo (2013)
analyzed low cost and full service business models comparatively and established that
selected airlines are close to which business model. Lu (2009) examined the effect of some
airline costs (such as noise related charges and taxes, environmental charges) on airlines
employing different business models. Mason et al, (2008) categorized airline business models
by Product and Organizational Architecture (POA) approach and analyzed airlines
comparatively. Morell (2005) analyzed airlines within airlines business model in the
perspective of network and low cost airlines comparatively. O‟connell et al, (2005) examined
perception gap between low cost and full service airlines from the perspective of passengers.
Tasci and Yalcinkaya (2015) evaluated airline within airline business model from the
perspective of different airlines. Trethway (2004) evaluated full service and low cost business
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models and predicted market change in terms of different business models. Wensveen and
Leick (2009) focused on long-haul low cost model as a new business model.
Airline Competitive Strategies
Competitive Strategy identifies the industry as the basic unit of analysis, and the product
(incorporating the idea of service) as the basic unit of business (Porter, 1997:12). The bases
on which a firm may seek to achieve a lasting position in its environment are known as
generic strategies. Michael Porter states three main ways of organizations may achieve
sustainable competitive advantage. These are; cost leadership strategy, differentiation
strategy, and focus strategy (Porter, 1980:35; Tanwar, 2013:11-13).
Cost Leadership Strategy: Cost leadership, the most commonly adopted strategy, involves the
ruthless pursuit of economy and efficiency in all business operations with the aim of
providing the product or service to the buyer at the lowest possible price (Porter, 1997:16).
The challenge of this strategy is to earn a suitable profit for the company. This strategy
involves the firm obtaining market share by appealing to price-sensitive customers. This is
achieved by having the lowest prices in the target market. There are three ways to achieve
this. Achieving a high asset turnover is the first approach. In service industries, this may mean
for example an airline that turns around flights very fast. Achieving low direct and indirect
operating costs is the second dimension. This is achieved by offering basic no-frills products,
offering high volumes of standardized products and limiting customization and
personalization of service. The third dimension is control over the supply chain to ensure low
costs. Squeezing suppliers on price, bulk buying to enjoy quantity discounts and instituting
competitive bidding for contracts could achieve this (Josiah, 2015:2). Cost leadership has
been more prevalent and effective in stable environments (Baack et al, 2008:128).
Differentiation Strategy: According to Porter (1980:37-38), differentiation is a viable strategy
for earning above-average returns in an industry because it creates a defensible position for
coping with the five competitive forces, albeit in a different way than cost leadership.
Differentiation strategy is achievable by different criteria; signal or use. Signal criteria can
include brand image, price and packaging quality. The price of a product or service for a firm
that decides to compete through a differentiation strategy should be higher than that of its
competitors. Price shows that the product or service is differentiated by whatever means. Use
criteria include product or service features and quality, customer service, breadth of product
line, delivery time, technology used and effective distribution system. Characteristics of firms
employing a differentiation strategy include being strong on product, marketing and service
engineering, research and development, creative instinct, quality, and cooperation with
distribution channels (Brenes, 2014:848).
Focus Strategy: Focusing on a particular buyer group, segment of the product line, or
geographic market; focus may take many forms. The focus strategy is built around serving a
particular target very well, and each functional policy is developed with this in mind (Porter,
1980:38). By focusing marketing efforts on narrow market segments and tailoring marketing
mix to these specialized markets, a firm can better meet the needs of that target market. This
strategy is most suitable for relatively small firms but can be used by any firm. The focus
strategy has two variants (Tanwar, 2013:15):
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In cost focus, a firm seeks a cost advantage in its target segment.



In differentiation focus, a firm seeks differentiation in its target segment.

Airline Business Model
Airlines perform various business models to obtain competitive advantage. By doing so,
airlines position themselves as Porter‟s competitive strategies and try to choose best fit
business model for their markets. Today, business models of airlines get more complicated
and airlines have developed new business models, which satisfy various demands and needs
of customers (Graf, 2005:316). In the airline industry there are four broad categories of
business models: Full-service carriers (FSC), low-cost carriers (LCC), regional, and charter
(Doganis,2002:151).
Full Service Network Carriers (FSNC): “Full service network carrier” is an airline that
engage in providing a wide range of onboard and pre-flight services, containing connecting
flights, and different service classes (Vidovic, 2013:70). Some of the FSNCs‟ characteristics
are (Sorensen, 2005:120):








Generally higher service levels, pre-flight, in flight and post-flight
Heterogeneous fleet
Slower turnaround times
Hub-and-spoke system
Primary airports
Lower seat density
More emphasis on intermediaries such as travel agents

Low Cost Carriers (LCC): For low cost carriers, cost reduction is important to implement a
price leadership strategy on the markets they serve (Vidovic, 2013:72). Some of the LCCs‟
characteristics are (Bitzan and Peoples, 2016:27):








LCCs operate a point-to-point network, allowing the carrier to realize savings in
maintenance, ground crew and other airport expenses.
LCCs operate a uniform airline fleet, allowing the carrier to realize savings in
maintenance, buying parts, and in training costs.
LCCs serve smaller, secondary airports, where airport charges are lower and where
there is less congestion, allowing faster turnaround of planes.
LCCs provide no-frills service including unreserved seating, no free baggage, no free
food/beverages.
LCCs have more seats per plane, allowing the carrier to carry more passengers on a
given flight.
LCCs have simplified yield management, with fewer classes of passengers.
LCCs employ fewer employees per aircraft.

Regional Airlines: Regional airlines operate short-and medium-haul scheduled service,
connecting smaller cities with larger cities. In the United States, most of regional airlines
operate under outsource agreements with one or more full service carriers. A regional airline
operates flights on behalf of one or more full service carriers, which ticket these flights
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(Sarilgan, 2011:70). Moreover, the regional airline uses the full service carrier‟s code and
shares its brand. Particularly, the regional airline‟s flight attendants wear the uniforms of the
full service carrier; the regional airline‟s planes are painted in the full service carrier‟s livery;
passengers of the regional airline earn the full service carrier‟s frequent flyer points; and the
regional airline uses the trademarks, logos and even the name of the full service carrier. To
speed up passenger connections between the regional airline and the full service carrier, the
schedules of two are coordinated. Luggage and check-in handling are also coordinated thus;
passengers need only to check in their baggage once, at the start of their journey (Gillen et al,
2015:94).
Charter Airlines: Charter airlines differ from scheduled airlines in that they are booked
through a third party provider such as a travel agency. However, the possibility of obtaining
very cheap flights from low cost airlines will tempt more and more people to arrange surface
transfers and find their own accommodation. Because of this, charter airlines have converted
some of their charter flights into scheduled services. Most charter airlines now form part of
vertically integrated operations including a travel agency chain, tour operator, airline and
hotels (Lobbenberg, 1995:70). Some of the key characteristics of charter airlines are as
(Williams, 2001:279):








Extensive outsourcing
High density seating
Pre-bookable seats
Point to point traffic only
Secondary airports
Single class cabin
24 h operation

Hybrid Airlines: It is observed that different market strategies have been implemented among
the group of airlines classified as low cost airlines. However, it is difficult to make a
comprehensive assessment of the characteristics of hybrid airlines (Klophaus et al, 2012:54).
Hybrid airlines has its own business models that are different from low cost and full service
carriers business strategies. Jetlue is defined as a hybrid airline because it uses airport hubs
and also provides point-to-point system (Jean and Lohmann, 2016:77). Hybrid airline model
is a combination of the savings methodology of costs that are practiced by low cost airlines
with the services, route structure and flexibility of full service carriers. These airlines
particularly operate on short-haul routes lasting three hours at minimum. Unlike the low cost
airline basic model, the aircraft offer more leg space; two passenger classes are offered at
extra charge; the seats are covered in leather; entertainment offer is larger; food and beverages
are available at extra charge as well as Wi-Fi and frequent flyer program. Moreover, some
hybrid airlines have signed contracts with large airlines. Therefore, they expand their flight
network and serve to the large airlines as a good way for transferring passengers (Vidovic,
2013:78).
Airlines within Airlines: This business model was introduced at the beginning of the 1990s in
order to gain competitive advantage from full service carriers in response to low-cost airlines'
rapid penetration into the market (Lin, 2012:637). Airlines within airlines business model
usually means that full service carriers establish a low-cost carrier affiliated to them for
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various reasons (Tasci and Yalcinkaya, 2015:177). The low cost carrier business model
helped low cost airlines to get costs down to 40-50% of full service airline costs. Low cost
airlines have increasingly overlapped with full service airline markets. Full service airlines
have responded in two ways (Morrell, 2005:304):



The establishment of „‟airlines within airlines‟‟
Attempts to remove an important amount of cost from their operations.

The first objective would be very difficult to achieve in today‟s competitive environment. The
new business model operations are all channeled through divisions of the company, rather
than stand-alone subsidiaries. This is a significant problem, and makes it impossible to
achieve low cost work practices. The other major obstacle is union resistance. In airlines
within airlines business model, full service airlines tend to copy low cost airlines‟ fare
structure, and reduce costs by (Morell, 2005:305):






Substantial decreases in in-flight catering
Higher aircraft and other asset utilization
Single aircraft type
Decreased distribution costs (although they continue selling through traditional
channels)
Improved crew utilization, and in some cases decreased salaries.

Islamic Business Model in Other Industries
Recently, firms have focused on various customer mass to reach to more consumers and have
an edge over other firms in the same industry. The finest examples of this can be witnessed in
finance and tourism industries. In these industries, firms have changed the structure of
services radically to reach to various customers mass. In the following section, the
implementation of Islamic finance and tourism will be explained.
Islamic Finance Approach as a Business Model: With reference to Porter‟s competitive
strategies, Islamic finance has been used as a modern model since 1960s (Asutay, 2012:125).
Islamic finance emerged as a fraction of finance sector in Arabic countries and differed itself
from traditional competitors by adherence to the tenets of Islamic law guide. In recent years,
Citibank, ANZ Bank, Barclays Capital, Lloys TSB, Credit Suisse and HSBC have been
interested in Islamic finance. For example, HSBC offers Islamic finance services extensively
in Bahrain and the United Arab Emirates and partially in 79 western countries including
United States and United Kingdom (Akten Curuk, 2013:78-79). Islamic banking has grown in
global financial system for the last 30 years. According to Aqib (2014), the capacity of
Islamic banking system reached to more than 500 banking and financial entities having
operations in over 90 countries with the aggregate gross assets approximately more than 1.6
trillion US dollars which is likely to double by 2016.
There are studies, which indicate that Islamic banking system has relative resilience to
financial crises as compared to conventional banking. Farooq et al, (2015) established that
Islamic bank branches are less prone to deposit withdrawals during financial panics.
Moreover, Beck et al, (2013) revealed that banks employing Islamic business model are better
capitalized, have higher asset quality and are less likely to disintermediation during crises.
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Islamic Tourism Approach as a Business Model: Islamic tourism is a subcategory of
tourism, which is geared towards Muslims who abide by rules of Islam (Tekin, 2014:751).
Recently, there has been a sharp increase in Islamic tourism activities. Overpopulation of
Muslim population in developing countries and their increasing tourism-spending tendency
contribute to the increase in Islamic tourism activities. Moreover, Muslim consumer market is
the fastest growing market among other consumer markets. This situation makes Islamic
tourism business model more important. Muslim consumer tourism spending increased by
7,7% in 2013 and reached to 242 billion Dollar (Dinar Standard, 2012:125). It is predicted
that Muslim tourism spending will increase 4,79% annually between 2012-2020 (Dinar
standard and Crescent rating LLC., 2012; Stephenson, 2014:156).
According to researches done, religious tourists when deciding on destination consider „‟halal
food production‟‟ as the most important factor with 67%. With its 53% share, „‟economic
convenience‟‟ is ranked as the second and Muslim-friendly practices are ranked as the third
with its 49%. Other important criteria for Muslim tourists include clean room, warm
hospitality and service system, halal food opportunities, existence of prayer places, alcohol
free environment, and variety in menus, swimming and social activity opportunities, shuttle
and vale services, and separate recreation areas for female tourists (Tekin, 2014:755-756).
Islamic Market Size and Customer Profile
Islamic business model practices of firms are a new service type in today‟s world. According
to Organization of Islamic Cooperation, there are 57 countries, which its population is a great
majority of Muslim or completely Muslim. Most of these countries‟ populations increase
significantly annually and their economic structures become stronger gradually. With 300
million of Arabic world and crowded Muslim population in the world, it is predicted that
there will be a substantial increase in Islamic business model practices (Tekin, 2014:758).
According to State of the Global Islamic Economy (2015-16) report, there will be a sharp
increase in Muslim consumer tourism spending worldwide. In 2015, the expectation in
Muslim consumer travel spending is 142 billion Dollars (excluding Hajj and Umrah). Total
travel spending is expected to reach to 1,304 billion Dollars. Muslim travel market will
account for 11% of the total travel market in the world.
Rayani Air as an Islamic Airline
Rayani Air, a low-cost carrier, is Malaysia‟s first „‟Islamic‟‟ airline, focuses on Islamic rules
and customs from takeoff to landing. However, it is not the first airline to comply with
Muslim standards. Saudi Arabian Airlines, Royal Brunei Airlines and Iran Air all follow
similar practices. Rayani Air currently flies to three domestic destinations using two Boeing
737s (each able to carry about 180 passengers). Although it is a domestic airline with only
three domestic destinations, it plans to fly to more Malaysian cities- and eventually flights to
Mecca, for haji pilgrimages (BBC, 2015).
What differs Rayani Air from other low cost airlines is its strict adherence to the tenets of
Islamic law guide. Management prohibits alcohol consumption on board, serves food which is
strictly halal (meaning „‟permissible‟‟ in Arabic), sounds Muslim prayers before take-off, and
imposes a modest dress-code where Muslim-women employees must wear a hijab (The
Telegraph, 2015).
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Islamic airlines are becoming widespread in the world. After Rayani Air‟s foundation, a UKbased Sharia-compliant flight company is planning to launch in 2016. Firnas Airways plans to
launch its first route to Sylhet in Bangladesh, with more services to Jeddah in Saudi Arabia,
Pakistan, New York and Iran planned (BBC, 2015).
Rayani Air’s Competitive Strategy and Business Model
Airlines‟ competitive strategies can be categorized under three titles. These are differentiation,
cost leadership and focus strategies. There are two types of focus strategy. The first one is
cost-oriented which aims to decrease costs under competitors‟ costs. In the second type, a
firm applying focus strategy aims to differentiate itself from competitors by providing
superior products or services with its customers.
Rayani Air‟s business model will be determined by using Klophaus LCC Index. Table 1
depicts the selected criteria to assess whether an airline follows the LCC business model.
Table 1: Criteria for the LCC business model.
Business model practice
Single aircraft type
Predominant use of secondary
airports
Point-to-point traffic
No code sharing
Only one one-way fare per flight
available at each point in time
Single class cabin

No frills

Criterion

Value

Fleet homogeneity index

> 0.75

Secondary airport index

> 0.5

Point-to-point services only

Yes

No code sharing

Yes

One-way fares only

Yes

No more than one fare at any time

Yes

No more than two fares at any time

Yes

Single class cabin

Yes

No complimentary in-flight service with lowest fare category

Yes

No complimentary in-flight service with highest fare category

Yes

No free checked baggage with lowest fare category

Yes

No free checked baggage with highest fare category

Yes

No frequent flyer program

Yes

Source: Klophaus (2012:55)

Before considering Rayani Air‟s business model, we need to clarify criterions in the table.
The fleet homogeneity index is calculated as the number of aircraft of the family with largest
fleet share divided by fleet size. The secondary airport index is defined as the weighted
percentage of secondary airports based on all airports served by an airline in the four selected
countries. If the LCC‟s fares do not include return tariffs at a lower price than „one-way fares
only‟ is considered to be fulfilled. After clarifying criterions in the table, we can generate
Rayani Air‟s table. Table 2 shows criteria for Rayani Air‟s business model (Klophaus, 2012).
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Table 2: Criteria for Rayani Air’s business model.
Business model practice
Single aircraft type
Predominant use of secondary
airports
Point-to-point traffic
No code sharing
Only one one-way fare per flight
available at each point in time
Single class cabin

No frills

Criterion

Value

Fleet homogeneity index

1

Secondary airport index

> 0.5

Point-to-point services only

Yes

No code sharing

Yes

One-way fares only

Yes

No more than one fare at any time

No

No more than two fares at any time

No

Single class cabin

No

No complimentary in-flight service with lowest fare category

No

No complimentary in-flight service with highest fare category

No

No free checked baggage with lowest fare category

No

No free checked baggage with highest fare category

No

No frequent flyer program

Yes

In terms of fleet homogeneity index, Rayani Air‟s value is 1 because it only operates Boeing
737s. As for secondary airport index, out of its five airports, only one airport is primary
(KLIA2) and others are secondary airports. The airline only provides point-to-point services
and does not have code sharing with other airlines. When we viewed its website, we saw that
there is only one one-way fare per flight available at each point in time. However, except for
economy fare class, there are economy promos, business promo and business fare classes.
Related to fare classes, Rayani Air does not follow single class cabin practice. It has both
economy and business classes. It has complimentary in-flight service with all fare categories
and has free checked baggage with all fare categories. Presently, it does not have a frequent
flyer program.
One approach to classify airline business models is to establish a simple LCC index by
counting how many of the 13 dichotomous criteria are fulfilled. If the value of one is assigned
to all fulfilled criteria, the maximum value of the simple LCC index is 13. For a typical FSNC
the index value hold is zero. In Klophaus‟s research, there are four types of airlines. Airlines
with an index minimum of 11 might be called „pure low-cost carrier‟ (Type 1). Airlines with
an index value between eight and ten qualify as „hybrid carriers with dominating low-cost
characteristics‟ (Type 2), whereas airlines with an index value between four and seven qualify
as „hybrid carriers with dominating full service airline characteristics‟ (Type 3). Finally,
airlines of Type 4 cannot be classified as hybrids (Klophaus, 2012).
In our example of Rayani Air, the value of one was assigned to all fulfilled criteria. Rayani
Air‟s index value is six. This means that Rayani Air is qualified as hybrid carrier with
dominating full service airline characteristics.
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Airline Competitive Strategies

Charter Airlines

Low Cost Carriers (LCC)

Hybrid Airlines

Differentiation Strategy

Regional Airlines

Focus Strategy

Airlines Within Airlines

Cost Leadership Strategy

Airline Business Model

Full Service Network Carriers

Rayani Air
As An Islamic Airline

Figure 1: Rayani Air’s Position as an Islamic Airline.

Figure 1 shows Rayani Air‟s position in terms of airlines business models and competitive
strategies. Accordingly, Rayani Air is a hybrid airline based on low-cost index calculation.
According to Porter‟s competitive strategies, it pursues a focus strategy. In this context,
Rayani Air‟s position as an Islamic airline is shown in the figure. However, when „Islamic
Airline‟ model becomes widespread, it might evolve as a new business model. Therefore,
according to Rayani Air‟s future performance, passenger potential and financial condition,
more airlines applying „‟Islamic Airline‟‟model might operate on the market.
CONCLUSION, DISCUSSION AND SUGGESTIONS
Air transportation industry is in fast growth stage in both developed and developing
economies. Market outlook for airline industry shows that airline utilization will increase and
this trend will continue. This situation indicates that new airlines will enter into the market
and competition will intensify. To strengthen their positions, airlines should apply new
strategies and business models. Islamic airline strategy is one of them. When considering
population structure, level of income, belief system of developing countries, it is vital to gain
competitive advantage for airlines to focus on this potential customer group and to meet their
needs.
This study examined Rayani Air‟s position in terms of its competitive strategy and business
model. In this way, Islamic airline concept will be brought to the literature. Rayani Air prefers
focus strategy in terms of competitive strategies. With focus strategy, Rayani Air aims to gain
competitive advantage by meeting customers‟ unusual needs.
When considering Rayani Air‟s business model, Klophaus‟s scale were utilized. According to
this scale, although Rayani Air defines itself as a LCC, it is a hybrid carrier with dominating
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full service airline characteristics. Apart from being an Islamic airline, Rayani Air‟s business
model will affect its success.
On June 13 2016, Rayani Air‟s license was canceled on grounds that it violated licensing
conditions and lacked financial and management capacity to continue operating as a
commercial airline. Further studies might examine whether the factors causing Rayani Air‟s
failure are related to management or its business model. In addition, Waqf Airlines, another
Malaysian Islamic airline was established after Rayani Air failed. Although the first example
fails, the establishment of another Islamic airline in the same country implied that factors
other than the business model are influential in Rayani Air‟s failure. However, understanding
reasons behind Rayani Air‟s failure is beyond the scope of this study. Further studies might
investigate whether Islamic business model is applicable and whether new Islamic airlines
will be successful or not.
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KOSOVA SORUNU VE KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIK SÜRECĠ

Abdullah ÖZDAĞ

Tekin ÖNAL

Öz
Tarih boyunca Balkan coğrafyası birçok millete ev sahipliği yapmıştır. Bu ise zengin bir kültür havzasının
oluşmasına neden olmuştur. Diğer yandan Balkanlar‟ın çok uluslu yapısı birtakım anlaşmazlıkların da
oluşmasına neden olmuştur. Tarihsel olarak çok eskilere dayanan Kosova sorunu uluslararası toplumun
gündemine 1990‟lı yıllarda gelmiştir. Yugoslavya Federasyonu‟nun parçalanmasıyla Arnavutlar ve Sırplar
arasında Kosova üzerindeki hâkimiyet mücadelesi derinleşmiş, iki ulus arasında şiddetli mücadelelere neden
olmuştur. Giderek artan Sırp milliyetçiliği Miloseviç‟in ulusal bir lider olarak çıkmasına neden olmuştur.
Arnavutlar ve Sırplar arasındaki şiddetli çatışmaları engellemek amacıyla BM ve NATO‟ya bağlı güçlerin nihai
müdahalesi 24 Mart 1999 tarihinde olmuştur. NATO barış gücünün bölgede konuşlanması Kosova Sorunu‟nu
önemli ölçüde bitirmiştir. Tüm bu olayların ardından Kosova 2008‟de bağımsızlığını ilan etmiş, günümüzde
dünyadaki birçok devlet tarafından tanınmıştır.
Anahtar kelimeler: Balkanlar, Kosova, Arnavut, Sırp, NATO

KOSOVO ISSUE AND KOSOVO'S INDEPENDENCE PROCESS

Abstract
Throughout history the Balkans has hosted many nations. In addition, it has led to the formation of a rich culture
basin. On the other hand, the multinational nature of the Balkans has been the cause of some disagreement.
Historically, the Kosovo issue dating back to very old has become the international community's agenda in the
1990s. The struggle for dominance over Kosovo between Albanians and Serbs has intensified after the
disintegration of Yugoslavia, has led to fierce fighting between the two nations. Increasingly, Serb nationalism
has led to Milosevic's emergence as a national leader. Final intervention of the UN and NATO In order to
prevent violent conflict between Albanians and Serbs has been on 24 March 1999. The deployment of NATO
peacekeeping force in Kosovo has overcome a significant problem. Kosovo declared itself independence in 2008
after the events, has been recognized by many states nowadays.
Keywords: The Balkans, Kosovo, Albanian, Serbian, NATO
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GiriĢ
Arnavutların ve Sırpların Kosova bölgesinde hak iddia etmeleri, beraberinde söz
konusu bölgenin tarihi olarak hangi topluma ait olduğu gerçeğini doğurmuştur. Kosova
bölgesine hangi toplumun önce yerleştiği kesin olarak bilinmese de Arnavutların kökeninin
Balkan yarımadasına en erken gelen Hint-Avrupa kökenli bir topluluk olan İllirlere dayandığı
birçok kaynakta zikredilmiştir (Yılmaz, 2005: 28). Kaldı ki Arnavutlar da kendi kökenlerini
Eskiçağ‟da bölgeye hâkim olan İllirlerin kolu Dardanerler‟e dayandırmaktadır. Arnavutluk
adı “Albanon” bölgesinden gelirken, burada yaşayan halka “Albanoiler” denilmiştir.
Albanoiler 12. yüzyılda İlliryalılara Arnavutlar adını verecek olan İlliryalı kabilelerden
yalnızca birinin adıdır (Şıvgın, 2003: 133). Sırpların bölgeye göçleri ise ancak 6. yüzyıla
karşılık gelmektedir (Daskalovski, 1999: 485; Alkan, 2002: 87). Her iki taraf da bölgenin
kendilerine ait olduğunu iddia ederken, Arnavutlar İlliryalılara dayandıklarını, Sırplar ise eski
manastır ve kiliseleri dayanak olarak göstermiştir (Türkeş ve Uzgel, 2003: 125).
Kosova çeşitli devletlerin hâkimiyeti altında kalmıştır. M.S. 300‟lü yıllarda Roma
İmparatorluğu yönetimine giren Kosova, Roma‟nın ikiye ayrılması ile Bizans hâkimiyetinde
kalmıştır. 6. yüzyıldan itibaren Balkan yarımadasına yönelik Slav akınları Bizans‟ın
hâkimiyet alanını daraltırken, bir yandan da İlliryalıların yaşam alanını daraltmıştır. Bölgeye
kısa süre (35 yıl) Bulgar Krallığı hâkim olmuş ise de bölge Bizans kontrolünde kalmıştır.
1170 tarihinde Bizans ile yapılan mücadele sonucunda Kosova‟nın bir kısmı Sırp Devleti‟nin
bir parçası olmuştur (Yılmaz, 2005: 29).
I. Kosova Savaşına (1389) kadar geçen dönemde Kosova bölgesi Sırpların hâkimiyeti
altında kalmıştır. 1389‟dan II. Kosova Savaşına (1448) kadar geçen süreçte Osmanlı Devleti,
Sırbistan topraklarını bütünüyle hâkimiyeti altına almıştır. I. Bâyezid döneminde Kosova
bölgesi, Üsküp Sancağına bağlı olarak yönetilmiştir. Osmanlı Devleti‟nin Fetret Döneminde
Kosova bölgesinin bir kısmı tekrar Sırpların hâkimiyetine geçmiş; ancak II. Murad
döneminde Sırbistan‟ın bütünüyle Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle Kosova‟da yeniden
devlet sınırları içerisine girmiştir. Coğrafi olarak Kosova bölgesinin tamamı Fatih Sultan
Mehmed zamanında Türklerin hâkimiyeti altına girmiştir (Emiroğlu, 2007: 65).
Kosova bölgesinde Rumeli Eyaletine bağlı Vılçıtrın ve Üsküp sancakları
oluşturulmuştur. Bu bölge daha sonra üç sancağa ayrılmıştır: Doğu Kosova‟nın büyük
bölümünü kapsayan Vılçıtrın Sancağı; Prizren bölgesini merkez alan Prizren Sancağı ve
Adriyatik kıyılarından başlayarak Arnavutluk‟un kuzeyini ve İpek‟i de sınırları içerisine alan
İşkodra Sancağı (Yılmaz, 2005: 30). Osmanlı Devletinin bölgeye mutlak hâkimiyetinden
sonra Sırplar, Kosova‟yı terk etmeye başlamışlardır. Osmanlı Devleti Balkanlarda ilerlerken
Arnavutlar, Sırplar tarafından terk edilen bölgeye yerleşmeye başlamışlardır. 1877-1878
Osmanlı-Rus savaşından önce, merkezi Sofya olmak üzere, Niş ve Priştine bölgesini içeren
bir Kosova vilayeti teşkil edilmiş, savaş sonrasında merkezi Priştine‟ye nakledilmiştir.
Osmanlı‟nın son dönemlerinde Kosova Vilayeti‟nin merkezi Üsküp‟e taşınmıştır.1
1

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Kosova Vilayeti, Priştine, Üsküp, Prizren, Yeni-Pazar ve Debre
sancaklarından oluşmuştur. Fakat bölge idari açıdan bazen küçülmüş, bazen de büyümüştür. 1896 yılında yapılan
son idari taksimata göre Kosova Vilayeti, Üsküp, Priştine, Seniçe, İpek, Taşlıca ve Prizren olmak üzere altıya
ayrılmıştır. Emiroğlu, a.g.m, s. 66, 67
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1829 Edirne Antlaşması, Rusya‟ya Sırbistan üzerinde koruyuculuk hakkı tanımıştır.
1830‟da Sırbistan tam otonomi statüsü kazanmıştır. Bu arada Arnavutlar da Tanzimat dönemi
ile muafiyet ve ayrıcalıklarını kaybetmeye başlamışlardır. Bazı ayaklanmalar olmuşsa da
bunlar siyasi bir amaç taşımamıştır (Şıvgın, 2003: 138).
1856 Paris Antlaşması ise, Osmanlı Devleti‟nin Sırbistan üzerindeki haklarını
büsbütün zayıflatmış ve Sırbistan, antlaşmayı imzalayan devletlerin ortak garantisi altına
girmiştir. Ağustos 1862‟de İstanbul‟da yapılan uluslararası bir konferansta, Sırbistan‟ın
Osmanlı Devleti‟ne bağlılığı tekrarlandıktan sonra, Belgrad hariç bütün kalelerin Sırplara
bırakılmasına karar verilmiştir. Ancak daha sonra Sırplar bununla yetinmeyerek Belgrad‟ı da
istemişlerdir. Osmanlı Devleti 1867 yılında bunu da kabul etmek zorunda kalmıştır. Böylece
Yunanistan‟dan sonra bir Balkan milleti daha bağımsızlığa yaklaşmış, Osmanlı
İmparatorluğundan kopma noktasına gelmiştir.

1.Berlin Konferansından II. Dünya SavaĢına
1871‟de Sırpların Prizren‟de bir araya gelerek toplantılar düzenlemesi Kosova‟da Sırp
varlığını güçlendirmiştir. Ayastefanos Antlaşması‟nın bazı maddelerini düzeltmek üzere 10
Haziran 1878 tarihinde Kuzey Arnavutluk‟un merkezi sayılan Prizren‟de Prizren Birliği
kurulmuş, böylece Arnavut ulusal uyanışı da başlamıştır (Şıvgın, 2003: 142-143; Yılmaz,
2005: 33). Bu tarihlerden itibaren iki toplum arasında bölgeye hâkimiyet kurma mücadelesi
başlamıştır2 (Göktaş, 1995: 70; Daskalovski, 1999: 489).
Osmanlı-Rus savaşında (1877-78) Osmanlı Devleti‟nin yenilmesinin ardından Berlin
Konferansı (1878) ile Kosova‟nın büyük bir kısmı Sırbistan ve Karadağ‟a bırakılmıştır.
Osmanlı Devleti‟nin Balkanlardaki Müslümanların haklarını koruyamayacak duruma
gelmesiyle Prizren Birliği üyeleri de Osmanlı Devleti içinde özerklik istemeye başlamıştır.
Kosova, Balkan Savaşlarının sonunda Sırplara bırakılırken, Arnavutlar da bağımsızlıklarını
ilan etmişlerdir.
Balkan Savaşlarına kadar Osmanlı yönetiminde kalan Kosova, Balkan Savaşları
yıllarında Sırplar tarafından işgal edilmiştir. 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşmasıyla
Kosova, Sırplara bırakılmıştır (Savaş, 2001: 330-331). I. Dünya Savaşı yıllarında Kosova
toprakları, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan ordularının işgaline uğramıştır. Bu yıllarda
Sırplardan kurtulma yollarını arayan Arnavutlar, Avusturya işgalini desteklemişlerdir.
1918 Haziran ayında Sırbistan, Karadağ ve Avusturya-Macaristan‟ın güney slav eyalet
temsilcileri Corfu Paktı‟nı imzalayarak birlik kurmaya karar vermişler, Ekim ayında da
Zagreb‟de Yugo-Slav (Güney Slav) Milli Konseyi‟ni kurmuşlardır. Karadağ Kralı Nikola‟yı
tahtından indiren Konsey, 1921‟de Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı‟nı kurmuş ve başına da
Sırbistan Kralı Aleksandr‟ı geçirmiştir (Armaoğlu, 2005: 182). Sırp-Sloven-Hırvat Krallığı
1921‟den itibaren tamamen Sırpların kontrolü altına girmiştir. 1929 yılından itibaren de
krallıkta parlamento tamamen feshedilerek diktatörlük rejimine geçilmiştir. Sırpların
2

Berlin konferansıyla Sırpların ve Arnavutların Kosova üzerinde hâkimiyet mücadelesi hızlanmıştır. 20. yüzyıl
boyunca zaman zaman iki ulus arasında gerginlikler yaşanmıştır. Kosova krizi bunlar arasında gelinen en son
nokta olmuştur.
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hâkimiyetindeki I. Yugoslavya fazla uzun sürmemiş, II. Dünya Savaşının başlamasıyla
dağılmıştır. Bu dönemde Sırplar, Kosova bölgesini Sırplaştırma faaliyetlerine girişmişler,
Slavların oranı dörtte birden üçte bire çıkartılmıştır.3

2.Soğuk SavaĢ Dönemi
Savaş sonrası dönemde uzun süre Yugoslaya‟yı idare edecek olan Tito dönemi de
başlamıştır. Nitekim Kasım 1945 seçimlerinde oyların % 90‟ını Komünist Parti yönetimindeki
Halk Cephesi Koalisyonu almıştır. Yeni meclis cumhuriyeti ilan etmiş ve Tito‟yu
Cumhurbaşkanı seçmiştir. Tito, bütün Slav halklarını bir araya getirerek Yugoslavya
Federasyonunu kurmuştur. Ardından da Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya,
Karadağ ve Bosna-Hersek cumhuriyetlerini tanıyan bir anayasayı kabul etmiştir (Radan,
2002: 147). Yugoslav ulusları arasında birliği sağlayan Tito‟nun 1980‟de ölümü
parçalanmanın ilk adımını oluşturmuştur. Uluslar ve Cumhuriyetler arasında önceleri gizliden
gizliye süren çatışma ve rekabet net bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Eski Yugoslavya‟nın Katolik ulusları olan Hırvatlar ve Slovenler federasyondan
ayrılmak, Sırbistan ülke genelinde tahakküm kurmak istemiştir. II. Dünya Savaş sonrasında
Sırp rejimi mevcut politik durumu sürekli olarak savaş öncesi dönemde olduğu gibi tutmaya
çalışmış, Arnavutlar üzerindeki baskıları artırmıştır. Nitekim birçoğu politik ve demokratik
organizasyonlara bağlı 3000-4000 Arnavut zorla ülke dışına çıkarılmışlardır. Baskıların
artması üzerine Ocak 1953‟de Yugoslavya devlet başkanı Josip Bronz Tito ve Türkiye‟nin
Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü arasında yapılan müzakereler sonucunda bir anlaşmaya
varılmıştır. Buna göre, 400.000‟den fazla Arnavut evlerinden ayrılarak 1950-1966 Türkiye‟ye
göç etmek durumunda kalmıştır (Daskalovski, 1999: 497). Yapılan bu baskılar Arnavutların
birlik ve beraberlik duygularını artırmıştır. Esasen bu karışıklığın temel nedeni oluşturulan
anayasal sistemden kaynaklanmıştır. Yugoslavya‟da 1946, 1963 ve 1974 olmak üzere üç
temel anayasa kabul edilmiştir. Bu anayasalar toplumu ev sahibi/host ve misafir/historical
guest olmak üzere sınıflandırmıştır. Hırvatlar, Slovenler, Makedonyalılar, Karadağlılar ve
Sırplar ev sahibi iken, Arnavutlar misafir olarak addedilmişlerdir. Ayrıca 1964 anayasası
Kosova‟nın idari yapısını Sırp Cumhuriyeti‟nin içinde otonom bir vilayet olarak belirlemiştir
(Sellis, 2000: 1194; Mertus, 2009: 463). Bu nedenle Arnavutlar, Cumhuriyet statüsü
kazanmak istemiş ve Tito döneminde bu durum çeşitli eylemlerle ortaya konmuştur. 1963
yılında Kosova‟nın yetkilerinin genişletilmesi, 1968 gösterilerinin ardından Kosova‟ya ve
Voyvodina‟ya federasyon içinde yeni haklar tanınması, Arnavutların başından beri
Cumhuriyet statüsünde ısrarlı olduklarını ortaya koymuştur (Ülger, 1998: 164).
Kosova, 1971 düzenlemesi sonucu Voyvodina ile birlikte Federal Başkanlık
Konseyi‟nde cumhuriyetlerle eşit statü elde etmiştir. Ancak bu değişiklikler Arnavutlar
tarafından yeterli görülmemiştir. 1974 yılında Yugoslav Anayasası‟nda yapılan kapsamlı
değişiklikler sonucunda, Yugoslavya‟yı oluşturan altı kurucu cumhuriyete ilaveten iki tam
3

1919-1941 yılları arasında Sırp yerleşimcilere 120 bin hektardan fazla toprak dağıtılmış, 12.189 ev, 46 okul ve
32 kilise inşa edilmiştir. Aynı dönemde 200 bin hektar arazi sahiplerinden alınıştır. Yerleştirilen Sırp ailesi sayısı
13 bin civarında olmuştur. Tüm bu durumlar Kosova‟nın Sırplaştırılmak istendiğini gösterir. Bkz. Savaş, a.g.m.,
s. 333
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otonom bölge oluşturulmuştur. Bu özerk bölgeler, Yugoslavya federal kurumlarında
cumhuriyetlerle eşit temsil hakkı elde etmişler, Yugoslavya Başkanlık Konseyi‟nde tıpkı
cumhuriyetler gibi veto hakkına sahip hale getirilmiştir. Buna ilaveten bölgelerin iç
yönetimlerinin tamamı kendilerine bırakılmıştır (Mert, 1999: 48). Kosova‟nın bağımsız
eğitim, sağlık, güvenlik ve kültürel kuruluşları oluşturulmuştur. Arnavut idarecilerin talepleri
doğrultusunda Sırplarla eşit statü elde edilmiş, Türkçe ve Arnavutça dillerinin kullanımı
resmileşmiştir (Mertus, 2009: 463). Tito‟nun ölümünden sonra Arnavutlar tam cumhuriyet
statüsü için gösterilere başlamışlardır. Arnavutların bu tutumları Sırp milliyetçilerini
körüklemiştir. Böylece Sırplar, 1974 anayasasının değiştirilmesi gerektiğini, Kosova ve
Voyvodina bölgelerinin otonomi statülerine son verilmesi ve bu bölgelerin doğrudan
Sırbistan‟a bağlanması çağrısı yapmışlardır.
Aynı dönemde Kosova‟da yaşayan Arnavutlar arasında da hareketlilikler başlamış ve
bağımsızlık talepleri gündeme gelmiştir. Bunun sonucunda da Kosova‟nın da özerklik
yetkileri arttırılmıştır. Bölgeye tanınan bu yetkilerle birlikte Kosovalılar artık
Konfederasyonun organlarında dolaysız olarak temsil edilme ve Federasyonda Sırp
yetkililerini aralarından seçme sansına sahip olmuşlardır (Lendval and Parcell, 1991: 6).
Kosova‟daki bu hareketlerinin artmasında ekonomik darboğazın da etkisi çok büyük
olmuştur. Her ne kadar federal hükümet gelişmemiş bölgeler için kalkınma fonları oluşturmuş
olsa da bu fonlar bölgenin endüstriyel üretimini çeşitlendirerek, vatandaşlara yeni iş sahaları
yaratmaktan ziyade, bürokraside harcanmış veya ağır sanayi devlerine ayrılmıştır. Federal
hükümetle kuvvetli bağlantıları olan is adamları ve bürokratlar bu maddi kaynaklardan
yararlanabiliyorlarken halkın yaşam kalitesinde belirgin bir artış gerçekleşmemiştir. Bu
süreçte diğer devletlerdeki yasam şartları geliştikçe Kosova ile federasyon arasındaki
gelişmişlik düzeyi farkı da gittikçe artmıştır (Bookman, 2003: 130).

3. Kosova Sorunu
Kosova sorununun temelinde demografik yapıdaki etnik gerçekliğin siyasal yapıya
yansıtılmamış olmasının yattığı görülmektedir. Daha açık bir ifade ile hemen hemen her
zaman büyük çoğunluğu Arnavutların oluşturmalarına karşılık Arnavutlara kendi kaderini
belirleme hakkının tanınmayıp Arnavutları, Kosova‟da küçük bir azınlık olan Sırpların
yönetmesi ve dikta yönetimini Arnavutlara zorla kabul ettirmeye çalışmasından
kaynaklanmaktadır. Soruna yönelik tarafların ileri sürdükleri tezlerin ortaya konmasıyla,
Kosova sorununun ne denli içinden çıkılması güç bir durum olduğu anlaşılacaktır.
Arnavutlar, Kosova bölgesinin en eski halkı olduklarını, dolayısıyla Sırpların bölgeye
sonradan geldiğini iddia etmişlerdir (Yılmaz, 2005: 28). Arnavutlar bölge üzerinde haklarını
temellendirerek kesin olarak Kosova‟nın bağımsızlığından yana tavır koymuşlardır.
Cumhurbaşkanı Rugova bir konuşmasında Dr. Tekin‟e “Kosova dönülmez yola girmiştir,
ister silahlı ister silahsız bir netice alınacaktır. Bu netice ne olursa olsun Sırplar ile
Arnavutların bir arada yaşayamayacağını gösterecektir... Artık geri adım atılamaz… Kosova
olarak insani haklarımızı istiyoruz. Bağımsızlığımıza kavuşmak istiyoruz” (Savaş, 2001: 328)
diyerek, Kosova Arnavutlarının hedeflerini ortaya koymuştur.
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Sırplar ise Arnavutlar gibi aynı kararlılıkla Kosova‟nın tarihi Sırp toprağı olduğu,
Ortaçağ‟da Kosova‟nın Sırp devletinin merkezi olduğu ve kesinlikle bölgeyi elden çıkarmaya
razı olmayacaklarını belirtmişlerdir.. Bu tezi ise, Sırp lider Slobodan Miloseviç,
“…Kosova’nın Sırpların anavatanı olduğu ve Arnavutlarca planlı bir işgal sonucu Sırpların
azınlığa düşürüldüğü…” iddiaları ile ortaya koymaya çalışmıştır.
Miloseviç döneminde, 1986 Mart‟ında Sırp Bilim ve Sanat Akademisi, Sırp
milliyetçilerinin bir manifestosunu yayımlamıştır. Bu manifestoda özetle Sırpların
Yugoslavya Federasyonu içinde baskı altında tutulduğu ve ülke yönetiminde Yugoslavya‟nın
gerçek sahipleri olan Sırplara daha çok söz hakkı verilmesi gerektiği söylenmiştir. Net bir
şekilde dile getirmemiş olmasına rağmen Miloseviç'in söz konusu memorandumu kendi siyasi
faaliyetleri için adeta bir program olarak kabul ettiği ve iktidarda kalabilmek amacıyla Sırp
milliyetçiliğini tahrik ettiği görülmektedir (Cohen, 1999: 8-13). Miloseviç, 1987 yılının aralık
ayında içeriden gerçekleştirdiği darbeyle Sırp Komünist Partisinin başına geçmiştir. Ardından
1988‟de Voyvodina‟da ve 1989‟da Karadağ Cumhuriyeti ve Kosova‟daki yerel hükümetler
düşmüştür (Yılmaz, 2005: 42).
Gerçekten de Miloseviç, Sırp milliyetçiliğine dayanarak Kosova sorununu kullanarak
kısa sürede ulusal lider haline gelmiştir. Tüm muhalifleri etkisiz hale getirerek Komünist
Partisini ele geçiren Miloseviç, çıkan her fırsatı değerlendirmiş ve binlerce öfkeli Sırp‟ı kendi
etrafında toplayarak mitingler düzenlemiştir. Bu dönemde 1 milyon Sırp‟ın katıldığı metinler
yaparak Arnavutlara gözdağı vermiştir. Bu gelişmeleri tarihsel bir adım olarak, 28 Mart
1989‟da yeni anayasanın ilanı izlemiştir. Kosova artık Sırbistan‟a bağlı hale getirilmiş ve
1963-19744 sürecinde Arnavutlara verilen tüm yasal haklar geri alınmıştır. Böylece Kosova
1946 yılındaki durumdan daha kötü bir duruma düşülmüştür.
Diğer yandan 1989‟da 215 Arnavut aydın Kosova‟nın özerk yapısının korunmasına
yönelik bir belge hazırlamışlardır. Bu belgeyi hazırlayıp imzalayanlar tevkif edilmiş, 500
kadar aydın ise sorgudan geçirilmiştir. Kosova‟da giderek yayılan gösteriler durmamış ve 23
Ocak‟ta yeniden başlamıştır. Göstericilerin talepleri bölgede serbest seçimlerin yapılması,
siyasi mahkûmların serbest bırakılması ve olağanüstü hal uygulamasına son verilmesi
olmuştur. Yıkıcılıkla suçlanan 30 bine yakın Arnavut nüfusun Arnavutluğa göçmen olarak
gönderilmesi bildirilmiş ve 1984‟ten beri Yugoslavya‟da yaşayan etnik Arnavutlara ülkeyi
terk etmeleri için 30 günlük bir süre verilmiştir (Yürür, 1999: 69). Arnavutlar da bölgede yeni
partiler kurmuşlardır. Bunların en önemlisi Rugova‟nın kurduğu Kosova Demokratik Birliği
olmuştur.
Arnavutlar, 2 Temmuz 1989‟da meclis binasının önünde toplanarak yeni Sırp
anayasasını protesto etmişler, ardından da Kosova‟yı Yugoslavya Federasyonu çerçevesinde
“eşit ve bağımsız bir bütün” ilan eden bir karar çıkarmışlardır. 7 Eylül‟de Kosova
4

Tito döneminde 1974 Yugoslavya anayasasına göre Kosova‟nın sahip olduğu en önemli haklar şunlardır:
* Çok belirgin bir şekilde tanımlanmış bir toprağı ve uluslararası ilişkiler alanında tanımlanmış kendi kimliği
vardır. Bu anlamda uluslararası organ ve organizasyonlarla anlaşma yapma ve onlara katılma hakkı vardır. (293
md.)
* Kendi anayasası, yasama, yürütme ve adli yayın organları vardır.
* Federal başkanlıkta dâhil federasyon organlarında eşit temsil ve veto etme hakkı vardır.
* Merkez bankası kurma (263 md.) ve vergi toplama (265 md.) hakkı vardır. Bkz. Pınar Yürür, Geçmişten
Günümüze Kosova Sorunu, Gazi Üniversitesi (Yüksek lisans Tezi), Ankara, 1999, s. 46
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Cumhuriyetinin anayasası ilan edilmiştir. Sırplar bu duruma karşı çıkmış, Kosova anayasasını
ve cumhuriyetini yasadışı olarak nitelendirmişlerdir. Otonomileri 1989 yılında alınan
Kosovalılar, 1990 yılında kendilerine otonomi veren Yugoslavya‟nın dağıldığını belirterek
yedinci cumhuriyet olma isteklerini bağımsızlık talebine dönüştürmüşlerdir (Ünal, 1998: 136;
Daskalovski, 1999: 498). Bununla beraber Kosovalı Arnavut delegeler, Temmuz 1990‟da
Kosova meclisinde Arnavutların bağımsız ve eşit haklara sahip olduğu kararını almış,
ardından Sırp yetkililer tarafından verilen kararlar askıya alınmıştır (Sellis, 2000: 1195).
Böylece 28 Eylül 1990'da, ilan edilen yeni Sırp anayasası ile Kosova'daki otonomi yapısı
kaldırılmıştır. 22 Kasım 1990'da ise Arnavut siyasileri 9 Aralık tarihinde Sırbistan'da
yapılacak seçimleri boykot çağrısı yapmışlar ve oldukça başarılı olmuşlardır (Cohen, 1999:
14-15).

3. ÇatıĢmaların BaĢlaması
Hızla dağılma sürecine giren Yugoslavya‟da savaş önce Slovenya da patlak vermiştir.
Oradan süratle önce Hırvatistan‟a sonra da Bosna‟ya yayılmıştır. Miloseviç‟in işgal
politikaları önce Hırvatistan ve Bosna‟da istenilen sonuçları vermiş gibi göründüyse de,
zamanla yorulan ve yıpranan Sırp birlikleri Hırvatistan‟ın Krayina bölgesinde yenilmişlerdir.
Sırpların 4 sene de kurabildikleri Krayina Cumhuriyeti, Hırvat ordular tarafından 1995
ağustosunda giriştikleri “Yıldırım Harekâtı” ile yıkılmıştır. Bosna‟da da 1995‟te yenilgi
almışlardır. NATO‟nun Sırp hedeflerine yönelik başlattığı operasyonlar sırasında karşı
taarruza geçen Boşnak-Hırvat birliklerinin Sırpları toplu bir yenilgiye uğratmasını Amerikan
siyaseti güçlükle engelleyebilmiştir. Sırplar Bosna için “Dayton” antlaşmalarını kabul emek
zorunda kalırken, hem Krayina‟yı tamamen kaybetmişler hem de kendi işgalleri altındaki
Hırvat toprakları olan Doğu Slovanya‟yı Zagrep yönetimine geri vermeyi taahhüt etmişlerdir
(Ünal, 1998: 136).
Kosova Demokratik Birliği lideri İbrahim Rugova, Bosna-Hersek‟te çatışmaların tüm
hızıyla sürdüğü 1992-1995 evresinde Kosova‟da gerginliği tırmandırmaktan özenle
kaçınmıştır. Dayton Antlaşması öncesinde ise Hırvatistan‟ın Krayina bölgesinden sürülen
Sırpları Miloseviç Kosova‟ya yerleştirmiştir. Bu durum bölgede gerilimi yeniden
tırmandırmış, statükonun bu şekilde devam etmeyeceği belli olmuştur. Radikal unsurlar
İbrahim Rugova‟yı pasiflikle suçlamışlar, bir süre sonra da silahlı mücadeleyi tek çözüm
olarak görenler, Kosova Ulusal Kurtuluş Ordusu‟nu (UÇK) kurmuşlardır (Ülger, 1998: 167).
Bütün bunlar Sırplar için bir yenilgiyi temsil etmekteydi. Zira Miloseviç rejimi,
isteklerinin ancak bir kısmını sadece Bosna‟da gerçekleştirebilmişti. Ancak her şeye rağmen
Dayton antlaşmalarında Bosna‟nın gündeme gelmemesi bir başarı sayılabilirdi. Kosova
Cumhuriyeti‟nin bağımsızlığı Dayton‟da gündeme getirilebilirdi. Ancak Dayton Antlaşmaları
Miloseviç‟i Hırvatistan ve Bosna‟daki kayıplarından sonra fazlaca hırpalamadan sisteme
entegre etmek mantığına dayandırıldığı için Kosova Meselesinin oraya getirilmesi istenmemiş
ve Miloseviç‟in Kosova‟da yaşayan Arnavutların durumlarını insan hakları çerçevesinde bir
miktar iyileştirmesi beklenmiştir. Böylece sorunların çözüleceği umulmuştur. Kısa süre sonra
ise bu beklentilerin yanıltıcı olduğu anlaşılmıştır. Sırbistan‟da bütün bunlara sebep olan aşırı
milliyetçilik yetmiyormuş gibi hızlı bir radikalleşme görülmüştür. Sırbistan parlamentosu
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Miloseviç‟i Hırvatistan ve Bosna Sırplarını kendi kaderlerine terk etmekle suçlarken, faşist,
ırkçı karakterli Sırbistan Radikal Partisi de hızla güçlenmiştir. Diğer yandan Arnavut
liderliğinin otonomi veya benzeri bir statü ile tatmin olması da mümkün olmamıştır. Tito‟nun
ölümünden sonra yedinci cumhuriyet olma mücadelesini başlattıklarını, dolayısıyla tek kabul
edilebilir çözümün bağımsızlık olduğunu ifade etmişlerdir.
1998 yılına gelindiğinde Kosova‟daki ortam yeterince gerginleşmişti. Arnavutların 22
Mart‟ta parlamento seçimleri yapacaklarını duyurmaları, Sırplar için bardağı taşıran son
damla olmuştur. Kosova devletini tanımayan Sırp polisi ve askerleri 28 Şubat 1998‟de,
Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) üyelerinin kaldığını iddia ettiği Drenica kentinin köy ve
kasabalarına saldırmış ve etnik Arnavutların yaşadığı yerlerde çoğu sivil pek çok insanı
öldürmüşlerdir (Uçarol, 2008: 1071; Yürür, 1999: 94).
Olay, Türkiye‟de de geniş yankı bulmuş ve TBMM‟de konuya ilişkin görüşler ifade
edilmiştir. Burada Fazilet Partisi Milletvekili Hüseyin Kansu, Kosova‟da Arnavutlar, Türkler
ve Boşnakların uzun yıllardır yoğun Sırp baskısı altında bulunduklarını dile getirdikten sonra,
son olaylarda bir kaynağa göre 30, başka bir kaynağa göre ise 62 kişinin hayatını kaybettiğini
vurgulanmıştır. Kosova‟da cereyan eden olayların bir Balkan savaşına dönüşme ihtimalinin
yüksek olduğunu belirten Kansu,5 Sırpların bölgede nüfus üstünlüğünü ele geçirmek için
1990‟lı yılların başından itibaren Arnavut memur ve işçileri işlerinden çıkardıklarını ve bu
insanların sayısının da 100 bine ulaştığını ifade etmiştir. Kansu, ayrıca ülkesinde hatırı sayılır
bir Arnavut nüfus barındıran Makedonya‟nın da Sırplarla işbirliği yaptığına dikkat çekmiştir.
Türkiye‟nin bu olaylar sırasında sessiz kalmaması, derhal bir komisyon kurulup olayları
incelemek üzere Kosova‟ya gidilmesi, Kızılay‟ın Kosova‟ya insani yardım ulaştırması gibi
önerilerde bulunan Kansu, 70 arkadaşıyla birlikte bir de Genel Görüşme teklifi sunmuştur.6
Bundan bir hafta sonra ise Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İrfan Gürpınar ve 23 arkadaşı
yine aynı gerekçelerle genel görüşme açılmasına dair bir teklifte bulunmuşlar ve Türkiye‟nin
başta BM, AB, AGİT, OECD gibi tüm platformlarda etkin rol alıp, Kosova halkının gerçek
kardeşi olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etmişlerdir.7 Her iki teklif bir arada
değerlendirilmiş ve 17 Mart 1998 günü konuyla ilgili genel görüşme başlatılmıştır. Burada da
I. Kosova ve II. Kosova savaşlarına vurgu yapılmış ve Sırpların bu savaşların intikamını
almaya çalıştıkları vurgulanmıştır. Görüşmeler sonunda tüm partiler ortak bir önergeyle
Yugoslavya Hükümeti ve Kosova halkı temsilcilerini gerekli cesaret ve olgunluğu göstermeye
davet etmişlerdir.8
1995‟te imzalanan Dayton antlaşması ile Balkanlarda sağlanan sükûnetin yeniden
bozulduğunu gören güç odağı devlet ve kuruluşlar, bölge ile ilgilenmek üzere harekete
geçmiştir. Bu duruma sevinmenin gerekli olduğunu köşesinde ifade eden Sami Kohen, bu
ilginin Bosna savaşı sırasında gösterilmemiş olmasının orada büyük bir facianın yaşanmasına
neden olduğunu dile getirmiştir (Milliyet, 05.03.1998: 18). İstanbul‟da gerçekleştirilen
Balkanların Geleceği konulu toplantıda “Tarih boyunca Balkanların istikrarı, başta
5

Aynı kaygı gazetelere de yansımış, Milliyet Gazetesi‟nden Taha Akyol, bir Türk diplomatın “Olaylar
tırmanırsa Arnavutluk ve Makedonya‟yı içine çekebilir” ifadelerine yer vermiştir. Milliyet, 04.03.1998, s. 17.
6
T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Cilt: 47, TBMM Basımevi, Ankara 1998, s. 110-114.
7
T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Cilt: 47, TBMM Basımevi, Ankara 1998, s. 178-180.
8
Genel Görüşme sırasında yaşanan tartışmalar için bkz. T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Cilt: 48, TBMM
Basımevi, Ankara 1998, s. 70-101.
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Avrupa’nın olmak üzere, uluslararası barış ve güvenlik için hayati önem taşımıştır”
ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, etnik temizlik gibi kavramların bir
daha açılmamak üzere tarihin karanlık sayfalarına terk edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği‟ne alınması gerektiğinin altını çizen Demirel, Avrupa‟da
yeni duvarların ortaya çıkmasına müsaade edilmemesi hususunda uyarılarda bulunmuştur
(Milliyet, 08.03.1998: 21).
9 Mart 1998‟de birçok kişi gibi, Kosova‟nın ikinci Bosna olmasından endişe duyan
ABD ve Avrupalı beş ülke ile Rusya dışişleri bakanlarından oluşan “Batı Temas Grubu”
Londra‟da toplanarak alınacak önlemleri belirlemiştir. Sırp Hükümetinin kuvvet kullanmasını
protesto ederek bu ülkeye yapılan silah ihracına ambargo uygulanmıştır (Uçarol, 2008: 1071).
Güvenlik Konseyi ayrıca belirli amaçlar için güç kullanımı konusunda yetki de vermiştir.
Avrupa ülkeleri ve ABD‟nin Kosova‟da taraflar arasında anlaşma sağlanmasına
yönelik çabalarının sonuçsuz kalması ve bölgede çatışmaların şiddetlenmesi üzerine
ekonomik önlemleri askeri önlemler takip etmiş ve NATO 14 Haziranda bir hava tatbikatı
başlatmıştır. NATO tarihinde ilk kez, bir egemen devlete karşı, NATO bölgesinin dışında bir
askeri harekât sürdürmüştür (Emiroğlu, 2007: 71).

4. Diplomasi ve BarıĢ Çabaları
1998 Ekim ayına gelindiğinde Kosova‟da diplomasi trafiği artmıştır. Batılı devletlerin
çabaları çatışmaların başladığı Şubat 1998‟den bu yana ilk kez olumlu bir sonuç vermiştir.
TBMM, bu sırada NATO üyesi ülkeler tarafından oluşturulacak “Çokuluslu Müşterek Güç”e
asker göndermek için Başbakanlık Tezkeresini kabul etmiş9 ve Kosova‟dan gelecek haberleri
beklemeye başlamıştır. Ancak NATO‟nun müdahale etmeden önce kendisine tanıdığı son
fırsatları değerlendiren Miloseviç, BM kararlarını kabul ettiğini açıklamıştır. Böylece
Miloseviç ile BM temsilcisi Hoolbroke arasında 12 Ekim 1998 tarihinde antlaşmaya
varılmıştır. Ağırlıklı olarak BM‟nin 23 Eylül tarihli ve 1119 sayılı kararına dayandırılan
antlaşmaya göre Miloseviç‟in kabul ettiği hususlar şunlardır10:
1- Kosova‟daki tüm saldırıların durdurulması,
2- Tüm askerlerin ve ağır silahların, Kosova‟daki saldırıların başladığı 28 Eylül 1988
tarihi öncesindeki seviyelerine çekilmesi,
3- İnsani yardım örgütlerinin çalışmalarının engellenmemesi,
4- Savaş suçlarının yakalanması için uluslararası savaş suçluları mahkemesi ile
işbirliği yapılması,
5- Mültecilerin evlerine dönmesine yardım edilmesi,
6- Özerklik konusunda Kosovalı Arnavutlar ile ciddi görüşmelerin başlatılması,
9

T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: 20, Cilt: 63, TBMM Basımevi, Ankara 1998, s. 355-380.
NATO El Kitabı 50. Yıldönümü Sayısı, Basın ve Enformasyon Bürosu, NATO 1110, Brüksel-Belçika, 2001.

10
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7- Anlaşmanın denetimi için Kosova‟ya 2 bin kişilik bir gözlemci gücünün
gönderilmesi.
Bu antlaşma ile Kosova‟da barış kısa bir süre barış ortamı oluşmuştur. Aralık ayı
başlarında Kosova‟da Arnavutlara karşı başlatılan yeni saldırılarla anlaşma ihlal edilmiştir.
Antlaşmanın ihlalinden sonra Sırp ve Arnavut güçleri arasındaki çatışmalar aralıksız
sürmüştür. ABD ve NATO üyesi ülkeleri Yugoslavya‟ya yönelik ciddi bir müdahale fikrini
düşünmeye iten en önemli olay 16 Ocak 1999 tarihinde Priştine‟nin 25 km güneyindeki Racak
köyüne saldıran Sırp askerlerinin 45 sivili öldürmesi olmuştur (Aynuksa, 1999: 3). AGİT‟in
bölgede yaptığı denetimler sonunda Sırpların silahsız sivillere karşı katliam yaptıkları
belgelenmiştir (Yürür, 1999: 100). Bu arada G8 Dışişleri Bakanları toplantısında Kosova‟nın
kendisini yönetmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Geçici bir antlaşmanın yapılması ve
Kosova‟nın toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda görüş birliğine varılmıştır (Weller,
2008: 662). Fakat çatışmaların devam etmesi üzerine NATO, görüşmelerde Miloseviç‟in
NATO‟nun isteklerini kabul etmemesi durumunda harekâttan başka seçeneklerinin olmadığını
bildirmiştir. 22 Mart günü NATO‟nun 36.000 kişilik birliği sınırlardan içeri girmiş, buna ek
olarak 8000 kişilik bir birlik de sınırı geçmek üzere bekletilmiştir. Sırp güçleri 22 Mart‟ta
Kosova‟nın güney ve batı bölgelerine saldırmaya ve bu operasyonlarla Arnavutları sınır dışı
etmeye başlamıştır. Bölgedeki güvenlik politikası şiddetlendirilmiş ve bu 800.000 Arnavut‟un
bölgeyi terk etmesine, on binlercesinin de dağlara kaçmasına sebep olmuştur (Mcgwire, 2000:
12). Sırpların tüm önerileri reddetmesi üzerine harekât başlatılmış, hava saldırılarıyla Sırplar
etkisiz hale getirilmiştir. Bu sırada Başbakan Bülent Ecevit “Kara harekâtı göze alınırsa,
Türkiye olarak hazırız” sözleriyle Türkiye‟nin tutum ve kararlılığını ortaya koymuştur
(Milliyet, 26.03.1999: 1). Öte yandan Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wesley Clark,
bir basın toplantısı düzenleyerek, Miloseviç‟i “Ya uluslararası toplumun kurallarına uy, ya da
imhayı göze al” mesajı ile uyarmış ve “Miloseviç uluslararası toplumun isteklerini kabul
edene kadar askeri güçlerini imha edeceğiz” (Milliyet, 26.03.1999: 22) sözleriyle harekâtın
Miloseviç‟in tutumuna bağlı olduğunun altını çizmiştir.
24 Mart 1999‟da başlatılan NATO müdahalesi 78 gün sürmüştür (Türbedar, 2005: 44).
KFOR‟un (NATO Barış Gücü) Kosova‟ya konuşlanmasından sonra evlerini terk etmek
zorunda kalan mülteci Arnavutlar yurtlarına geri dönebilmişlerdir (Savaş, 2001: 108).
Kosova krizinin patlak verdiği daha ilk günlerde NATO Genel Sekreteri Haviyer
Solana, Kosova krizine çözüm bulunmasıyla ilgili, NATO‟nun askeri seçenekler üstünde
çalışmalar sürdürdüğünü ve her türlü alternatifin mümkün olabileceğine işaret etmiştir.
Solana‟nın açıklaması ABD‟nin önderliğindeki NATO‟nun artık Bosna dramının tekrar
edilmesine izin vermeyeceğini net bir şekilde göstermiştir. Bosna-Hersek‟te sivillere karsı
yapılan saldırılar ve etnik temizliğin Kosova‟da tekrar edilmesine hiçbir şekilde izin
verilmeyeceği özellikle vurgulanmıştır. Müttefiklerin bu yöndeki tavırlarını açıklayan Solana
şöyle devam etmiştir: „‟Tarihin bu karanlık döneminden dünyanın çıkardığı önemli ders, bu
tür işgallere ileride hemen ve kararlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin öğrenilmiş
olmasıdır.”11

11

Nato Secretary-General Javıer Solana: http://www.hri.org/news/usa/voa/1998/98-12-07.voa.html (15.09.2016).
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1999‟daki savaşın sona ermesini, Sırp silahlı kuvvetlerinin Kosova‟dan geri çekilmesi
ve yerine NATO‟nun Kosova Gücü KFOR‟un geçmesi süreci izlemiştir. Böylece Kosova‟da
yeni bir dönem başlamıştır. KFOR‟u takiben, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟nin 1344
sayılı kararı gereğince, Kosova‟nın geçici BM yönetimi UNMİK (United Nations İnterim
Administration Mission in Kosova) Kosova‟daki misyonuna başlamıştır (Türbedar, 2005: 44).
Kısa süre sonra Arnavutlukta iç karışıklıklar çıkmış, iktidar mücadeleleri görülmüştür.
Özellikle İbrahim Rugova‟nın Şubat 2005‟e kadar başkanlığını yaptığı “Kosova Demokratik
Birliği” (LDK) partisinin birçok mensubu ve yandaşı karşı saldırılar düzenlemiştir. Bütün bu
olumsuzluklara rağmen, Kosova yeni dönemde önemli kazanımlar elde etmiştir. Bağımsız
devletlere özgü neredeyse bütün kurumlar günümüzde oluşturulmuş durumdadır. 2005 yılı
itibariyle Kosova‟nın kendi başkanı, bakanlıkları ve parlamentosu vardır. Kosova Ekim
2004‟te parlamento seçimleri için sandık başına gitmiştir. Açıklanan seçim sonuçlarına göre
Kosova Demokratik Birliği (LDK) oyların yüzde 45.42‟sini, eski UÇK‟dan türeyen siyasi
partilerden Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 28.85‟ini, Kosova‟nın geleceği için
ittifak (AAK) ise yüzde 8.39‟unu alabilmiştir. 2001 seçimlerine göre benzer bir sonuç
alınmıştır. İbrahim Rugova Devlet Başkanı olmuştur (Kızılkaya, 1999: 22).

Sonuç
Bosna Savaşı‟nın sona ermesinden kısa süre sonra çatışmalar Kosova bölgesine
sıçramıştır. Sırp güçler ile Arnavutlar arasındaki kanlı çatışmalar tüm dünyanın gözünü
yeniden bu bölgeye çevirmesine neden olmuştur. Ancak iki ulus arasındaki mesele tarihsel bir
boyuta sahiptir. Kosova üzerinde hak iddia eden Sırpların bölgeyi tam olmak kontrol etmek,
başta Arnavutlar olmak üzere diğer unsurları bölgeden uzaklaştırmak için sistematik olarak
uyguladığı politikalar, etkileri hala devam eden insani bir trajediye dönüşmüştür. Yugoslavya
devlet başkanı Tito‟nun karizmatik liderliğinde bir arada bulunan milletler, Tito‟nun ölümü
üzerine önemli anlaşmazlıklar içerisine girmiştir. Nitekim soğuk savaşın sona ermesi tıpkı
Sovyet Rusya‟da olduğu gibi Yugoslavya‟da da önemli sınır değişikliklerine neden olmuştur.
1889‟dan itibaren Miloseviç‟in iktidarı ile artan Sırp milliyetçiliği, mevcut otoritenin
yıkılması daha saldırgan ve genişlemeci politik mücadelelere neden olmuştur. 1998‟de
zirveye çıkan çatışmalar NATO ve BM‟nin yaptırımları ile önlenebilmiştir. Nitekim bölgede
güvenliği sağlamak üzere Türkiye‟nin de askeri varlığının bulunduğu NATO gücü bölgeye
girmiştir. Kosova‟dan Sırp kuvvetlerinin çekilmesinden sonra bölgede sosyal ve ekonomik
açıdan önemli iyileşmeler görülmüştür. Nihayetinde yapılan seçimlerin ardından yeni devlet
başkanı seçilerek iş başına gelmiştir. Şüphesiz Kosova Krizi, bölgedeki sosyo-ekonomik
yapıyı olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Çok sayıda sivil hayatı kaybederken sayısız insan da
farklı ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır.
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EKLER

EK.1: 17 ġubat 2008 tarihinde Kosova Meclisi tarafından alınan bağımsızlık bildirisi

Sunday, 17/02/2008 17:20
Assembly of Kosovo
KOSOVO DECLARATION OF INDEPENDENCE13
Kosovo Declaration of Independence Assembly of Kosovo, Convened in an extraordinary
meeting on February 17, 2008, in Pristine, the capital of Kosovo, Answering the call of the
people to build a society that honors human dignity and affirms the pride and purpose of its
citizens, Committed to confront the painful legacy of the recent past in a spirit of
reconciliation and forgiveness, Dedicated to protecting, promoting and honoring the diversity
of our people, Reaffirming our wish to become fully integrated into the Euro-Atlantic family
of democracies, Observing that Kosovo is a special case arising from Yugoslavia's nonconsensual breakup and is not a precedent for any other situation, Recalling the years of strife
and violence in Kosovo, that disturbed the conscience of all civilised people, Grateful that in
1999 the world intervened, thereby removing Belgrade's governance over Kosovo and placing
Kosovo under United Nations interim administration, Proud that Kosovo has since developed
functional, multi-ethnic institutions of democracy that express freely the will of our citizens,
Recalling the years of internationally-sponsored negotiations between Belgrade and Pristina
over the question of our future political status, Regretting that no mutually-acceptable status
outcome was possible, in spite of the good-faith engagement of our leaders, Confirming that
the recommendations of UN Special Envoy Martti Ahtisaari provide Kosovo with a
comprehensive framework for its future development and are in line with the highest
Europiean standards of human rights and good governance, Determined to see our status
resolved in order to give our people clarity about their future, move beyond the conflicts of
the past and realise the full democratic potential of our society, Honoring all the men and
women who made great sacrifices to build a better future for Kosovo,
Approves
KOSOVA DECLARATION OF INDIPENDENCE
1. We, the democratically-elected leaders of our people, hereby declare Kosovo to be an
independent and sovereign state. This declaration reflects the will of our people and it is in
full accordance with the recommendations of UN Special Envoy Martti Ahtisaari and his
Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement.
2. We declare Kosovo to be a democratic, secular and multi-ethnic republic, guided by the
principles of non discrimination and equal protection under the law. We shall protect and
13

Kosovo Declaration of Independence, International Legal Materials, Vol.47, No.4, 2008.
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promote the rights of all communities in Kosovo and create the conditions necessary for their
effective participation in political and decision-making processes.
3. We accept fully the obligations for Kosovo contained in the Ahtisaari Plan, and welcome
the framework it proposes to guide Kosovo in the years ahead. We shall implement in full
those obligations including through priority adoption of the legislation included in its Annex
XII, particularly those that protect and promote the rights of communities and their members.
4. We shall adopt as soon as possible a Constitution that enshrines our commitment to respect
the human rights and fundamental freedoms of all our citizens, particularly as defined by the
European Convention on Human Rights. The Constitution shall incorporate all relevant
principles of the Ahtisaari Plan and be adopted through a democratic and deliberative process.
5. We welcome the international community's continued support of our democratic
development through international presences established in Kosovo on the basis of UN
Security Council resolution 1244 (1999). We invite and welcome an international civilian
presence to supervise our implementation of the Ahtisaari Plan, and a European Union-led
rule of law mission. We also invite and welcome the North Atlantic Treaty Organization to
retain the leadership role of the international military presence in Kosovo and to implement
responsibilities assigned to it under UN Security Council resolution 1244 (1999) and the
Ahtisaari Plan, until such time as Kosovo institutions are capable of assuming these
responsibilities. We shall cooperate fully with these presences to ensure Kosovo's future
peace, prosperity and stability.
6. For reasons of culture, geography and history, we believe our future lies with the European
family. We therefore declare our intention to take all steps necessary to facilitate full
membership in the European Union as soon as feasible and implement the reforms required
for European and Euro-Atlantic integration.
7. We express our deep gratitude to the United Nations for the work it has done to help us
recover and rebuild from war and build institutions of democracy. We are committed to
working constructively with the United Nations as it continues its work in the period ahead.
8. With independence comes the duty of responsible membership in the international
community. We accept fully this duty and shall abide by the principles of the United Nations
Charter, the Helsinki Final Act, other acts of the Organization on Security and Cooperation in
Europe, and the international legal obligations and principles of international comity that
mark the relations among states. Kosovo shall have its international borders as set forth in
Annex VIII of the Ahtisaari Plan, and shall fully respect the sovereignty and territorial
integrity of all our neighbors. Kosovo shall also refrain from the threat or use of force in any
manner inconsistent with the purposes of the United Nations.
9. We hereby undertake the international obligations of Kosovo, including those concluded on
our behalf by the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) and
treaty and other obligations of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia to which
we are bound as a former constituent part, including the Vienna Conventions on diplomatic
and consular relations. We shall cooperate fully with the International Criminal Tribunal for
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the Former Yugoslavia. We intend to seek membership in international organisations, in
which Kosovo shall seek to contribute to the pursuit of international peace and stability.
10. Kosovo declares its commitment to peace and stability in our region of southeast Europe.
Our independence brings to an end the process of Yugoslavia's violent dissolution. While this
process has been a painful one, we shall work tirelessly to contribute to a reconciliation that
would allow southeast Europe to move beyond the conflicts of our past and forge new links of
regional cooperation. We shall therefore work together with our neighbours to advance a
common European future.
11. We express, in particular, our desire to establish good relations with all our neighbours,
including the Republic of Serbia with whom we have deep historical, commercial and social
ties that we seek to develop further in the near future. We shall continue our efforts to
contribute to relations of friendship and cooperation with the Republic of Serbia, while
promoting reconciliation among our people.
12. We hereby affirm, clearly, specifically, and irrevocably, that Kosovo shall be legally
bound to comply with the provisions contained in this Declaration, including, especially, the
obligations for it under the Ahtisaari Plan. In all of these matters, we shall act consistent with
principles of international law and resolutions of the Security Council of the United Nations,
including resolution 1244 (1999). We declare publicly that all states are entitled to rely upon
this declaration, and appeal to them to extend to us their support and friendship.
D- 001 Pristina,
17 February 2008 President of the Assembly of Kosova
Jakup KRASNIQI.
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KÜRESELLEġME VE KÜRESEL MUTFAK TAHAKKÜMÜ
KARġISINDA GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞI
Arif Olgun KÖZLEME*
Öz
Bu çalışma, küresel mutfağın geleneksel Türk mutfağı üzerine etkilerini Weber‟in akılcılaşma ve Mazrui‟nin
tahakküm görüşleri çerçevesinde bir değerlendirme girişimidir. Bu amaç doğrultusunda geleneksel Türk
mutfağının küreselleşmenin kimliksizleştirici özelliği karşısındaki direnci ortaya konulmak istenmiştir.
Çalışmada ele alınan konularla ilgili daha önce yazılanların tarandığı dokümantasyon metodu kullanılmıştır.
Başlangıç noktası olarak belli bir tarihi dilim küreselleşme için gösterilemez. Zira karşılıklı etkilenme noktasında
bir türdeşleşme olarak küreselleşme, insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak modernite ile Batı‟nın bütün dünyaya
doğrunun tek ölçütü olarak ihraç ettiği akılcı ve hesaplanabilir yeni hayat, tek yönlü olarak bir tahakkümü
içermesiyle yeni bir durumdur. İletişim imkânlarının da gelişmesiyle hayatın bütün alanlarını kapsayan Batı
kaynaklı bu yeni hayat, 1980‟lerden sonra küreselleşme olarak adlandırılmıştır. Sanayileşme ile birlikte mutfak
kültürlerini de etkileyen bu yeni yaşam tarzı, 20. yüzyılın ortalarından itibaren tekdüze, besiye dayalı, akılcı,
hesaplanabilir ve aynı zamanda yerel değerleri de yok eden bir beslenme tarzı olarak bütün dünya geneline
yayılmıştır. Batı ile yoğun ilişkileri olan Türkiye ve onun mutfak kültürü de bu durumdan tabii olarak
etkilenmiştir. Ancak küresel mutfağın geleneksel Türk mutfağı üzerindeki etkileri, dünyanın pek çok yerinde
olandan farklı cereyan etmiştir. Küresel mutfak, Orta Asya‟dan Anadolu‟ya belli bir kimlik içerisinde oluşan
zengin ve karmaşık pek çok geleneksel Türk mutfağına ait yemekleri büyük ölçüde yok etmiştir. Öte yandan,
fastfood bir özellik taşıyan küresel mutfak, geleneksel Türk mutfağı üzerinde tam bir tahakküm kuramamıştır.
Aksine bir tepkinin gelişmesine yol açarak, geleneksel Türk mutfak kültürüne ait yerel fastfoodların gelişmesini
sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Mutfak, mutfak kültürü, küreselleşme, küresel mutfak, Türk mutfağı.
AGAINST GLOBALIZATION AND GLOBAL CUISINE DOMINATION TRADITIONAL TURKISH
CUISINE
Abstract
This study, effects of global cuisine on traditional Turkish cuisine Weber's rationalization and Mazrui's
domination within the framework of theses is an attempt to evaluate. The aim is to determine the situation of the
traditional Turkish cuisine over against globalization. İn the study was used documentation method. As a starting
point, a certain historical slice cannot be displayed for globalization. For, globalization as a homogenization at
the point of mutual influence is as old as human history. However, with modernity, rational and computable new
life that the West has exported to the whole world as the only criterion of truth, ıt is a new situation with onesided dominance. With the development of communication facilities, this new western life that covers all areas
of life, it was called as globalization after the 1980s. This new way of life that affects culinary culture with
industrialization, since the mid-20th century, uniform, base-based, rational, computable and at the same time
destroying local values this way of eating spread all over the world. Turkey, which has intensive relations with
the West, and her culinary culture was naturally influenced by this. However, the effects of the global cuisine on
the traditional Turkish cuisine, ıt has happened differently in many parts of the World. The global cuisine has
largely destroyed many of the rich and complicated meals of traditional Turkish cuisine, which are formed in a
certain identity from Central Asia to Anatolia. On the other hand, a global cuisine with a fast-food specialty,
cannot establish complete domination over traditional Turkish cuisine. On the contrary, by causing a reaction to
develop, ıt enabled the development belong traditional Turkish cuisine culture of the local fast food.
Keywords: Culinary, culinary culture, globalization, global cuisine, Turkish cuisine.
*
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GĠRĠġ
Bugün itibariyle dünyadaki sınırların pek çoğunu geçersiz hale getirmiş olan küreselleşeme,
insan ve toplum hayatına dair bütün alanlarda bir etkileşimi veya tek tipleşmeyi meydana
getirmektedir. Küreselleşme yeni bir kavram olsa da, küresel karşılıklı bağımlılık ve değiş
tokuşu içeren faaliyetler yüz yıllar önce başlamıştır. Din, teknoloji, ekonomi ve
imparatorluklar, tarih boyunca birbirleriyle ilişki içerisinde küreselleşmenin ana unsurları
olmuşlardır. Bu anlamda küreselleşmenin yeni bir olgu olup olmadığı, bugünün gelişmelerini
ortaya çıkaran nedensellik zincirini nereye kadar uzatılmak istendiğine bağlı olarak
değişmektedir. Gerçekte bir olgu olarak küreselleşmenin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir.
Öte yandan 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya her geçen gün eskisinden daha hızlı
küreselleşmektedir. Hızlı küreselleşmenin yaşandığı bugünün eskisinden farkı, akılcılaşma ve
tahakkümün belirgin olarak ön planda olmasıdır.
Weber, dinamik bir olgu olarak gördüğü kapitalizmin ekonomik ve siyasi alanlardan
başlayarak hayatın bütün alanlarında bir akılcılaşmayı egemen kıldığı düşüncesindedir. Ona
göre, diğer maddi koşullarla birlikte Protestan ahlakının bir sonucu olarak başlayan
akılcılaşma, zamanla inanca ait olanlardan koparak toplumsal dünyanın büyüsünü de
bozmuştur. Kendi içerisinde sürekliliğin tohumlarını barındıran bu durum, kapitalizmin
ruhunun gelişimi olarak aynı zamanda akılcılığın genel çizgideki bir gelişimini de ifade
etmektedir (Weber, 2013: 62). Gelinen noktada bu durum, toplumsal hayatın daha fazla
kısmını hesaplanabilir, rasyonel, etkisiz ve duygusuz bir niteliğe dönüştürmektedir. Tam da
Weber‟in tanımlamasıyla hayatın her alanında meydana gelen bu akılcılaşma, her geçen gün
insanilikten uzaklaşmakta ve insanlığı bir demir kafes içerisinde kıstırmaktadır (Slattery,
2012: 44).
Akılcı ve hesaplanabilir yeni hayat tarzı, Batı modernitesinin insanlığa seküler bir
armağanıdır. İlk olarak ekonomik ve siyasal alanda başlayan bu yeni hayat tarzı, çok
geçmeden Batı kaynaklı bir çıkarcılığın bütün dünyaya bir tahakkümü şeklinde cereyan
edecektir. İletişim imkânlarındaki gelişmelerin de etkisiyle 20. yüzyılın son çeyreğinde Batı
kaynaklı her alanda bir tek tipleşme ya da tahakkümü ifade eden bu durum küreselleşme
olarak ifade edilmektedir.
Küreselleşeme, benzerlikleri artıran türdeşleşme kavramını ve gücün bir ülke ya da bir
medeniyet içerisinde paradoksal olarak toplanmasını ifade eden tahakküm kavramını da
kaçınılmaz bir şekilde beraberinde getirmektedir. Bunlardan birincisi homojenliği, diğeri ise
tahakkümü oluşturmaktadır (Mazrui, 1998: 1-13). Küreselleşme ile farklı ulusların arasında
başlayan benzeşme, Batı lehine orantısız global bir güç dağılımını beraberinde getirmiştir.
Benzer giyim, yabancı dil öğrenme, birbirine bağlı dünya ekonomisi, iletişim imkânları,
eğitimden sağlık ve hukuk alanlarına kadar bütün dünyada görülen benzerlikler bir
türdeşleşmeyi gösterse de; esasında hepsi Batı kaynaklı, Batı‟nın lehine ve doğruluk ölçütü
Batı olan bir Tahakküm olarak gerçekleşmektedir (Mazrui, 1998: 1-13).
Aynı durum küresel mutfak için de geçerlidir. Ritzer‟in de ifade ettiği gibi bu akılcılaşma,
modern dünyanın son geldiği nokta olan küresel dünyada her alanda olduğu gibi beslenmede
de kendisini göstermektedir (Ritzer, 2011: 17-21). Bu akılcı ve hesaplanabilir küresel mutfak
türdeş bir dünya mutfağından öte, Batı‟nın basit, ışıltılı, zorlayıcı ve aynı zamanda geleneği
yok edici yeni yaşam tarzının bir Tahakkümü şeklinde gerçekleşmektedir. Özgürleştirici
olarak görülen yeni hayat tarzında, kadının bu ideal uğruna iş hayatına girmesi, beslenme
ihtiyacının giderilmesi için sanayi mutfağının doğmasına giden yolu da açmıştır. Kolay ve
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hesaplanabilen bu mutfak tarzının bir özgürlük olarak sunulması ve oldukça karlı olması, kısa
sürede yayılmasını da sağlamıştır.
Zevk ve nezaketten yoksun, nitelikten çok niceliğin öne çıktığı bu besi mutfağının küresel
hale gelmesi, yönü her zaman Batıya dönük olan Türk toplumunu da etkilemiştir. Ancak
hiçbir ideolojiye ve ahlaka dayanmayan, sadece kazanmayı hedefleyen ve geleneği yok eden
küresel mutfak, geleneksel Türk mutfağında diğer ülke mutfakların yapmış olduğu yayılmayı
ve tahribatı tam olarak yapamamıştır. Eski Türklerden bugünlere belli bir kimliği erişmiş olan
Türk mutfağı, küresel mutfağa tam olarak teslim olmamıştır. Dünyanın her tarafında aynı renk
mekânlarda, aynı tat ve şekillerde sunumuyla özellikle genç nesilleri ülkesinin kültürel
mirasından büyük ölçüde koparan küresel mutfak kültürü, hızlı hazırlanabilen yerel tatlarının
olması, aile bağlarının sağlam olması ve dini insiyaklar gibi sebeplerden dolayı aynı etkiyi
Türkiye‟de yapamamıştır. Türk mutfağında bir fast-foodlaşmanın olduğu muhakkaktır; ama
bu daha çok Türkleşen bir fast-foodlaşma şeklinde gerçekleşmektedir.
Bu çalışmada, küresel mutfağın doğru anlaşılabilmesi için küreselleşmenin tanımı ve kısa
tarihçesine bakılarak, küresel mutfağın yaygınlaşma sebepleri ve küresel mutfağın tahakkümü
karşısında geleneksel Türk mutfağının durumu araştırılmıştır.
Sosyolojik Bir Olgu Olarak KüreselleĢmenin Kısa Tarihi: Küreselleşeme, mevcut
sınırların birçoğunu geçersiz hale getiren küresel ekonomik, siyasi, kültürel ve çevresel
karşılıklı ilişkilerin ve akışların belirlediği toplumsal durum olarak tanımlanabilir (Steger,
2006: 24-5). Küreselleşme kelimesi yeni bir kavram olsa da, küresel karşılıklı bağımlılık ve
değiş tokuşa yol açan fiili süreçler yüz yıllar önce başlamıştır. Tarih boyunca dört büyük güç
olarak din, teknoloji, ekonomi ve imparatorluklar bir birleriyle ilişki içerisinde
küreselleşmenin ana motorları olmuşlardır (Mazrui, 1998: 1-13). Tarihteki her etkili
teknolojik icat, evrensel amaçlı dinler, büyük göçler veya düşünce hareketleri bir şekilde
küresel bir yan içermektedir. Bu yüzden küreselleşmenin yeni bir olgu olup olmadığının
cevabı, insanların bu moda sözcükle ilişkilendirdiği son teknolojilere ve toplumsal
düzenlemelere yol açan nedensellik zincirini nereye kadar uzatmak istediğine bağlıdır. Birileri
küreselleşmeyi, on altıncı yüzyılda Avrupa‟da başladığını düşündükleri modernitenin on
dokuzuncu yüzyılın ortalarından sonra küresel çapta bir iş bölümü sağlayarak tarihte ilk defa
gerçekleşen tarihi sistem hâkimiyetinin (Wallerstein, 1993: 146-8) bugünlere yansıması
olarak görmektedirler. Başka birileri ise, küreselleşmenin tarihi kapsamını, sanayi ötesi
dönemin son kırk yılı ile sınırlandırmaktadırlar. Bir diğer başka birileri ise, küreselleşmeyi 19.
yüzyılın çığır açıcı gelişmelerini içerecek şekilde genişletmektedirler. Ancak bir takım
araştırmacılar, küreselleşmeyi on yıllarla veya yüzyıllarla ölçülen zaman dilimleriyle
sınırlandırmayı reddetmektedirler. Onlara göre bu süreç, binlerce yıldır devam etmekte olan
çok boyutlu bir gelişmenin sonucudur (Steger, 2006: 38-9). Daha akla yatkın olan bu
yaklaşıma göre, bir olgu olarak küreselleşmenin tarihi insanlık tarihi kadar eski olduğu kabul
edilmektedir. Ancak şu farkla ki, dünya her geçen gün eskisinden daha hızlı
küreselleşmektedir (Marshall, 1999: 450).
Küreselleşme ilk kez Afrika‟da ortaya çıktığı düşünülen insanoğlunun buradan dünyanın
diğer kıtalarına göçü ile başlatılabilir. Ancak coğrafi ve toplumsal engelleri aşma yeteneğine
sahip ileri teknolojiler olmadığından, insanlığın M.Ö. 10000-3500 yıllarını kapsayan bu
dönemde kalıcı etkileşimi ve küreselleşmesi oldukça sınırlı kalmıştır. M.Ö. 3500 ve M.S.
1500 arası dönemde yazının bulunması ve tekerleğin keşfi tarih öncesi devri sona erdirerek
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küreselleşmede yeni bir devri başlatmıştır. Büyük imparatorlukların ortaya çıktığı bu
dönemde toplumlararası türdeşleşme ve tahakküm hissedilir boyutlara ulaşmıştır. Modern
öncesi dönem olarak da adlandırılabilecek bu dönemde ticari, askeri, dini ve kültürel
etkilenmelerin küreselleşmeyi hızlandırdığı görülmektedir (Steger, 2006: 40-9). Modernitenin
başlangıcı olarak da belirtilebilecek 1500‟lü yıllardan (Wallerstein, 1993: 146-8) 1700‟lerin
ortalarına kadar olan süre, Rönesans ve Aydınlanma arasındaki dönemi ifade etmektedir. Bu
dönemde kendi dışındaki dünya ile yoğun ilişki içine giren Batılıların, belli gelişmeler
sağlaması, Avrupa‟da gelişen büyük şehirlere bağlı olarak tüccar sınıfların ortaya çıkması,
küreselleşme eğilimlerinin artmasını hızlandırmıştır. Devlet destekli bu tüccarlar, sömürüyü
de içine alan kapitalist dünya sisteminin temellerini atarak adil olmayan kültürel etkileşime ve
bazı göç hareketlerine sebep olan kendi tarafını belirlemişlerdir (Steger, 2006: 50-2).
1750‟lerden 1970‟lere kadar olan dönem, Avrupalının medeniyetin ölçüsü olarak diğer
dünyaya kendi değerlerini dayattığı ve aynı zamanda gelişen sanayisi için diğer dünyadan
ham madde sömürüsünü artırdığı dönemdir.
19. yüzyılda Batı‟da meydana gelen bilim ve teknolojideki patlama, hem daha çok ham
madde için sömürüyü artırırken, hem de gerçek bir küresel altyapının sağlam ayaklarını
oluşturmuştur. Ulaştırmadaki gelişmeleri takip eden iletişim alanındaki buluşlar dünyayı
Avrupalının lehine olarak hızla küçültmeye başlamıştır. İletişimin sağladığı imkânlarla,
eşitsizliklere itirazlar ve ideolojiler dünyanın her tarafında benzer söylemlerle konuşulmaya
başlanmıştır. Nüfus artışına ve ekonomik sorunlara bağlı olarak hızlanan göç hareketleri ve
tek tipleşmeye başlayan hayat tarzı, küresel bir dünya olgusunu yoğun olarak gündeme
getirmeye başlamıştır (Steger, 2006: 52-8). Küreselleşme sürecinde son halkayı onun
iyiliğinin veya kötülüğünün yoğun olarak tartışılmaya başlandığı ve dünyada karşılıklı
bağımlılığın arttığı 1970‟lerden sonra devam eden süreç oluşturmaktadır. Küreselleşme
(globalization) bu süreçte, iktisadi, siyasi, hukuki, kültürel, dini ve diğer bütün boyutlarıyla
ama daha çok olumsuz etkileriyle tartışılmaya devam başlanmıştır. 1980‟lerden sonra,
küreselleşmenin çevresel, demografik ve kültürel boyutları bilim çevrelerini de aşarak dünya
gündemini yoğun olarak meşgul etmeye başlamıştır. Bu durum aynı zamanda küreselleşme ile
ilgili çeşitli yaklaşımların bilim çevrelerinde ortaya çıkmasına giden yolu da açmıştır.
Modernitenin getirdiği aşırı aklileşme, özellikle küresel dönemde hayatın bütün unsurlarını
kendisine göre yeniden tasarımlamıştır. Elbette ki, dünya mutfak kültürleri de değişen bu yeni
ve tekdüze hayat tarzından nasibini alarak diğer konular gibi bilim çevrelerini ve diğer
ilgilileri meşgul etmeye başlamıştır. Küresel özellikli bir takım besinlerin dünyanın her
tarafında neredeyse aynı şekilde tüketilmesiyle yerel mutfaklar ve onlara bağlı pek çok yerel
kültürel değer tehdit altına girmiştir. Bu durum, McWorld, fast food ya da küresel mutfak
olarak adlandırılabilecek yeni beslenme tarzına bir reaksiyonu ve yereli sahiplenmeyi
doğurmuşsa da, yemeğin hazırlanmasından sunumuna kadar pek çok küresel tarzın yerel
mutfaklarda yerini aldığı kolaylıkla söylenebilir. Amerikan kitle kültürünün beslenmede kaba
olan her şeyinin cisimleşmiş hali olarak görülen küresel mutfak, tekdüzeliğinin ve yerel
mutfakları tehdit ediciliğinin yanında, kolay ulaşılabilirliği, sosyal sınıf ayrımının
yapılmaması, ekonomik olması gibi avantajları ile küresel egemenliğini her geçen gün tahkim
etmektedir (Ritzer, 2011: 38-9). Küresel kültürün hayatın bütün alanlarında olduğu gibi
mutfakta da meydana getirdiği parçalanma, aynı zamanda tekdüzelikte mecburi ve gönülsüz
bir birlikteliği de beraberinde getirmektedir.
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Küresel Mutfak Kültürünün Kısa Tarihçesi: 17. yüzyıl başlarında Kuzey Amerika‟ya
gelen ilk İngiliz kolonilerin (Comer, 2000: 1307) kısa sürede sayılarının artmasıyla, bölgede
bir Anglo- Sakson kültürü hâkim olmaya başlamıştır (Comer, 2000: 1313). Eski Dünyanın
çok farklı yerinden göçmenler gelseler de, artık bu topraklar, hâkim olan kültür sebebiyle yeni
İngiltere olarak görülmeye başlanmıştır. Buradaki ekonomik ve kültürel gelişmeler yerliler
olmaksızın, Eski Dünyadan gelen yeni halklarla hızla devam ettirilmiştir. Eski Dünya‟da,
özellikle Kuzey Avrupa‟da ortaya çıkan bütün bilimsel ve sosyal gelişmeler, ortaya çıktığı
topraklar kadar Yeni Dünya‟yı da etkilemeye başlamıştır. Elbette ki, Yeni Dünya (Amerika)
mutfak kültürleri de bu değişimden yoğun olarak nasibini almıştır.
18. Yüzyıl İngiltere‟sinde sanayi inkılabının arkasından taşradan genç kadınların akın halinde
yeni fabrikalara gelmesi mutfakta da bir sanayileşmeyi başlatmıştır. Kadının erkekle
eşitliğinden hareketle ortaya çıkan bu yeni sosyal durum, kadınlara usta aşçı olma zamanı
bırakmamıştır (Boudan, 2006: 326). Öte yandan, kadınlar da zaten özgürlük adına bunu
istememişlerdir. İngiltere‟de mutfak işlerinin özellikle kadınların gözünde angarya olarak
görülüp değersizleşmesi, Avrupa ülkelerinden daha hızlı olarak ABD‟yi etkilemiştir. Her ne
kadar İngilizlere karşı özgürlük mücadelesi verilmiş olsa da, Büyük Britanya‟dan gelen
kolonilerin etkisiyle pek çok alanda bir model olarak İngiliz izlekleri devam ede gelmiştir. Bu
izleklerin yoğun etkisi altında ABD mutfağı tam bir İngiliz mutfağı mantığında şekillenmeye
başlamıştır. Öyle ki, Eliza Leslie‟nin 19. Yüzyılın başlarında yazdığı Miss Leslie’s Directions
for Cookery isimli eser, bu yüzyılın sonuna kadar Amerikan mutfağının tek temel yemek
kitabı olarak kalması (Leslie, 1999), bu gerçeği göstermektedir.
Kadının mutfaktan çıkışıyla ortaya çıkan yemek ihtiyacını gidermek için sanayi işin içine
girerek konserveleşmiş hazır yiyecekleri üretmeye başlamıştır. Bunun sonucunda tıpkı
İngiltere‟de olduğu şekliyle ABD mutfağı da, zevk ve nezaketten kopuk, nitelikten çok
niceliğin öne çıktığı bir besi mutfağı haline gelmiştir. Hem fabrikalar, hem de evler için çabuk
ve basit hazırlanan besinlerin üretilmesi, ABD halkının zaten çok da gelişmemiş olan
diyetetik anlayışını daha da kötüleştirmeye başlamıştır. Aradan geçen bir yüzyıldan sonra
ABD mutfağı, pasta, şeker, ızgara et ve beyaz sosun egemen olduğu dar bir sanayi mutfağı
haline gelmiştir (Boudan, 2006: 302). Bilimsel beslenme ve kadının özgürlüğü adına güdülen
bu anlayış, en az karmaşık olanla sağlıklı beslenmeyi sağlama çabalarını doğurmuşsa da,
ahlaki ve siyasi değerler adına bir politik tavır olarak bunun teorik eğitimle sağlanması
benimsenmiştir (Beecher ve Beecher: 1872).
Ancak, XIX. yüzyılın sonlarına doğru beslenme kaynaklı halk sağlığı sorunları ABD‟de
konuşulmaya başlanmıştır. Sanayileşme ile birlikte gelişen ev dışında hazır yiyecek
tüketiminin kötü sonuçlarının görülmesiyle bunu gidermeye dönük insan severlik adına
sergilenen girişimler başarıya varamamıştır (Levenstein, 1998: 25). Modernite, sekülerizm ve
özgürlük adına genç kızların veya bütün gençlerin okullarda sağlıklı beslenme eğitimi alarak
sorunun aşılacağı düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Kadının mutfaktan çıkmasıyla gittikçe
kötüleşen Amerikan mutfağının imdadına XX. yüzyılın başlarında vitaminlerin keşfi ile süt ve
taze meyve tüketim politikaları yetişmiştir. Öyle ki, bu yeni beslenme alışkanlığına bağlı
olarak birkaç on yılda Amerikalıların boylarında göreceli bir uzama da söz konusu olmuştur
(Levenstein, 1998: 194). Olumlu bir durum olarak görülen bu gelişme ile birlikte kadının evde
yemek yapma geleneği neredeyse sona ermiştir. Artık ev içi angaryalardan kurtulan kadınlar
toplumsal etkinliklere daha çok zaman ayırabiliyor, profesyonel bir kariyer düşünebiliyor ve
kadın haklarını savunmakla ilgili daha çok örgütlenebiliyorlardı. Yalnızca büyük burjuvazi
sınıflar bir emekçi olarak kadın aşçılar kullanabiliyorlardı. Ancak, insanları doyurma işi de
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neredeyse tamamen yemek fabrikalarına kaldığı için, ileride bütün dünyayı etkileyecek olan,
ışıltılı ambalaj ve camekânların arkasında sıradan bir tek tip küresel mutfak kültürün de
temelleri atılmış oluyordu.
1950‟li yılların sonunda, sofrada sunulmak üzere fabrikada üretilen yemeklerin daha az
maliyetle daha çok kazandırması, dondurulmuş gıdaların yaygınlaşmasını hızla artırmıştır. Bu
gelişme, ABD‟de ev mutfaklarının bitişinden sonra, cılız olarak varlığını sürdüren geleneksel
veya geçerli olan zanaat lokantacılığının da sonunu hazırlamıştır (Boudan, 2006: 354). Aynı
yıllarda pek çok Avrupa ülkesinde de ev dışında beslenmede ciddi artışlar meydan gelmiş ve
bu da insanların beslenme tarzlarında belli değişmelere yol açmıştır (Ben, 2002: 8). Dahası
beslenmenin ötesinde bu yeni beslenme tarzı 20. yüzyıl ABD‟sinin en etkili gelişmelerinden
biri olmuştur (Barber, 1992: 53-63).
Amerikan mutfağı ülkenin gelişme biçimine uygun olarak, dünyanın her yerinden gelen
insanların yanı sıra, dünyanın her yerinden gelen yemeklerin de bulunduğu bir mutfaktır.
Ancak dünya mutfaklarından alınan yemekler, “Amerikanize” edilerek alınmaktadır.
Amerika‟da yenilen hiçbir yemek, Eski Dünya‟daki halinin eşi değildir (Belge, 2001: 267).
ABD mutfağı, kâr ve pazar uğruna moda ile dünya geleneksel mutfaklarını birleştirerek
Amerikanvari sunumları ve basitliğiyle sürekli değişen bir mutfak olarak bütün dünya
mutfaklarını ve buna bağlı olarak yerel değerleri ve insan ilişkilerini de etkilemektedir.
Kadınların profesyonel olarak çalışması, 1960‟larda ABD‟de, 1970‟li yılların başında ise
Avrupa‟da toplumun bütün katmanlarına ulaşmıştır. Elbette ki bu gelişmeye birçok etken de
yardımcı olmuştur. Çocuk ölümlerinin azalması, tıptaki ve gebeliği önlemedeki gelişmeler
doğumların fiziki baskısını azaltmıştır. Ev araç ve gereçlerinde gelişmeler ve hazır yemek ev
işlerinin yükünü azaltmıştır. Kız ve erkek çocuklar için eşit dersler ve eğitim gitgide büyüyen
hizmetler piyasasında kadınlar lehine iş imkânlarına yol açmıştır. Öte yandan bu durum
1960‟lı yıllardan itibaren ev kadını modelinin reddi üzerine gerçekleşmiştir. Özellikle
ABD‟de bu kadın eş modeli, yerini kendini meslekle ve tüketimle gerçekleştirme modeline
bırakmıştır (Boudan, 2006: 341). Bu psikolojik durum, çok sayıda kadını iş piyasasına
sürükleyerek yeni sosyal bir hayat tarzı meydana getirmiştir. Ev kadınlığının gözden
düşmesinin ve kadınların yoğun olarak iş hayatına girmesinin getirmiş olduğu toplumsal
değişmelerle ABD başta olmak üzere Batı‟da yemekler ev dışında yenmeye başlanmıştır.
Önemli bir kısmını fast-food’ların oluşturduğu ev dışındaki bu yeni beslenme tarzı, 1980‟li
1990‟lı yıllarda yemek aralarındaki atıştırmanın da iki misli artmasıyla (Nestle, 2002: 19)
giderek obur bir diyetetik alışkanlığına yol açmıştır. Neredeyse tam bir fastfood diyetetiğine
dönüşmüş olan ABD mutfağı, 20. yüzyılın sonlarından itibaren ekonomik gücü ve
oluşturduğu tüketim kültüründen kâr etme arzusuyla, aynı beslenme tarzını bütün dünyaya
pazarlayarak küresel bir tahakküm niteliği kazanmıştır. Kolası, hamburgeri ve McDanolds‟u
başta olmak üzere küresel bir medeniyet haline gelen bu teknolojik tüketim kültürünün bir
dayanağı ve bir değerler anlayışı da bulunmamaktadır. Bu kültürün, belli bir medeniyet ve
mekâna dayalı olmaması, onun yaygınlaşmasını sağlayan en önemli etken de olmaktadır (ElMessiri. 2010: 183).
Bu medeniyetin kola ve hamburger gibi tek tipleşen basit ürünleri, bütün dünya mutfakları ve
insanlar üzerinde bir sıradanlaşma ve mekanikleşmeyi de başlatmış bulunmaktadır. Bu
ürünleri yemenin belli bir tarzı yoktur. Yatarken, yürürken, direksiyon başında, kamuda, evde,
işte ama büyük ihtimalle tek başına ve belli bir öğüne bağlı olmaksızın tüketilmektedirler (ElMessiri. 2010: 186). Bu yüzden aile bağlarının da gevşemesine yol açan küresel mutfak,
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dünyanın her tarafında aynı renk mekânlarda, aynı tat ve şekillerde sunumuyla yeni nesilleri
de ülkesinin kültürel mirasından koparmaktadır.
Dünya üzerindeki sayıları kiliselerdeki haçların sayılarıyla yarışan McDonalds restoranlarının
başını çektiği küresel mutfak, diğer bir söylemle fast-food beslenme, küreselleşmenin
çokuluslu ve pazar gücünün temsili olarak (Kincheloe, 2000: 3) ulusal mutfaklar üzerinde bir
tehdit olma özelliğini devam ettirmektedir. Her ne kadar küresel mutfağın kökleri ABD‟ye
dayansa da, o Amerikalı da değildir. Bu atomize edici, değerlerden, zamandan, mekândan ve
tarihten bağımsız mutfak, sadece Doğu mutfakları için bir tehlike değildir; o aynı zamanda
Batı ve ABD mutfakları için de kimliksizleştirici bir tehlike olarak dünya insanlığının
karşısında durmaktadır (El-Messiri. 2010: 186). Ancak, 21. yüzyıla gelindiğinde, beslenmeye
bağlı pek çok hastalığın da ortaya çıkmasıyla, sanayi üretimine dayalı fast-food özellikli
küresel tüketim, derinden sorgulanmaya başlanırken, aynı zamanda da geleneksel mutfağı
içine alan daha organik yeni diyetetik usulleri oluşturma çabasına da girildiği görülmektedir.
Öte yandan McDonald‟s ve Coca Cola gibi besin maddeleri, 20. yüzyıl Amerika‟sının en
etkili gelişmeleri arasında olarak yankıları ABD sınırlarının ve fast-food beslenme tarzının
ötesine geçmiştir. Dünyanın pek çok yerinde geniş bir yelpazede günlük işleri ve hatta bütün
hayatı etkisi altına almış bulunan zorlayıcı bu yeni hayat tarzının adı McDonaldslaştırma
olarak nitelendirilmektedir (Ritzer, 2011: 22). Günümüzde küreselleşmenin ve elbette küresel
mutfağın en önemli sembolleri arasında yerini almış olan Mcdonald‟s burgerleri, McWorld
(McDünya) olarak yeni hayatın genel bir tanımını da içerisinde barındırır hale gelmiştir
(Schlosser, 2012: 229). McDonaldslaştırma denilince artık akla gelen sadece beslenme tarzı
değil, dünyanın neredeyse bütünü üzerinde eğitimden sağlığa, ekonomiden politikaya,
eğlenceden giyime ve tatil anlayışına kadar hayatın her alanında görülmeye başlayan
hızlandırılmış, tekdüze ve akılcı yeni bir hayat tarzının tahakkümü akla gelmektedir (Ritzer,
2011,23). Bu durum „küresel gerçekçilik‟ (global realization) olarak da tanımlanmaktadır
(Schlosser, 2012: 229). Hem gönüllülüğün hem de dayatmanın iç içe bulunduğu
akılcılaştırılmış bu yeni hayat tarzında, insan sağlığından toplumsal ilişkilere kadar pek çok
meseleyi etkilediği için fast-food beslenme ayrıcalıklı bir yer teşkil etmektedir.
Weber‟in işaret ettiği gibi, akılcılaştırmanın kutsandığı ve insani değerlerin her geçen gün
daha çok yok edildiği bugünün dünyasında, McDonaldslaştırılmış sistemler arasında sanayi
kaynaklı fast-food beslenme tarzı ve ürünleri, küresel hayatın önde gelen taşıyıcıları
olmuşlardır. McDonaldslaştırma, aynı zamanda ışıltılı, hazır ve hızlı bir hayat tarzının
arkasında yıkıcı, yok edici, kazanmak için aile ve bütün toplumsal değerlerden yoksun olarak
insana sadece tüketici gözüyle bakan akılcı bir sistem olduğu için, onun önemli bir yönünü
oluşturan küresel mutfağı ve onun toplumlar üzerindeki etkisi de önemli hale gelmektedir.
Akılcı sistemler duygudan yoksun oldukları için zamanla kaçınılmaz olarak akıldışı sonuçlar
üretmektedirler. Daha çok kazanmak için insani değerleri ortadan kaldıran akılcı sistemler,
insana, çevreye ve topluma verdiği zararları ile çoğunlukla da mantıksızdırlar (Ritzer, 2011:
40). Bunun en açık örneğini, zamansız, mekânsız ve her hangi bir değerden yoksun olarak
sadece doymak için yemeği akla telkin eden McDonaldslaştırılmış mutfakta görmek mümkün
olmaktadır. Bu yeni mutfak tarzı, ortaya çıkardığı obezite gibi sağlık sorunlarının yanında,
ailelerin bir arada yemek yemelerini engelleyerek toplumun bütünlüğünü sağlayan bu
kurumun temlerine dinamit koyma, yerel mutfakları ve onlara bağlı pek çok değeri yok etme
gibi daha uzatılabilecek diğer zararlarıyla toplumsal sorunları da beraberinde getirmektedir.
Bilimsel gelişmelerin ve akılcılaştırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan değerden yoksun kar
amaçlı küresel mutfak, besin kaynakları sınırlı olan dünyada alabildiğine israfa yol açan bir
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besi mutfağıdır. Aynı ölçüde cips hazırlamayı kural olarak koyan burgerler her yıl binlerce
ton patatesi heba etmekte ve aynı zamanda bir çevre felaketine yol açmaktadırlar. Ancak
bütün bunların yanında akılcılığın bir gereği olarak McDonaldslaştırılmış sistemler,
verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim gibi temeller üzerine kurulduğu için
de yaygınlaşmada oldukça başarılı olmuşlardır (Ritzer, 2011: 40). Dahası dünyayı tekdüze bir
mutfak haline getirme yolunda hızla ilerleyen küresel mutfağın sembol restoranlarının yoğun
olarak bulunduğu büyük alış veriş merkezleri, Kowinski‟nin tarifiyle, insanların modern
tüketim dinlerinin ibadetini yerine getirmek için gittikleri modern tüketim katedralleri haline
gelmiştir (Kowinski, 1985: 218). Self servis adı altında daha çok müşterilerin çalıştırıldığı bu
ışıltılı restoranlarda, gerçekte her şey tekdüze ve yapmacıktır. Ancak özgürlüğün ve
modernitenin bir yansıması olarak da sunularak da, bütün dünya mutfaklarına bir tahakkümü
dayatmaktadır. Gelişmekte olan ve dünya ile bütünleşmek isteyen Türk toplumu da
McDonaldslaştırılmış besi kültüründen nasibini almış bulunmaktadır. Diğer yandan küresel
mutfağın Türkiye macerası, dünyanın pek çok yerinde olanlardan biraz farklı bir şekilde
cereyan etmektedir.
GELENEKSEL TÜRK
ÖZELLĠKLERĠ

MUTFAK

KÜLTÜRÜNÜN

TEġEKKÜLÜ

VE

ANA

Ġslam Öncesi Türk Mutfak Kültürü: Küresel mutfak karşısında Türk mutfağının değişimini
ya da reflekslerini daha doğru anlayabilmek için, geleneksel Türk mutfağının geçmişten
günümüze hangi parametrelerden geçerek bir özgünlük oluşturduğuna bakmak gerekmektedir.
Esasında Türk yemek kültüründen söz etmek, bir bütün olarak Türk medeniyetinden söz
etmektir. Bu medeniyetin tarihi akışı içerisinde Orta Asya‟nın göçebe kültürüne dayalı sade
yemeğinden, zengin Selçuklu ve Osmanlı mutfağını yol açılmış, Çin ve Fransız mutfağı ile
birlikte dünyanın en önemli ve zengin çeşitli, beğenilen Türk mutfağı doğmuştur (Masalla,
1998: 12).
Yemek yeme alışkanlıklarının oluşumu, sunumu ve yemeklerin türleri her hangi bir milletin
sahip olduğu kültürü ile doğrudan ilişkilidir. Bir toplumun yaşadığı coğrafya ve sosyokültürel özellikleri bu alışkanlıkların oluşumunda önemli rol oynamaktadır (Merdol, 1998:
135). Uzun bir süre ana yurt olarak kabul ettikleri Orta Asya'nın geniş bozkırlarında büyük
ölçüde göçebe bir hayat sürmüş olan Türk milleti, iklim, çevre ve inanç özelliklerinden
kaynaklanan kendilerine özgü zengin bir mutfak kültürü meydana getirmiştir. Daha çok
hayvancılık yapan (Varsay, 2007: 24-29), suyun ve otun peşinden giden göçebe kültürü, eski
Türklerin mutfağını önemli ölçüde şekillendirmiştir (Chailland, 2001: 25; Ciğerim, 2001: 54).
Bu mutfak, et, süt ve tahıl ürünlerinin ağırlıklı olarak tüketildiği, sebzelerin pek yer
bulamadığı, ekmek ve tatlı tüketimine pek itibar edilmediği sade bir mutfaktır (Baykara,
2003: 243). Eski Türk mutfağının temel besin kaynağını koyun ve at eti ile bu hayvanların
sütleri oluşturmuştur. At sütünden elde edilen kımız, eski Türk mutfağının vaz geçilmez
önemli bir unsuru olarak öne çıkmaktaydı (Eberhard, 1986: 94).
Ġslam ĠleBirlikte Türk Mutfak Kültürü: İslam öncesi Türk mutfağından devralınan et, süt
ve tahıl ağırlıklı diyetetik anlayışı, Karahanlılar, Selçuklular ve Memlûkler dönemlerinden de
devam etmiştir. Orta Asya‟dan Anadolu‟ya göç sırasında Mezopotamya‟nı tahıllarını,
Akdeniz çevresinin sebze ve meyvelerini ve Güney Asya‟nın baharatını da bünyesine katan
Türk mutfağı, zengin bir yemek kültürünü meydana getirmiştir (Baysal, 1993: 12). Ayrıca
579

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

bugünkü Türk mutfak kültürünün oluşmasında ve zenginleşmesinde Anadolu‟da yaşamış olan
eski medeniyetlerin de etkisi bulunmaktadır (Sarıışık ve Diğerleri, 2014: 191-210). Ancak söz
konusu bu zaman dilimi, İslam'a uymayan tarafların sürekli elendiği ve bitki ve sebzelerin
mutfakta ağırlıklarını daha çok hissettirdikleri dönem olmuştur. Milli kültürlerini koruyup
devam ettirmede son derece hassas olan Türkler, aynı zamanda İslam'ı da kendi özlerinin bir
parçası olarak görmüşlerdir. Karahanlı ve Selçuklular döneminde başlayan bu mükemmel
terkibin etkileri, sonraki dönemlerde daha da belirginleşmiş ve pek çok alanda olduğu gibi
mutfak alanında da zengin bir kültürün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Osmanlılar devri de,
ortaya çıkan bu kültürün billurlaşıp rafine hale geldiği, eşsiz tatların ortaya çıktığı, seçkin bir
mutfağın damak zevkinin yaşandığı altı asırlık bir devri temsil etmiştir. Bütün bunlardan
hareketle İslam dinini Türk mutfak kültürü üzerinde tahakküm eden değil, onu bizzat genelde
Türk kültürünün ve özelde Türk mutfak kültürünün bir özü olarak görmek gerekmektedir.
Osmanlı mutfağı, gerek damak zevkindeki incelik ve gerekse beslenme kültürü açısından
döneminin zirvesinde olan ve bugünlere iz bırakan bir mutfaktır. Dünya çapındaki genel
kabule göre Osmanlı klasik dönem mutfağı, Çin ve Fransız mutfakları ile birlikte dünyanın üç
büyük mutfağından birini meydana getirmiştir (Belge, 2002: 144). Pek çok etki ile birlikte
Osmanlı mutfağını oluşturan dört temel unsurdan bahsedilebilir. Birincisi, Türklerin et ve süt
ürünlerine dayalı Orta Asya'daki beslenme tarzıdır. Bu beslenme tarzı, bir kısım değişikliklere
rağmen Osmanlı döneminde de devam etmiştir. İkinci temel unsur ise genelde göçler sırasında
yine İslam bağlı olarak İran ve Arap kültürlerinin etkisidir. İran ve Arap kültüründen Osmanlı
mutfağına girmiş olan ögeler isim, içerik ve damak zevki olarak Türk mutfağına uygun hale
getirilmiş olan bu unsurlar yıkılışa kadar devam etmiş, hatta Cumhuriyet dönemine de
aktarılmıştır (Bilgin, 2008: 71). Osmanlı mutfağını etkileyen üçüncü temel unsur olarak,
Anadolu'da yetişen ürünler ile bu topraklarda bulunan yerli kültürlerin etkisi zikredilebilir
(Bilgin, 2008: 71). Dördüncü ve en önemli temel unsur olarak da İslam'ın etkisi
zikredilmelidir. Hayatlarını İslam'a göre şekillendiren Osmanlılar, mutfaklarında bu konuda
önceki zamanlardan daha da hassas olmuşlardır. İslam'ın helal anlayışı ile örtüşmeyen
Anadolu yerli kültürlerinin beslenme kültürlerinin pek çok kısmını mutfaklarına
sokmamışlardır. Bu sebepten yerli kültürlerde bulunan midye, ıstakoz, karides, domuz eti ve
büyük ölçüde şarabı sofralarından uzak tutmuşlardır (D'Ohsson, 1997: 27).
Önceki dönemlerde olduğu gibi, Osmanlıda da yemekler konuşmadan ve hızlıca yenmekteydi.
Yemekler yendikten sonra sohbet faslına geçilirdi. Bunda hem göçebe hayat tarzının etkisi,
hem de yemek yerken İslam'ın konuşmayı hoş görmemesi rol oynamış olmalıdır. Ayrıca
ekmeğin temel unsur olduğu, çatal ve bıçağın yemek yerken kullanılmadığı Osmanlı
geleneksel mutfağında, Selçuklularda olduğu gibi günde iki öğün yemek âdeti uzun süre
devam ettirilmiştir (Trepanier, 2008: 65). Kuruluş döneminden beri uygulanmış olan iki öğün
yemek yeme âdeti, 16. yüzyılda terk edilerek günde üç öğün yemek yenmeye başlanmıştır
(Sürücüoğlu, 2008: 54).
Selçuklu sarayında bulunan içki ile meşgul mutfak birimleri Osmanlı saraylarında olmamıştır.
Saraya gelen yerli ve yabancı misafirlerin de sarayda içki içildiğine dair her hangi bir
gözlemleri de mevcut değildir. İslam'a göre alkollü içkiler haram olduğundan, hazineden
dinen meşru olmayan bu tüketimlere harcama yapılmamıştır. Saraya gelen gayrimüslim
elçilere de içki servisi yapılmamıştır (Sürücüoğlu, 2008: 89-90). Burada içki için
söylenenlerin, Müslüman ve Hıristiyan medeniyetlerinin sınır çizgilerinin belirleyen domuz
eti için de tavizsiz söz konusu olduğunu, Osmanlı sarayında bu hayvanın etine karşı tavizsiz
yasak uygulandığını da belirtmek gerekmektedir.
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Osmanlı toplumunda alkollü içeceklerin yerine keyif verici madde olarak 16. yüzyılda kahve
ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de çay içilmiştir. Osmanlıya geldikten kısa süre
içerisinde yaygınlaşan bu içecekler, içme tarzı, araç gereçleri ve içildiği mekânlarla
Osmanlıda ve sonradan da cumhuriyette kendilerine özgü ve Türk kültürüne zenginlik katan
yeni bir kültürü de meydana getirmişlerdir (Kuzucu, 2008: 243-4). Batılılaşma ile birlikte
Türk toplumunda yaygınlaşmaya başlayan düzenli kahvaltı alışkanlığı da, çayın Türk
kültürünün bir parçası haline gelmesini sağlayan etkenlerden biridir (Kuzucu, 2008: 244).
Ayrıca geçmişte kahvenin içildiği, günümüzde ise daha çok çayın içildiği kahvehaneler, bir
sosyalleşme mekânları olarak bugün de işlev görmeye devam etmektedirler.
Osmanlı mutfak kültürü, 18. ve 19. yüzyıllarda mutfakta kullanılan malzemeden yeni
tekniklere, oradan da sofra adabı ve düzenine kadar hızlı bir değişim sürecine girmiştir. 17.
yüzyıldan itibaren devletin gücünü kaybetmeye başlamasıyla, sarayın tarz belirleyen merkezi
gücünün zayıflaması ve 18. yüzyıl sonlarından itibaren İstanbul mutfağına girmeye başlayan
domates, fasulye, patates gibi Amerikan menşeli ürünlerin Türk damak zevkine uyarlanmaya
başlanması, bu değişimde önemli rol oynamıştır. Ancak sadece ürün olarak gelen bu yeni
yiyecekler, geleneksel Osmanlı mutfağı tarzı üzerinde derinlemesine bir değişimi
sağlayamamıştır. Aynı yüzyılın ikinci yarısında Avrupa ile artan ticari ve ekonomik ilişkilerin
mutfakta kullanılan ürün çeşitliliğini artırması ve özellikle Tanzimat‟tan itibaren Avrupa'ya
ait pek çok kültürel ögenin belirlediği hayat tarzının Osmanlı seçkin çevrelerinde tanınmaya
ve yaşanılmaya başlanması değişimi farklı yöne kaydırmıştır (Samancı, 2008: 159). Bu
dönemle birlikte sadece Batı‟dan gelen ürünlerden kaynaklı bir değişimden öte, Batı (Fransız)
mutfak kültürünün özüne dâhil yoğun unsurların girmeye başlamasıyla, Türk mutfak kültürü
üzerinde Batı kaynaklı bir tahakkümün oluşmaya başladığı görülmektedir.
18. yüzyıla kadar müzik ve danstan uzak bir şekilde, eğlenmek için değil, karın doyurmak ve
Allah'a şükretmek için sofraya oturan Osmanlılar; bu yüzyıldan itibaren Batı tarzı
beslenmenin etkisine girmeye başlamışlardır (Yerasimos, 2002: 42). 19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren, özellikle Islahat Fermanı ile birlikte Osmanlı sarayında, yabancı konuklar
ağırlanırken hem sofra düzeni olarak hem de sunulan yemekler açısından alafranga usulü
ziyafetler düzenlenmeye başlanmıştır. Masa ve sandalye, çatal, bıçak ve kişiye özel servis
takımları ile düzenlenen Avrupa usulü hazırlanmış bu ziyafetlerdeki yemekler, alaturka ve
alafranga yemeklerin melez bir yapısından oluşmaktaydı.
Türk mutfağı, Cumhuriyet döneminde Osmanlıdan kalan mirasa ve ikliminin çeşitliliğine
bağlı olarak sahip olduğu zengin bitki türleri ile seçkin bir mutfak olma karakterini bugün de
önemli ölçüde taşımaktadır. Ancak, ülkenin bütün kültürel motiflerinin toplanıp geliştirilerek
moda haline getirildiği saray olmadığı için Osmanlı mutfağında var olan yaratıcılığın,
Cumhuriyet döneminde olmadığı da bir gerçektir. Lokanta, restoran, meyhane gibi
ticarethanelerle ev mutfaklarının yaratıcılığı her zaman sınırlı ve yöresel kalmıştır. Bu sebeple
doğan boşluğu doldurma görevinin halk kültürüne ve yabancı etkilere bırakılmasıyla Türk
mutfağı, eski gücünü ve yaratıcılığını kaybetmiş ve Batı mutfağının tahakkümü giderek
artmaya başlamıştır. Bütün bunlara rağmen bugün gelinen noktada Türk mutfağı homojen bir
yapı ortaya koymuyor gibi görünse de, bölge ya da yöre farklılıklarının ötesinde ana bir
yaklaşımı da bünyesinde göstermektedir. Bu ana yaklaşımların toplanarak genel bir tavır
halinde sergilendiği yer olarak göç alan büyük şehirler ve özellikle de İstanbul öne
çıkmaktadır (Halıcı, 2008: 285). Orta Asya‟dan bugüne zenginleşerek özgün ve zengin bir
nitelik kazanmış olan Türk mutfak kültürü, 20. yüzyılın son çeyreğinde yine Batı kaynaklı
yoğun küresel mutfak etkileri ile karşı karşıya kalmıştır. Neticesinin ne olacağı şimdiden
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kestirilemeyen bu karşılaşmada, bugün itibariyle Türk mutfak kültüründe dünyanın pek çok
mutfağında görülemeyen farklı bir durum da yaşanmaktadır.
Küresel Mutfak KarĢısında Geleneksel Türk Mutfağı: 1960‟lı yıllardan itibaren teknolojik
aletlerin ev ve lokantalara girmesi, 1980'lerdeki pazar ekonomisiyle Türkiye'nin dışa açılması
ve hazır yiyeceklerin Türk mutfak kültürünü zorlamaya başlaması, pişirme ve yeme-içme
tarzlarında hızlı bir değişimi ve aklileşmeyi başlatmıştır (Sauner, 2008: 267). Bu değişimde
gıda endüstrisindeki gelişmeler, kadının iş hayatına girmesi, şehirleşme, nüfustaki artış,
teknolojik imkânların artması, eğitim seviyesindeki gelişmeler ve turizm önemli rol
oynamıştır (Aktaş ve Özdemir, 2005: 27). Bir kültür başkenti olan İstanbul'da, yeni açılan
büyük alışveriş merkezlerinde hem yerel hem de dünya çapında markalaşmış olan pek çok
lokanta, halkın yemek alışkanlıklarında yeni değişiklikler yaratmaya başlamıştır. Bir diğer
değişimde eskiden sadece erkeklere ait olan sosyalleşme mekânlarının küresel kültür etkisinde
yavaş yavaş yok olmaya başlaması ve bar, kafe, restoran, birahane, meyhane, pastane gibi
fast-food yiyeceklerin öne çıktığı yerlere kadın erkek karışık gidilmesinin yaygınlaşması
olmuştur (Sauner, 2008: 263). Lokantaların yerini almaya başlayan ve pizza, hamburger, tost
yapan küçük dükkânların çoğalması, fast-food veya bir başka deyimle ayakta yeme
alışkanlıklarının yeni bir kültürel tavır alarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Gıda endüstrisinde meydana gelen değişmeler, hızlı şehirleşme ile birlikte öğün yemeklerinin
çoğunlukla ev dışında yenilmesini zorunlu kılmıştır. İş hayatına giren kadınların evde yemek
yapmaya zaman bulamamaları, yalnız yaşayan insanların oranındaki artış ve iletişim
imkânlarının sağladığı kolaylıkla küresel kültürden etkilenme gibi birçok sebeplerden dolayı
fast-food besinlerin tüketimi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye‟nin dört bir yanında
her geçen gün de artmaktadır (Baysal, 1993: 15). Modernitenin getirdiği yeni beslenme tarzı
olarak aklileşmiş mutfak kültürü, küreselleşme ile birlikte bütün dünyada olduğu gibi Türk
mutfağını da bir tahakkümle karşı karşıya bırakmıştır. Bugünün Türkiye‟sinde yiyecek
tüketimi, dünya ile bütünleşmek isteyen ve gelişmekte olan bir toplumun yaşamakta
olduklarını yansıtmaktadır. Şehir hayatında artan gerilim, hatırı sayılır oranda gelişen iletişim
imkânları, büyüyen uluslararası ticaret, sosyal ve iktisadi zorunluluklar ve artan toplumsal ve
fiziki hareketlilik bu yeni beslenme tarzını zorlayan sebepler arasında sayılabilir (Chase,
2009: 72).
ABD‟de kadının iş hayatına girmesiyle bir ihtiyaç olarak beslenme sanayinin gelişmesi bu
işten para kazanan çevreleri daha çok kar etme konusunda harekete geçirmiştir. Görünüşte
çekici ama gerçekte oldukça tekdüze ve maliyetsiz olan aklileşmiş bu yeni beslenme sanayi,
bütün dünyayı hedef bir pazar olarak görmeye başlamıştır. Çok geçmeden köyden şehre
göçlerin hızlandığı 1960‟lardan sonra Türkiye‟de de kendini göstermeye başlamıştır.
Değişmeye başlayan toplum hayatının hızlı beslenme ihtiyacına karşılık vermesi ve fast-food
tüketiminin modernitenin bir parçası olarak görülmesi gibi sebeplerle bu yeni beslenme
kültürü Türk toplumunda da yayılmaya başlamıştır. İlk önce etkisini hazır ve paket besinler
üzerinden göstermiştir. Kısa süre sonra kese kâğıtlarının yerini paketler, pet şişeler ve plastik
kaplar almaya başlamıştır (Közleme, 2012: 250). Bunlarla eş zamanlı olarak küresel mutfağın
en önemli ve en güçlü sembolü burgerler (El-Messiri. 2010: 185), Türk şehirlerinin en işlek
yerlerinde ışıltılı burger restoranlarında yeni kültürün en önemli taşıyıcı rolünü oynamaya
başlamışlardır. Batı ile bütünleşmek isteyen Türkiye‟de, serbest piyasa ekonomisinin ve
rekabet şartlarının zamanı en değerli meta haline getirmesi, çok geçmeden fiyatların da ucuz
olduğu fast-food mekânlarını ve oradaki fast-food yiyecekleri özellikle genç insanları
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gözünde popüler hale getirmiştir (Bali: 2007: 32). Modern, özgürleştirici ve akılcı bir yaşam
tarzı adına bu yeni beslenme bir tahakküm olarak geleneksel Türk mutfağını zorlamaya
başlamıştır.
Amerikan kitle kültürünün kaba olan her şeyinin cisimleşmiş hali burger restoranlarını
(Samuelson, 1989: 25) ve benzerlerini içlerinde barındıran büyük alışveriş merkezleri,
toplumların beslenme alışkanlıklarını küresel mutfak çerçevesinde fast-foodlaştırma işini
üstlenen yeni küresel mekânlar olmuşlardır. Yemek servisinin müşteriye yaptırıldığı ve
değerli olanın onun parasının olduğu bu mekânlara giderek beslenmek, bir ihtiyaçtan öte bir
eğlence hatta bir gereklilik olarak algılanmaktadır. Dünyanın her hangi bir köşesinde olduğu
gibi Türkiye‟de de kendilerini özgür olarak kabul eden insanlar, büyük alışveriş
merkezlerinde veya şehrin işlek yerlerinde bulunan ışıltılı bir fast food restoranlarında burger
için kuyruğa girerek beklemektedirler. Kuyruktakilerle birlikte yiyecekleri hazırlayan işçilerin
halleri, bir montaj bandının insani olmayan ama aklileşen parçalarına benzemektedirler
(Ritzer, 2011: 41).
Bütün mutfak kültürlerinde bir yemek yeme usulü bulunmaktadır. Senkronik veya diyakronik
olarak ama belli bir usul ve edep çerçevesinde her milletin bir yemek yeme anlayışı veya
değeri bulunmaktadır. Işıltılı görünümü ve sıradanlığının haricinde belli bir öğüne ve her
hangi bir inceliğe bağlı olmayan küresel mutfak ise, bütün geleneksel değerleri yok
etmektedir. Aydınlanma ile birlikte Batı‟nın hızlı bir şekilde sekülerleşerek maddileşmesi,
insani ve toplumsal değerlerin silikleşmesini beraberinde getirmiştir. Ahlaki ve manevi
değerlerin pek önemsenmediği bir free-value (her türlü manevi değerden bağımsız) hayat
anlayışı kar amaçlı tekdüze küresel mutfağın da bakış açısını oluşturmuştur (El-Messiri. 2010:
83). Küresel mutfak bu özelliğinden dolayı Türk aile bağlarını bir hayli zorlasa da, her şeye
rağmen Türkiye‟de akşam yemeklerinin mümkün mertebe birlikte (Tezcan, 2000: 37) ve
geleneğe uygun şekilde yenilmeye çalışılması bu çözülmeyi büyük ölçüde engellemektedir.
Küreselleşmenin diğer bütün alanlarda olduğu gibi Türk mutfak kültürü üzerindeki etkisi de
oldukça yoğun olmuştur. Ancak bu etki sadece küresel tüketimi artıracak şekilde olmayıp,
bazen de geleneksel ve yöresele ait olanı canlandırma yönünde de gerçekleşmiştir. Küresel
mutfağın Türk mutfağını etkilemeye başladığı bu ilk taklit döneminde, küreselleşmenin
sembolü ışıltılı restoranlarda yemek yemek ayrıcalıklı olmanın bir yolu olarak görülmüştür.
Söz konusu restoranların hızla lokantaların yerini alması ve hazır yemek kültürünün evlere
kadar girmesi ile geleneksel Türk mutfağının pek çok ülkede olduğu gibi yok olacağı
düşünülmüştür (Chase, 2009: 72). Ancak genel olarak Türk kültürünün ve özel olarak
geleneksel Türk mutfağının, dünyanın birçok kültür ve mutfaklarından farklı bir özelliği
kendini ortaya çıkarmıştır. Daha çok moda ve taklitle Türk mutfağında yerini almaya çalışan
bu yeni ve yabancı besinler, geleneksel Türk damak lezzetinin yerini alamamışlarıdır. Hangi
burger olursa olsun hep bir yönüyle Türkleşmek durumunda kalmıştır. Dünyanın hiçbir
yerinde ürünlerinden ve sembollerinden ödün vermeyen McDonald’s da, tutunabilmek için
Türkiye‟de ayranı ürünleri arasına katmak zorunda kalmıştır (Chase, 2009: 73-74). Ayrıca
McDonald’s‟dın alâmet-i farikası olan altın kemerlerinin dikilmesine resmi makamlarının izin
vermemesi de sadece Türkiye‟de görülen özel bir durum olmuştur (Chase: 2009: 73).
Öte yandan, soğuk kış gecelerinde İstanbul başta olmak üzere Türkiye‟nin büyük şehirlerinde
derinden gelen sesiyle havayı ısıtan bozacının güğümünden akan Türk mutfak kültürünün
nefis bozası, büyük şehirlerde nadiren duyulan ya bir nostalji ya da büyük marketlerde plastik
şişelerde satılan bir ürün haline gelmiştir (Chase, 2009: 77). Özellikle İstanbul‟da serin
aylarda vapurlarda ikinci harfinin uzatılarak söylenmesiyle musikili bir sesle satılan ve
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içerken Boğaz‟ın manzarasına başka bir tat getiren salep de boza ile aynı duruma maruz
kalarak “fast food”laşmıştır (Chase, 2009: 77). Rengârenk görüntüleriyle insanı tekrar tekrar
kendilerine baktırmak zorunda bırakan turşucu dükkânları bir bir kapanarak, turşular fastfoodlaştırılmış yeni ürünlerle eski görüntü ve tatlarından uzak, bulundurulması bir eksiklik
olmasın diye lütfen büyük marketlerin raflarına konulmuştur. Buna rağmen son neslin tat
zevkine uymayan ürünler olarak nadir müşterilerini beklemektedirler. Kadınların iş hayatına
girinceye kadar evlerde büyük bir özenle yaptıkları mantı ve Türk anneleriyle özdeşleşen
çorbalar emeksiz, güvensiz ve sağlıksız olarak yenmeye hazır paketler halinde marketlerde
yerlerini alması (Chase, 2009: 77-79), geleneksel Türk mutfağında pek çok kültürel değerin
kaybolmasına giden yolu aralamıştır.
Küreselleşen veya bir başka deyişle fast-foodlaşan yeni beslenme anlayışında özellikle büyük
şehirlerde insanların neyi nasıl yiyeceğinin kararını çoğunlukla beslenme sanayi belirlemeye
başlamıştır. O kadar ki, dönem dönem kendi yiyecek modasını kendisi yaratan küresel
beslenme sanayi, yoğun reklam kampanyaları ile tüketicinin bunun da farkına varmasını
engellemektedirler. Marketler hazır ulaşılabilen ambalajındaki tam pişmiş yemekler,
insanların neyi nasıl yiyeceğini de büyük ölçüde belirlemektedirler (Ritzer, 2011: 91-92).
Öyle ki, yukarıda da belirtildiği üzere Türk mutfak kültüründe hazırlanmasından sunumuna
pek çok kültürel motifi içerisinde barındıran onlarca geleneksel yemek, fast-foodlaşarak
yemek endüstrisinin hazırlamış olduğu hazır halde, eski tadından ve kültürel değerinden
mahrum şekilde ve yine onları üretenlerin tüketilmesini istediği şekilde müşterilerini
beklemektedirler.
Öte yandan, ilk taklit ve şaşkınlık evresinin ardından Türkiye‟nin her yanında, özellikle büyük
şehirlerde McDonald’s, Burger King gibi restoranların yanlarında görüntü olarak nerdeyse
onların aynıları ve pek çoğu yabancı isimlerle açılmış olan kafe ve restoranlarda geleneksel
tarım kültürüne dayanan ayaküstü hızlı Türk yiyecek geleneği yeniden canlanarak ortaya
çıkmıştır. Türk mutfak kültüründeki bu hızla tüketilen yiyecek geleneğinin ortaya çıkmasında
değişen yeni hayat şartlarının ve özellikle küresel fast-food mutfağın rolü oldukça büyük
olmuştur. Çünkü yerelin küresele karşı verdiği tepkiler, yeni bir ilişki biçimi ortaya
çıkarmakta ya da küresel olanı önemli ölçüde değiştirerek yerelleştirmektedir (Watson, 2000:
129). Dahası, küresel etkilerle bir ilişki içerisinde tepki, yerel değerlerin yeniden
canlanmasına zemin hazırlamaktadır (Hall, 1998: 55). Lahmacun, pideler, kebabın her türlüsü,
dürümler, köfteler, ciğer, kokoreç ve çiğköfte gibi eski geleneksel hızlı tüketilen besinler bu
anlamda fast food olarak daha ucuz ve daha lezzetli olarak burgerlerin yerine konulmuştur
(Tezcan, 2000: 129-130). Bu gelişme, küresel mutfağın Türkiye‟de yayılmasını
yavaşlatmıştır; diğer yandan geleneksel zengin Türk mutfağını da tam olarak koruyamamıştır
(Chase, 2009: 74). Çünkü yeni sosyal hayatın zorlamasından kaynaklanan hızlı tüketim
alışkanlığı, bin bir meşakkatle hazırlanan geleneksel yemeklerin pek çoğunun unutulmasına
yol açmıştır. Bazı geleneksel yemekler de hazırlanma aşamasındaki bütün sosyal işlevlerinden
ve eski lezzetinden mahrum halde hazır olarak marketlerde satılmaya başlanmıştır.
Dünyanın her tarafında aynı renk mekânlarda, aynı tat ve şekillerde sunumuyla yeni nesilleri
ülkesinin kültürel mirasından büyük ölçüde koparan küresel mutfak kültürü, hızlı
hazırlanabilen yerel tatların (lahmacun, dönerler, kebaplar gibi) yaygınlaşması ve aile
bağlarının sağlam olması gibi sebeplerden dolayı aynı etkiyi Türkiye‟de yapamamıştır. Türk
mutfağında bir fast foodlaşmanın olduğu muhakkaktır; ama bu Türkleşen bir fastfoodlaşmadır. Geleneksel zengin Türk mutfağı bu fast foodlaşmadan büyük yara almışsa da,
geleneksel veya yöresel Türk mutfağının fast-foodları küresel fast-foodların önüne geçerek
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Türk geleneksel mutfağını kısmen korumuştur. Bu kapsamda küresel mutfağın etkisinde
ortaya çıkan simit sarayları, ekonomik krizlerin ortaya çıkardığı şartlardan (Asker, 2011: 88104) öte, geleneksel ve yerelin ifade biçimine geri dönüşün ilgi çekici bir örneği olarak
gösterilebilir (Közleme, 2012: 253). Bütün bu süreç, küresel mutfağı Türk mutfak kültüründe
bir aklileşmeyi başardığını gösteriyorsa da, tahakküm konusunda dünyanın diğer mutfak
kültürlerinde meydana getirdiği yereli yok edici etkisini tam olarak gösterememiştir.
Türkiye‟de uzun süre kalarak bu süreci gözlemleyen bir yabancının sözüyle bu konuyu
özetlemek gerekirse: “Küresel mutfak kültürü Türkiye’de geleneği canlandırmaya
başlamıştır’’ (Chase, 2009: 72). En azından çabuk hazırlanan ve hızlı tüketilen yemeklerimiz
için bu tespit geçerlidir.
SONUÇ
Küresel mutfağın ne olduğunu ve Türk mutfağı üzerindeki etkilerini daha doğru anlayabilmek
için, ilk önce küreselleşme teriminden ve küreselleşmenin kısa tarihinden bahsedilmiştir.
Küreselleşme her mesleğe veya her disipline göre yeniden tanımlandığı için, bu çalışmada
konunun anlaşılmasını sağlayacak birkaç farklı tanım yeterli görülmüştür. Tanımlardan da
hareketle küreselleşmenin tarihini, belli bir zaman diliminden başlatmanın zorluğu ile
karşılamıştır. Tarihi arka planı çok eskilerde olsa da, Batı kaynaklı tek tipleşmenin ve
tahakkümünün her türlüsünü içeren küreselleşme, 18. yüzyılda Batı‟da sanayi devrimi ile
başlamıştır. Sonraki süreçte, hayatın her alanını kuşatan modern yaşam tarzını, akılcı
yaklaşımı ve hesaplanabilirliği de içinde taşıyarak, gelişmişliğin bir ölçütü olarak Batı
dışındaki diğer dünyaya sunulmasıyla küreselleşme hız kazanmıştır. Ancak küreselleşmenin
bir terim olarak ortaya çıkabilmesi için 1960‟lar beklenmiştir.
Küreselleşme hayatın pek çok alanında olduğu gibi, yerel veya milli mutfaklar üzerinde de bir
tek tipleşmeyi başlatmıştır. Sanayi Devrimiyle birlikte kadınların eşitlik adına evlerinden
çıkarak fabrikalara girmesi, hem İngiliz mutfağında hem de İngiliz kültürünün yoğun etkisi
altında olan Kuzey Amerika mutfağında hazır yiyeceğe dayalı yeni bir anlayışı başlatmıştır.
20. yüzyılın yarısından sonra, fabrikada üretilen yemeklerin daha az maliyetle daha çok
kazandırmasıyla, hazır ve hızlı hazırlanan yiyeceklerin bütün dünyaya pazarlanmaya
başlanmasıyla da Batı kaynaklı küresel mutfak, dünya mutfakları üzerinde bir tahakküm
oluşturmaya başlamıştır.
Batı ile ilişkileri, göreceli olarak, oldukça eskiye dayanan Türk kültürü ve onun önemli bir
yanını teşkil eden Türk mutfak kültürü, küresel kültür ve onun bir uzantısı olan küresel
mutfak kültüründen tabii olarak etkilenmiştir. Bununla birlikte, hiçbir ideolojiye ve ahlaka
dayanmayan, zevk ve nezaketten yoksun, sadece kazanmayı hedefleyen ve geleneği yok eden
tahakküme dayalı küresel mutfağın, geleneksel Türk mutfağında belli bir gerilemeyi başardığı
söylenebilse de, diğer ülke mutfaklarında yapmış olduğu yayılmayı ve tahribatı tam olarak
yapamadığı görülmektedir. Eski Türklerden bugünlere belli bir kimliğe bürünmüş olan Türk
mutfağı, küresel mutfağa tam olarak teslim olmamıştır. Dünyanın her tarafında aynı renk
mekânlarda, aynı tat ve şekillerde sunumuyla özellikle genç nesilleri ülkesinin kültürel
mirasından büyük ölçüde koparan küresel mutfak kültürü, hızlı hazırlanabilen yerel tatlarının
olması, aile bağlarının sağlam olması ve dini insiyaklar gibi sebeplerden dolayı aynı etkiyi
Türk mutfak kültüründe yapamamıştır. Türk mutfağında bir fast foodlaşmanın olduğu
muhakkaktır; ama bu daha çok Türkleşen bir fast foodlaşma şeklinde gerçekleşmektedir.
Küresel mutfağın hamburgerleri ve kolası, geleneksel Türk mutfağına ait olan lahmacun,
kebaplar, simit ve ayran gibi hızlı hazırlanan ve hızlı tüketilen yiyeceklerin daha da öne
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çıkmasını sağlamıştır. Geleneksel dünya mutfaklarında bir tahakkümü doğuran küresel
mutfak, Türk mutfağında geleneksel karmaşık yemekleri etkilemişse de, Türk mutfağının
geleneğinde olan kendi “fast food”unun gelişmesini sağlamıştır. Sadece kazanmaya dönük,
zevksiz ve hesaplanabilir küresel mutfak, geleneksel Türk mutfak kültürünün pek çok insani
değerlerini de aşamamıştır.
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JAPON VE AZERBAYCAN İŞLETMELERINDE İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETIMI: GENEL KIYASLAMA

Dr. Qasımov Raqif*

İsrayılova Könül**

Özet
Bu çalışmanın amacı Japon ve Azerbaycan işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının genel
kıyaslamasını yaparak Azerbaycan işletmeleri için örnek uygulamalar hakkında bilgi vermektir. Araştırmada
ikincil kaynaklardan yararlanılarak Japon ve Azerbaycan işletmelerinde insan kaynakları uygulamaları
kıyaslanacaktır. Bu kıyaslama insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonları olan iş analizi, insan kaynakları
planlanması, eleman seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, ücret yönetimi ve diğer uygulamaların
kıyaslanması şeklinde yapılacaktır. Araştırma sonucunda Azerbaycan işletmeleri için insan kaynakları
yönetiminin temel fonksiyonlarında örnek uygulamaların en iyi şekilde nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi
verilecektir.
Bu çalışma 3.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunda sunulmuş ve dinleyiciler tarafından
beğenilmiştir.
Anahtar sözler: Japon işletmelerinde İKY, Ömür boyu istihdam, Azerbaycanda İKY, eleman seçme ve
yerleştirme.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN JAPANESE AND AZERBAIJAN BUSINESS: GENERAL
BENCHMARKING
Abstract
The main goal of this research is to provide information on practiced applications about Azerbaijan companies
by comparing Human Resource Management in Japanese and Azerbaijan enterprises. Human Resources
Practices in Japanese and Azerbaijan firms will be examined by using secondary sources. This comparison will
include the main functions of Human Resources Management, such as job analysis, planning of human
resources, personnel selection and placement, education and development, payment systems and etc. As a result
of the research, the best ways of implementing basic human resources management into Azerbaijan enterprises
will be suggested.
This study was presented at the 3rd International Turkish World Research Symposium and has been appreciated
by the audience .
Keywords: HRM in Japanese business, lifetime employment, Azerbaijan HRM, personnel selection and
placement.

Japon İşletmelerinde İKY
Günümüzün en büyük ekonomik güçlerinden biri olan Japonya İkinci Dünya
savaşında kayb eden ülke gibi ayrılsa da, hem Tokyo Olimpiyatlarının ülkeye uluslararası
yaygınlığını yeniden kazandırması, hem Çin ile bir uzlaşmaya varılması, hem de Japonyaya
özel yönetim tarzının uygulamaya koyulması onu gelişmiş ülkeler listesinin ön sıralarına
yazdı. Hükümetin ve bürokrasinin iş dünyasıyla ilişkisi ve işbirliği sonucunda "Keiretsu"
olarak nitelendirilen şirket ağları oluşturuldu ve bununla da kilit sanayiler desteklenerek
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istikrarlı bir ekonomik kalkınma sağlanmıştır. Keiretsu; genel olarak bir bankayı merkez alan
grup şirketlerinden ya da şirketler birliğinden oluşur. Grup içerisinde şirketler birbirlerinin
sahip olmaları nedeniyle her türlü işletme faaliyyetinde tercihlerini diğer küme üyelerinden
yana kullanırlar. (Johnson,1992,s.15)
Hızlı kalkınmanın ardındaki diğer en önemli
faktör iyi düzeyde eğitim görmüş iş gücünün varlığıdır. İşte bu yüzden japonlara özgü insan
kaynakları yönetiminin varlığı 1960 yılında uygulamaya konulan "On yıl içerisinde milli
geliri ikiye katlama" projesinin gerçekleştirilmesinde gerekli üretim artışının sağlanabilmesine
neden oldu. (Yıldız ve Ardıç,2002,s.41)
Japon Yönetim Sisteminde uygulanan İnsan Kaynakları Yönetiminin en ayırtedici
özelliği çalışanlara istihdam güvenliğinin verilmesidir. Ömür boyu istihdam uygulaması,
kıdeme göre terfi ve ücret sisteminin yapılması, personele ve onun eğitimine verilen önem,
yavaş değerleme terfi sistemi Japonya'ya özel İKY-nin uygulamalarındandır. Ömür boyu
istihdam uygulayan japon işletmeleri her yıl mezun olan üniversite öğrencilerini eğitim
programlarına yönlendirirler. Öğrencilerin bu eğitim programlarını cazip bulma nedeni ise
hatta kriz dönemlerinde bile onlara işte kalma garantisinin verilmesidir. Ömür boyu istihdam
Japonya'da yasal bir zorunluluk olmasa da, büyük firmalar bunu geniş çaplı şekilde
uyguluyorlar.
Ömür boyu istihdamın ardında "Kıdeme göre ücret" uygulaması gelmektedir. Bir
japon işçisinin ücreti aylık düzenli bir ücret ve primden oluşmaktadır. Ücret ve primlerin
kıdeme göre verilmesi işçinin işten ayrılmasını önleyen bir uygulamadır. Zira, işyerinden
ayrılan bir japon toplumda iyi karşılanmamaktadır. Bunun yanı sıra, işçiler, eğer işten
ayrılırsa, yeni başlayacağı işte kıdeminin sıfırlanması nedeniyle de işten ayrılmaya sıcak
bakmazlar. Ücretin kıdeme ve işgörenin eğitim düzeyine göre verildiği bu sistemde temel
kriter kıdem olmaktadır. Kıdem artdıkca temel ücret ve prim de orantılı olarak artar. Fakat bu
orantılı artış 50-55 yaşlarına kadar devam eder, sonrasında da süratle düşmektedir. İşçinin
isteyine uygun olarak, bir başka küçük şirkette o daha düşük ücretle çalışmaya devam
edebilir. (Yıldız ve Ardıç,2002,s.45)
Üniversite mezunu olmuş öğrencilerin işletmelere başvuru yapmasının ardından
onların eğitimine başlanılır. İşletmeler işe yeni alınanlara mesleki nitelik kazandırabilmek
amacıyla çok büyük kaynaklar ayırmaktadır. Bu yönde ayrılan yatırımlar şirketleri korkutmaz
- onlar gelecekte kendilerine fayda sağlayacak, katkıda bulunacak işçiler yetiştirdiklerinin
farkındalar. En yayğın kullanılan eğitim - işbaşı eğitimidir. Japon şirketlerinin temel felsefesi
deneyimli, profesyonel işçiler tarafından yeni işçilere iş başında öğretilir. İşçi seçimi zamanı
odaklanan en önemli noktalardan biri olan "Takım içinde çalışabilecek,işbirliğine kendisini
verecek, girişimci ruha sahip" işçi karakterinin daha da ileri düzeyde gelişimi,eğitim
programında yapılan çalışmalar sırasındadır. Ayrıca, işçilere sadece bir alan üzre değil,
işletmenin tüm bölümlerinde çalışma becerilerinin öğretilmesi, Japon işçisini bir işin değil,
işletmenin uzmanı olarak gelişmesini sağlar.
Japon işletmelerinde şirketi ilgilendirecek kararların alınmasında tüm işçilerin fikrinin
değerlendirilmesi,yönetim sistemini farklılaşdıran unsurlardan bir diğeridir. İşçilerin
görüşlerinin şirket için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bu yaklaşım Japon işçisinin
işletmeni aile bilip, kendisini de bu ailenin bir üyesi olduğunu düşündürer. Geleneksel karar
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verme yolu olan "Ringi sistemi" kararın alınmasından etkilenecek çalışanların karar sürecinde
yer almalarını sağlar. ( Vergiliel Tüz,2001,s.22)
Yöneticilerin çalışanlarla birarada olması, zamanlarının büyük kısmını onlarla
geçirmesi, ortaya çıkacak her hangi bir sorunda işçilerin
onlara ulaşabilmek
kolaylığı,dolayısıyla, çalışanların örtülü bir şekilde kontrol edilmesi - Japon insan kaynakları
yönetimine özgü mekanizma sayılabilir.
Azerbaycan İşletmelerinde İKY
Ülkemizin bağımsızlık kazanmasının ardından farklı alanlarda daha kaliteli gelişmeler
sağlamak için bu yönde kapasitesi, becerisi üst düzeyde olan işçi gücüne ihtiyacı vardır.
Azerbaycanda uygulanan insan kaynakları yönetimi yabancı şirketlerin ülkeye girişimiyle
modernleşme yolunda ilerlemektedir. Fakat uzun süre Azerbaycanın SSCB'de olması ükenin
İKY alanına da etkisini göstermiştir. Günümüzde de işletmelerdeki İKY uygulamalarında hem
modern, hem de Sovyet İKY etkileri karışık şekilde görülmektedir.
İKY-nin temel fonksiyonlarından olan iş analizinin Azerbaycan işletmelerinde geniş
şekilde yapıldığı bilinmektedir. Yapılan iş analizi sonucunda gereken bölümlere eleman
sayının ve özelliklerinin hangi kriterlere cevap vermesi gerekdiği yöneticilerin tecrübelerine
dayanmaktadır. Fakat iş analizi ile ilgili sonuçlar doğru analiz edilmediği ve ya etkin
kullanılmadığı halde eleman seçme uygulamalarında da yanlışlıklar olacaktır. Azerbaycandaki
işletmelerin %70-ten fazlasında iş analizinin yapıldığı iddia edilse de, iş tanımları, iş gerekleri
ile ilgili sonuçlara bakıldığında bu sonuçların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.
İK planlamasının Azerbaycan işletmelerinden %60-da yapıldığı malumdur. Fakat
çalışanların bir sonrakı dönemde hangi görevde çalışacaklarının ortalama değerinin daha
düşük derecede olması işletmelerde İKP yapılmadığı anlamına gelmektedir. Bunun da temel
nedeni Azerbaycan işletmelerindeki İK planları ile işletme planları arasındaki ilişkinin
bütünleşmemiş olmasıdır.
Azerbaycandaki işletmeler eleman seçimi zamanı tecrübeli ve disiplinli işçi adayı
bulma arayışındadırlar. Bunların yanı sıra, işletmeler eğitimli ve genç işçi adaylarının temin
edilmesinde de zorluklar yaşamaktadır. Boş kontenjanlara seçim zamanı, genellikle, üst, orta
ve alt kademelerin doldurulmasında iç kaynaklara başvuru yapılır. Bu, çalışanların
yeteneklerinin üzerinde terfi almalarına, personelin terfi için mücadele ederken moralinin
bozulmasına, sistemin bürokratiye dönüşmesine sebep olabilir. İç kaynaklara yapılan
başvurular yetersiz kabul edildiği hallerde işletmeler dış kaynaklara müracaat edirler.
İşletmeler dış kaynakların dikkatini çekmek için internet ve sosyal ağlar aracılığıyla duyurular
vere, işçi kiralaya, işçi bulma kurumlarıyla görüşmeler yapa, aracılarla iletişime geçe, eğitim
okulları ve üniversitelerde panayırlar geçirebilirler. Genel olarak işletmeler dış kaynaklardan
eleman seçerken yöneticilerin tavsiyesine daha çok önem vermektedir (%55), ikinci ve
üçüncü yeri ise uygun olarak, doğrudan yapılan başvurular ve çalışanların tavsiyeleri
tutmaktadır. Üst kademe işçilerinin seçiminde sosyal ağ(dost,akraba), üniversite, gazete
ilanları ve internet ilanları; Orta kademe personelinin seçimi için gazete ilanları, internet
ilanları, üniversite ve sosyal ağlar; Alt kademe çalışanları için internet ilanları,gazete
ilanları,üniversite ve sosyal ağlar sıralaması kullanılır.
Çalışanların işe alınması zamanı temel İK yöntemleri kullanılmaktadır, işçilerin sınav
ve mülakatlarla seçilmesi, bu seçimin genel müdür ve ya İK müdürü, bölüm müdürü ve diğer
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şahıslardan oluşan bir komisyon tarafından yapıldığı bilinmektedir. İşe yerleşdirildikten sonra
ise çalışanlar uyum eğitimine tabi tutulmaktadır.
Personelin temel bilgi ve becerilerindeki eksikliklerini gidermek için, değişen müşteri
isteklerine cevap vere bilmek için onlar belirli dönemlerde eğitime yönlendirilir. Bazen
işletmeler sadece mecbur oldukları zaman, mevzuat gereği işçilerin eğitimine gerek duyar.
İşçilerin eğitimi yönetici gözetimiyle işbaşında,internet üzerinden,işçilerin seminerlere
gönderilmesi - işdışı şeklinde hayata geçirilir.Gösterilen yöntemler işletmenin yönetim
yapısına, yapılan işin özelliklerine göre değişir.
Azerbaycandaki işletmelerde kullanılan performans değerleme yöntemleri - kıyaslama
yöntemi, kritik olay yöntemi, yöneticilerden alınan performans görüşleri ve performans
değerleme formlarıdır. Performans değerleme sonuçlarının ücret yönetiminde ve ya karyer
yönetiminde etkili bir şekilde kullanılmasında ise ortalama değerlerinin çok düşük düzeyde
olduğu görülmektedir.
İşletmelerde çalışacak her kesi etkileyen kararların alınması sürecinde yöneticilerle
birlikde çalışanların ve ya temsilciliklerinin katılımı görülmektedir. Bu katılım çalışanların
öneri ve şikayetlerini dinlemekle ve ya çalışanlarla sözlü fikir alışverişinde bulunmakla
yapılır. İşletme stratejisinin belirlenmesinde ise genel olarak, yönetcilerin ve orta kademe
işçilerinin görüşleri alınsa da çok az sayıdaki işletmelerde alt kademe çalışanlarının fikirleri
dinlenilir.
İşletmelerde oluşan hiyerarşik yapıdan, yöneticinin tutumundan ve işletmenin
kültüründen farklı olrak, işçiler direkt üst yöneticilerle değil,kendi üstleri aracılığıyla
yöneticilerle iletişime geçebiliyorlar.
Yukarıda anlatdıklarımızdan yola çıkarak Japon ve Azerbaycan işletmelerinde
uygulanan İKy-nin genel kıyaslamasını tablodakı gibi vere biliriz:
Seçenekler
İşçi seçmede baş vurulan
kaynaklar
İşe alma yöntemleri
İşçide aranan kriterler
Aday işçininin işe
alınmasına karar veren kişi
Yöneticiye ulaşma şekli
Çalışma yöntemi
İşde önem verilen sonuç
Karar verme yöntemleri
Kontrol mekanizması
Kariyer

Azerbaycan işletmeleri
İç ve dış kaynaklara
neredeyse aynı oranda
müracaat edilir.
Temel İKY yöntemleri
Tecrübe, eğitim, disiplin,dil
bilgileri, yetenek ve diğer
beceriler
Yönetici

Japon işletmeleri
İç kaynaklara ağırlık verilir
Mülakat-test-mülakat
Kişilik, karakter, girişimcilik
ruhu,takımla çalışma
becerisi.
İşe alma ekibi - üst yönetim

Endirekt
Bağımsız
Verimlilik
Bireysel kararverme
Açık kontrol
Ömür boyu istihdam

Direkt
Grup
Kalite
Toplu kararverme
Örtülü kontrol
Kısa süreli istihdam

592

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Sonuç
Japon işletmelerinde uygulanan yönetim tarzının ne kadar başarılı olduğunun şahidi
olmaktayız. Bu kadar başarılı olan yönetim tarzında etkili olan faktörleri de aydınlatmağa
çalıştık. Azerbaycanda da aynı başarı düzeyini sağlamak için işletmelerin vasıflı eleman
yetiştirmekde meraklı olması, eğitim düzeyinin uygulamaya yönelik olması, üniversitelerin
başarılı işletmelerle öğrencilerin staj geçmesini sağlayacak anlaşmalar imzalaması, şirketlerde
İK bölümüne önemin artırılması ve modernleştirilmesi, İK bölümündeki yetkili kişilerin bu
alanda yüksek düzeyde eğitimli olması önemli şartlardandır.
Kaynakça:
Ahmet Selamoğlu, "Japonya'da Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynaklari Uygulamalarinda
Gelişmeler";
Ebru Dural,"Türk İKY Anlayışı İle Japon İKY Anlayışı Arasındaki İşe Alma Yöntemleri
Farklılıkları".
Aliyeva, F.N. (2015), "Azerbaycandaki işletmelerde eleman seçme ve yerleştirme
uygulamaları", yüksek lisans tezi.
Muammer Zerenler,Rıfat İraz,"Japon Yönetim Anlayışı ve Şirket Ağları(keiretsu)Analizi.
Qasımov. R.X. (2011), "Azerbaycandaki işletmelerde İKY uygulamaları ulusal düzeyde
çözüm önerileri", doktora tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yıldız,Gültekin ve Ardıç,. (2002), "Japon işletmecilik uygulamaları Türk İşletme Yönetimine
Bir Model Olabilirmi.
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TĠCARET LOJĠSTĠĞĠNDE KULLANILAN BAZI STOK KONTROL
YÖNTEMLERĠNĠN AFET LOJĠSTĠĞĠNE UYGULANMASI: T.C. BAġBAKANLIK
AFET VE ACĠLDURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞI AFET LOJĠSTĠK DEPOLARI
ÖRNEĞĠ
Ünal YAPRAK

*

Mehmet MERDAN

**

Öz
Bu çalışmanın amacı afet lojistik depoları örneği üzerinden, ticaret lojistiğindeki bazı stok kontrol
yöntemlerinin afet ve insani yardım lojistiğinde uygulamasını göstermek ve yeterli ve ekonomik stok seviyelerini
belirlemektir. Bu çalışma bir uygulama çalışması olup çalışmanın sayısal verileri T.C. Kızılay Derneği‟nin 1980
– 2012 yılları arasındaki kayıtlarından elde edilmiştir. Depolara uygulanan stok kontrol ve talep tahmini
yöntemlerine göre geçmiş dönemlerdeki toplam yardım malzemesi talepleri, istenen dönemlerdeki talep tahmini,
ortalama günlük tüketim, güvenlik stoku seviyesi ve yeniden sipariş noktaları belirlenmiştir.
Yapılan uygulamalarda depolarda bulunması gereken çadır, battaniye, yatak, ısıtıcı ve mutfak seti
yardımları en az düzeyde (güvenlik stok seviyesi, çadır için 7142 adet, battaniye için 14495 adet, yatak için 707
adet, ısıtıcı için 4631 adet ve mutfak seti için 342 adet) basit ortalamalar yöntemine göre bulunurken (ısıtıcı
hariç) en fazla düzeyde ise (güvenlik stok seviyesi, çadır için 16758 adet, battaniye için 39419 adet, yatak için
3755 adet, ısıtıcı için 10864 adet ve mutfak seti için 1262 adet) ağırlıklı hareketli ortalamalar yöntemine göre
bulunmuştur. Ayrıca sonuçlara göre, yakın dönemlere ağırlık veren stok kontrol veya talep tahmin yöntemlerinde
stok seviyelerinin daha yüksek bulunduğu görülmüştür.
Ticaret lojistiğindeki bazı stok kontrol ve talep tahmini yöntemlerinin, geçmişte meydana gelen talep
verilerine dayanarak afet ya da insani yardım lojistiği alanında uygulanmasıyla kritik stok seviyeleri elde
edilmiştir. Ayrıca elde ettiğimiz sonuçlar bize, stok kontrollerinde kullanılacak sayısal yöntem çeşidinin sonuçlar
bakımından önemli olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Lojistiği, Ticaret Lojistiği, Stok Kontrolü, Talep Tahmini.

IMPLEMENTATION OF SOME STOCK CONTROL METHODS USED IN BUSINESS LOGISTICS
ON DISASTER LOGISTICS: T.R. THE PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY
MANAGEMENT PRESIDENCY DISASTER LOGISTICS STORAGE
EXAMPLE
Abstract
The purpose of this study through the example of disaster logistics ware houses, demonstrate the
application of some inventory control methods in trade logistics on disaster logistics and determine adequate and
economical inventory levels. This study is a case study, the digital data of study was obtained from the records of
T. R. Red Crescent Society, the year 1980–2012. Accordingto the implemented ware house stock control and
demand forecast method, by determining the total aid demands in the previous periods, estimated demand for
there quired period, the average daily consumption, safety stock levels and reorder points determined.
In carried out applications tents, blankets, bed, heater and kitchen kit aid should be available on store at
a minimum level (safety stock level, 7142 pieces tents, 14495 pieces blankets, 707 pieces beds, 4631 pieces
heating and 342 pieces kitchen set) was found by the simple average method (excluding heating) at the
maximum level (safety stock level 16758 pieces tents, 39419 pieces blankets, 3755 pieces beds, 10864 pieces
*

Arş. Gör., Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Yozgat, Türkiye,
unal_yaprak@hotmail.com.
**
Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Mühendisliği
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heaters and 1262 pieces kitchen set) was obtained accordingto the weighted moving average method. Also
accordingto the numerical results obtained in applications, in inventory control or demand forecast method
focusing on near-term it was observed that inventory levels are higher.
With applications on disaster or humanitarian logistics are a based on the data demand that occurred in
the past various numerical results can obtain critical stock levels. Also the results we achieved shows to us that
kind of numerical methods to be used in stock controls are important in terms results.
Keywords: Disaster, Disaster Logistics, Trade Logistics, Stock Control, Demand Forecast.

GiriĢ
International Decade of Natural Disaster Reduction (IDNDR) tarafından yapılan 1990
yılındaki açıklamada, doğal afetlerin sosyal ve ekonomik etkilerinin arttığı ifade edilmiştir
(Altay ve diğerleri, 2006: 480). Ülkemiz de bu doğrultuda maalesef doğal ve insan kaynaklı
afetlerin çokça yaşandığı bir yerdir. İnsanların afetlerden tamamıyla kurtulması söz konusu
olmadığı için (mesela; çöllerde ve el değmemiş ormanlar da bile sel ve heyelan gibi olaylar
görülebilmektedir.) bu afetlerden doğabilecek zararları azaltmak en önemli konu haline
gelmektedir. Son yıllarda artan doğal veya insan kaynaklı afetler dünyada, afetler sonrası afet
bölgelerinde rahatlama ve acil yardım taleplerine hızlı ve etkili cevap verme konusunu ve afet
lojistiğini kritik bir hale getirmiş ve bu alanda çalışma ihtiyacını uyandırmıştır (Sheu, 2007).
Ocak 2015 yılında Japonya‟ da yapılan ve 168 ülkenin katıldığı, Dünya Afet Azaltma
Konferansında (World Conference on DisasterReduction) katılımcı ülkelerin kabul ettiği
“Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015” (2005-2015 Hyogo Eylem Çerçevesi), her
düzeyde etkili müdahaleler için afetlere hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini
vurgulamışlardır (Gaillard ve diğerleri, 2008: 347). Bu bağlamda örneğin; International
Committee of theRed Cross (ICRC), International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies (IFRC), World Food Programme (WFP) ve World Vision International (WVI)
tarafından oluşturulan 4.4 milyar Amerikan Doları kaynağın %48‟ i yardımlarda kullanılırken
%52‟ si yardım programlarının geliştirilmesi için kullanılmaktadır (Besiou ve diğerleri, 2012).
Afet durumlarında lojistik destek ve tahliye iki önemli faaliyettir. Tahliye başlangıç
müdahale safhasının ardından sona ererken, lojistik destek afet alanında kurtulanların temel
ihtiyaçlarını karşılamak için uzun süre devam etme eğilimindedir. Ayrıca gıda, barınak, ilaç
gibi malzemelerin zamanında kullanımı ve yaralıların etkili bir şekilde taşınması gibi konular
afetten etkilenen alanlarda hayatta kalma oranını önemli oranda arttırmaktadır (Yi ve
diğerleri, 2007: 1178). Afet lojistiğinin amacı afetlerden geniş ölçekli etkilenmiş bölgelere
insani yardımları yani; su, ilaç, barınak ve bazı tüketim malzemelerini sağlamaktır (Beamon
ve diğerleri, 2008: 4).
Stok Kontrolü
Genel olarak stok kontrolü; ihtiyaçların karşılanması, stoklanması ve alınması gereken
maddeler arasında denge kurulması için gereken örgütleme işlemlerinin yerine getirilmesidir
(Küçük, 2009: 28). Stok kontrolü, pratik deyimle bir işletme veya kurumda, ne fazla ne eksik
fakat; yeter miktarda hammadde, malzeme, yedek parça ve başka ihtiyaç maddelerinin
bulunur olmasıdır (Taykut, 1980: 2-5).
Stok kontrolü bir işletme veya herhangi bir kurumun faaliyetlerini verimli, etkin ve
ekonomik olarak sürdürebilmeleri için ihtiyaç olan hammadde ve malzemelerin istenilen
miktarda, istenilen kalitede, istenilen yer ve zamanda, kullanmaya hazır bulundurulması ve
(tedarik-ikmal) masraflarının mümkün olduğunca asgaride tutulması ile mümkündür. Stok
kontrolü değişik şekillerde yapılmakla birlikte bilgisayar uygulaması destekli lojistik karar
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araçları yardımıyla da geçmiş tecrübelere dayanarak yapılabilmektedir ( Chandes ve diğerleri,
2010: 105).
Afet Lojistiğinde Stok Kontrolü
Afet lojistiği ya da insani lojistik ile ticari lojistik arasında belirgin farklar olmasına
rağmen afet lojistiği, genel ya da ticari lojistik kavramının bir alt kümesidir (Tatham, 2011:9).
Bunun yanında insani yardım lojistiklerinin birçoğu acil yardım ve uzun vadeli kalkınma
yardımları arasındaki yetersiz bağlantıdan dolayı kısa süreli ve dengesiz olabilir iken, ticaret
lojistiğinde acil yardım lojistiğinden farklı olarak çoğu zaman belirli bir hedefe göre stoklar
belirlenmektedir (Oloruntoba ve diğerleri, 2006).
Bir afet sonrasında asgari güvenlik, tıbbi yardımlar, barınma ve gıda gibi yardımlar ilk
haftalarda ve aylarda önemli rol oynamaktadır (Régnier, 2006: 412). Afet bölgelerindeki
afetzedelerin hayatta kalma oranını en üst düzeye çıkarmak ve bu tür operasyonların
maliyetini en aza indirmek için yardım malzemeleri ve personelinin hızlı ve verimli bir
şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır (Haghan ve diğerleri, 1995: 231). Bu da şüphesiz yardım
malzemelerinin en yüksek düzeyde stoklarda mevcut bulunmasıyla mümkün olacaktır.
Afetlerden önce dayanıksız mallar için stoklar her zaman yüksek seviyede olmayabilir ancak
dayanıklı mallar için yeterli stok seviyesi sağlanmalıdır (Yi ve diğerleri, 2007: 1178).
Afet lojistiğinde stoklanacak malzemeleri; çadır, battaniye, yatak, muhtelif gıda (taze
gıdalar daha çabuk bozulacağından daha çok kuru gıda, konserve vb.), katalitik soba,
konteynır, Mevlana evleri, mutfak seti, kumanya, uyku tulumu, muhtelif giyim, konteynır
WC-Duş, dedantör, set üstü ocak, su, hijyen malzemesi, yorgan, yastık, çarşaf, yastık kılıfı,
ranza, tıbbi yardım malzemeleri, çocuk bezi şeklinde çeşitlendirebiliriz.
Afet lojistiğinde etkin bir stok kontrolü için depolanan yardım malzemelerinin
stoklarının sınıflandırılması, talep tahmini, stok takip sisteminin oluşturulması, stok
maliyetlerinin doğru hesaplanması, tedarik sürelerinin sistematik hale getirilmesi görevlerinin
yerine getirilmesi gereklidir (Küçük, 2009: 65-66). Yapılan araştırmalar insani krizlerde,
bulguya dayalı ve kantitatif yani nicel yaklaşımların daha yararlı olduğunu göstermektedir
(Dijkzeul ve diğerleri, 2013:2). Bazı araştırmacılar optimum sipariş miktarları ve yeniden sipariş
noktalarının belirlenmesi gibi bazı matematiksel ve sezgisel stok veya envanter yönetim
modelleri geliştirmişlerdir (Falasca, 2009: 100). Etkili bir şekilde oluşturulan insani yardım
stok kontrol modeli ve acil lojistik sistemi, oluşabilecek aksaklıkların etkilerinin en aza
indirilmesi ve barınaklarda bulunan afetzedelere hayati malzeme akışını güvenli bir şekilde
sürdürmede çok önemli bir rol oynamaktadır (Ozguven ve diğerleri, 2013: 171).
Afet Lojistiği ve Ülkemizde Genel Durum
Ülkemizde afet lojistiğinde stok kontrolü kapsamındaki eksiklikler, meydana gelen
büyük çaplı afetlerde daha belirgin ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda 1999 Marmara depremi
öncesi 1996 yılında “Kızılay tarafından yılda on bin çadır üretildiği ancak bunun yetersiz
olması nedeniyle dışarıdan imalat yaptırıldığı, ülkenin çadır stoklarının yeterli olmadığı”
konusunda bir grup milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin bir önerge sunulmuştur (TBMM, 1996).
Bu tarihten sonra meydana gelen 1999 Marmara Depremlerinde tarih itibariyle kış
mevsimine yakın olmakla birlikte, yeterli stok bulunmadığından dolayı ilk anlarda
afetzedelerin çadır ve ısıtıcı gibi acil ihtiyaçları gerektiği ölçüde karşılanamamış, bu yüzden
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yurt dışından başka ülkelerin sağlayacağı yardımlara ihtiyaç duyulmuştur. Bundan dolayı da
daha fazla insan mağdur olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Kızılay Derneğinin 2000 yılı Faaliyet Raporuna göre, 1999
Marmara depremlerinde afetzedelere toplam 97.163 adet çadır gönderilmiştir. Gönderilen
çadırların %46,2‟ si Kızılay depolarından (44.963 adet), %29,8‟ i Kızılay aracılığı ile yurt
dışından (28.912 adet), %24‟ ü ise (23.288 adet) Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Kızılay
tarafından yurt dışından satın alınmıştır. Görüleceği üzere 1999 Marmara depremlerin de
gerekli olan çadır ihtiyacının ancak %46,2‟ si Kızılay Derneğinin mevcut stoklarından
sağlanabilmiştir (afetyonetimi.kizilay.org.tr/tr/raporlar.html, 04.04.2014).
1999 Marmara Depremlerinden alınan dersler ve tecrübelerle yardım malzemelerinin
stok kontrollerine daha önem verdiği görülen T.C Kızılay Derneği 2011 Van-Erciş
Depreminde gerekli çadır ihtiyacının büyük oranını kendi imkanları ile sağlayarak daha iyi bir
performans göstermiştir.
Van-Erciş depreminde dağıtılan toplam 53.126 adet çadırın 40.133 adedi yani %75.54‟
ü Kızılay depolarından, 12.993 (on iki bin dokuz yüz doksan üç) adedi yani %24.46‟ sı ise
Kızılay Derneği aracılığıyla yurt dışından sağlanmıştır (Tabii bu oranların, afetin
büyüklüğüne ve verdiği zarar çapına bağlı olarak değişebileceği de unutulmamalıdır)
(afetyonetimi.kizilay.org.tr/tr/raporlar.html, 05.04.2014). Bu oranlar, afet lojistiğinde yardım
malzemelerinin stok kontrol ihtiyacını göstermesi bakımından önem arz etmektedir.
Afet lojistiği kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) lojistik
alanındaki sorumluluğu doğrultusunda etkin bir adım olarak, Ülkemizin on beş bölgesinde ve
yirmi yedi ilinde „Afet Lojistik Depoları‟ kurma kararı almıştır. 2014 yılı içerisinde bitirilmesi
planlanan ancak kimi nedenlerle süreci uzayan bu yirmi yedi lojistik deposunun kurulacağı
yerler bölgelerimizin afet ve afet türlerine maruz kalma sıklığı, ortalama yıllık hasar
görebilirlik oranı, ulaşım ve nüfus özellikleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Afet lojistik depolarının kurulacağı bölgeler (illere göre bölge numaraları rastgele
verilmiştir): 1. Bölge: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova; 2. Bölge:
Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya; 3. Bölge: Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli;
4. Bölge: Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı; 5. Bölge:
Bilecik, Bolu, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale; 6. Bölge: Afyon, Konya, Aksaray, Niğde,
Karaman; 7. Bölge: Burdur, Isparta, Antalya; 8. Bölge: Sinop, Samsun, Ordu, Çorum,
Amasya, Tokat; 9. Bölge: Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri; 10. Bölge:
Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay; 11. Bölge: Giresun,
Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt; 12. Bölge: Erzincan, Tunceli, Malatya,
Adıyaman, Elazığ, Bingöl; 13. Bölge: Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak;
14. Bölge: Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır; 15. Bölge: Muş, Bitlis, Van, Hakkari
şeklinde belirlenmiştir (Şekil 1.).
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ġekil 1.T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Tarafından
Kurulacak Afet Lojistik Depolarının Yerleri

Depo Kurulması Planlanan İller
Tadil Edilecek Depolar

Kaynak:T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği (2009), “25.10.2013 tarihli Basın Duyurusu”, https://www.afad.gov.tr, (19.06.2014)

Ülkemizin afetlerden zarar görme ortalaması yüksek olması bakımından kurulacak
olan afet lojistik depoları, afet yönetimi ve afet lojistiğinde çok önemli bir adımdır.
Stok Kayıt Yöntemleri
İki çeşit stok kayıt yöntemi mevcuttur. Bunlar “Aralıklı Envanter Yöntemi ve Sürekli
Envanter Yöntemi” dir.
Aralıklı (Dönemsel) Envanter Yöntemi; çok çeşitli ve küçük hacimli mal ve
malzemelerin stoklanmasında kullanılır. Aralıklı envanter yönteminde malzemeler çok çeşitli
ve küçük hacimli olduğundan her giriş-çıkışlarında devamlı surette izlenilmesi mümkün
olmamaktadır. Bu nedenle malzemelerin stok durumları haftalık, aylık ve hatta yıllık olarak
belirlenmektedir.
Bu yöntemde kontrol aralığı ne kadar uzunsa envanterde görülebilecek sapma ve
hataların meydana gelme olasılıkları o kadar çok artabilmektedir. Bu yöntem uygulanmak
) ile ortalama envanter düzeyinin (
) sayısal
istendiğinde yeniden sipariş noktası (
değerinin belirlenmiş olması gerekmektedir(
: Ortalama günlük talep,
: Envanter
izleme aralığı,
:Ortalama stok döngüsü,
: Güvenlik stoku,
: Sipariş miktarı)
(Görçün, 2013: 78).
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Sürekli Envanter Yöntemi; az çeşit ve her kalem malzemenin stok durumunun ayrı ayrı
izlenebildiği durumlarda kullanılan stok kayıt yöntemidir. Sürekli envanter yönteminde
stoktan her malzeme çıkışında veya girişinde yapılan kayıtlarla eldeki mevcut stok
durumunun her an kontrol edilmesi sağlanır. Afet lojistiğinde, taleplerin belirsizliği ve
boyutundaki değişkenlik göz önüne alındığında sürekli envanter yöntemi kullanımının daha
uygun olacağı görülmektedir. Sürekli sayım yönteminde mal ve malzemelerin fiziki sayım
sonuçlarında eksik veya fazlalarını saptamak mümkündür. Böylelikle gereken zamanda
eksiklerin tamamlanması için tedarik sürecine gidilmesi sağlanır. Bu envanter kontrol
süreçlerinde en önemli faktör hız olarak değerlendirilmektedir. Bundan dolayı operasyonların
etkin bir şekilde gerçekleşmesi mevcut durumun olabildiğince çabuk bir biçimde tespit
edilmesi ve buna ilişkin çözümlerin çok kısa bir sürede hayata geçirilmesine bağlıdır. Bu
envanter kontrolünün başarısı yeniden sipariş noktasının bilinmesine bağlıdır.

Stok Kontrol Yöntemleri
Basit Ortalamalar Yöntemi
Basit ortalamalar yöntemi aslında talep analiz yöntemidir. Bu yönüyle de stok kontrol
yöntemleri kapsamına girmektedir. Bir afet lojistik deposundan geçmiş dönemlerde yapılan
çıkışlar ve istekler dikkate alınarak gelecek dönemlerde oluşabilecek talep ve gereksinimler
öngörülür. Bu dönemler 3 aylık, 6 aylık olabileceği gibi yıllık da olabilir. Basit ortalamalar
yönteminde değerlendirmeye alınan dönemlerde meydana gelen talep miktarlarının toplamı
(
), dönem sayısına ( ) bölündüğünde bulunan aritmetik ortalama belirlenmeye çalışılan
) vermektedir (Görçün, 2013: 48).
döneme ilişkin talep miktarını (
Uygulama formüle edildiğinde;

şeklinde bulunur.
Hareketli Ortalamalar Yöntemi
Bu yöntemde yine basit ortalamalar yöntemi gibi talep analiz yöntemi olmakla birlikte,
stok kontrollerinde talep tahmini esas olması itibariyle stok kontrolü kapsamına girmektedir.
Basit hareketli ortalamalar ve ağırlıklı hareketli ortalamalar yöntemi şeklinde ikiye ayrılır.
Basit hareketli ortalamalar (bho);basit hareketli ortalamalar yönteminde, basit
ortalamalar yönteminden farklı olarak talep tahmini yapılırken yakın dönemler tercih edilir.
Örneğin afetler de dönemleri yıllık olarak düşündüğümüzde, son yıllarda yaşanan afetlere
göre hazırlık yapmak talep tahmini açısından daha yararlı olacaktır. Bu yöntemde,belirlenen
dönemlerde meydana gelen taleplerin toplam değeri(
)dönem
sayısına bölünerek meydana gelmesi muhtemel talep (
) bulunmaktadır.
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Ağırlıklı hareketli ortalamalar (aho);talep tahmini yapılacak döneme en yakın
dönemlerde gerçekleşen taleplerin her biri( )tanımlanan bir katsayı ) ile çarpılarak elde
edilen değerlerin toplamı ile tahmini talep değeri (
) bulunmaktadır. Tanımlanan
bu katsayı her dönem için 0 ile 1 arasında ve tahminle me yapılacak döneme yaklaştıkça artan
şekilde olmalıdır (Görçün, 2013: 49-51).

Üstel Düzeltme Yöntemi (ud)
Daha çok önceki dönemlerde yapılan talep tahminleri doğru olarak yapıldığında ve
düzenli olarak veri kaydedildiğinde kullanılan bir yöntemdir. Çok yaygın kullanılan bir
yöntem değildir (Yıldırım Kaptanoğlu, 2013: 36). Üstel düzeltme yönteminde her bir döneme
ilişkin tahminleme yapılırken bir düzeltme kat sayısı (dk) belirlenmektedir. Tahminlemenin
doğruluk düzeyini belirleyecek olan katsayının 0 ile 1 arasında olması gerekir ve aynı
zamanda mümkün olduğunca 0‟ a yakın bir değer olması tahminlemenin doğruluk olasılığını
arttırmaktadır (Görçün, 2013: 52). Ayıca uygulamalarda bu katsayılardan, hatalar toplamının
ortalaması (MAD) ve hatalar toplamının gerçek değerler toplamına oranı (MAPE), değerlerini
en küçük yapanı kullanmak daha uygundur. Düzeltme katsayısı, yapılacak olan tahminlerin
daha önceki dönemlerde yapılan tahminleme hatalarından etkilenme düzeyini belirler.
Yapılacak olan tahminlemenin, daha önceki dönemlerdeki hatalardan ve dalgalanmalardan
fazla etkilenmesi istenmiyorsa düzeltme katsayısı 0‟a yakın seçilir. Düzeltme katsayısının 1‟ e
yakın seçilmesi ise son dönemlerin tahminleme de daha etkili olmasına yol açar. Afet
durumlarında mümkün olduğunca ortaya çıkabilecek en kötü duruma göre hazırlık yapılması
gerektiği için bütün dönemlerdeki taleplerin etkili olması ve de değişik dönemlerdeki aşırı
hatalardan etkilenmemesi istenmektedir. Bu nedenle düzeltme katsayısının mümkün
olduğunca 0‟ a yakın seçilmesi gerekmektedir.
Uygulama formüle edilirse;

ve

şeklinde olur.
Yöntem
Yapılan bu çalışmada toplam, 103 adet deprem, 311 adet sel, 365 adet yangın, 172
adet heyelan, 38 adet aşırı kar yağışı ve çığ afetlerinin veri analizi yapılmış olup, bu
analizlerde dağıtılan yardım malzemesi olarak, afet durumlarında barınma için ana yardım
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malzemesi olan çadır ve çadır içi malzeme olarak tarif edilen battaniye, yatak, ısıtıcı ve
mutfak seti alınmıştır. Araştırma bir uygulama araştırması olup, uygulamada yapılması
gereken stok seviyesi ve emniyet stok seviyesi belirlenirken, stok kontrol yöntemlerinden olan
basit ortalamalar yöntemi, basit hareketli ortalamalar yöntemi, ağırlıklı hareketli ortalamalar
yöntemi, üstel düzeltme yöntemleri ayrı ayrı kullanılmıştır. Yeniden tedarik noktasını
belirlemek için ise sürekli envanter yöntemi kullanılmıştır. Uygulamada kullanılacak olan
ortalama stok döngüsü süresi, Kızılay Derneğinin merkezi satın alma sorumlularıyla irtibata
geçilme sonucunda 30 gün olarak belirlenmiştir.
Uygulama bölgesi olarak ise, 1980 – 2012 yılları arasında toplamda en fazla çadır
yardımının dağıtıldığı 1. Bölge (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova)
seçilmiştir ve stok miktarları yıllık dönemsel olarak belirlenmiştir. Ayrıca basit hareketli
ortalamalar yönteminde 1980-2012 dönemleri, ağırlıklı hareketli ortalamalar ve üstel
düzeltme yöntemlerinde ise yöntemlerin özelliklerinden dolayı 1999-2012 dönemleri arası
uygulamaya alınmıştır.1980-2012 yılları arası 1. Bölge İçin yardım malzemelerinin,
belirlenen dönemlerde gerçekleşen toplam malzeme talep miktarı (
),dönemler
(n),ortalama
günlük
tüketim
miktarı(Ogt),ortalama
stok
döngüsü(Osd),talep
tahmini(
),güvenlik
stok
miktarı
(Gs)
veyeniden
sipariş
noktası
(ysn)belirlenmiştir.Uygulama sonuçlarının birimi adettir.
Veri Toplama Araçları
Analizlerde kullanılan veriler, T.C Kızılay Derneği‟nin 1980 – 2012 yılları arasındaki
Yıllık Faaliyet Raporlarına göre Türkiye genelinde meydana gelen ve Kızılay tarafından
müdahale edilen afetler ile bu afetler sonucunda dağıtılan yardım malzemelerinin
miktarlarından elde edilmiştir. Söz konusu faaliyet raporlarının 1980 – 1999 yılları arasına ait
olanları arşiv ve belge talebi kapsamında Kızılay Derneğinin Ankara merkezli kütüphane ve
arşiv bölümünden şahsen, 2000 – 2012 yılları arasına ait olanları ise Kızılay Derneğinin
http://www.kizilay.org.tr/ isimli resmi internet sitesinden elde edilmiştir.Çalışma, bir
uygulama çalışması olup sonuçlar tablolar halinde gösterilmiştir.
Amaç
Bu çalışmanın amacı afet lojistik depoları örneği üzerinden, ticaret lojistiğindeki bazı
stok kontrol ve talep analizi yöntemlerinin afet lojistiğinde uygulamasını göstermek ve
ülkemizde geçmiş yıllarda meydana gelmiş yardım taleplerinin sayısal sonuçlarından
yararlanarak afetlere hazırlık kapsamında, bölgesel ve genel olarak depolanacak yardım
malzemelerinin yeterli ve ekonomik stok seviyelerini belirlemektir.
Bulgular ve Yorum
Uygulama-1: Basit Ortalamalar Yöntemi
Basit Ortalamalar Yöntemine göre (son 33 yıllık döneme göre) çadır stoku için yıllık
talep tahmini 7142 adet, yeniden sipariş noktası 7729 adet olarak bulunmuştur. Bu yönteme
göre battaniye stoku için ise aynı rakamlar çadır miktarının yaklaşık olarak iki katı olarak
(yıllık talep tahmini 14495 adet, yeniden sipariş noktası 15687 adet) bulunmuştur. Ayrıca bu
yönteme göre ısıtıcının yeniden sipariş noktasının yatak ve mutfak setinden çok daha fazla
(neredeyse yedi katı) olduğu görülmüştür (Tablo 1.).
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Tablo 1. Çadır, Battaniye, Yatak, Isıtıcı ve Mutfak Seti Stoğu Ġçin Talep Tahmini,
Güvenlik (Emniyet) Stok Miktarı ve Yeniden SipariĢ Noktaları
n

Çadır
Battaniye
Yatak
Isıtıcı
Mutfak
Seti

235690
478346
23345
152820
11271

33
33
33
33
33

7142,121≈ 7142
14495,333≈14495
≈ 707
4630,909≈4631
341,545≈342

Ogt

Osd

19,567
39,713
1,938
12,687
0,935

30
30
30
30
30

Gs

ysn

7142,121 7729,131 ≈ 7729
14495,333 15686,723≈15687
707,424
765,564 ≈ 766
4630,909 5011,519 ≈ 5012
341,545
369,595 ≈ 370

Uygulama-2: Hareketli Ortalamalar Yöntemi
Hareketli ortalamalar yöntemi Basit Hareketli Ortalamalar ve Ağırlıklı Hareketli
Ortalamalar Yöntemi olarak ikiye ayrılmaktadır.
Basit Hareketli Ortalamalar Yöntemi
Basit hareketli ortalamalar yönteminde değerlendirmeye daha çok yakın dönemler
(son 14 yıl) alındığından daha önceki dönemlerin etkisi azalmaktadır. Buna göre çadır stoku
için yıllık talep tahmini 16768 adet, yeniden sipariş noktası 18146 adet olarak bulunmuştur.
Yine bu yönteme göre battaniye için güvenlik stok miktarı ve yeniden sipariş noktaları çadır
miktarlarının yaklaşık iki katı (Gs=33793,357 ve ysn=36571) olarak bulunmuştur (Tablo 2.).
Isıtıcıyla ilgili bulunan güvenlik stok miktarı ve yeniden sipariş noktaları bu yönteme
göre yatak ve mutfak setinden çok fazla (yatağın neredeyse yedi katı, mutfak setinin ise
yaklaşık 13,5 katı) bulunmuştur (bunun nedeni 1999 Marmara depremlerinin tarihi itibariyle
kış mevsimine yakın bir tarihte meydana gelmiş olması olabilir).
Ayrıca dikkat edilecek olursa basit hareketli ortalamalar yöntemine göre çadır,
battaniye, yatak, ısıtıcı ve mutfak seti malzemeleri için bulunan güvenlik stoku ve yeniden
sipariş noktası miktarlarının basit ortalamalar yöntemine göre bulunan değerlerden daha fazla
(iki katından fazla) olduğu görülecektir (Tablo 2.).
Tablo 2. Çadır, Battaniye, Yatak, Isıtıcı ve Mutfak Seti Stoğu Ġçin Talep Tahmini,
Güvenlik (Emniyet) Stok Miktarı ve Yeniden SipariĢ Noktaları
n

Çadır
Battaniye
Yatak
Isıtıcı
Mutfak
Seti

234749
473107
23177
152820
11271

14
14
14
14
14

≈16768
≈33793
1655,500≈1656
≈10916
≈ 805

Ogt

Osd

Gs

ysn

45,939
92,584
4,535
29,906
2,205

30
30
30
30
30

16767,785
33793,357
1655,500
10915,714
805,071

18145,955≈18146
36570,877≈36571
1791,55 ≈ 1792
11812,894≈11813
871,221 ≈ 871

Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar Yöntemi
Ağırlık Hareketli Ortalamalar Yönteminde gelecek dönemlerin tahminlemesinin
yapılabilmesi için öncelikle uygulamada kullanılacak olan katsayılar ( ) ve yardım
malzemelerinin dönemlik talep miktarları (

belirlenmiştir (Tablo 3.).
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Tablo 3.Tanımlanan Katsayılar ve Dönemlik Çadır, Battaniye, Yatak, Isıtıcı ve Mutfak
Seti Talep Miktarları

Katsa
-yılar
Talep
-ler
Çadır

Battaniye
Yatak
Isıtıcı
Mutfak
Seti

0,071

0,1
4

0,2
1

0,2
8

0,3
5

0,4
2

0,4
9

0,5
6

0,63

0,7
1

0,78

0,85

0,9
2

1

23459
6
46443
6
20229
15279
0
10626

0

0

0

10

0

0

49

10

42

9

33

0

0

0

350

0

86

0

0

300

1004

205

4758

1818

150

0

0
0

0
0

0
0

43
10

0
0

0
0

0
0

120
20

9
0

2072
0

604
0

100
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

26

15

503

71

30

0

Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar Yöntemine göre çadır ve ısıtıcı stoğu için bulunan
güvenlik stoğu ve yeniden sipariş noktaları, basit hareketli ortalamalar yöntemine göre
bulunan değerlerle hemen hemen aynı (çadır için Gs=16758,446 adet ve ysn=18137 adet,
ısıtıcı için Gs=10864,190 adet ve ysn=11761 adet) iken, bu yöntemle battaniye, yatak ve
mutfak seti için bulunan güvenlik stoğu ve yeniden sipariş noktası miktarları basit hareketli
ortalamalar yöntemiyle bulunan değerlerden daha fazla çıkmıştır (Tablo 4.).
Bu da bize son dönemlere talep tahmini yönüyle daha ağırlık verdiğimizde çadır ve
ısıtıcı gibi yardım malzemelerinde fazla değişme olmazken battaniye, yatak ve mutfak seti
gibi yardım malzemelerinin stok miktarlarının arttığını göstermektedir. Bunun nedeni son
dönemlerde ülkemize doğru yaşanan mülteci akınları olabilir. Çünkü ülkemize gelen
mülteciler genellikle konteynır kentlerde barınmakta ve daha çok battaniye, yatak ve mutfak
seti gibi ihtiyaçları ön plana çıkmaktadır.
Tablo 4. Çadır, Battaniye, Yatak, Isıtıcı ve Mutfak Seti Stoğu Ġçin Talep Tahmini,
Güvenlik (Emniyet) Stok Miktarı ve Yeniden SipariĢ Noktaları
Çadır
Battaniye
Yatak
Isıtıcı
Mutfak
Seti

n
14
14

14
14
14

≈16758
≈
39419
≈ 3755
10864,190 ≈ 10864
≈ 1262

Ogt
45,939
92,584

Osd
30
30

Gs
16758,446
39419,166

ysn
18136,616≈18137
42196,686≈42197

4,535
29,906
2,205

30
30
30

3754,859
10864,190
1261,766

3890,909≈3891
11761,370≈11761
1327,916≈1328

Uygulama-3: Üstel Düzeltme Yöntemi
Düzeltim Katsayısının belirlenmesi; =0,1 içinMAD=112471,185 ve MAPE=6,707
bulunmuştur,
MAD=62418,595 ve MAPE=3,7225 bulunmuştur. Elde edilen bu
sonuçlara göre düzeltim katsayısı „0,2‟ (ticaret lojistiğinde de düzeltim katsayısı genel olarak
0,2 olarak seçilmektedir) olarak seçilmiştir.
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Üstel Düzeltme Yöntemine Göre çadır, battaniye, yatak, ısıtıcı ve mutfak seti
malzemelerinin güvenlik stoğu ve yeniden sipariş noktasının kendi aralarındaki oranları diğer
yöntemlerle yaklaşık olarak benzer iken bu yöntemin sonuçlarını diğer yöntem sonuçlarıyla
karşılaştırdığımızda; üstel düzeltme yöntemiyle bulunan çadır, battaniye, yatak, ısıtıcı ve
mutfak seti stokları için güvenlik stoğu ve yeniden sipariş noktasının ağırlıklı hareketli
ortalamalar ve basit hareketli ortalamalar yöntemine göre daha düşük bulunduğu görülmüştür.
Ancak diğer taraftan bu yönteme göre bulunan sonuçların ilk uygulama olan basit ortalamalar
yöntemine bulunan sonuçlardan daha yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 5.).
Tablo 5. Çadır Stoku Ġçin Talep Tahmini, Güvenlik (Emniyet) Stok Miktarı ve Yeniden
SipariĢ Noktaları
Çadır
Battaniye
Yatak
Isıtıcı
Mutfak
Seti

n
14
14
14
14
14

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Ogt
45,939
92,584
4,535
29,906
2,205

Osd
30
30
30
30
30

Gs
12908,208
26383,203
1427,341
8401,298
652,498

ysn
14286,378 ≈ 14286
29160,723 ≈ 29161
1563,391 ≈ 1563
9298,478 ≈ 9298
718,648 ≈ 719

TartıĢma
Doğal felaketler ve krizlerde, insanların bulundukları durumlarla baş edebilmelerinde
afet lojistiği veya insani yardım lojistiği önemli bir rol oynamasına rağmen, bu alanda yapılan
çalışmalar çok sınırlı kalmaktadır. Yapılan çalışmalar da ise problemlerin kapsamında sayısal
yaklaşımlar çok basit şekilde ele alınmıştır (Falasca, 2009: 99). Ayrıca literatür taraması
yapıldığında, afet lojistiği ile ilgili yapılmış yerli ve yabancı çeşitli çalışmalar bulunmakla
rağmen, afet lojistiğinde stok kontrolüne yönelik çalışmalar çok sınırlı kalmaktadır. Bilhassa
ülkemizde afet lojistiği kapsamında yapılan çalışmalar, genellikle çeşitli yöneylem teknikleri
kullanılarak lojistik depolarının kurulum yerlerinin belirlenmesi ve bazı genel konulara
yönelik olmuştur.
Bu kapsamda Robert Goodell BROWN (1959), “Statistical Forecasting For Inventory
Control” isimli kitabında ticari lojistikte insanların belirli ihtiyaçları karşılamaya yardımcı
olmak için kısa dönem tahminleme ile yararlı bir stok kontrolünün ekonomik şeklinin nasıl
olacağını açıklamıştır. Bunun yanında son zamanlardaki maksimum mevsimsel talepler ve
taleplerin ortalamasının matematiksel teori tabanlı uygulamalı metotlarla elde edileceğini
belirtmiştir. Ayrıca, optimum ağırlıklar (weight) ile ortalamalar, düzgün exponansiyel ve
ortalama hareketler, sezon şekilleri, pazar içindeki ani değişmeler ve gerçek taleplere
hazırlanmayı detaylı bir şekilde tanımlamış ve geliştirmiştir.
Barbarosoğlu ve diğerleri (2004), çalışmalarında afetlere acil müdahale esnasında
afetten etkilenen bölgelere hayati ilk yardım malzemelerinin ulaşımını planlamak için iki
aşamalı bir stokastik programlama modeli önermişlerdir.
M. Beamon (2004), çalışmasında insani yardım zinciriyle ticari tedarik zincirinin
karşılaştırmasını yaparak yardım lojistiğindeki kendine özgü zorlukları tanımlamıştır.
Öztürk (2006), „Afet Lojistiği ve Medikal Lojistik‟ isimli çalışmasında afet
lojistiğinde depo yönetimi, doğru depo seçimi, depolama fonksiyonları, depolardaki kayıp
nedenleri, depolama standartları ve raporlama konuları üzerinde durmuştur. Ayrıca stok
yönetimi kapsamında stoklanan malzemelerin doğruluğunu saptamak amacıyla belirli
dönemlerde sayılarak kaydedilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
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Oloruntoba ve diğerleri (2006), çalışmalarında afet lojistiği veya insani yardım
lojistiğiyle ticari lojistik arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ele alırken ticari lojistikten
öğrendiklerimizi insani yardım lojistiğine uygulayabileceğimizi vurgulamıştır.
2006 yılında M. Beamon ve diğerleri, Güney Sudan‟daki kompleks acil yardımların
uygulamasını yapmak için üç farklı stok yönetim stratejisini test edip geliştirmeye çalışmıştır.
Stok yönetim stratejilerinin zayıf ve güçlü yönlerini tanımlamış ve stok kontrol performansına
en fazla katkı sağlayan sistem faktörlerini araştırmıştır. Yapılan araştırma sonucunda bir
yardım kuruluşunda quantitative (sayısal) stok kontrol yönetimi metotlarının kullanılmasının
performansa yararları gösterilmiştir.
Whybark (2007); bir afette yardım malzemelerinin yönetimi ve afetzedelere
ulaştırılması işinin stok kavramıyla ilişkisi üzerinde durmuş, doğal ve insan kaynaklı afet
sayılarının çok fazla olmasından dolayı talep tahmini yapmanın zor olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca stok araştırmalarının onlarca olmasına rağmen afetlerde yardım stokları üzerine
olanının çok az olduğunu; afet yardım stoklarının türlerinin dağıtım, satın alma gibi yönetimi
açısından önemli olduğunu ve afetlerin artma sıklığının afetlerde yardım stoklarının yönetimi
konusundaki bilimsel araştırma alanını önemli derecede arttırdığını vurgulamıştır.
Taşkın ve diğerleri (2010), çalışmalarında daha çok işletme lojistiğine yönelik olarak
talep dalgalanmalarının olduğu dönemlerde firmaların üretim kararları ve bu dönemlere karşı
etkin bir mücadele vermelerine yardımcı olmak için stokastik bir stok kontrol problemini
açıklamışlardır.
Jahre ve diğerleri (2011), yaptıkları çalışmada bizim çalışmamıza benzer şekilde
dünya genelinde meydana gelmiş 63 adet afetle ilgili kayıtlı verileri toplamış ve bu verileri
afet öncesi tahminlemede kullanılabilecek şekilde sistematik hale getirmeye çalışmışlardır. Bu
çalışma sonucunda, afetlerde ön görülemeyen taleplere karşı eğer eldeki gerçek veriler ve
bilgiler değerlendirilebilirse geleneksel ve ticari lojistik metotlarının afetler karşısında acil
müdahalelerde kullanılabileceğini ortaya çıkartmışlardır.
Özaydın (2011); “Afet Lojistiğinin Yönetim Modeli” isimli doktora tezinde afet
lojistiğinde ulaşım ağlarının önem derecelerinin belirlenmesi ile ilgili araştırmalar yapmıştır.
Burada İstanbul ili ulaşım ağı incelenerek kritik yapıların belirlenmesi için bir model
kurulmuştur.
Holgúın-Veras ve diğerleri (2012), çalışmalarında potansiyel talep maksimizasyonuna
karşın, havza tahmini ve en uygun yerin belirlenmesi için çeşitli analitik formüller
geliştirmişlerdir.
2013 yılında Orhan Gözaydın ve Tuncay Can, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Dergisinde yayınlanan “Deprem Yardım İstasyonları İçin Lojistik Merkezi Seçimi” isimli
çalışmalarında Türkiye‟ nin depremselliği, afetler sonucu yıkılan konut sayıları ve doğal
afetlerin Türkiye‟ nin ekonomisine olan kötü etkilerini ele alarak talep noktalarıyla ilgili
çeşitli parametrelerle deprem yardım istasyonlarının lojistik merkezi tespiti probleminin
modellemesini yapmışlardır.
2014 yılında Mustafa Ağdaş, Özkan Bali ve Haydar Ballı tarafından hazırlanarak
Beykoz Akademi Dergisinde yayınlanan “Afet Lojistiği Kapsamında Dağıtım Merkezi İçin
Yer Seçimi” isimli çalışmada dağıtım merkezi için yer seçimi, çok kriterli karar verme
problemi olarak ele alınmıştır ve stokastik çok kriterli kabul edilebilirlik analizi (SMAA-2)
metodundan yararlanılmıştır.
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Nagurney ve diğerleri (2014), çalışmalarında afetlerde kurtarma organizasyonlarında
uygun bir bölgede yardım malzemelerinin toplanması, depolanması, taşınması ve dağıtımıyla
ilgili bir tedarik zinciri ağ optimizasyonu modeli oluşturmuşlardır.
Ozguven ve diğerleri (2015), acil durum yönetimi çerçevesinde Radio Frequency
Identification (RFID) yani radyo frekansları ile tanımlama cihazlarının stok yönetimine
entegresyonuna yönelik bir çalışma yapmışlardır.
Ayrıca T.C. Kızılay Derneğinin 2000 yılı faaliyet raporlarına göre 17 Ağustos 1999
Marmara Depremlerinde alana gönderilen toplam çadır sayısı 165618 adet olmakla birlikte,
Tanyaş ve arkadaşlarının 2014 yılında yaptıkları bir çalışmada toplam dağıtılan çadır sayısı
üzerinden İstanbul‟ un çadır ihtiyacını 121267 adet olarak belirlemişlerdir. Ancak burada
stoklanacak çadır miktarı yalnızca 17 Ağustos Depremine göre belirlenmiştir. Bu çalışmada
ise, daha önceki yıllarda hesaba katılarak, çeşitli stok kontrol yöntemleriyle İstanbul‟ unda
içinde bulunduğu bölge için en yüksek çadır stoku sayısı16758 adetolarak bulunmuştur.
Bunun yanında çalışmanın dayanağı olan AFAD bölgesel lojistik depoları projesine
göre, bu çalışmanın da uygulama alanı olan Tekirdağ‟ da kurulan bölge lojistik deposunda
stoklanacak çadır miktarı 35000 kişiyi barındıracak şekilde belirlenmiştir. Bir çadırın beş
kişilik olduğu düşünüldüğünde çadır sayısının 7000 olarak belirlenmiş olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada ise 1. Bölge için çadır sayısı, Basit Ortalamalar Yöntemine göre 7142 adet,
Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar Yöntemine göre ise 16758 adet olarak belirlenmiştir.
Sonuç
Bu çalışma ile ticaret lojistiğindeki bazı stok kontrol ve talep analizi yöntemlerinin,
elimizde bulunan ve daha önceki yıllardan elde edilen verilere dayanarak afet lojistiği ya da
insani yardım lojistiği alanına uygulanabileceği görülmüştür. Ayrıca elde ettiğimizsonuçlar
bize uygulanan yönteme göre sonuçların değişebileceği ve bu nedenle stok kontrollerinde
uygulanacak sayısal stok kontrol yöntemlerinin seçiminin de önemli olduğunu
göstermektedir.
Bunun yanında bu sonuçlara göre, depolarımızda bulundurmamız gereken stok
miktarları açısından „Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar Yöntemi‟ ile diğer yöntemlere göre daha
fazla miktarlarda stok seviyesi elde edilirken basit ortalamalar yöntemiyle bulunan sonuçların
en düşük seviyede kaldığı görülmüştür. Ayrıca uygulamasını yaptığımız bütün yöntemlerde
yardım malzemelerinin kendi aralarındaki niceliksel oranların benzer olduğu ortaya çıkmıştır.
Stok kontrolünde uyguladığımız yöntemlere göre, yakın dönemlerimize ağırlık vererek
yapacağımız talep tahminlerinde hazırlık yönüyle depolarımızdaki yardım malzemelerinin
miktarlarının daha fazla olması gerektiği görülmüştür. Bunun da afetlere karşı etkin bir
hazırlık ve müdahale açısından daha uygun olacağı söylenebilir.
Yapılan bu çalışma doğrultusunda afet ya da insani yardım lojistiğinde yardım
malzemelerinin sayısal yöntemlerle stok kontrolünü daha da geliştirerek farklı yöntemler
uygulanabilir. Eğer “Beklenilmeyeni beklemek ve en kötüsünü yönetmek” prensibiyle hareket
edersek, depolarımızda mevcut stoklarımızın en kötü duruma göre hazırlıklı olabilmesi için en
uygun stok kontrol yöntemini seçerek stok yönetimimizi buna göre yapmamız gerekmektedir.
Bu şekilde oluşturacağımız etkin ve ayrıca ekonomik talep tahmin sitemleriyle, ülkemiz
içinde veya dışında meydana gelebilecek beklenmedik afet ve olaylara karşı daha hızlı ve
etkin bir müdahale performansı gösterebiliriz.
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2008 KÜRESEL KRĠZ SONRASI AZERBAYCAN BANKACILIK SĠSTEMĠNĠN E
VRĠ
ZARFLAMA ANALĠZĠ ĠL
E ĠNCELENMESĠ

ġükrü CĠCĠOĞLU*

Alig BAGHĠROV**

Özet
Bu çalıĢmanın amacı, 2008 finansal krizi sonrası Azerbaycan‟da faaliyet gösteren bankaların mevduat, kredi ve
kâr göstergelerinde olan değiĢikliklerin etkilerini incelemektir. Söz konusu çalıĢmada 2008-2012 yıllarında
Azerbaycan‟da faaliyet gösteren 1‟i devlet ve 11 tanesi özel banka olmak üzere 12 tane bankanın etkinliğinin
çıktıya yönelik ölçeğe göre sabit getiri modeli ile incelenip genel değerlendirmesini ve potansiyellerini
iyileĢtirme önerileri sunulmuĢtur. Veri Zarflama Analizi (VZA) ile yapılan bu çalıĢmada girdi olarak bankaların
kredi ve mevduatlar, çıktı olarak ise bankaların yıllık kâr miktarları kullanılmıĢtır. Yapılan çalıĢma sonucunda,
Azerbaycan Bankacılık Sektöründe 2008–2012 yılları arasında seçilmiĢolan 12 banka için ortalama etkinlik %
40,54 olarak bulunmuĢ ve krizin yoğun olduğu 2008 yılında bankaların ortalama etkinlik oranı % 32, sonraki
yıllarda ise doğrusal etkinlik oranında artıĢizlenmiĢve bu değer % 40 dolaylarında hesaplanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan‟da Bankacılık sistemi, 2008 Küresel Krizi, VZA.

INVESTIGATION OF THE AZERBAIJAN BANKING SYSTEM WITH DATA ENVELOPMENT
ANALYSIS AFTER THE 2008 GLOBAL CRISIS

Abstract
The aim of this study was to examine the effects of changes in deposits, credits and profit indicators of banks
operating in Azerbaijan after the 2008 financial crisis. In this study, the effectiveness of 12 banks, including 1
state and 11 private banks operating in Azerbaijan in 2008-2012, By output-oriented fixed return models, the
general evaluation and proposals for improving the potentials are presented. In this study with Data Envelopment
Analysis, as input Loans and deposits of banks and as output annual profit amounts of banks are used. As a result
of the study, The average efficiency for the 12 banks selected in Azerbaijan Banking Sector between 2008-2012
was found to be 40.54%, in the crisis intensing in 2008, the average efficiency rate of the banks is 32%, in the
following years was increased in the linear activity rate and it was determined to be over 40%
Keywords: Banking System in Azerbaijan, 2008 Global Crisis, Data Envelopment Analysis.

GiriĢ
Bağımsızlığını yeni kazanmıĢ olan Azerbaycan ekonomisinde bankacılık sektörünün
çok önemli bir yeri vardır. Bu nedenle bankacılık sektöründeki baĢarı ve geliĢmeler iktisadi
geliĢmeyi doğrudan etkilemektedir. Bilimsel çalıĢmaların çoğunluğunda, bankacılık
sektöründeki baĢarısızlıkların makroekonomik çevrenin zayıfladığı dönemlerde ortaya çıktığı
görülmektedir. (Duman ve diğerleri, 2005: 1)
ABD‟de baĢlayan krizin sonradan küresel nitelik kazanması Azerbaycan ekonomisinde
büyük etkisi olan bankacılık sektörünü de etkilemiĢtir. Bu çalıĢmaile Azerbaycan bankacılık
*
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sektöründe görülen performansın ne derecede düĢük veya ne derecede yüksek olması tüm
iktisadi birimler açısından önemlidir. (Mikayılov ve Mukhtarov, 2015, s.75.)
Azerbaycan Merkez bankasının uyguladığı kredi politikası nedeniyle Azerbaycan
bankacılık sektörü 2008 küresel krizinde ve sonraki dönemlerde en az zararla bu krizlerden
çıkabilmiĢtir. (Memmedov ve diğerleri, Nisan 2010: 52)
Merkezi bankalar, ticari bankalar ve bunlara iliĢkin yasal mali kurumlardan oluĢanbankacılık
sistemi, topladığı mevduatları kredi olarak ekonomiye aktarma ve akıĢkanlığını sağlama, para
politikası etkinliğini artırma, kısa vadeli fonları uzun vadeli fon haline dönüĢtürme gibi
önemli fonksiyonları ekonominin temelini teĢkileder. Günümüzde bankacılık piyasasında baĢ
veren bir kriz tüm piyasayı hızlı bir Ģekilde olumsuz etkisi altına alabilmektedir (Altan, 2001:
67).
Bankacılık faaliyetleri “Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası hakkında” kanun ve
“Bankalar hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti” kanunu, ayrıca diğer kanunlar, düzenleyici
belgeler, kararnameler ve kararlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla iĢlemlerini
gerçekleĢtirebilirler. (http://www.cbar.az/, 12.06.2016)
2008 yılında meydana gelen küresel finansal kriz oldukça büyük sosyal-ekonomik sorunlara
yol açmıĢtır. Bu tür krizlerin kolay atlatılabilmesi için farklı yılarda ve ülkelerde meydana
gelen krizlerin irdelenmesinde büyük fayda vardır (Öztürk ve diğerleri, 2011: 382-385).
Bu bağlamda; çalıĢmamızın temel amacı, 2008 küresel finansal kriz çerçevesinde Azerbaycan
bankacılık sektöründe meydana gelen bozulma nedenlerini seçilmiĢ 12 bankanın mevduat,
kredi ve karları araĢtırarak, oluĢturulanveri zarflama analiz vasıtasıyla finansal krizin sonrası
Azerbaycan bankalarının etkin olup olmamasını ve mevcut durumu irdelenmesidir.
Bu tez çalıĢmamızın temel konusu, 2008 finansal kriz sonrası Azerbaycan‟da bankacılık
sisteminin mevcut durumu ve etkisini bankaların kredi, mevduat ve karları kullanılarak
incelenmesidir. ÇalıĢmamızda, bu alanda yayımlanmıĢçalıĢmalardan ve elde edilen verilerden
faydalanılarak Azerbaycan bankacılık sektörüne etkileri analiz edilmek suretiyle
değerlendirmeler yapılmıĢ ve mevcut durum tespit ve öneriler sunulmuĢtur.
Analizde seçilmiĢ bankaların etkinlik analizi uygulaması gerçekleĢtirilmiĢ olup tek tek
bankalar değerlendirilmiĢ ve potansiyel iyileĢtirme hedefleri belirlenmiĢtir. Azerbaycan
bankacılık sistemini oluĢturan bankaların veri zarflama analizi ile 2008, 2009, 2010, 2011 ve
2012 yıllarına göre etkin olup olmadıkları çıktıya yönelik ölçeğe göre sabit getiri modeli ile
her bir bankanın yıllar itibariyle mevcut durumu ve etkinlikleri belirlenmiĢtir. 2008 kriz
döneminden 2012 yılı sonuna kadar Azerbaycan bankacılık sistemini oluĢturan bankaların
yaĢanan finansal kriz karĢısında mevcut yapısını koruyup korumadığını ve değiĢimlerin
anlamlandırılarak genel görünümünün incelenmiĢtir.
2008 döneminde en yoğun Ģekilde etkisini gösteren finansal kriz dönemi ve sonrası bir
dönemde bankacılık sektörünün büyüklük açısından büyük kısmını oluĢturan bir kesimin
incelenmesi kriz dönemi ve krizden uzaklaĢtıkça bankaların reaksiyonlarını içermesi
nedeniyle önemli kaynak teĢkiletmektedir. Azerbaycan‟da kriz dönemi ve öncesi çalıĢmaların
olması fakat güncel çalıĢmaların olmaması nedeniyle güncellik açısından da önem arz
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etmektedir. ÇalıĢmanın sonuçları sonraki dönemlerde yapılacak çalıĢmalara kaynak niteliği
taĢıyacaktır. Finansal sistemin büyük kesimini oluĢturması vesilesiyle sistemin etkin iĢleyip
iĢlemediğini gelecek dönemlere tahmin yapabilme olanağı vermesi çalıĢmanınönemini artıran
nedenlerdir.
1. Literatür Taraması
Cerit (2011) yapmıĢ olduğu çalıĢmada bankacılık Sektörünün 2007–2008 kriz
döneminde bulanık veri Zarflama ile incelenmesini yapmıĢ,çalıĢmada girdi personel sayısı,
Ģubesayısı, toplam aktifler girdisi, net dönem kârı, toplam krediler, toplam mevduat, net ücret
ve komisyon gelirleri çıktı olarak kabul edilerek karma yaklaĢım kullanılmıĢtır. 17 banka
seçilmiĢtir. 2007 ve 2008 verileri analize dâhil edilmiĢtir. (Cerit, 2011: V)
VZA her alanda kullanır olabilmesi nedeni ile bir çok farklı alanda uygulanmıĢtır.
Örneğin, Pakdil ve diğerleri kurumsal performans yönetiminde VZA ile üniversite
hastanelerini karĢılaĢtı
rmıĢtır. Analize dahil edilmiĢ 10 hastane hem çıktı hem de girdi
yönlendirmeli model sonuçları sadece iki hastane aynı çıkmıĢtır. Girdiler olarak, hasta yatağı
sayısı, uzman hekim sayısı, pratisyen hekim sayısı, çıktılar olarak ise poliklinik sayısı, taburcu
olup çıkan hasta sayısı, ölen hasta sayısı, hastanede yatılan gün sayısı ve ameliyat sayısı
kullanılmıĢtır (Pakdil ve diğerleri, 2010: 133-143).
Hizmet sektöründeki baĢka bir çalıĢmada Oliveira ve Tabak tarafından 2005‟de
geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 41 ülkedeki bankacılık sisteminin verimliliğini ölçmek ve
karĢılaĢtı
rmak için bu ülkelerin bankacılık sektörü 8 yıl için (1995-2002) VZA ile
karĢılaĢtı
rılmıĢ, etkinliklerin yıllara göre değiĢimini incelenerek Asya bankalarının Latin
Amerika bankalarına göre daha etkin olduğunu gözlemlenmiĢtir. (Oliveira ve diğerleri, 2013:
VII-XII)
Sema Behdioğlu ve Gözde Özcan yapmıĢolduğu çalıĢmada1999-2005 yıllar arası Türk
Bankacılık sektöründe sürekli olarak faaliyet gösteren 29 ticari bankayı seçerek VZA ile
incelemiĢlerdir. ÇalıĢmadagirdi olarak personel sayısı, faiz dıĢıgederler, faiz giderleri, Ģube
sayısı ve çıktı olarak ise toplam mevduat, toplam kredi miktarı, net kar kullanılmıĢtır. Yapılan
çalıĢmasonucunda, Türk Bankacılık Sektöründe 1999–2005 yılları arasında faaliyet gösteren
tüm ticaret bankaları için ortalama etkinlik yüzdesi 43,3 olarak bulunmuĢve ortalama etkinlik
yüzdesi en yüksek olan banka grubu yabancı sermayeli bankalar olarak belirlenmiĢtir (Sema
ve diğerleri, 2009: 301-326).
Özer ERDOĞAN‟ın yapmıĢ olduğu çalıĢmada Türkiye‟de faaliyette bulunan 29
mevduat bankasının 2002/12 - 2010/03 dönemindeki risk ayarlı kârlılık etkinlikleri Veri
Zarflama Analizi ile çeyrek dönemler bazında elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada girdi olarak diğer
faaliyet giderleri, toplam riske esas tutar/yasal özkaynaklar ve çıktı olarak ise net faiz geliri,
net masraf/komisyon ve diğer gelirler kullanılmıĢtır. Veri Zarflama Analizi sonuçlarına göre
mevduat bankalarnın ortalama teknik etkinlikleri ilgili dönemde %71 düzeyinde
gerçekleĢmiĢtir. Mevduat bankaları etkinsizliklerinin önemli bir kısmının kaynakların etkin
kullanılmamasından kaynaklandığı, doğru ölçekte üretim yapmamaktan kaynaklanan
etkinsizliğin ise daha sınırlı düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. (Erdoğan, 2011: i-ii)
Murat AKBALIK ve Ġbrahim SIRMA yapmıĢolduğu çalıĢmada girdi olarak krediler ve faaliyet
gelirleri (faiz gelirleri, ücret ve komisyon gelirleri) ve çıktı olarak ise mevduat ve faaliyet giderleri
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(faiz, personel, faiz dıĢı giderler toplamı) kullanarak 30 yabancı bankanın etkinliğini 2008-2012
dönemi için veri zarflama analizi ile incelemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda yabancı bankaların
etkinliğinin yıllar içinde azaldığı ve ölçek olarak da sistem içindeki ağırlıklarının belirleyici olmadığı
görülmüĢtür. (Akbalık ve diğerleri, 2016: 1-15)
Nader ALBER‟in yapmıĢolduğu çalıĢmada 1984-2013 dönem Mısır bankacılık sektöründe faaliyet
gösteren 10 bankanın yıllık raporları bazında VZA ile bu bankaların büyüklüğü, yaĢve mülkiyetine
göre etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. ÇalıĢmada girdi varlıklar, mevduatlar ve ödenen faizler
ve çıktı olarak ise krediler, kazanılmıĢfaizler ve net kâr kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda küçük, eski
ve özel bankaların büyük, genç ve kamusal bankalardan daha etkin olduğu ve bu bankaların
büyüklüğü, yaĢı ve mülkiyeti ‟ne göre etkinlik oranlarında önemli ölçüde farklı olduğunu
göstermektedir. (Alber, 2015: 50-58)
Nguyen Thi Hong Vinh‟in yapmıĢ olduğu çalıĢmada 2007-2010 dönem 12 Vietnam ticari
bankasının VZA ile performans etkinliği ve verimliliği analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada faiz gelirleri ve
faiz dıĢıgelirler ve çıktı olarak ise iĢçilik giderleri, duran varlıklar ve tasarruf mevduatı kullanılmıĢtır.
ÇalıĢma sonucunda Vietnam ticari bankaları 2010 yılında 2007 yılla oranda etkinliği 0,7‟den 0,818‟e
artmasına rağmen 2008 finansal kriz döneminde ufak etkisizlik olduğu göstermektedir. Özel ticari
bankaların, devlete ait ticari bankaları ile kıyasta daha yüksek bir etkinliğe sahip olmuĢtur. (GarzaGarcia, 2011: 1-31)
Jesus Garza-Garcia‟in yapmıĢolduğu çalıĢmada 2001-2009 dönem 12 Meksika ticari bankasının
VZA ile bu bankaların etkinliği incelenmiĢtir. ÇalıĢmada girdi olarak toplam maliyet ve toplam
mevduat ve çıktı olarak ise iĢçilik giderleri, duran varlıklar ve tasarruf mevduatı toplam krediler ve
diğer kazanç varlıkları kullanılmıĢtır. ÇalıĢma süresinde Meksika bankacılık sektör teknik etkinliği
%15, saf teknik etkinliği %29 ve ölçek etkinliği %14 olarak ortalama etkisizlik yaĢanmıĢtır. 20012006 döneminde bankalar etkin olurken 2006-2009 döneminde etkinlik oranında düĢüĢizlenilmiĢtir.
Ramanathan‟ın 2007 yılında yapmıĢolduğu çalıĢmada 2004 yılı verileri bazında 6 ülkeden: Kuveyt,
Katar, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve BirleĢik Arap Emirliklerinin 55 ticari bankanın
performansını değerlendirmek için VZA uygulamıĢtır. ÇalıĢmada girdiler olarak duran varlıklar,
mevduatlar, öz sermaye ve personel giderleri ve çıktılar olarak ise krediler ve diğer kazançlı varlıklar
kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonuçlarına göre, 2004 yılında 55 bankanın sadece 15'inde verimli iĢ
iliĢkileri olmuĢve bu verilen girdiler için maksimum çıktı elde ettiği izlenilmiĢtir. (Ramanathan, 2007:
137-154)

2. AraĢtırmanın Amacı, Konusu, Kullanılan Yöntem ve Kapsamı
Bu araĢtırmada Azerbaycan Bankacılık Sistemini oluĢturan bankaların veri zarflama
analizi ile 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına göre çıktıya yönelik ölçeğe göre sabit
getiri modeli ile her bir bankanın yıllar itibariyle etkinlikleri incelenmiĢtir. Azerbaycan
bankacılık sisteminin kriz döneminden 2012 yılı sonuna kadar olan dönemlerin genel
görünümünün belirlenmesi, aynı karar birimi için farklı girdi ve çıktı grupları farklı etkinlik
değerleri alacağından üretim sürecine nedensel olarak bağlı, anlamlı girdi ve çıktıların
belirlenmesi gerekmektedir.
2.1. AraĢtırmanın Konusu
Bankacılık Sisteminin esas iĢlevi ve gelir kaynağı olan kredi ve mevduatlarını oluĢturan
12 bankanın Veri Zarflama Analizi ile 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına göre
etkinliklerinin yıllar itibariyle belirlenerek Azerbaycan Bankacılık Sistem‟inin 2008 kriz
döneminden 2012 yılı sonuna kadar genel görünümünün belirlenmesidir. VZA dahil edilmesi
için bankaların yıllar arası verilerinde çok büyük farkların olması, analiz için yeterli
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olmaması, bazı bankaların birleĢmesi veya iflas etmesi nedeni ile 2008-2012 dönem
seçılmiĢtir.
2.2. AraĢtırmanın amacı
Etkinlik analizi sonucu Azerbaycan Bankacılık Sistemini oluĢturan bankaların yaĢanan
2008 finansal kriz sonrası mevduat, kredi ve kâr oranlarındaki değiĢime olan etkisini ve
Azerbaycan Bankacılık Sistemi‟nin genel görünümünün belirlenmesidir.
2.3. AraĢtırmada Kullanılan Yöntem
AraĢtırmanın en önemli aĢaması olan birimlerin etkinlik değerlerinin hesabı Veri
Zarflama Analizi Frontier programı kullanılarak yapılmıĢtır. Bu programda kullanılan
program çıktıları ekler bölümünde detaylıca verilmiĢtir. Bu araĢtırmada kurulacak model,
çıktıya yönelik, ölçeğe göre sabit getiri modeli kullanılmıĢtır. Model, 2 adet girdi ve 1 adet
çıktıdan oluĢmaktadır.
Modelin

matematiksel

gösterimi

aĢağıda

gösterilmiĢtir.

E k : k karar biriminin etkinliği
β : Çıktıya iliĢkin geniĢleme katsayısı
ε : Yeterince küçük pozitif bir sayı
Si- : k karar biriminin i‟nci girdisine ait atıl değer
Sr+: k karar biriminin r‟inci çıktısına ait atıl değer
xij: j‟nci karar birimi tarafından kullanılan i girdisi miktarı
λj: j‟nci karar biriminin aldığı yoğunluk değeri
y rj: j‟nci karar birimi tarafından üretilen r çıktısı miktarı
n : Karar birimi sayısı
t

: Çıktı sayısı

m : Girdi sayısı
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2.4. AraĢtırmanın Kapsamı
Girdi ve çıktı değerleri bankaların bilançolarından alınan değiĢkenlerden oluĢmaktadır.
Girdi ve çıktı değerlerin pozitif olması analiz için gerekli unsur olduğu için seçilen karar
birimleri arasında zarar eden banka varsa o dönemde analiz dıĢıbırakılmıĢtır. Girdi ve çıktı
değerlerinin pozitif olması konusunda özen gösterildiği için buna uygun karar birimleri
seçilmiĢtir. Uygun girdi ve çıktılar konumuz gereği kullandırılan kredi ve mevduat miktarları
dönem net kârı, karar birimlerinin fonksiyonunu oluĢturmaktadır. ÇalıĢmamıza sadece ticari
kredileri dâhil edilmiĢ olup bireysel krediler rakamlara dâhil edilmemiĢtir. DeğiĢkenlerin
değerleri manat (Azerbaycan para birimi) cinsindendir.
3. Karar Birimlerinin ve DeğiĢkenlerin Belirlenmesi
Analizde yer verdiğimiz banka sayısı analizin minimum Ģartlarını sağlaması için kamu,
özel ve yabancı bankalar olarak tercih edilmiĢtir.
Analize dâhil olan bankalar; Azer-Türk Bankası A. ġ, PaĢaBankası A. ġ, Unibanka A.
ġ, Atabanka A. ġ, Bank Of Bakü A. ġ, Halk Bankası A. ġ, Beynelhalk Bankası A. ġ, Banka
Avrasya A. ġ, Yapıkredi Bankası A. ġ, Banka Standart A. ġ, Express Bankası A. ġ. Rabite
Bankası A.ġ,.
Bu çalıĢmadagirdi ve çıktı değiĢkenleri yıl sonu bağımsız denetim raporlarında yer alan
kalemlerden oluĢmaktadır Bu değiĢkenler, konumuz gereği, bankaların kredi ve
mevduatlarından, dönem sonu net kârlardan oluĢmaktadır. AraĢtırma konusu gereği taksitli
ticari krediler seçilmiĢtir.
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Tablo 1: Seçilen Karar Birimleri
Bankaların Adı
1

Azer-Türk Bankası A. ġ.

2

PaĢaBankası A. ġ.

3

Unibanka A. ġ.

4

Atabanka A. ġ.

5

Banka Of Baku A. ġ.

6

Halk Bankası A. ġ.

7

Rabite Bankası A. ġ.

8

Beynelhalk Bankası A. ġ.

9

Banka Avrasya A. ġ.

10

Yapıkredi Bankası A. ġ.

11

Banka Standart A. ġ.

12

Express Bankası A. ġ.

Girdi ve çıktıların belirlenmesinde korelasyon analizi hesaplanmıĢ ve girdi ve çıktılar
buna uygun seçilmiĢtir. Bankaların kuruluĢamaçları ve iĢlevlerine uygun olarak, performans
ölçütü/istenen çıktılar; kredi ve mevduatların miktarı ve dönem net kâr/zararı oranı olarak
belirlenmiĢtir. Bu çıktıların yüksek olması istenir. Bu çıktıları besleyecek girdiler ise kredi ve
mevduatlar miktarı olarak belirlenmiĢtir, çünkü kredi ve mevduatlar miktarı değiĢtikçe net
kârda değiĢmektedir.
Analizde kullanılan tüm parasal ifadelerin değeri

manat cinsindendir.

Bu uygulama çalıĢmasının temel amacı bankaların mevduatları ve kredilerine göre net kâr
performansının Veri Zarflama Analizi ile ölçülmesi ve 2008 kriz ve sonrası Azerbaycan
bankacılık sistemine etkisinin belirlenmesidir.
Bu çalıĢmaya fikir veren, daha önce bankaların mevduatları ve kredilerine göre net kâr
hedeflenerek 2008-2012 yıllarına ait çalıĢma yapılmamıĢ olmasıdır. Bu adımda modelin
yapısında yer alan girdiler ve çıktılar aĢağıdaki Ģekildedir:
Girdiler; Bankanın kredileri ve mevduatları.
Çıktılar; Dönem sonu net kârı.
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Korelasyon sonucu tercih edilen girdi ve çıktılar ile analiz yapılmasına karar verilmiĢtir.
Girdi ve çıktılar Tablo 2‟de gösterilmiĢtir.
Tablo 2: Girdi ve Çıktı DeğiĢkenleri
Girdi
Krediler

Çıktı
Net Kâr

Mevduatlar

4. AraĢtırmanın Bulguları
4.1. Bankaların Yıllara Göre Genel Değerlendirilmesi
Tablo 3‟de yer alan genel etkinlik ortalamasına göre krizin etkisinin yoğun olduğu 2008 yılı
ortalaması diğer yıllara göre düĢük çıkmıĢtır. Kriz sonrası karar birimlerinin girdiler
üzerindeki reaksiyonlarına göre etkinlik oranları farklı çıkmıĢtır.

Tablo 3: Karar Birimlerinin Genel Ortalama Etkinlik Oranı 2008-2012

Yıllar

2008

2009

2010

2011

2012

Etkinlik Oranı (%)

32,59

45,53

44,31

39,34

40,93

Ortalama olarak baktığımız zaman araĢtırmamızın kapsamına giren karar birimlerinin
genel olarak etkinlik değiĢim endekslerinin esnek olduğunu görmekteyiz. Büyüklüklerine
göre kullandırılan kredi ve mevduat miktarı genel olarak sürekli artıĢgöstermiĢtir. Bu olumlu
artıĢlar ile birlikte kriz döneminde ortalama olarak karar birimleri esnek göstermiĢtir.
Devlet bankası olan Beynelhalk bankası genel etkinlik oranı %50 altında olarak diğer
bankalara göre daha düĢük etkinlik oranlarına sahip olmuĢtur. PaĢa Banka A.ġ., Yapıkredi
Bankası A.ġ., Express Bankası A.ġ., Banka Of Baku A.ġ. ve devlet bankası Beynelhalk
Bankası kullandırdıkları kredi hacmi ile ekonomi için önemli role sahiptirler.
2008-2012 dönemine ait etkinlik ortalaması en yüksek değerden en düĢükdeğere göre Tablo
4‟te sıralanmıĢtır.
Tablo 4: 2008-2012 Dönemi Etkinlik Ortalaması (%)
1

Yapıkredi Bankası A. ġ.

84,126

2

Banka Of Baku A. ġ.

74,474

3

PaĢaBankası A. ġ.

66,802

4

Express Bankası A. ġ.

65,618

5

Azer-Türk Bankası A. ġ.

41,228
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6

Halk (Xalq) Bankası A. ġ.

30,292

7

Banka Standart A. ġ.

26,936

8

Unibanka A. ġ.

26,662

9

Beynelhalk Bankası A. ġ.

24,04

10

Atabanka A. ġ.

22,854

11

Rabite Bankası A. ġ.

16,354

12

Banka Avrasya A. ġ.

7,054

Oran

2008-2012 Dönemi Etkinlik Ortalaması (%)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Banka Ġsimleri

VZA ile 2008 – 2012 yılları arasında bankaların mevduat, kredi ve kârlarına göre etkinlik
oranlarını hesaplanmıĢtır. Bu yıllar arasında etkinlik ortalaması %50 üzeri olan 5 banka
arasında en yüksek etkinlik ortalamasına %84,126 ile Yapıkredi Bankası A. ġ. yer alırken ve
en düĢük etkinlik ortalamasına %7,054 ile ise Banka Avrasya A. ġ. sahip olmuĢtur. Bazı
bankalar finansal krizin etkisi ile kredi ve mevduatlarını arttıramamıĢ ve krizin etkisinde
kalmıĢtır. Diğer 12 bankadan 8 bankanın ortalaması % 50 etkinlik ortalamasının altında
kalmıĢtır. Azerbaycan bankacılık sisteminde yer alan kredi ve mevduat iĢlemlerine göre12
bankanın ortalaması %50 „nin altında yani % 40,54 gerçekleĢmiĢtir.
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Tablo 5: Ölçeğe göre Sabit Getiri Etkinlik Değeri 2008-2012 (%)
Banka Adı

Yıllar
2008

2009

2010

2011

2012

1

Azer-Türk Bankası A. ġ.

47,25

46,77

30,55

30,52

51,05

2

PaĢaBankası A. ġ.

100,00

100,00

54,97

31,71

47,33

3

Unibanka A. ġ.

25,72

7,59

42,36

10,36

47,28

4

Atabanka A. ġ.

26,33

28,50

19,99

16,94

22,51

5

Banka Of Baku A. ġ.

45,18

67,58

69,53

90,08

100,00

6

Halk Bankası A. ġ.

0,46

58,67

26,67

39,59

26,07

7

Rabite Bankası A. ġ.

10,69

3,14

17,76

13,58

36,60

8

Beynelhalk Bankası A. ġ.

24,25

23,73

48,92

5,07

18,23

9

Banka Avrasya A. ġ.

0,13

19,83

3,09

4,19

8,03

10

Yapıkredi Bankası A. ġ.

100,00

100,00

100,00

100,00

20,63

11

Banka Standart A. ġ.

5,80

67,68

17,82

30,00

13,38

12

Express Bankası A. ġ.

5,22

22,87

100,00

100,00

100,00

120
100
80
60
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Bankaların etkinlik oranları 2008‟den 2012 yılına kadar ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir.
2008 yılında 12 karar birimi analize dâhil edilmiĢolup, Yapıkredi Bankası A. ġ. ve PaĢa
Bankası A. ġ. ise etkinlik oranı % 100‟de gerçekleĢen bankalar olmuĢtur. En düĢüketkinlik
ise % 7 ile Banka Avrasya A. ġ. olmuĢtur.Diğer bankaların etkinlik oranı % 50‟nin altında
gerçekleĢmiĢtir
2009 yılında 12 karar birimi analize dâhil edilmiĢolup bu bankalardan ikisi PaĢa
Bankası A. ġ. ve Yapıkredi Bankası A. ġ. etkin çıkmıĢtır; Bu iki banka 2008 yılında % 100
iken 2009 yılında da aynı kalarak etkin olmuĢtur.Banka Of Baku A. ġ., Halk Bankası A. ġ. ve
Banka Standart A. ġ. %50 üzeri etkinlik oranına sahip karar birimleri olmuĢtur.7 banka %50
etkinlik oranın altında kalmıĢve en düĢüketkinlik yüzdesine Rabite Bankası A. ġ. olmuĢtur.
En dikkat çekici olan etkinlik artıĢıHalk Bankası A. ġ.de yaĢanmıĢtır. Böylece Halk Bankası
müĢteriye verdiği kredi miktarını 336.211.511 manatdan 443.197.140 manata artırarak
müĢterilerinden topladığı mevduatlarının miktarını 317.084.329 manatdan 304.375.060
manata azaltarak net kârı 284,363 manatdan 17.236.412 manata arttırabilmiĢtir. Bununla da
Bankanın etkinlik yüzdesini %0,46 dan %58,57 arttırabilmiĢtir. Rabite Bankası A. ġ.,
Unibanka A. ġ., Azer-Türk Bankası A. ġ., ve Beynelhalk Bankası A. ġ.‟nin ise krizin etkisi
sonucunda net kârı ve etkinlik oranı azalmıĢtır.
2010 yılında 12 karar birimi analize dâhil edilmiĢolup, 2 banka etkin, 2 banka ise
%50‟in üzerinde etkinlik oranına sahip olurken, 8 banka %50 etkinlik oranının altında
kalmıĢtır. Etkin olan bankalar Yapıkredi Bankası A. ġ. ve Express Bankası A. ġ. olmuĢtur.
2010 yılında yine Banka Avrasya A. ġ. 2008 yılında olduğu gibi en düĢük etkinlik oranına
sahip olmuĢtur. Etkinlik oranı % 50‟nin altında olan 8 bankada yaĢanmıĢtır. Böylece 2010
yılında ise Express Bankası A. ġ. müĢterilerinden topladığı mevduatlarını miktarını
44.478.746 manatdan 75.574.000 manata artırarak müĢterilerden topladığı mevduatları
verimli yönlendirerek müĢterilere verilen kredilerin miktarını 19.072.647 manatdan
47.280.000 manata artırarak net kârı 719,499 manatdan 6.350.000 manata arttırabilmiĢtir.
Bununla da Bankanın etkinlik yüzdesini % 22.87 dan %100 arttırarak etkin banka
olabilmiĢtir.
Önceki yıllara oranla iĢlemlerini arttıırarak krizin etkisini azaltabilen bazı bankalar;
Rabite Bankası A. ġ., Unibanka A. ġ., Banka Of Baku A. ġ. Unibanka A. ġ., Banka Standart
A. ġ. ve Beynelhalk Bankası A. ġ. etkinlik oranlarını arttırabilerken 2008 ve 2009 yılarında
etkin olan PaĢa Bankası A. ġ., Azer-Türk Bankası A. ġ., Banka Standart A. ġ., Banka
Avrasya A. ġ., Halk Bankası A. ġ., ve Atabanka A. ġ.‟nin ise krizin etkisi sonucunda net kârı
ve etkinlik oranı azaltmıĢtır.
2011 yılında 12 karar birimi analize dâhil edilmiĢ olup, 2 banka etkin, 1 banka ise
%50‟in üzerinde etkinlik oranına sahip olurken, 9 banka %50 etkinlik oranının altında
kalmıĢtır. Etkin olan bankalar Yapıkredi Bankası A. ġ. ve Express Bankası A. ġ. olmuĢtur.
2011 yılında yine Banka Avrasya A. ġ. 2008 ve 2010 yıllarında olduğu gibi en düĢüketkinlik
oranına sahip olmuĢtur. Etkinlik oranı % 50‟nin altında 9 banka olmuĢtur. 2011 yılında en
dikkat çekici olan etkinlik artıĢıBank of Bakü A. ġ‟de ve Beynelhalk Bankasında yaĢanmıĢtır.
Böylelikle 2010 yılında ise Bank of Bakü müĢterilerinden topladığı mevduatlarını miktarını
ve müĢterilere verdiği kredilerin miktarını artırarak net kârı 719,499 manatdan 6.350.000
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manata arttırabilmiĢtir. Bununla da Bankanın etkinlik yüzdesini %69.53 dan 90.08% arttırarak
etkin banka olurken Azerbaycan Devlet Bankası olan Beynelhalk Bankası aksine etkinlik
oranı %48,92 den %5,07 „e kadar azalmıĢtır.
Önceki yıllarda olduğu gibi bankaların çoğunluğu 2008 krizinin negatif etkisinde
kalmıĢ ve etkinlik oranı azalmıĢtır.
2012 yılında 12 karar birimi analize dâhil edilmiĢ olup, 2 banka etkin, 1 banka ise
%50‟in üzerinde etkinlik oranına sahip olurken, 9 banka %50 etkinlik oranının altında
kalmıĢtır. Etkin olan Express Bankası A. ġ. ve 2008 -2011 yıllarında etkin olan Yapıkredi
Bankası A. ġ.‟sı etkinliğini Bank of Baku A. ġ‟ye vermiĢtir. 2010 yılında yine Banka Avrasya
A. ġ. önceki yıllarda olduğu gibi en düĢüketkinlik oranına sahip olmuĢtur. Etkinlik oranı %
50‟nin altında olan 9 bankada yaĢanmıĢtır. En dikkat çekici olan Yapıkredi Bankası A. ġ‟in
2008-2011 yılarında etkin bankası olduğu halde 2012 yılında etkinlik oranının %100 den
%20‟ye düĢürmesidir.
2011 yılından baĢlayarak bankaların çoğunluğu etkinlik oranlarını arttırarak krizin
etkisini önleyebilmiĢlerdir. 2008-2012 yılları arası seçilmiĢ12 karar birim bankaların yıllara
göre ortalama etkinlik oranlarındaki değiĢim Tablo 6‟de gösterilmiĢtir.
Tablo 6: Yıllara Göre Bankaların etkinlik Oranlarındaki DeğiĢim

Etkinlik Oranı (%)

Yıllar (2008-2012)
50
40
30
20
10
0
Etkinlik Oranı (%)

2008

2009

2010

2011

2012

32,59

45,53

44,31

39,34

40,93

Sonuç ve Önerileri
Bu çalıĢmadaseçilen karar birimlerinin karĢılaĢtı
rılması veri zarflama analizi etkinlik ölçümü
ile yapılarak 2008 krizi sonrası dönemden 2012 yılına kadar olan dönem incelenmiĢtir. Karar
birimlerinin seçiminde analiz için gerekli olan asgari Ģartları sağlayan bankaların büyüklükleri
yaygınlık ölçütü olarak kredi ve mevduat miktarları göz önünde bulundurulmıuĢve 12 banka
karar birimi olarak seçilmiĢtir. Kredi ve mevduat kullanarak etkinlik ölçülürken karar
birimlerinin dönem sonu net kârı da analize dâhil edilmiĢtir. Girdi ve çıktılar arasındaki
korelasyon her yıl için hesaplanmıĢolup etkinlik oranları yüksek çıkmıĢtır.
2008-2012 döneminin alınması kriz dönemi en fazla kredi ve mevduat iĢlemleri yapan
12 bankanın mevcut görünümünü de temel alarak makroekonomiye etki edebilecek
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potansiyele sahip finansal sistem karar birimlerinin sonraki dönemlerde de karar almaya
yardımcı oalcak sonuçlar ortaya çıkarmıĢtır. Bankaların kredi hacmi piyasa için önemli bir
kaynak teĢkiletmektedir.
AraĢtırmanın sonuç kısmında bankalar 3 grup halinde yorumlanacaktır:
1.grup etkin bankalar, 2. grup etkinlik oranı 100 ile 50 arasında olanlar ve 3. grup ise
etkinlik oranı 50‟nin altında olan bankalar Ģeklinde incelenecektir. AraĢtırma kapsamına giren
Azerbaycan Bankacılık Sistem‟inde yer alan 12 bankanın grup etkinlik oranı Tablo 7‟da
sınıflaĢtırılmıĢtır.
Tablo 7: Grup Etkinlik Oranı 2008-2012
Etkin Bankalar X=1

Etkinlik
50≤X<100

oranı Etkinlik
oranı
0≤X<50
Azer – Türk Bankası A.ġ., Unibanka A.ġ.,
Atabanka A.ġ. Banka of Baku A.ġ., Halk
Bankası A.ġ., Rabite Bankası A.ġ.,
Beynelhalk Bankası A.ġ., Banka Avrasya
A.ġ., Banka Standart A.ġ, Express Bankası
A.ġ.
Banka of Baku A.ġ., Azer – Türk Bankası A.ġ., Unibanka A.ġ.,
Halk Bankası A.ġ., Atabanka A.ġ., Rabite Bankası A.ġ.,
Banka Standart A.ġ. Beynelhalk Bankası A.ġ., Banka Avrasya
A.ġ., Express Bankası A.ġ.
PaĢa Bankası A.ġ, Azer – Türk Bankası A.ġ., Unibanka A.ġ.,
Banka of Baku A.ġ. Atabanka A.ġ., Halk Bankası A.ġ., Rabite
Bankası A.ġ., Beynelhalk Bankası A.ġ.,
Banka Avrasya A.ġ, Banka Standart A.ġ.

2008

PaĢa Bankası A.ġ.,
Yapıkredi Bankası A.

2009

PaĢa Bankası A.ġ.,
Yapıkredi Bankası A.ġ

2010

Yapıkredi
Bankası
A.ġ‟, Express Bankası
A.ġ.

2011

Yapıkredi
Bankası Banka of Baku A.ġ.
A.ġ, Express Bankası
A.ġ.

Azer – Türk Bankası A.ġ., PaĢa Bankası
A.ġ., Unibanka A.ġ., Atabanka A.ġ., Halk
Bankası A.ġ., Rabite Bankası A.ġ.,
Beynelhalk Bankası A.ġ., Banka Avrasya
A.ġ., Banka Standart A.ġ.

2012

Banka of Baku A.ġ, Azer – Türk Bankası PaĢa Bankası A.ġ., Unibanka A.ġ.,
Express Bankası A.ġ.
A.ġ.
Atabanka A.ġ., Halk Bankası A.ġ., Rabite
Bankası A.ġ., Beynelhalk Bankası A.ġ.,
Banka Avrasya A.ġ. Yapıkredi Bankası
A.ġ., Banka Standart A.ġ.
Bu çalıĢmanın bundaki sonraki çalıĢmalara ıĢık tutması açısından bankacılık sistemlerinin
girdiler üzerinde meydana gelecek değiĢimlerin karar birimlerini ne derece de etkilediğini kriz
dönemi ve kriz dönemi sonrası Ģeklinde incelenerek ilgili birimlerin geliĢimleri ortaya
konmuĢtur. Sonuçlar hem analize dâhil olan bankalar hem de kredi kullanacak iĢletmeciler
için önemlidir. Etkin para politikası için de önemli bir potansiyel güç olduğu analizde ortaya
çıkmıĢtır.
622

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Bu çalıĢma sonraki çalıĢmalarda kriz döneminde küçülmeyen bankaları güçlü kılan
etkenlerin ve kriz dönemlerinde küçülmeye giden bankaları bu kararları almaya zorlayan
etkenlerin üzerine çalıĢılması faydalı olacaktır.
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OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN ETKĠNLĠ
KLERĠNĠ
GERÇEKLEġTĠRMEYE ĠLĠġKĠN YETERLĠKALGILARININ ĠNCELENMESĠ
(MALATYA ÖRNEĞĠ)
AyĢegül ULUTAġ *

Bahadır KÖKSALAN**

Öz
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik
algılarını incelemektir. Araştırmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıfta öğrenim gören 50 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların
seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem seçiminde
adayların Çocukta Oyun Gelişimi ile Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi derslerini almış ve mezun duruma gelmiş
son sınıf öğrencisi olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Veri toplamak için araştırmacılar tarafından
geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik
algılarının yaşa göre anlamlı fark göstermediği, cinsiyete göre kızların lehine anlamlı fark gösterdiği,
öğretmenliği tercih nedenine göre ise istihdam olanağı lehine anlamlı fark gösterdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, oyun etkinliği, yeterlik algısı.
EXAMINING THE COMPETENCE PERCEPTIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES
REGARDING THE REALIZATION OF GAME ACTIVITIES (MALATYA CASE)
Abstract
The purpose of this study is to examine the competence perceptions of preschool teacher candidates regarding
the realization of game activities. The study included 50 teacher candidates receiving education in the senior year
at Inonu University Faculty of Education Preschool Teaching in the fall term of the academic year of 2015-2016.
The participants were selected by using the criterion sampling method, which is among the intentional sampling
methods. In sample selection, the main criterion was for candidates to have received the courses of Game
Development in Children, Physical Education and Game Education, and be senior class students to graduate. A
questionnaire that was developed by the researcher was used for collecting the data. The data of study were
analyzed by using the SPSS 22 package software. As a result of the study, it was determined that the competence
perceptions of preschool teacher candidates regarding the realization of game activities did not show a
significant difference according to age; however, they showed a significant difference in favor of girls according
to gender and a significant difference in favor of employment opportunity according to the reasons of preferring
teaching.
Keywords: Teacher candidate, game activity, competence perception.

GĠRĠġ
Günümüz eğitim sisteminde bilginin yapılandırılmasında öğrencinin merkezde olduğu, sürece
aktif şekilde katıldığı bu sayede sürece bir şeyler dâhil edebildiği yaklaşıma önem
verilmektedir. Bu önem çocuğun birçok gelişim alanı açısından kritik olan okul öncesi
dönemde de kendini göstermektedir. Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin doğal yollarından
biri olan oyunun okul öncesindeki yeri önemlidir (Özer ve Özer, 2004). Çocuklar oyun
yoluyla çevrelerindeki olaylara ve insanlara farklı açılardan bakabilme fırsatı bulabilirler
(Sevinç, 2004; Özdenk, 2007). Çocuklar oyun sırasında farklı tecrübeler, duygular, öğrenme
*

Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü,
aysegul.ulutas@inonu.edu.tr
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algıları, yaratıcılık ve iletişim becerileri geliştirmektedirler. Bununla birlikte hem eğlenmekte
hem de öğrenmektedirler (Poyraz, 1999). Çocuğun tüm gelişim alanları bakımından
gelişiminin desteklenmesinin kaynağı oyunun onlara doğal ortamlar sunmasıyla
ilişkilendirilebilir. Bedenini kontrol ederek nesneleri tutma, kullanma, işleyiş tarzları
bakımından inceleme yeteneği kazanmaktadır (Jones, 2007). Oyun özellikle psikomotor
gelişimi etkilemekte, çocuğun kendini ifade etme becerisini kolaylaştırmakta, çevreyle
etkileşime girmesine fırsat sunmakta ve çevresinde yaşananlardan haberdar olmasını
sağlamaktadır (Sevinç, 2004). Çağdaş eğitim sisteminin sunduğu günümüz bilgi çağı, eğitim
sisteminde bireylerin bilgiyi kullanarak analiz sentez etmelerini, gerektiğinde uygulamaya
dönüştürmelerini ve değerlendirmelerini, kısacası bilgiyi kendilerinin yapılandırmalarını
sağlamıştır. Öğretmenin öğrenme sürecinin merkezinde olduğu sistemin yerini çocukların ilgi
ve yeteneklerini geliştirmeyi ve öğrenmelerini hedefleyen çocuğun merkeze alındığı bir
anlayış almıştır. Okul öncesi dönem çocukları, kendilerine bilgiye ulaşmanın yollarını öğreten
ve rehberlik eden öğretmen sayesinde birbirleri ve öğretmenleri ile işbirliği yaparak ve
kaynaklara ulaşarak öğrenmeyi öğrenebilmektedir. Okul öncesi eğitimde birçok etkinlik
arasında yer alan oyunun eğitimin hemen hemen her alanındaki yeri ve önemi giderek
artmaktadır. Birçok eğitimci ve psikolog çocuklar arasında gelişimsel açıdan farklılıkların
olabileceğini ve okulların bu bireysel farklılıklara karşı oyun etkinlikleri yoluyla duyarlılık
sergilemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Okul, çocuğa bütüncül gelişim açısından
odaklanmalıdır. Bu eğitim şekli gelişimsel olarak uygun uygulama adını almıştır (Santrock,
2015; Kıldan, 2012). Umek, vd (2006), nitelikli okul öncesi eğitimin çocukların ileriki
yaşamına önemli derecede etkisinin olduğunu ifade etmişlerdir. Yatırımlar açısından en iyi
çıktılara ulaşılan okul öncesi dönemde çocuklara sunulan nitelikli eğitimle yapılan yatırımlar
çocuğa, aileye, topluma ve ekonomiye yüksek getiriler sağlayan yatırımlardır (Heckman vd.,
2008). Eğitim programı planlama, uygulama ve değerlendirmede sürecin planlayıcısı,
uygulayıcısı ve değerlendiricisi olan okul öncesi öğretmenlerinin eğitim sürecini başlatıp
sonuç alıncaya kadar sürdürebileceğine olan inancı (yeterlik algısı) (Bandura, 1994) üstüne
düşen görevleri yerine getirmesinde önemlidir. Bireylerin kendi yeteneklerine ilişkin
inançlarını ifade eden özyeterlik, davranışları ortaya koymak ve düzenlemek için kullanılır
(Demiral Yılmaz, 2010). Öğretmenlerin kendi yeteneklerine ilişkin inançları konusunda
yapılan araştırmalar incelendiğinde, özyeterlik inancı düzeyi yüksek olanların olmayanlara
göre daha planlı, düzenli ve bilinçli oldukları, öğrenci ihtiyaçlarını karşılama konusunda
güncel yaklaşımları araşırmaya istekli oldukları, pozitif sınıf yönetimi davranışları
kullandıkları, öğrencinin sürece dikkatini yoğunlaştırması ve uyum sağlaması noktasında
başarılı oldukları saptanmıştır (Derbedek, 2008). Öğretmenler, başarı elde etiklerinde
özyeterlikleri yükselir ve daha fazla başarıya ulaşmak için çabalarlar. Çabaları sırasında
başarıya ulaşmalarını engelleyen etmenlere karşı güç kazanırlar. Çevrelerinde kendi
yeterliklerine sahip modelleri kullanarak sosyal modeller yoluyla yeterlik duygusunu
artırabilirler. Aynı zamanda sosyal ikna ediciler başarıya ulaşmanın imkânının olduğuna
kişiyi ikna ederek özyeterlik düzeyini artırabilirler. Bununla birlikte kişideki depresif
psikolojik durum özyeterlik düzeyini azaltabilirken; olumlu sosyal davranışlar artırabilir
(Aşkar ve Umay, 2001). Güçlü özyeterliğe sahip öğretmen, bilgi, beceri ve tutumları ile
nitelikli eğitim sürecini çocuklara sunup; kullandığı yöntem, teknik ve stratejileri ile
çocukların istendik yönde davranışlar kazanmalarında rol oynar. Akademik eğitim sürecinde
edindiği teknik bilgilerini kendi kişilik özellikleri ile bütünleştirip kendine özgü bir sitil
kullanır. Çocuklar arasında bireysel farklılıkların olduğunu dikkate alır (Şahin, 2005; MEB,
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2013; Dağlıoğlu, 2008). Öğretmen özyeterliğinin, çeşitli değişkenler açısından önemini ortaya
koyan çok sayıda araştırma yapılmıştır. Fives ve Alexander (2004), öğretmenlerin aldıkları
mesleki eğitim ve bilgi düzeylerinin onların etkinlik, yöntem, teknik, sınıf yönetimi becerileri
inceledikleri araştırmalarında öğretmenlerin eğitsel bilgi düzeyleri ve özyeterlikleri arasında
ilişki olduğunu saptamışlardır. Eğitsel bilgi düzeyi ve eğitsel inançları arasında öğretmenlerin
özyeterliklerinin aracı işlevinin olduğu ortaya çıkmıştır. Brandon (2000)‟un araştırmasında
bayan öğretmen adaylarının fen ve matematik gibi nicel beceriler gerektiren etkinlik öğretimi
konusunda özyeterlik düzeylerinin düşük olduğu, erkek öğretmen adaylarının ise özyeterlik
düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.
Nitelikli bir eğitim için geleceğin öğretmenleri olacak okul öncesi öğretmen adaylarının
kendilerini oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin ne derece yeterli hissettiklerinin
bilinmesi önemlidir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının
oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik algılarını incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlar belirlenmiştir.
Okul öncesi öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik algıları
-yaşa
-cinsiyete
-öğretmenliği tercih etme nedenine göre anlamlı fark göstermekte midir?
YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama aracı, verilerin toplanması
ve verilerin analizine yer verilmiştir.
AraĢtırma Modeli: Bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini
gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik algılarını incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Tarama modelleri geçmişte veya halen var olan bir durumu betimlemeyi
amaçlar (Karasar, 1998).
Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim
gören okul öncesi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise evren içerisinden
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 50 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Örneklem grubunun belirlenmesinde öğretmen adaylarının Çocukta Oyun
Gelişimi ile Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi derslerini almış ve mezun duruma gelmiş son
sınıf öğrencisi olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması: Araştırmada verileri toplamak için
araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket formu, „kişisel bilgiler‟ ve
„öğretmen adaylarının oyun etkinliğine ilişkin yeterlik algıları‟ olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde yaş, cinsiyet ve öğretmenliği tercih etme nedeni ile ilgili
bilgilere yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde oyun etkinliğine ilişkin yeterlik
algılarına yönelik ifadeleri içeren, her biri beşli derecelendirilen on soru yer almaktadır.
Ankette yer alan maddeler: 1-Hiçbir zaman, 2- Nadiren, 3- Bazen, 4- Çoğu zaman, 5- Her
zaman şeklinde derecelendirilmiştir. Anket formunda yer alan soruların belirlenmesinde ilgili
alan yazın incelemesi, Okul Öncesi Eğitim Programı (MEB, 2013), öğretmen ve ebeveyn
görüşleri doğrultusunda madde havuzu oluşturulmuştur. Ankette bulunan maddelerin
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ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediğini belirlemek amacıyla kapsam geçerliği
değerlendirilmiştir. Kapsam geçerliği, maddelerin hedef davranışların iyi bir örneklemi
olmasını ve uzman kanısına dayalı değerlendirmeleri içerir (Büyüköztürk, 2011). Kapsam
geçerliği için elde edilen veriler yapı geçerliği için de önemli bir kanıt oluşturur (Messick,
1995). Anket formunun kapsam ve yapı geçerliliği için maddeler, Okul Öncesi Eğitimi,
Eğitim Programları ve Öğretimi ve Ölçme Değerlendirme alanlarında uzman yedi kişi
tarafından değerlendirilmiştir. Uzmanların anket yönergelerini “amaca uygunluk ve
anlaşılırlık” bakımından üçlü derecelendirme ölçeği üzerinde “Uygun Değil, Kısmen Uygun,
Uygun” biçiminde değerlendirmeleri ve ifadeleri geliştirmeye yönelik öneride bulunmaları
istenmiştir. Uzmanların her bir sorunun geçerliği noktasında uyuşma düzeylerinin % 90-100
olduğu sorular aynı şekilde kalmış, % 70-80 arasında olduğu sorular öneriler doğrultusunda
düzeltmeler yapılarak formda tutulmuştur. Uyuşma düzeyinin % 60 ve altında olduğu
maddeler ise uzmanların önerileri doğrultusunda çıkarılmıştır. Uzman görüşü alındıktan sonra
anket ile bir pilot çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda yapılan güvenirlik analizinde
Cronbach Alpha değeri 0.92, Spearman Brown İki Yarı Test Korelasyonu 0,86 olarak
hesaplanmıştır. Anket formu, gönüllü öğretmen adaylarına bireysel olarak uygulanmıştır.
Verilerin Analizi: Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 paket programı
kullanılmıştır. Niceliksel verilerin normal dağılıma uygunlukları, Shapiro-Wilk testi ve
grafiksel değerlendirmeler ile sınanmıştır. Normallik testleri sonrasında kullanılacak
istatistiksel analiz yöntemleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının anketten aldıkları puanlar
normal dağılım gösterdiğinden parametrik testlerden bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü
varyans analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Anlamlılık 0,05 düzeyinde
değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Yorum: Bu bölümde öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye
ilişkin yeterlik algılarını incelemek amacıyla yapılan araştırmada elde edilen bulgular
tablolarla sunularak yorumlanmıştır.
Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Oyun Etkinliklerini Gerçekleştirmeye ilişkin Yeterlik
Algılarının Yaşa Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları.

n=50
N
S
F
p
X
YaĢ

18-20
21-23
24-26

36
10
4

38,55
37,50
39,66

6,93
4,17
8,02

0,161

0,85

Tablo 1'e göre okul öncesi öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin
yeterlik algıları yaş bakımından anlamlı bir farklılık göstermemiştir, f=0,161; p>0,05. 24-26
yaş grubunda olan öğretmen adaylarının oyun etkinliği gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik algısı



puanları ( X =39,66); 18-20 yaş ( X =38,55) ve 21-23 yaş grubundaki ( X =37,50) öğretmen
adaylarına göre daha yüksektir.
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Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Oyun Etkinliklerini Gerçekleştirmeye ilişkin Yeterlik
Algılarının Cinsiyete Göre Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları.

n=50
N
S
F
p
X
Cinsiyet

Kız
Erkek

36
14

39,80
34,53

5,98
6,22

0,104
0,01*
*p<.05
Tablo 2 incelendiğinde okul öncesi öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye
ilişkin yeterlik algıları cinsiyet bakımından kızların lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir,
f=0,104; p<0,05. Kız öğretmen adaylarının oyun etkinliği gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik


algısı puanları ( X =39,80); erkek öğretmen adaylarına ( X =34,53) göre daha yüksektir.
Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Oyun Etkinliklerini Gerçekleştirmeye ilişkin Yeterlik
Algılarının Öğretmenliği Tercih Nedenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Sonuçları.

n=50
N
S
F
p
Fark
X
Öğretmenliği 8
Öğretmenliği sevmek
İstihdam
17
Tercih
olanağı
Nedeni

*p<.05

Ailenin
15
isteği
Çalışma
10
koşullarının
rahatlığı

36,28 7,60
38,05

7,50

36,33

5,78

0,398

0,04*

İstihdam
olanağıÖğretmenliği
sevmek

37,10 4,86

Tablo 3'e göre okul öncesi öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin
yeterlik algıları öğretmenlik mesleğini tercih nedeni bakımından anlamlı bir farklılık

göstermektedir, f=0,398; p<0,05. İstihdam olanağından ( X =38,05) dolayı öğretmenlik
mesleğini tercih eden öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin


yeterlik algıları; öğretmenliği sevmek ( X =36,28), ailenin isteği ( X =36,33) ve çalışma

koşullarının rahatlığından ( X =37,10) dolayı öğretmenliği tercih edenlerin yeterlik algılarına
göre daha yüksektir. Öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih nedenine ilişkin anlamlı
farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe Testi uygulanmıştır.
Testin sonucunda istihdam olanağından dolayı öğretmenliği tercih eden öğretmen adaylarının
diğerlerinden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır.
TARTIġMA
Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde araştırma kapsamına alınan öğretmen
adaylarının genelde 18-20 yaş grubunda oldukları belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni ile
öğretmenliği tercih etme nedeni değişkenlerinin öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini
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gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik algılarını etkilediği belirlenirken, yaş değişkeninin
etkilemediği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının yaşları ne olursa olsun oyun etkinliklerini
gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik algıları aynı doğrultudadır. İstihdam olanağından dolayı
öğretmenliği tercih eden öğretmen adaylarının diğerlerine göre oyun etkinliklerini
gerçekleştirmede kendilerini daha yeterli hissettikleri saptanmıştır. Oyun, çocuklar açısından
gönüllü olarak ve özgür bir şekilde gerçekleştirilen, onlara mutluluk veren, çocuktaki bütün
gelişim alanlarını uyaran, yetenekler kadar duyuları ve duyguları da geliştiren etkinlikler
şeklinde tanımlanmıştır (Pilten ve Pilten, 2013). Çocuğun dünyaya uyum sağlamasında
önemli bir araç olarak tanımlanan oyun, çocuk açısından en büyük özgürlük alanı olarak
tanımlanmaktadır (Ünal, 2009). Oyun, çocuğa duygu ve düşüncelerini ifade etme olanağı
sunmaktadır (Yavuzer, 2003). Oyunun bu özellikleri dikkate alındığında öğretmenlerin bu
konudaki yeterlilikleri çocukların gelişimi açısından son derece önemlidir. Yapılan
çalışmalarda oyunla öğretim yönteminin öğrenme üzerinde belirgin bir olumlu etkisi olduğu
ve geleneksel yöntemlere kıyasla oyun temelli yöntemlerin öğrenme sürecini daha olumlu
etkilediği tespit edilmiştir (Kaya, 2007; Hanbaba, 2011). Oyun temelli eğitim uygulamaları
çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini destekleyen, eğitim-öğretim
sürecinin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir unsuru olarak kabul gören, bilinçli ve planlı bir
etkinlik olduğu da belirtilmektedir (Ayan ve Dündar, 2009). Bilinçli ve planlı bir faaliyet
olarak gerçekleşen oyun etkinlikleri için öğretmen yeterliliği kadar istekliliği de önemli bir
başka durumdur. Çocukta öğrenme ufkunun açılmasına ve yaşamı zenginleştiren eylemlere
olanak tanıyan oyun, çocuklar açısından etkili bir öğrenme fırsatıdır. Bir konuya tam olarak
odaklanan çocukların konuyu anladıklarında ve bununla ilişkili olarak yeterlilik
kazandıklarında bu durumun kendilerine haz verdiği ve bu hazzın ise daha sonraki öğrenmeler
için önemli bir güç haline geldiği belirtilmektedir (Tuğrul, 2002). Oyunun bu özellikleri
doğrultusunda öğretmenin yaşından çok, alandaki yeterliliğinin ve motivasyonunun etkili
olduğu söylenebilir. Tuğrul ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan çalışmada öğretmen
adaylarının bazılarının oyunun eğitsel yönü konusunda farkındalıklarının yeterli olmadığı
bazılarının ise bu durumun farkında olmakla birlikte yetersiz buldukları alanları geliştirme
çabası içerisinde oldukları belirlenmiştir. Anaokulu ve sınıf öğretmenlerinin oyun algılarını
belirlemek amacı ile yapılan çalışmada öğretmenlerin iyi bir oyun planı yapabilmeleri için
oyun konusunda daha çok bilgiye ve kendilerine rehberlik edecek materyallere ihtiyaç
duydukları belirlenmiştir (Shelley, 2006). Shahid ve Thompson (2001), araştırmasında kadın
öğretmenlerin özyeterliklerinin bireysel ve genel öğretim bakımından erkek öğretmenlere
göre daha yüksek düzeyde olduğu saptamıştır. Gerçek, Yılmaz, Köseoğlu ve Soran (2006)
yaptıkları araştırmada öğretmen özyeterliğinin kadın ya da erkek olma bakımından değişiklik
göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Cheung (2006)'nun yaptığı araştırma sonucuna göre bayan
öğretmenlerin özyeterlik algıları erkek öğretmenlere göre yüksek olarak belirlenmiştir. Bong
(1999), yaptığı çalışmada erkek öğretmen adaylarının akademik alanda kadınlara göre
özyeterlik algılarının yüksek olduğunu saptamıştır.
Bu sonuçlar öğretmenlerin oyun konusundaki yeterliliklerinin yaş ile ilişkili olmadığını, ancak
oyun ve oyun planlama konusundaki bilgi ve beceri düzeyleri ile ilişkili olup, bunun yanında
oyun faaliyetini yürütecek eğitimcinin motivasyonu da bu konuda önemlidir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının oyun etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin
yeterlik algılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre
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araştırma kapsamına alınan öğretmen adaylarının çoğu kız ve 18-20 yaş grubundadır. Cinsiyet
değişkeni ile öğretmenliği tercih etme nedeni değişkeni öğretmen adaylarının oyun
etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik algılarını etkilerken, yaş değişkeni
etkilememiştir. Öğretmen adaylarının yaşları ne olursa olsun oyun etkinliklerini
gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik algıları aynı doğrultudadır. İstihdam olanağından dolayı
öğretmenliği tercih eden öğretmen adaylarının diğerlerine göre oyun etkinliklerini
gerçekleştirmede kendilerini daha yeterli hissettikleri saptanmıştır.
Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda bazı öneriler getirilebilir. Okul öncesi
öğretmen adayları öğretmenlik uygulamalarında oyun etkinlikleri sırasında zengin öğrenme
deneyimleri ile çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeleri önemlidir. Okul öncesi öğretmen
adaylarına kendilerini oyun etkinliği bakımından yetersiz hissettikleri konularda hizmet
öncesi eğitim verilmesi yararlı olacaktır. Oyun etkinliği gerçekleştirmeye ilişkin yeterlik
algıları deneysel araştırmalarla da ele alınması konunun öneminin anlaşılmasına katkı
sağlayacaktır. Okul öncesi öğretmenliği lisans programına oyun etkinliği planlama, uygulama
ve değerlendirme ile ilgili bir ders konulması da öğretmen adaylarının bu konudaki
farkındalıklarını arttırmaya yararlı olacaktır.
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MEDĠKAL TURĠSTLERĠNĠNTERNET ÜZERĠNDEN YAPMIġ OLDUKLARI
DEĞERLENDĠRMELERĠNĠNCELENMESĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ
Zafer BUZCU*
Öz
Medikal turizm son yıllarda tüm dünyada önemi artan bir turizm çeşididir. Gelişmiş ülkelerde tedavi fiyatlarının
yüksek olması, tedavi için bekleme süresinin fazla olması, sigorta şirketlerinin birçok tedavi türünü
karşılamaması gibi sebepler insanları yurt dışı tedavi imkanlarını araştırmaya yönlendirmiştir. Bu araştırmaları
yapmak ve tedavi olunacak destinasyonu seçmek için en etkili araçlardan birisi internettir. Bu motivasyonla
dünya genelinde birçok medikal turistin Türkiye’deki sağlık kuruluşları için yaptıkları yorum ve deneyimlerini
içeren bir internet sitesi incelenerek mevcut yorumlara içerik analizi uygulanmıştır. Bu yolla medikal turistlerin
Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına yönelik olarak görüşlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Türkiye’deki
sağlık kuruluşlarına yönelik olarak 12 ülkeden 134 medikal turistin yapmış olduğu yorumlar ve paylaştıkları
deneyimlere göre yapılan içerik analizine göre Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının doktorlarının yetkinliği, sağlık
personelinin tecrübesi ve tedavi hizmetlerinin kalitesi konusu ilk üç sırada yer alarak en fazla vurgu yapılan
hususlar olmuştur. Ayrıca alınan tedavi sonrası, birçok medikal turistin Türkiye’yi önerdiği gözlemlenmiştir.
Türkiye’deki sağlık kuruluşları için yapılan bu olumlu bilgiler Türkiye’nin bir medikal turizm destinasyonu
olarak yurt dışında tanıtımına katkı sunarken bir medikal turistin Türkiye’yi tedavi olması için seçmesi yönünde
etki gücüne sahip olacaktır. Ayrıca internet üzerinden paylaşılan bu olumlu bilgiler Türkiye’de medikal turizmin
gelişimini de hızlandırabilecek niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Medikal Turizm, Medikal Turist, İnternet

INVESTIGATION OF THE MEDICAL TOURISTS’ EVALUATIONS ON THE INTERNET:
EXAMPLE OF TURKEY

Abstract
Medical tourism is a kind of growing tourism in the world in recent years. In developed countries, reasons such
as high treatment prices, long waiting time for the treatment, failure of insurance companies to meet many
treatment modalities have led people to investigate the possibility of overseas treatment. One of the most
effective tools to do these researches and choose the destination to be treated is the internet. With this
motivation, content analysis has been applied to existing comments by analyzing a website containing comments
and experiences of many medical tourists around the world for health institutions in Turkey. In this way, it has
been aimed to reveal the opinions of medical tourists to the health institutions in Turkey. Based on the comments
made by 134 medical tourists from 12 countries for the health institutions in Turkey and the content analysis
made according to the experiences they shared, the competence of the doctors of the health institutions in
Turkey, the quality of the experience of the health personnel and the quality of the treatment services have been
the most emphasized subject as the first three ranks. Moreover, after the treatment, it was observed that many
medical tourists recommend Turkey. While this positive information for health institutions in Turkey contributes
to the promotion of Turkey as a medical tourism destination abroad, it is to have also the power to influence the
medical tourists to choose Turkey to be treated. In addition, the positive information shared on the internet can
accelerate the development of medical tourism in Turkey.
Keywords: Tourism, Medical Tourism, Medical Tourist, Internet
Öğr.Gör.Dr.,Çukurova Üniversitesi, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama
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GĠRĠġ
İnsanlar yüzyıllardır sağlıksal amaçlarla seyahat etmekte ve turizm olgusu içinde yer
almaktadır. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2015 yılında 1 milyar 186 milyon kişi
turizm olgusu içinde yer alırken bu kişilerin %27’si sağlık, arkadaş/akraba ziyareti, din gibi
nedenlerle seyahat etmişlerdir (UNWTO, 2016). Günümüzde insanlar kentleşmenin getirdiği
yoğunluk, hava kirliliği, stres, kronik rahatsızlıklarda artış, bazı ülkelerde sigorta şirketlerinin
birçok tedavi türünü karşılamaması, tedavi için bekleme süresinin fazla olması, tedavi
maliyetlerinin yüksek olması gibi sebeplerle tedavi olabilmek amacıyla yurt dışına
gitmektedirler. Tedavi olmak amacıyla kendi ikamet ettiği yerden başka bir ülkeye olan
seyahatlerin artması günümüzde medikal turizm kavramının doğmasını sağlamıştır. Sağlık
turizminin çeşitlerinden birisi olan medikal turizm, tedavi olabilmek amacıyla hastaların
uluslararası sınırlar arasında yapmış oldukları hareketler olarak tanımlanmaktadır (Alvarez
vd., 2011: 2). Son yıllarda insanların, tedavi maliyetlerinde tasarruf etmek, tedavi maliyetine
ek olarak tatil imkanı elde etmek, sigortalar tarafından sunulmayan tedavi türlerini alabilmek,
tedavi için bekleme yapmamak, yasal olmayan tedavi türlerini yaptırmak (kürtaj, cinsiyet
değişimi vb.) gibi sebeplerle başka bir ülkede tedavi olmak istemesi medikal turizm
kavramının gün geçtikçe büyümesini sağlamaktadır (Yavuz, 2011: 10). VISA ve Oxford
Economics tarafından dünya genelinde 176 ülkede yapılan araştırma sonucunda medikal
turizm pazar büyüklüğünün 2025’te 3 trilyon dolar olacağını vurgulamıştır (Yıldırım, 2016).
Medikal turizmin bu denli büyüme göstermesi birçok ülkenin dikkatini çekmiş ve
medikal turizm alanında yatırım yapmalarını sağlamıştır. Bu yatırımlar sayesinde dünya
genelinde birçok ülke medikal turizm alanında hizmet sunmakta ve tanıtım faaliyetleri
yapmaktadırlar. Bir hastanın bir ülke seçerken o ülkenin sağlık hizmetleri ve genel turistik
olanaklardan haberdar olması gerekmektedir. Bu da başarılı tanıtım faaliyetleri eşliğinde
sağlanmaktadır (Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu). Günümüzde tanıtım faaliyetlerinde en
önemli araçlardan birisi internettir. Son yıllarda iletişim teknolojilerindeki gelişim sayesinde
birçok destinasyon ve sağlık kuruluşu hakkında bilgiye erişmek kolay hale gelmiştir. Medikal
turistler yurt dışında tedavi olma imkanlarını araştırmak ve bilgi sağlamak amacıyla son
yıllarda yoğun bir şekilde internetten faydalanmaktadır. İnternet üzerinden sağlanan bilgiler,
daha önce tedavi hizmeti almış medikal turist yorumları, bir medikal turistin gideceği sağlık
kuruluşunu ve o sağlık kuruluşunun bulunduğu ülkeyi seçmesinde etkili olabilmektedir.
İnterneti seyahat planlaması yapmak amacıyla kullanan turistlerin sayısı günden güne
artmaktadır. Turizm olgusu içinde yer alan turistlerin üçte biri seyahatlerini yapmadan önce
bilgi alabilmek amacıyla çevrimiçi kanalları, formları, seyahatçilerin yorumlarını paylaştıkları
web sitelerini ziyaret etmektedirler (Demirbulat ve Aymankuv, 2016: 71).
Bu gerçeklikten yola çıkarak bu çalışmanın amacı tedavi hizmeti alınan ülke ve sağlık
kuruluşu konusunda medikal turistlerin deneyimlerine ve yorumlarına yer veren
reviews.treatmentabroad.com isimli internet sitesini bir örnek olay şeklinde inceleyerek
medikal turistlerin Türkiye hakkındaki yorumlarının içerik analizi yoluyla değerlendirmesinin
yapılması olarak belirlenmiştir. Bu amaçla 12 ülkeden toplam 134 medikal turistin
Türkiye’deki almış oldukları tedavi hizmeti konusundaki yorumları içerik analizi yoluyla
incelenerek kodlamalar ve sıklık sayımları yapılarak tablolaştırılmıştır. Bu sebeple çalışma
betimsel bir özelliğe sahiptir. Bu çalışma ile Türkiye’de medikal turizm konusunda hizmet
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alan medikal turistlerin almış oldukları hizmete ve sağlık kuruluşlarına yönelik görüşleri de
ortaya çıkarılmış olacaktır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İnsanlar yüzyıllardır çeşitli amaçlarla seyahat etmektedir. Bu seyahatlerin en önemli
sebeplerinden birisi tedavi olmaktır (Hunter, 2007: 130). Günümüzde sanayileşme ve
kentleşmenin getirdiği çevre sorunları, hava kirliği ve stres kişilerin sağlığını olumsuz
etkilemektedir. Bu nedenle insanlar iklim ve fiziksel açıdan bozulmamış çevre ve doğa
özellikleri olan yerlere şifa bulmak amacıyla seyahat etmektedirler (Özer ve Sonğur, 2012:
70). İnsanların gün geçtikçe seyahat olgusu içinde yer alması dünya genelinde turizm
endüstrisinin gelişimini hızlandırmıştır. Günümüzde turizm endüstrisi uluslararası ekonomiye
sunmuş olduğu gelir, yarattığı istihdam oranı ve iş hacmi ile birçok ülkenin dikkatini çeken
önemli bir endüstri konumundadır. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre turizm endüstrisinin
dünya ekonomisine sunmuş olduğu gelir 1 trilyon 260 milyar dolar olarak açıklanmıştır
(UNWTO, 2016). Turizm endüstrisinin yarattığı ekonomik etkilerden faydalanmak isteyen
ülkeler yoğun bir şekilde turizme yatırım yaparken turizm çeşitlendirilmesi konusu üzerinde
de yoğun bir şekilde durduğu görülmektedir. Son yıllarda turizm çeşitlendirmesi içinde
medikal turizmin önemli bir turizm çeşidi olduğu görülmektedir.
Günümüzde insanların gelir düzeyinde yaşanan artış, ücretli tatil hakları, genel yaşam
standartlarının yükselmesi, dünya nüfusunun giderek yaşlanması ve hizmet ticaretinin
liberalleşmesi gibi nedenler medikal turizmin gelişimini hızlandırmıştır. Sağlık ve turizmin bir
bileşimi olarak karşımıza çıkan medikal turizm (Anvekar, 2012: 109; Bookman ve Bookman,
2007: 1), bir turistin tedavi olabilmek amacıyla kendi ikamet ettiği yerden başka bir ülkeye
seyahati olarak tanımlanmaktadır (Cohen, 2012: 9; Alvarez vd., 2011: 2; Connell, 2006:
1093).
Son yıllarda hızla büyüyen ve niş pazar olarak karşımıza çıkan medikal turizmin, daha
uygun tedavi maliyetlerinin olması, sigorta şirketlerinin birçok tedavi türünü karşılamaması,
alternatif tedavi yöntemlerinin bulunması, tedavi için bekleme süresinin olmaması, ulaşım ve
tıbbi teknolojideki ilerlemeler gibi sebeplerle gelişimi hızlanmıştır (Dawn ve Pal, 2011: 185;
Yu vd., 2011: 858; Connell, 2011: 42). Ayrıca sağlık hizmetlerinin küreselleşmesi, yurt
dışında tedavi olma talebinin günden güne artması gibi sebepler medikal alanda hizmet sunan
ülkelere gelir, vergi, ihracat kazancı, istihdam gibi büyük ekonomik çıktıları da beraberinde
getirmiştir (Kesar ve Rimac, 2011: 108). Medikal turizm turistin gittiği ülkeye avantajlar
sunarken turist açısından maliyet avantajı, zaman tasarrufu, tedaviye ek olarak turizm
olanaklarının elde edilmesi gibi katkılar sunmaktadır (Scott vd., 2012: 63; Pan ve Chen, 2014:
108).
Medikal turizm açısından medikal turist sayısını ve medikal turizmden elde ettiği gelir
düzeyini artırmak isteyen ülkeler yoğun bir şekilde tutundurma çalışmaları yapmaktadır.
Medikal turizmde sağlık hizmetlerinin kalitesi, hastanelerin almış oldukları uluslararası
alanda geçerli olan akreditasyon belgeleri, deneyimli doktorlar, ülkenin yasası, ekonomik
durumu hakkındaki olumlu algı ve görüşler bir ülkenin seçiminde etkili olan faktörlerdir
(Heung vd., 2011: 997).
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Kendi ikamet ettiği yerden başka bir ülkeye tedavi olmak amacıyla giden turist açısından
gidilecek ülke ve sağlık kuruluşu hakkında bilgi sahibi olmak büyük bir önem taşımaktadır.
Günümüzde bu tür bilgiler için en hızlı iletişim araçlarından birisi internet olarak karşımıza
çıkmaktadır. Tedavi olmak amacıyla yurt dışına çıkan turistlere destinasyonlar, sunulan
hizmetler, prosedürler konusunda büyük bir bilgi kaynağı sunan internet medikal turizmin
gelişimini kolaylaştırmaktadır (Hudson ve Li, 2012: 231; Hallem ve Barth, 2011: 121).
İnternet bir ülkeye olan talebi artırmak yönünde sağlık kuruluşları açısından çok güçlü bir
tanıtım/tutundurma aracı konumundadır. Sağlık kuruluşları internet sayfaları, daha önceki
hastalarının vermiş oldukları tavsiye mektupları, internet üzerinden yapılan olumlu yorumlara
yer verme yoluyla medikal turizme yoğun bir şekilde odaklanmaktadır (Lee vd., 2014: 638).
Medikal turizmin gelişimine büyük bir katkı sunan internet sayesinde medikal turist
prosedürler konusunda ve alacağı tedavi konusunda bilgi sahibi olabilmekte, daha önceki
hasta yorumlarını inceleyerek gideceği ülkeyi seçebilmektedir (Iordache vd., 2013: 36-38;
Woo ve Schwartz, 2014: 215). Sağlık amacıyla bilgi edinmek, tedavi olmuş medikal
turistlerin deneyimlerini/yorumlarını okumak amacıyla internet kullanımı artarken internet
üzerinden dünya genelinde yapılan aramaların %4-5’inin sağlıkla ilgili olduğu vurgusu
yapılmaktadır (Maifredi vd., 2010). İnternet teknolojisinin büyük bir gelişim göstermesi
medikal hizmetler konusunda internet tabanlı araştırmaların artmasını sağlamıştır. Yapılan
araştırmalara göre ABD’de internet kullananların %80’i sağlık konusunda bilgi araştırırken bu
araştırma yapanların %56’sının tedavi ve tedavi prosedürleri konusunda araştırma yaptıkları
belirtilmiştir. Ayrıca tedavi konusunda araştırma yapanların yaklaşık olarak %44’ünün ise
hastane ve doktor hakkında bilgi araştırdıkları belirtilmiştir (Frederick and Gan, 2015: 99).
Medikal turizm kapsamında Google arama motoru üzerinden yapılan aramalar 2009 yılının
temmuz ayında 1.100.100 adet iken bu sayının 2012 Şubat ayı itibariyle 7.370.000 adet
aramaya ulaştığı vurgulanmıştır (Arsezen-Otamış ve Doğan, 2016: 33).
İnternet kullanımının artışı elektronik ağızdan ağıza iletişimin yaygınlaşmasını
sağlamıştır. Elektronik ağızdan ağıza iletişim, “belirli mal ve hizmetlerin kullanımı ya da
özellikleri veya satıcıları ile ilgili internet tabanlı teknoloji aracılığıyla yapılan tüketicilere
yönelik gayri resmi iletişim” olarak tanımlanmaktadır (Ergün ve Akgün, 2016:157).
Elektronik ağızdan ağıza iletişim e-turizm araştırmaları için önemli bir araştırma kaynağı
olarak değerlendirilirken (Ergün ve Akgün, 2016:158) bu tür sanal ortamda yapılan
değerlendirmeler insanlara seyahat kararları alınmasında katkı sunmaktadır. Abubakar ve
İlkan (2016) tarafından yapılan çalışmada elektronik ağızdan ağza iletişimin destinasyon
güveni ve seyahat etme niyeti üzerine etkisi medikal turizm açısından değerlendirilmiştir.
Çalışma sonucuna göre online olarak pozitif ağızdan ağza iletişimin destinasyona olan güveni
ve seyahat etme niyetini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Demirbulat ve
Aymankuv (2016:71) tarafından yapılan çalışmada ise potansiyel turistlerin sanal ortamda
yapılan değerlendirmelerin satın alma kararları için yararlı bilgiler içerdiğine inandığı ifade
edilmiştir. Bir diğer çalışma olan Abubakar vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada
elektronik ağızdan ağza iletişimin tekrardan ziyaret etme ve destinasyon güveni üzerinde
etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucuna göre elektronik ağızdan ağza iletişimin tekrardan
ziyaret etme isteği üzerinde pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sanal ortamda yapılan yorumlar/deneyimlerin birçok medikal turist üzerinde etkili
olacağından hareketle bu çalışmanın ana amacı Türkiye’deki sağlık kuruluşlarında tedavi
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gören medikal turistlerin internet üzerinden yaptıkları yorumların değerlendirilmesi ve
Türkiye’nin medikal turizmde medikal turistler açısından ne konumda olduğunun
araştırılmasıdır.
AMAÇ VE YÖNTEM
Son yıllarda turistler seyahat öncesi internet üzerinden yapmış oldukları
aramalar/bilgilenmeler eşliğinde destinasyon seçme kararları almaktadır. İnternet turizm
hizmetlerinin tanıtımında büyük önem taşırken bir destinasyonun, kuruluşun, işletmenin
imajını etkileyerek sanal deneyim yaşatmaktadır (Doolin vd, 2002: 557). Ayrıca internet
üzerinden verilen bilgiler, yorumlar vb. medikal anlamda turistlerin gelişmesine de katkı
sunarken (Cormany ve Baloglu, 2011: 711) bu tür bilgiler seyahat kararını etkileyerek
medikal turiste destinasyon ve sağlık kuruluşunu belirleme konusunda etkili olabilmektedir.
Buradan yola çıkarak bu çalışmanın amacı dünya genelindeki medikal turistlerin medikal
turizm kapsamında Türkiye’deki sağlık kuruluşları için yaptıkları yorumların içerik analizi
yoluyla incelenmesidir. Böylece Türkiye’de medikal turizm konusunda tedavi görmüş
medikal turistlerin almış oldukları hizmete yönelik görüşleri de ortaya çıkarılmış olacaktır.
İçerik analizi yaparak toplanan verileri tanımlamaya ve veriler içinde yer alan gerçekliklerin
ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır.
İçerik analizinin temel amacı toplanan veriler için onları açıklayacak kavram ve
ilişkilere ulaşmak olarak ifade edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259). Sosyal bilimler
alanında sıklıkla kullanılan bir yöntem olan içerik analizi, belirli kurallar dahilinde yapılan
kodlamalar ile veri içinde yer alan sözcüklerin küçük bir içerik kategorisiyle özetlenmeye
çalışıldığı sistematik bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır (Sert vd., 2012: 353). İçerik
analizi aşamasında elde edilen nitel bir veri yüzde hesapları, sözcük sıklık hesapları gibi
yollarla sayısallaştırılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 274-275).
İnternet üzerinden yapılan yorumların/deneyimlerin içerik analizi yoluyla incelenmesi
amacıyla dünya genelinde medikal turistlerin sağlık kuruluşlarına yönelik deneyimlerini,
yorumlarını paylaştığı reviews.treatmentabroad.com isimli internet sitesi bir örnek olay/vaka
olarak incelenmiştir. Bu internet sitesinde dünya genelinde medikal turistler 39 ülke için
yorum yaparken 1338 sağlık hizmeti sunan kuruluş için ise medikal turistlerin almış oldukları
hizmete yönelik yorum ve deneyimlerini paylaşma imkanı sunmaktadır. Medikal turistlerin
almış oldukları sağlık hizmetine yönelik deneyimlerini paylaştıkları ülkeler ve yorum yapan
medikal turist sayısı şu şekilde (Tablo-1) oluşmaktadır.

Tablo-1: Medikal Turizmde Hizmet Sunan Ülkelere Yönelik PaylaĢılan Yorum Sayıları
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Ülkeler ve PaylaĢılan Deneyim Sayısı
Macaristan (232)
Romanya (24)
Belçika (171)
Endonezya (19)
Çek Cumhuriyeti (140)
Hırvatistan (18)
Türkiye (135)
Tayland (15)
Slovakya (94)
Litvanya (15)
Polonya (77)
Bulgaristan (14)
İspanya (62)
Makedonya (9)
Kıbrıs (57)
Vietnam (8)
Danimarka (55)
Estonya (8)
Yunanistan (39)
Birleşik Krallık (7)
Hindistan (38)
Birleşik Arap Emirlikleri (5)
Almanya (36)
Mısır (5)
Malta (24)
Filipin Adaları (4)

Ukrayna (4)
Amerika (3)
Peru (3)
Portekiz (3)
Fransa (3)
Barbados (2)
Rusya (2)
Mauritius (2)
Gürcistan (1)
Letonya (1)
Kosta Rika (1)
Norveç (1)
Pakistan (1)

Kaynak: http://reviews.treatmentabroad.com/view_all_countries, Erişim Tarihi: 10.12.2016

Türkiye’de tedavi gören 12 ülkeden toplam 134 medikal turistin yapmış olduğu
yorumlar 01.11.2016-01.12.2016 tarihleri arasında incelenerek içerik analizi uygulanmıştır.
İçerik analizi uygularken analiz ünitesi tanımlanması, kategorilerin seçilmesi, materyallerin
kodlanması, materyallerin tablolaştırılması ve materyallerin sunulması aşamaları
uygulanmıştır. İçerik analizinde temalar, kelimeler, cümleler, karakterler, paragraflar vb. gibi
birçok ünite kullanılmaktadır. İçerik analizinde bu üniteler tanımlanmış ve bağımsız olmalıdır
(Altunışık vd., 2012: 326-329). Bu amaçla medikal turistlerin reviews.treatmentabroad.com
isimli internet sitesi üzerinden yapmış olduğu ifadeler için sıklık sayımı yapılmıştır. Yapılan
sayımlarla ulaşılan temalar kodlanıp, gruplandırıldıktan sonra sayısal hale getirilip
yorumlanmıştır. İçerik analizi yapılırken bir medikal turistin yorum sayfası boş olduğu için
değerlendirme kapsamına alınamamıştır. Araştırmaya ait güvenilirlik için yapılan sayımlar 3
defa tekrarlanarak yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırma kapsamında medikal turistlerin yapmış oldukları yorumların bulunduğu
reviews.treatmentabroad.com isimli internet sitesinde Türkiye’deki sağlık kuruluşları için
yapılan yorumlar/deneyimler için sıklık sayımları yapılmıştır. İnternet sitesinde
deneyimlerini/yorumlarını paylaşan medikal turistler incelendiğinde toplamda 134 adet
medikal turistin yorum yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. katılımcıların 79’u bayan iken 55’i ise
erkek medikal turistten oluşmaktadır. Medikal turistlerin yaş aralığı Tablo-2’de belirtilmiştir.
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Tablo-2 Medikal Turistlerin YaĢ Aralığı
YaĢ Aralığı
f
16-24 arası
23
25-34 arası
26
35-44 arası
28
45-54 arası
36
55 ve üzeri
18
Belirtmeyen 3
Toplam
134

(%)
17,16
19,40
20,90
26,87
13,43
2,24
100

Medikal turistlerin yaş aralığı incelendiğinde her yaş grubundan katılımcıların olduğu
görülürken yoğunluğun 45-54 yaş arasında olduğu gözlemlenmiştir. Toplamda 131 kişi yaş
aralığı konusunda bilgi verirken 3 medikal turist yaş aralığını belirtmemiştir. En fazla yorum
%26,87’lik oranla 45-54 yaş aralığındaki medikal turistler tarafından yapılmıştır.
Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına yönelik olarak yorum/deneyim paylaşımı yapan
medikal turistlerin ikamet ettiği ülkeler tablo-3’te şu şekilde sıralandırılmıştır.
Tablo-3
Yorumları
Ettiği Ülkeler
Ülkeler
İrlanda
İngiltere
Hollanda
Avustralya
Almanya
Amerika
İsveç
İspanya
S.Arabistan
Ukrayna
Libya
İsviçre
Belirtilmeyen
Toplam

n
67
45
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
134

Değerlendirilen

Medikal

Turistlerin

Ġkamet

(%)
50,00
33,58
5,96
1,49
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2,97
100

Katılımcıların ikamet ettikleri ülkelerin dağılımı incelendiğinde toplam 12 ülkeden
134 medikal turistin yorum/deneyim paylaştığı gözlemlenmiştir. Medikal turistlerin ikamet
ettiği ülkeler incelendiğinde en fazla yorum/deneyim paylaşımı İrlanda’dan olmuştur
(%50,00). Araştırma kapsamında 4 medikal turistin ise ikamet ettiği yeri belirtmediği
gözlemlenmiştir.
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Araştırma dahilinde incelenen yorum/deneyimlere göre 134 medikal turistin 64’ü
Türkiye’de tedavi hizmeti alacağı sağlık kuruluşu hakkında bilgiye ulaşma kanallarının neler
olduğu konusunda bilgi verdiği gözlemlenmiştir.
Tablo-4 Medikal Turistlerin Sağlık KuruluĢu Hakkındaki Bilgiye UlaĢma Kanalları
Bilgiye EriĢim Kanalları
İnternet Aracılığıyla
Akraba/Arkadaş tavsiyesi
Toplam

f
34
30
64

(%)
53,00
47,00
100

Yapılan incelemelere göre 64 medikal turistin sağlık kuruluşu konusunda bilgilere
internet ve akraba/arkadaş tavsiyesi yoluyla ulaştığı görülmektedir. İnternet aracılığıyla
bilgiye ulaşmanın oranının %53, akraba/arkadaş tavsiyesi ile bilgiye ulaşma oranının ise %47
olduğu belirlenmiştir. Sağlık kuruluşu hakkındaki bilgiye erişim için medikal turistlerin
yaklaşık yarısı internet olanağından faydalanarak bilgi sahibi olmuştur. Buradan yola çıkarak
medikal turizm açısından internetin, sağlık kuruluşu seçiminde etkili olduğunu
göstermektedir.
Medikal turistlerin Türkiye’de hizmet aldıkları sağlık kuruluşuna yönelik olarak
yapmış oldukları yorumlar ve paylaşmış oldukları deneyimlerin tümü incelenmiş ve
kodlamalar dahilinde toplamda 646 adet sıklık sayımı yapılmıştır. Yapılan içerik analizine
göre Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına yönelik paylaşılan yorum/deneyimlere göre ifadeler
Tablo-5’te verilmiştir.

Tablo-5 Türkiye’deki Sağlık KuruluĢlarına Yönelik Medikal Turistlerin Ġnternet
Üzerinden YapmıĢ Oldukları Ġfadeler
Ġfadeler
Tecrübeli doktorların olması
Tecrübeli sağlık personelinin olması
Tedavi hizmetlerinin kaliteli olması
Sağlık kuruluşunun diğer medikal turistlere önerilmesi
Modern olması
Temiz iç çevre/mekan
Transfer (havalimanı/otel, otel/sağlık kuruluşu) imkanının olması
İletişim (yüz yüze, telefon ve internet yoluyla) kalitesi
Personelin güler yüzlü/misafirperver olması
Yabancı dil sorununun olmaması (doktorlar ve sağlık personeli)

f
92
84
75
66
61
59
51
36
34
22

(%)
14,20
13,00
11,70
10,20
9,40
9,10
7,90
5,60
5,30
3,40
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Temiz dış çevre
Tıbbi alet kalitesi
Düşük fiyatın bulunması
Geri bildirim hizmetlerinde hızlı dönüş işlemi
Tekrar gelme isteğinin olması
Sağlık kuruluşu tarafından şehir turu yapılması
İstanbul trafiğinin kötü olması
Toplam

21
21
17
4
1
1
1
646

3,20
3,20
2,60
0,60
0,20
0,20
0,20
100

Yapılan içerik analizinde 134 medikal turistin Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına
yönelik olarak yapmış oldukları yorumlara göre %14,20’lik oran ile en fazla bırakılan
ifadenin doktor tecrübesi konusunda yapıldığı gözlemlenmiştir. Medikal turistler tarafından
en fazla bırakılan ifadelerden ikinci sırada %13,00 ile sağlık personelinin tecrübesi konusunda
olduğu ve bu sırayı %11,70 ile tedavi hizmetlerinin kaliteli olması ifadesinin izlediği
görülmüştür. Genel olarak medikal turistlerin tedavi hizmeti aldıkları sağlık kuruluşlarına
yönelik olarak olumlu yönde yorumlar yaptıkları görülürken tek olumsuz ifadenin ise
İstanbul’daki sağlık kuruluşunda tedavi hizmeti alan medikal turistin trafiğin kötü olması
yönünde bıraktığı yorumda görülmüştür.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Günümüz dünyasında kronik hastalıklarda gerçekleşen artışlar, gelişmiş ülkelerde
tedavi olmak için bekleme süresinin fazla olması, sigorta kapsamına alınmayan tedaviler, tıbbi
teknolojilerin gelişmesi, ulaşım ve iletişim alanındaki gelişimler medikal turizmin hızla
gelişimini sağlamıştır. İnsanların tedavi olabilmek amacıyla ikamet ettiği yerden başka bir
ülkeye seyahatlerini kapsayan medikal turizm açısından bir sağlık kuruluşunun tedavi olmak
amacıyla seçimi medikal turistler için önem taşıyan bir konudur. Günümüzün küreselleşen
dünyasında iletişimin ve teknolojinin gelişimi hızla devam ederken bir medikal turist tedavi
olacağı ülkeyi ve o ülkedeki sağlık kuruluşunu internet üzerinden inceleme olanağına sahip
olmaktadır. Bu gelişimler medikal turistler için ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye ulaşım
olanağı sunmaktadır.
Son yıllarda medikal turistler almış oldukları tedavi hizmeti sonrası deneyimlerini,
yorumlarını internet üzerinden paylaşmaktadır. Medikal turistler tedavi olacağı destinasyon
veya sağlık kuruluşunu seçerken diğer turistlerin yorumlarını dikkate almaktadır. Bu şekilde
medikal turistler internet aracılığı ile ağızdan ağza bir iletişim yolu kurarken tedavi için
ikamet ettiği yerden başka bir ülkede tedavi olacak medikal turisti sağlık kuruluşu tercihinde
etkileyebilmektedir. Bu amaçla Türkiye’deki sağlık kuruluşlarında tedavi olan medikal
turistlerin reviews.treatmentabroad.com isimli internet sitesi üzerinden yapmış oldukları
yorumların içerik analizi yapılarak Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının medikal turistler
açısından ne konumda olduğu bir örnek olay/vaka şeklinde araştırılmıştır.
Türkiye’deki sağlık kuruluşlarında tedavi olan 134 medikal turistin yapmış oldukları
yorumlar ve paylaştıkları deneyimlere içerik analizi uygulanarak ifade sıklık sayımları
yapılmıştır. Yapılan sayımlarda Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının doktorları ve sağlık
personelinin tecrübesi, tedavi hizmetlerinin kalitesi konusu ilk üç sırada yer alarak en fazla
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ifade edilen vurgular olmuştur. Ayrıca medikal turistlerin tedavi almış olduğu sağlık
kuruluşunu dünya genelindeki diğer medikal turistlere önerdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Türkiye’deki sağlık kuruluşları için yapılan bu olumlu yorumların yurt dışından internet
aracılığıyla araştırma yapan medikal turistleri Türkiye’de tedavi olmak için etkileyeceği
söylenebilir. Ayrıca bu olumlu yorumların artış göstermesinin Türkiye’de medikal turizmin
gelişimini de hızlandıracağı düşünülmektedir. Medikal turistlerin almış oldukları tedavi
sonrası Türkiye’deki sağlık kuruluşları için olumlu deneyimlerinin olduğu görülürken
olumsuz deneyimlerin sadece trafik yoğunluğu konusunda ifade edildiği görülmüştür.
Medikal turistler aldıkları tedaviye yönelik olarak yapmış oldukları yorumlarda sağlık
kuruluşlarının modernliği, personelin yabancı dil probleminin olmaması, transfer imkanının
olması, düşük fiyatın olması gibi konularda da vurgu yaptığı görülmüştür. Bir sağlık
kuruluşunun medikal turizm açısından gelişmesi yönünde en önemli başlıklardan birisi de
yabancı dil probleminin olmamasıdır. Bu konuda medikal turistlerin olumlu deneyimlerini
paylaştıkları gözlemlenmiştir. Türkiye’deki hastanelerde medikal turizmde uluslararası hasta
departmanlarının kurulması, yabancı dil bilen çalışan personel ve çevirmenlerin bulunması
medikal turizm açısından Türkiye’ye çekim unsuru yaratacak faktörlerden birisidir.
Çalışmada uygulanan içerik analizinde doktorlar ve sağlık personelinin yabancı dil
probleminin olmaması ifadesi medikal turistler tarafından belirtilmiştir. Bu da medikal turizm
açısından Türkiye’nin gelişimini hızlandıracak bir faktördür.
Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak gelişmiş ülkelerden çok sayıda medikal turisti
ağırlamaktadır. Genel olarak Türkiye’deki tedavi fiyatlarının Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya
oranla daha düşük olması Türkiye’ye medikal turizm açısından bir çekim unsuru
oluşturmaktadır. Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına göre yapılan yorumlar incelendiğinde
medikal turistin ikamet ettiği ülkeye oranla düşük fiyatın bulunduğu vurgusu yapıldığı
görülmektedir. Fakat doktorların ve sağlık personelinin tecrübesi, hizmet ve iletişim kalitesi,
tesislerin modern olması, yabancı dil probleminin olmaması gibi başlıkların düşük fiyat
vurgusundan daha fazla ifade edildiği gözlemlenmiştir. Bu da Türkiye’nin medikal turistlerin
gözünde tedavi kalitesi, tecrübeli sağlık personeli ve doktorları, iletişim kalitesi gibi alanlarda
düşük fiyat imkanından daha fazla önem taşıdığı yargısına varılabilir.
Medikal turistlerin sağlık kuruluşunun modernliği, iç ve dış mekanların temiz ve
hijyen olması konularında ifade yaptığı gözlemlenmiştir. Uluslararası alanda hizmet sunan bir
sağlık kuruluşunun iç ve dış mekan, tıbbi alet hijyeni konularında dikkatli olması
gerekmektedir. Özellikle medikal turistlerin bu konuda ifadelerinin olması Türkiye için
olumlu sayılacak özelliklerden birisidir.
Hastanenin hastaları ile iletişim kurduğu her alan bir temas noktasıdır. Bu temas
noktalarında hizmet kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak medikal turizm açısından önem
taşımaktadır. Çalışmada medikal turistlerin iletişim (yüz yüze, telefon ve internet yoluyla)
kalitesi konusunda ifadelerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Buradan hareketle sağlık
kuruluşlarının, medikal turistlerle iletişim kurulan temas noktalarında iletişim kalitesine özen
gösterdiği yargısına varılabilir. Sağlık kuruluşlarının hastalar ile iletişim kurulan tüm temas
noktalarına önem vermesi medikal turizmin gelişimini hızlandıracak faktörlerden birisi olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca iletişim kurulan noktalarda personelin güleryüzlü/misafirperver
olduğu ifadesinin yapıldığı görülmüştür. Türkiye’nin turizm konusunda üstün yanlarından
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birisi misafirperver/güleryüzlü olmasıdır. Türkiye’deki sağlık kuruluşlarındaki personel
hakkında bu tür olumlu ifadelerin bulunması medikal turizm açısından artı bir özelliktir. Bu
konuda yapılan ifadelerde medikal turistlerin kendilerini “evlerinde gibi hissettiği”,
“çalışanların ailelerinden birisi gibi davrandığı” ve “güleryüzlü” olduğu ifadelerinin yapılan
sıklık sayımlarında yer aldığı görülmüştür. Misafirperverlik/güleryüz Türkiye’nin
geleneklerinde/adetlerinde olan ve yıllardır süren bir özelliğidir. Medikal turistlerin bu alanda
yorumlar ve paylaşımlar yapması diğer medikal turistleri olumlu yönde etkileyeceği ve
Türkiye’nin misafirperverlik geleneğini medikal turizm anlayışı ile birleştirdiği yargısına
varılabilir.
Medikal turizmin diğer turizm türleri ile entegre edilebilme özelliği bulunmaktadır.
Medikal turistler tarafından yapılan yorumlarda tedaviye ek olarak düşük oranda şehir turu
yapılmakta olduğu ifadesi yer almaktadır. Diğer turizm türleri ile beraber medikal turizmin
gelişimi açısından sağlık kuruluşları ve seyahat acentaları arasında iş birliği sağlanarak şehir
turu yapılması Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayabilir.
Yapılan bu çalışma ile Türkiye’deki sağlık kuruluşlarında tedavi olmuş medikal
turistlerin Türkiye’de almış oldukları tedavi hizmetlerine yönelik yorumları/deneyimleri
incelenmiştir. Bu sayede medikal turistlerin Türkiye’de almış oldukları tedavi sonrası sağlık
kuruluşu hakkında görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Bu paylaşımlar İngilizce olarak yapıldığı için
yurt dışından Türkiye’ye tedavi olmak amacıyla birçok turistin gelmesini sağlayacak bir bilgi
kaynağı olarak nitelendirilebilir.
Bu çalışma Türkiye’de tedavi olmuş medikal turistlerin yorumlarının/deneyimlerinin
içerik analizi yoluyla incelenmesini yapan ilk değerlendirmelerden birisi olarak özgün niteliğe
sahiptir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda internet üzerinden yapılan yorum sayısı artıkça
ülkeler arası karşılaştırmalar yapılabilir ve aralarındaki farklılıklar incelenebilir. Medikal
turistlerle temas kurulan iletişim noktalarının kalitesi ve içeriklerinin medikal turizm
açısından ne konumda olduğu ve geliştirilmesi için nelerin yapılması gerektiği konularında
çalışmalar yapılabilir.
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ÇALIŞMA HAKKINA GİDEN YOLDA BORÇLANMA HAKKI VE SERMAYENİN
DEMOKRATİKLEŞMESİ*
Sedat AYYILDIZ1

Meltem KESKİN KÖYLÜ2

Öz
Üretimin ve piyasanın bir tarafında sermaye ve para piyasasının oluşturduğu finansal piyasa diğer tarafında ise
emtia ve faktör piyasalarının oluşturduğu reel piyasa vardır. Reel piyasanın en önemli unsuru ise işgücü
piyasasıdır. Bir başka ifade ile hem üretimin hem de piyasanın bir unsuru sermaye diğer unsuru ise emektir.
Üretimin ana unsurlarından olan sermayenin demokratikleştirilerek tabana yayılması ve birer üretim ünitesi
olarak bireylerin yani emeğin hizmetine sunulması oldukça önemlidir. Üretim meselesinin sadece girişimcilik
düzleminde değil başlangıç sermayesi yoluyla çalışan ve/veya sahip tarzı bir düzlemde ele alınması
gerekmektedir.
Gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre gerekse Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre herkesin
çalışmaya ve yaşamını idame ettirmeye hakkı vardır. Bu durum ise küresel firmaların ve devletlerin büyüme
ihtirasına değil “insan” odaklı yeni bir “istihdam” ve “sermaye” yaklaşımına ihtiyaç olduğunu ortaya
koymaktadır. Borçlanma hakkının bir insan hakkı olduğunu ortaya koyan en önemli finansman yöntemi mikro
finansmandır.
Bu çalışmada finansmanın sosyal boyutuna vurgu yapmak ve sermaye piyasası ile işgücü piyasasının amaç
ortaklığını analiz etmek amaçlanmıştır. Sermaye ve para piyasası çözümlerinin işsizliğin önlenmesinde doğrudan
etkili olduğu, sermaye piyasasına yalnızca zenginlik çerçevesinden bakışın bu piyasanın sosyo-politik yönünün
ihmal edilmesine neden olmaktadır. Ayrıca çalışmada, işgücü piyasası ile sermaye piyasasının ortak çözümlerine
ihtiyaç olduğuna dönük iddia ve çözüm önerileri de sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasa, Reel Piyasa, Sermaye, Emek, Sermayenin Demokratikleşmesi, Borçlanma
Hakkı.
RIGHT OF DEBT AND DEMOCRATISATION OF THE CAPITAL IN ACHIEVING WORKING
RIGHTS
Abstract
One part of production and markets is the capital and the financial markets that are composed by the money
markets, and the other part is the real market that is composed by commodity and factor markets. Most important
element of real markets is the market of labor. In other words, both production and market have the elements of
capital and labor. It is very important for the capital, which is among the most important elements that compose
production, to diffuse through the base by democratization. It is also very important for the capital to be served
to individuals, or labor, as means of production units. The issue of production must not be considered only in
terms of entrepreneurship, but also it must be considered to provide the starting capital to either the job holder or
employee.
Both according to the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Turkish Republic, every
person has the right to work and sustain his or her life. This understanding makes it necessary for global
constitutions and states to develop a novel employment and capital strategy that has the focus of people, rather
than passionately pursuing development. Micro finance is the most important method of finance that states the
right of debt is a human right.
*
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The aim of this study is to emphasize the social aspect of the finance, with also analyzing the partnership of
capital and labor markets. Only considering the capital market in terms of enrichment is neglecting the
sociopolitical aspect of these markets, as capital and money markets are direct factors in reducing
unemployment. Also in the study, it is argued that labor and capital markets need common solutions, and the
suggested solutions are supplied.
Keywords: Financial Market, Real Market, Capital, Labor, Democratization of the Capital, Right of Debt.
Jel Kodu: G00, M20, P00, H00, A10.

GİRİŞ
Gerek işgücü piyasası uyum politikaları oluşturulurken gerekse ulusal bir istihdam stratejisi
ortaya koymaya dönük aktif ve pasif istihdam politikaları belirlenirken devlet ya da teşebbüs
unsuruna istihdam yaratıcı yatırımlar yapmaya dönük telkin ve tavsiyelerde bulunulmaktadır.
Genelde de, devletin bu yöndeki teşvik politikaları (istihdam üzerinden alınan vergilerin
kaldırılması, sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesi vs) ön plana çıkmaktadır. Üretimin ana
unsurlarından olan sermaye unsurunun demokratikleştirilerek tabana yayılması ve birer üretim
ünitesi olarak bireylerin çalışan ve/veya sahip olma yönü ihmal edilmiştir.
Çalışma hakkı ile ilgili değerlendirmelerde ise birey için hak olan bu olanağın devlet
açısından ise bir sosyal ödev olduğu hususu ön planda tutulmuştur. Bu nedenle bireyin
çalışma hakkının kullanılması konusunda bireye düşen ödev genellikle iş arama konusundaki
çaba ve performansı olarak algılanmıştır. Bu yönüyle iş arama süresindeki kaynak ve enerji
israfı da dikkate alındığında bireyin başlangıç sermayesi edinerek çalışma hakkını doğrudan
kullanması bir diğer ifadeyle kendi hesabına çalışma hususu ve buna bağlı olarak sermayenin
demokratikleşmesi (democratisation of finance) konusu “çalışma hakkı” açısından yeterince
değerlendirilmemiştir.
İnsan yüzlü yeni teknolojik süreçler ve çevresel kaygıların üst düzeyde yaşandığı bir üretim
süreci için üretime bireysel katılımın yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim
Schumacher “Küçük Güzeldir” (1989, 112) adlı çalışmasında; “teknolojinin biçim vermekte
olduğu üretim tarzı hastalıklı ise ve sonuçları insanlık dışı hale geliyorsa sistemin kendisinden
önce teknolojinin kendisine bakıp insan yüzlü bir teknoloji arayışına yönelmek gerekir. Bu
anlamda en büyük sermaye eğitimdir. Bu eğitim kuşkusuz sadece üretimin ençoklaşmasına
yönelik değil sağlıklı bir yaşamla iç içe geçmiş üretim biçimine yönelik olmalıdır. Çünkü
teknoloji kendi yasaları gereği kendi kendini engellemeye müsait değildir” demiştir.
Bireyin üretime doğrudan müdahalesine dönük arayışlar işsizliğin önlenmesinde ciddi bir
öneme sahiptir. Örneğin Konjonktürel işsizlik kütlesel üretimin (Mess Production) doğal bir
sonucu olduğundan üretime doğrudan bireysel katılımın sağlanabilmesi konjonktürel işsizliği
doğrudan önleyecektir. Üretime bireysel katılımın yolları terk edilmiş ve kütlesel üretim
karşısında bu yolun çağdaş anlamda yeniden uygulanabilirliği söz konusu dahi edilmiştir.
Bireyin istihdama katılma anlamında kendi kaderini tayin edebilme hakkının
kullanılmasındaki en iyi yollardan biri olan mikro finansman sadece bir finansman metodu
olarak tartışılagelmektedir. Oysa bu kavram gerek borçlanma hakkının bir sosyal hak olması
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anlamında gerekse kendi hesabına çalışmanın (Self Employment) işsizliği önlemede dikkate
değer bir yol olması anlamında yeterince ele alınmamıştır.
EVRENSEL BOYUTTA VE TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAKKI
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre; “Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyiliği
için gerekli hayat standartlarına, gıdaya, giyeceğe, konuta ve sağlık hizmetlerine, gerekli
sosyal hizmetlere ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi kontrolünde
olmayan başka şartlar altında geçim imkânını bulamama haline karşı güvenceye hakkı vardır"
(http://www.hsyk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar, 10.12.1948). Dolayısıyla bireylerin yaşlılık
sakatlık ve dulluğun yansıra işsizlik ve yoksulluğa karşı da güvence hakları vardır.
Belli bir bilgi ve beceriyi edinen yahut eğitimini tamamlayan insanlar ya devletin kendilerine
sahip çıkmasını beklemekte ya iş arama faaliyeti içine girerek yine kamu ya da piyasa
tarafından istihdam edilmeyi beklemektedirler. Devletler bu insanlara ya iş vermekte ya iş
temin etmekte ya da işsizlik sigortasından yararlandırmaktadırlar. Dünyada gelinen yeni süreç
tüm ülkelerin devleti küçültmek hedefine yöneldiğini gösterdiğinden üretime uyum sağlamak
ve yaşamını idame ettirmek bireylerin kendi sorunu olmaya başlamıştır. Devletler bu sorunu
çözmek yerine çözümüne ilişkin mekanizmaları piyasa koşuları içinde oluşturmak
durumundadır.
Türkiye’de çalışma hakkı; 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası üçüncü bölümünde hükme
bağlanmıştır. “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlığı altındaki hususları anayasal
güvence altına almıştır. Bunlardan çalışmamız açısından en göze çarpanı “Çalışma Hakkı ve
Ödevidir”. Dikkat edilirse bu hak ve ödev kazanç elde etme hak ve ödevi olarak ele
alınmamıştır. Dolayısıyla asıl mesele kişilere maddi olanak sağlamaktan ziyade maddi
olanaklarını yaratabilecekleri çalışma, üretme diğer bir ifadeyle ekonomik değer yaratma
ortamını sağlamaktır.
Çalışma yaşamı ile ilgili olarak devlet açısından farklı bazı işlevler gündeme gelmektedir.
Buna göre devletin işlevleri;
Kişilerin çalışma hakkını kullanmasını sağlama, diğer bir deyişle kişilere iş bulma
Çalışanların sağlığını ve iş güvenliklerini tehlikeye sokacak sürelerde ve koşullarda
çalıştırılmasını önleme
Çalışanların normal çalışma sürelerinde dinlenme haklarını koruyabilme
Değişen çalışma koşularında işin gerektirdiği süre kadar çalıştıran, bu anlamda emeğin
ve teknolojinin atıl kalmasını önleyen ve bunun sonucunda çalışanlarına daha iyi bir
sosyal hayat sağlama.
1961 Anayasasının 42.Maddesi; 1980 Anayasasının da 49. maddesi çalışma hakkı ve ödevine
ilişkindir. Anayasanın 49.Maddesinde “Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir” hükmü yer
almaktadır. “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek
için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir
ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır” (Gözler, 2010: 95). Hükmü de çalışma hakkının
devlet otoritesi tarafından korunduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bu hak kimi zaman doğal
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kimi zaman da olağanüstü nedenlerle kullanılamamakta, işsizlik dediğimiz iktisadi hastalık
ortaya çıkmakta ve “Çalışma Hakkı” bir hak olarak kullanılamamaktadır.
Düzgün İş (Decent Work): Çalışma yaşamına bakış açısı, aşırı beklenti ve fayda
maksimizasyonundan giderek “insan onuruna yakışır iş” ya da “Düzgün İş” (Decent Work)
yaklaşımına doğru evirilmektedir. Bu kavram ilk kez Uluslararası Çalışma Örgütü Genel
Müdürü Juan Somavia tarafından hazırlanan ve 1999 yılında 87. Uluslararası Çalışma
Konferansı’nda sunulan raporda gündeme gelmiştir. "Düzgün İş" kavramı; insan onuruna
yakışır çalışma koşullarında, işçi sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun, sosyal güvenlik
imkânları ile sendika aracılığıyla temsil edilebilme olanaklarına sahip, zorla çalıştırma ve
çocuk işçiliğinin olmadığı, yaptığı iş karşılığında hak ettiği ücreti alabilen, kısaca çalışmaya
ilişkin temel hak ve ilkelerin üç taraflı uzlaşma (hükümet-işçi-işveren) içinde
gerçekleştirilmesi olarak ifade edilmiştir (Palaz, 2005: 480).
Türkiye’de geçmiş yıllarda yüksek enflasyon; reel ücret, maaş ve tarımsal gelirlerde azalmaya
yol açmış belirli bir istihdam seviyesine rağmen istihdam içindekiler yeterince mutlu
olamamışlardır. Daha yüksek gelir elde etme isteği aile içindeki çocukların, yaşlıların,
kadınların ve işsizlerin de çalışma yaşamına katılmaya zorlanmalarına neden olmuştur.
Dolayısıyla bu durum, ev dışında temizlik ve hizmetçilik, çocuk bakıcılığı, seyyar satıcılık,
boyacılık vb. çalışma alanlarıyla belirginleşen enformel sektörü ortaya çıkarmıştır. Zaman
zaman da kendi evlerinde ürettiklerini (örgü, çeyiz malzemesi, süs eşyası ya da ineğinden
sağdığı süt vb.) dışarıda ya da pazarda satarak yaşam standartlarını yükseltmeye
çalışmışlardır. Ancak bu durum ciddi anlamda “Düzgün İş” ihtiyacını ortaya çıkardığı gibi bu
faaliyetlerin Düzgün İş’e dönüşmesi anlamında gerekli destek de verilmemiştir.
Dolayısıyla devlet ya da piyasa tarafından düzgün iş sağlanamayanlar enformel kesimde kendi
hesabına çalışma yönündeki girişimlerini çok sık ortaya koymuşlardır. Ancak bu girişimler
sistem ve organizasyon eksikliği ve çekirdek sermaye ya da başlangıç sermayesi (start-up
capital) yetersizliği nedeniyle ülkemizde mikro işletmelere ve giderek KOBİ’lere
dönüşememiş işsizlerin kendi hesabına çalışma yoluyla kaderlerine hükmetme şansları
olmamıştır.
Doğal Bir Refleks Olarak Yaşamını İdame Ettirme Refleksi: Günümüzde üstün bir toplum
yaratma çaba ve önkoşulu iflas etmiştir. Askeri, siyasi ya da ekonomik başarıların ön
koşulunun üstün bir toplum yaratmak olmadığı anlaşılmıştır. Bireyin ya da bireyleşmenin
toplumsal yararı anlaşılmıştır. İktisadi anlamda devletin küçülmesi kaçınılmaz olarak
gündeme gelmiştir. Sosyal Devlet anlayışı yerini giderek minimal devlet anlayışına
bırakmıştır. Çalışma ilişkileri alanında sendikalaşma sempatisini yitirmiş, atipik çalışma
modelleri ortaya çıkmıştır. Çalışanların doğrudan üretime ve yönetime katılmasının yanı sıra
istihdamın artırılmasında devletin ve büyük işletmelerin dışında bireysel müdahale alanı ve bu
yönlü eğitim kazandırma çalışmaları önem kazanmaya başlamıştır.
Eğitimli ya da belli bir bilgi ve beceriyi edinen insanlar üretim sürecine katılmalarında devleti
bir otorite, aracı ya da katalizör olarak görmektedirler. Devlet bu insanlara ya iş veriyor ya iş
temin ediyor ya da işsizlik sigortasından yararlandırıyor. Bir diğer ifadeyle bu sistemde
vatandaş kendini tüm ağırlığıyla devletin üzerine yıkıyor ve bunun dışındaki seçenekleri
anlamazlıktan geliyor. Bu durumun aşılması ancak bireyin doğrudan üretime katılmasını
sağlayacak çekirdek sermaye desteği ile olabilecektir. Aksi takdirde devletin iş piyasasının
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düzenlenmesi amacıyla yaptığı giderler amacını aşar hale gelmektedir. Oysa bu harcamaların
belli bir bölümünün kullanılacağı garantörlük sistemiyle oluşturulacak kredilendirme
sisteminde “balık verme olta ver ve balık tutmayı öğret” sisteminin hayata geçirilmesi
mümkündür.
Çevresel Kaygılar ve Sosyal Sorumluluk: Çalışma ve üretime yönelik çağdaş bakış açısını
tetikleyen önemli diğer iki olgu da çevresel kaygılar ve işletmenin sosyal sorumluluğudur.
Çalışma ve üretmenin sağlıklı bir evren algısı içinde yeniden ele alınmaya başlaması
“Çalışma”nın geleceğini şekillendirecektir. Gelecekte, Küreselleşmenin yaratacağı toplumsal
çöküşe yanıt olacak ekonomik model ya da modellerin odağı çevre ve insan olacaktır.
İnsanın mutluluğunu ve refahını hedef alan bir üretim modelinin uzun vadede de insanı
koruyan, doğayı tahrip etmeyen insan sağlığını tehdit etmeyen bir model olması gerekir. Bu
anlamda, uzun vadede toplum sağlığını tehdit eden, toplumsal yabancılaşmaya neden olan
kısa vadede de psikolojik tahribat ve depresyonlar yaratan üretim tarzı yerine; uzun vadede
toplumu koruyan kısa vadede de insan mutluluğunu ve huzurunu tehdit etmeyen bir üretim
modellerine ve çalışma tarzlarına ihtiyaç doğmuştur. Çalışma kavramının bu bakış açısıyla ele
alınması giderek bireyin kendi çalışma aktivitesine müdahalesine ve bu amaçla borçlanma
hakkının kullanımında artan bir talebe yol açacaktır.
ÇALIŞMA HAKKININ İHKAKI: BORÇLANMA HAKKI
Başlangıç Sermayesi ve Mikro Finansman (İnsan=Mikro İşletme); Her bireyin, sahip
olduğu üretim bilgisi ve kendisine sağlanacak olan asgari üretim sermayesiyle bedeni ve
fiziksel aktivite göstermek suretiyle yaşamını idame ettirme hakkı olmalıdır. Bu hakkın
kullanımında; iş bilgisi ve gerekli fiziksel ya da zihinsel koşullar olmasına rağmen başlangıç
sermayesi yokluğu nedeniyle bireyler hayata tutunmakta güçlük çekmektedirler. Çalışma ya
da başlangıç sermayesi (start-up capital) mikro işletmede süreci başlatan en önemli olgudur.
Bu kavram bu nedenle Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (www.israf.org, 2003) tarafından “Can
Suyu” olarak adlandırılmıştır. Bunun en önemli nedeni başlangıç sermayesinin mikro işletme
yaşam eğrisinin başlatıcısı olmasıdır. Bu başlangıçtan sonra sürecin işlemesini sağlayacak
farklı finansman teknikleri uygulanabilecektir. Dolayısıyla çalışma sermayesinin istihdam
üzerindeki etkisi oldukça önemlidir.
Üretim amacıyla bireysel borçlanma anlamındaki tüm kaynakları genel olarak “Mikro Kredi”
olarak adlandırmak mümkündür. Mikro kredi; iş yapma fikri olup, gelir getirici bir faaliyette
bulunmak üzere, küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan yoksullara imkân verilmesi
projesidir. Sadece güvene dayanan, teminatsız ve kefilsiz küçük sermaye şeklindeki mikro
kredi, yoksulların kendi kendilerine yoksulluktan kurtulmaları için etkili bir stratejidir. Mikro
kredi sistemi vasıtasıyla kişiye yemesi için bir balık verilmez. Ona nasıl balık tutulacağı da
öğretilmez. Ancak bunların ötesinde, yoksulun balık tutmak için bir ağ veya kayık kiralaması
veya alması sağlanır. Dünyanın temel bankacılık ilkesi şöyledir: “ne kadar paran varsa, o
kadar para alırsın” ve “paran yoksa para alamazsın.” Oysa ahlaki ve hukuki olmak kaydıyla;
“daha fazlaya sahipsen, daha fazla elde edebilirsin” prensibi yanında, “ne kadar aza sahipsen
o kadar daha fazla önceliğin olacaktır” prensibi de uygulanmalıdır.
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Finansman işgücü piyasasından soyutlanmış bir disiplin olmamalıdır. Çünkü istihdam yaratıcı
en önemli unsur üretimin unsurlarından sermayedir. Sadece yabancı sermaye değil iç sermaye
piyasasının genişletilmesi de büyüme üzerinde önemli etki yaratır. Üstelik reel sonuçları daha
etkindir. Finansmanın hem genel hem de spesifik anlamdaki farklı tekniklerinin
uygulanabilmesinin istihdam üzerinde de ciddi etkileri vardır.
Mikro finansman öncelikle kredi ve mevduattan oluşan finansal hizmetlerin küçük ölçekte ve
zaruret halindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını ifade eder. Bu ihtiyaç sahipleri bağ-bahçe
işleriyle iştigal edebileceği gibi balıkçılık ya da sürü hayvancılığıyla ilgilenenler olabilir. Bu
kişiler kendi ölçeklerindeki mikro işletmelerini yöneten ve bu kapsamda üreten, stoklayan
tamir eden veya satan ve karşılığında ücret, komisyon vb. gelir elde eden ancak bu gelirleri
genel ortalamanın altında kalan ister kırsal kesimde isterse kentsel alanda yaşasın gelişmiş
ülkelere kıyasla oldukça düşük gelirleri olan ya da bu gelirleri zaman zaman kesintiye
uğrayan kesimlerdir.
Borçlanmayı esas alan ve toplumun alt katmanlarını hedef olarak seçen mikro finansman;
sermayenin tabana yayılmasını esas alır ve bu yönüyle sermayenin sosyal yüzünü oluşturur.
Gelirin yeniden bölüşümünü adaletli olarak yapmayı görev kabul eden devlet, hayatını idame
ettirebilmek ve kendi hesabına çalışarak (self employment) “çalışma hakkını” kullanabilmeyi
arzulayanlara sermayeye ulaşabilme imkânını da sağlamak durumundadır.
Tipik mikro finans müşterileri, resmi finans kuruluşlarına erişim olanağı bulunmayan düşük
gelirli kişilerdir. Mikro finans müşterileri, normalde, genellikle kendi evinde çalışan serbest
meslek sahibi girişimcilerdir. Kırsal alan ve bölgelerde, genellikle küçük çiftçiler ve gıda
işleme ve küçük esnaflık gibi düşük gelir getiren faaliyetlerle iştigal eden kişilerdir. Kentsel
alan ve bölgelerde ise, mikro finans faaliyetleri daha çeşitlidir ve dükkân sahipleri, hizmet
sağlayıcılar, zanaatçılar, seyyar satıcılar, vb. gibi grupları kapsar. Mikro finans müşterileri,
yoksullar ya da yoksul olmayan ve oldukça istikrarlı bir gelir kaynağı bulunan, fakat
korunmasız olan kişilerdir.
Pek çok sebeple, geleneksel resmi finans kuruluşlarına erişim olanağı ile gelir düzeyi arasında
ters orantı vardır: Yoksulların finans kuruluşlarına erişim olanağı düşüktür. Öte yandan,
yoksullar için gayri resmi finansal düzenlemeler o kadar pahalı veya külfetli olacaktır. Ayrıca,
gayri resmi finansal düzenlemeler belirli finans hizmeti gereksinimlerine uygun olmayabilir
ya da yoksulları bir şekilde dışlayabilir. Bu dışlanmış ve yeterince hizmet alamayan pazar
kesiminden bireyler de mikro finans müşterileri olurlar.
Sermeyenin Demokratikleşmesi ve Finansal Antropoloji; Diğer bireysel haklar gibi asgari
ölçüde sermaye edinme hakkının bir anlayış olarak benimsenmesi bir finansal antropoloji
kavramı olarak benimsenmelidir. Tıpkı siyasal demokrasi gibi finansal demokrasinin bir
toplumsal amaç olarak ortaya konulması, sermayeye dönük faaliyetlerin diğer toplumsal
meseleler gibi insanı esas alarak gerçekleşmesi, antropolojik bir finansal kaygının hem devlet
hem de toplum tarafından içselleştirilmesi “Borçlanma Hakkı” kullanılmasında gerekli
toplumsal koşulları oluşturacaktır. Toplumsal süreç kendiliğinden bu kavramların birer işgücü
piyasası kavramı olarak olgunlaşmasını sağlayacaktır.
Finansal piyasalarda önemli araçlardan biri Girişim Sermayesidir. Girişim (Risk) Sermayesi
(Joint Venture), dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimlerin yatırım
fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı türüdür. Aynı zamanda
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girişimin desteklenmesi açısından önemli bir olgu olan Risk Sermayesi ülkemizde yeterince
olgunlaşmamış ve girişimciliğin artmasına herhangi bir etkide bulunamamıştır. Girişim
sermayesinin bireysel ölçekte gelişmesi sermayeyi tabana yayarak demokratikleştirecektir.
İşsizliği önlemede Girişim Sermayesi ve giderek Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının
kurulması işgücü piyasasında istihdam yaratıcı yeni kurumlaşma ve enstrümanların da ortaya
çıkmasını sağlayacaktır. Faaliyetlerini sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütecek
olan bu yapılar aynı zamanda işgücü piyasasının da önemli aktörleri olarak ortaya
çıkacaklardır. Bu anlamda Sermaye Piyasası faaliyetlerine aracılık eden aracı kurumlar ile
bankaların; değer yaratmak kaydi para hacmini genişletmek ve menkulleştirmeler
(securitization) yapmak yoluyla yaratacakları yeni değerler tekrar bu piyasaya verilerek
istihdam yaratıcı ikincil bir faaliyet olacaktır. Başlangıçta eğitimli işsizlere yönelik girişimleri
destekleyen sermaye piyasası faaliyetlerine yoğunlaşmak bu yöndeki başarıyı ve cesareti
artıracaktır.
Dünya uygarlığının varlığı boyunca sağlayacağı huzurdan hangi nesle ne kadarını teslim
edeceğini şimdiden belirleme hakkımız olmalıdır. Çok çalışarak bizden sonrakilere eksikliğini
hiç hissetmedikleri ve varlığından da yeterince mutlu olamadıkları bir zenginlik ve modernlik
bırakmak ve bunun için hiç durmadan çalışmak hangi takdire mazhar olmayı
hedeflemektedir? Üst üste konulmuş kazanımlarımızın toplamda ve nihayette ne doğuracağını
bilmeksizin çalışmak, mutluluğun tüketime ve çalışmaya bağlı olmaktan ziyade duygusal,
kültürel ve sanatsal alışverişe dayandığını unutmak ve bu koşuşturma içinde farkında olmadan
insan uygarlığının insansı yönünü yok ederek zaman ormanında kaybolmak ve belki de
sonumuzu hazırlamak işten bile değildir.
Çalışma ve hayatın işlevsel bütünleşmesinin ötesindeki arayışlar çalışmayı hayattan
uzaklaştırmakta ve hayat alanının giderek daralmasına neden olmaktadır. Nitekim zengin
toplumların o ölçüde mutlu toplumlar olmadığı çok açıkça görülmektedir. Dolayısıyla emek
ve sermayeyi birbirinden ayırmayan sermayeyi emek faaliyetinin içinde billurlaştıran bir
üretim biçimine ihtiyaç vardır.
Para ve Sermaye Piyasası’nın Kendi Hesabına Çalışmayı Destekleyici (Self
Employment) Faaliyetler Açısından İşgücü Piyasası ile İşbirliği Yapması İhtiyacı:
Bankacılık sisteminin yeterince gelişmediği ve piyasa ile iç içe geçemediği ülkelerde grup
borçlanmaları amacıyla oluşturulmuş gayri resmi finansal borçlanma yöntemleri geleneksel
bankacılıktan mikro krediyi ayırmaktadır. Gruplara borç veren köy bankaları ve sosyal
bölümler ciddi başarılar elde etmişlerdir. Oysa mikro kredi grup fonu ve borçlanmasının
ötesini ifade eder (Agihion ve Morduch, 2005:119). Bu nedenle para piyasası ile işgücü
piyasasının bu anlamdaki dayanışması her iki piyasa açısından faydalı sonuçlar yaratacaktır.
Türkiye’de özelde Para Piyasası, genelde de Sermaye Piyasasının İş Piyasası ile işbirliğine
dayanacak olan ve sonuçta “işsiz”i “mikro kredi müşterisi” haline dönüştürmeyi hedefleyen
işbirliği modeline örnek teşkil etmek üzere geliştirdiğimiz şema Şekil1'de yer almaktadır.
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Şekil 1: İşgücü Piyasası ile Sermaye Piyasası’nın İstihdamı Destekleyici İşbirliği Modeli.

Borçlanma Hakkının Kullanımında Borçların Geri Ödenmesi: Borçlanma Hakkı’nın
kullanımında ortaya konulan en önemli eleştiri borçların geri ödenmesi riskine ve bu anlamda
risk/teminat dengesine ilişkindir. Borçların geri ödenmesi kısmen davranışsal, maddi ve dış
faktörlerin belirlediği borçlunun borcu telafi etme tutumuna bağlıdır. Borçluların borçlarını
geri ödeme niyetleri bireysel nitelikler kadar sosyoekonomik faktörlere de bağlıdır. Her ne
kadar sosyoekonomik çevrenin borçları geri ödemede engelleyici bir etkisi olsa da sosyal
çevre ve grup baskısı borç kontratlarının uygulanmasında öne çıkan önemli bir etmendir.
Yerel çevrelerdeki kritik faktörlerden birisi de borç kontratlarını uygulayan hükümet
düzenlemeleridir. Bangladeş’in de dâhil olduğu gelişmekte olan birçok ülkede hükümetlerin
uyguladığı borç kontratları ne bağlayıcıdır ne de kolaylıkla uygulanabilir. Dahası, politik
sebepler ya da sosyal transfer politikaları yüzünden hükümetler genelde geri ödenmeyen borç
kültürünü oluşturan ya da teşvik eden küçük borçları silerler ya da borçların faizlerini havale
ederler ki bu da genelde geri ödenmeyen bir borç kültürünü oluşturur ya da teşvik eder.
Bangladeş’te uygulanan Grameen Bank mikro kredi çalışmasında (Yunus, 2003: 15-20)
borçların geri ödenmesinde sorun yaşamadığı, görece yoksul ve işsiz insanların borçlarını
ödeme eğilimlerinin diğer kesimlere nazaran daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak yine
de kredilerin geri dönmeme riskine karşılık sağlanacak devlet garantörlüğünün ve bu
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garantörlüğe esas olacak olan kaynakların belirlenmesi ve son olarak mikro kredi müşterisi ile
ilgili ticaret bankaları arasında yapılacak kredi mülakatı sonucunda kredinin kullandırılması,
kullandırılan kredilerin ortak bir takip sistemiyle takip edilmesi aşamalarıyla olası sorunlar
önlenebilecektir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sürekli genişleyen “piyasa”; “sosyal alanı” daraltmakta ve giderek “sosyal alan” ile “piyasa
alanı” iç içe geçmektedir. Kanaatimce devletin sosyal alanda problem çözmeye çalıştığı her
konu piyasa oyuncuları açısından potansiyel bir pazar ve kâr alanıdır.
İşsizliği önlemeye yönelik kamusal çabaların maliyeti oldukça yüksektir. Örneğin 2015 yılı
verileri esas alınarak bir kişiye iş yaratmanın maliyeti ortalama 425.779 TL’dir. 3 milyon 127
bin (http://www.tuik.gov.tr/Start.do, 1916) işsiz olduğuna göre, (3.127.000 x 425.779)
1.331.410.933.000 TL’lik bir yatırıma ihtiyaç olduğu ortaya çıkar. Böyle bir yatırım ancak
piyasa tarafından ve Sermaye Piyasası’nın desteğiyle sağlanabilir.
İktisadi büyüme stratejileri istihdama yeterince yansımamaktadır Bu nedenle gelirin yeniden
bölüşümüne bireyin müdahale hakkı olmalıdır. Bunun en önemli aracı da borçlanmadır. Bu
olanak ancak sermaye ve iş gücü piyasasının işbirliği ile sağlanacak olan mesleki eğitim ve
kredilendirmeyi esas alan bir borçlanma sitemiyle mümkün olabilecektir.
Mevcut durumun geliştirilebilmesi için; 2016 Uluslararası Çalışma Örgütü (International
Labour Organization ILO) (http://www.ilo.org/ankara/publications/WCMS_447449/lang-tr/index.htm, 2016) Raporu’na göre son yıllarda, ekonomik büyümeyle istihdam büyümesi
arasında zayıflayan bir ilişki mevcuttur. Bu, büyümenin otomatik olarak yeni işler
yaratmadığı anlamına gelir. Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünyada İstihdam ve Sosyal
Durum Eğilimler 2016 yılı raporunda belirtmiştir ki, 2015 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,1
büyümüştür. Bu, bir yıl önceki verilere göre yarım puan daha düşük bir büyümedir. Yapılan
büyüme tahminleri de göstermektedir ki, küresel işsizlikte 2016 yılında yaklaşık 2,3 milyon,
2017 yılında ise 1,1 milyon daha artacaktır. Bu durum küresel firmaların ve devletlerin
büyüme ihtirasına değil “insan” odaklı yeni bir “istihdam” yaklaşımına ihtiyaç olduğunu
ortaya koymaktadır (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---iloankara/documents/publication/wcms_447449.pdf, 2016) ortaya koymuştur
Yukarıda ifade edilen durum aynı zamanda Andre Gorz’un “İktisadi Aklın Eleştirisi” adlı
eserinde ifade ettiği gibi, çalışma kavramının iktisadi yaşamdaki yerinin yeniden
sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır (Gorz; 2007: 1-304). Dolayısıyla ne
küreselleşmenin ne de sosyal devletin kurtarıcı olarak görülmesi gerekir.
İktisadi aklın kutsallaştırdığı ve yaşamanın aracı değil amacı haline gelen çalışma anlayışında
iktisadi faaliyet sonucunda elde edilen “en çok”un en iyi olmadığı “en geniş kesimlerce
paylaşılabilenin” ve “dünyaya en az zarar verenin” en iyi olduğu yeni anlayışlara ve bu
anlayış çerçevesinde şekillenmiş işgücü piyasalarına ihtiyaç hissedilmektedir.
Devletin ekonomik ve toplumsal hastalıklarla mücadelede en önemli aktör olarak kendini
görmesi başarısızlık durumunda da tüm saldırıların devlet kurumuna yönelmesine neden
olmaktadır. İnsanlar devlet kurumlarında, fabrika ve benzeri büyük organizasyonlarda
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istihdam edilmek istemekte ve bu amaçla devlet de üretimi ençoklaştırma amacıyla her yıl
artan oranlarla doğal sermayeyi tüketmekte, petrol ve benzeri fosil kaynaklardan oksijene
kadar her şeyi bu amaca feda etmektedir. Bütün süreç “can havliyle” diyebileceğimiz bir itici
güçle işlemekte bu durum ise gelecekte; refah, düzen, değer ve üretim kavramlarının yanı sıra
“çalışma” kavramının yeniden tanımlanmasına ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.
Tam gün bağımlı çalışma, sosyal sermaye açısından negatif etki yaratabilmekte ve insan
yaratıcılığını azaltabilmektedir. Buna karşın sistem karşısındaki olası karşı duruş riskini de
ortadan kaldırdığından sisteme dönük bazı gizli işlevler de içermektedir. Tutsaklaştıran
çalışma yerine özgürleşme amacına hizmet eden çalışmayı sağlayacak felsefi olgunlaşmanın
sağlanamaması; meselenin gayrı insani bir kapitalist rekabet nedeniyle de giderek
karmaşıklaşması; insanlar, aileler, firmalar ve ülkeler arasındaki yarışın toplumu
sevgisizleştirmesi yeni bir çalışma ve üretme anlayışına ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.
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SAHIBKARLIQ FƏALIYYƏTINDƏ IDEYANIN FORMALAŞMASI
ASPEKTLƏRI
Məmmədova İntizar İbrahim qızı*
XÜLASƏ
Cəmiyyətin inkişafı müstəqil təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti ilə daha da təkmilləşir. Bu istiqamətdə sahibkar
cəmyyətin aparıcı qüvvəsindən biri kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sahibkar operativ idarəetmə prosesində
tabeçilikdəkilərlə hakimiyyət münasibətlərini yerinə yetirən, yəni əmrin təsir zonasında mərkəzi fiqurdur.
Araşdırmanın məqsədi mövcud dövrdə sahibkarlıq ideyasının yaranmasının müxtəlif aspektlərdən araşdırılaraq
təhlil edilməsidir. Bununla əlaqədar olaraq, tədqiqat işlərində sahibkarlıq ideyasının reallaşdırılması nöqteyi
baxımından qiymətləndirilməsi əsaslandırılmışdır. Habelə sahibkarlıq fəaliyyətinin məzmunu, habelə
formalaşmasında baş verən dəyişikliklərin inkişaf proseslərinin xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Tədqiqatın
nəticəsi olaraq biznes sahələrinin inkişafında sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi sisteminin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflərin verilməsi. O cümlədən istehsal (innovasiya, elmi-texniki, əmtəələrin
istehsalı, əmtəə və xidmətlərin istehsal yönümlü istehlakı, informasiya), kommersiya (ticarət, ticari-satınalma,
ticari-vasitəçi, əmtəə birjaları), maliyyə (bank, sığorta, auditor, lizinq, fond birjaları), məsləhətçi (ümumi
idarəetmə, inzibati, maliyyə idarəetməsi, kadrların idarə edilməsi, marketinq, informasiya texnologiyaları)
sahələr üzrə sahibkarlıq davranışı izlənilmişdir. Bundan əlavə sahibkarın yeni ideyasının formalaşmasına təsir
edən obyektiv şərait təhlil edilmişdir. Tədqiqat işinin elmi yeniliyi ideyanın həyata keçirilməsi zamanı
sahibkarlıq faydasının ölçülməsi nəzərdən keçirilməsidir.
Açar sözlər: Sahibkar, sahibkarlıq fəaliyyəti, sahibkarlıq fikri, biznes ideya, mənfəət norması.
GİRİŞİMCİLİK FAALİYETİNDE FİKRİN OLUŞUM YÖNLERİ
ÖZET
Toplumun gelişimi bağımsız ekonomi birimlerinin faaliyetleri ile daha da olgunlaşıyor. Bu doğrultuda girişimci
cəmyyətin öncü kuvvetinden biri olarak büyük önem taşımaktadır. Girişimci operatif yönetim sürecinde
tabeçilikdəkilərlə iktidar ilişkilerini yerine getiren, yani emrin etki bölgesinde merkezi figürdür. Araştırmanın
amacı mevcut, dönemde girişimcilik fikrinin oluşmasının çeşitli boyutlarının araştırılarak analiz edilmesidir.
Bununla ilgili olarak, araştırma çalışmalarında girişimcilik düşüncesinin gerçekleşmesi nöqteyi açısından
değerlendirilmesi temellendirilmiştir. Girişimcilik faaliyetinin içeriği, ayrıca oluşmasında yaşanan değişikliklerin
gelişim süreçlerinin özellikleri incelenmiştir. Araştırmanın sonucu olarak iş alanlarının gelişmesinde girişimcilik
faaliyetinin düzenlenmesi sisteminin geliştirilmesi yönünde tekliflerin verilmesi. Özellikle üretim (yenilik,
bilimsel-teknik, ürünlerin üretimi, ticaret ve hizmetlerin üretim odaklı tüketimi, bilgi), ticaret (ticaret, ticari-sat,
ticari-arabulucu, ticaret borsaları), finans (banka, sigorta, denetçi, finansal kiralama, vakıf borsaları), danışman
(genel yönetim, idari, mali yönetimi, kadroların yönetimi, pazarlama, bilişim teknolojileri) alanlarda girişimcilik
tavrı izlenmiştir. Ayrıca girişimcinin yeni düşüncesinin oluşmasına etki eden nesnel koşulları analiz edilmiştir.
Araştırma çalışmasının bilimsel yeniliği fikrin gerçekleştirilmesi sırasında girişimcilik faydasının ölçülmesinin
gözden geçirilmesidir.
Anahtar kelimeler: Girişimci, girişimcilik faaliyeti, girişimcilik fikri, biznes ideya, menfaat ilkesi.

FORMATION IDEA ASPECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
ABSTRACT
Development of the society improves by functioning of independent business entities more rapidly. Entrepreneur
has a great importance as a leader power of the society in this regard. Entrepreneur is a central figure which
fulfills power relationships with subordinates in operative management process, i.e. in influence area of
command. The purpose of the research is to study and analyze the formation of business ideas, different aspects
*
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of the current period. Therefore, the assessment was based on research from the point of view of realization of
business ideas. Entrepreneurship activity in formation of content and features of development processes of
reforms. Putting forward of proposals in respect of enhancement of regulation of entrepreneurship activity, and
entrepreneur entrepreneurial behavior on the spheres of production (innovation, scientific and technical,
production of commodities, production-oriented consumption of commodities and services), commercial (trade,
trade and procurement, trade and mediator, commodity stocks), finances (banking, insurance, auditor, leasing,
stock exchanges), advisor (general management, administrative, financial management, staff management,
marketing, information technologies) as well in the development of business spheres have been studied as a
consequence of the research. Moreover, objective environment, which affects forming new ideas of
entrepreneurs has been analyzed. Scientific innovations during the implementation of the ideas of the measure is
to consider the business benefits of research.
Keywords: Business, business, business idea, business-ideas, the income requirements.

Sahibkar ifadəsi ərəb və fars sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Sözün birinci
hissəsi “sahib” ifadəsi ərəb sözü olub “yiyə”, mülkiyyətçi, sözün ikinci hissəsi olan “kar”
ifadəsi isə iş, fəaliyyət deməkdir.(1)
Sahibkarlıq dedikdə xüsusi şəxslərin, müəssisə və təşkilatların istehsal, xidmət
göstərilməsi, məhsulun satılması və digər məhsullarla mübadiləsi ilə bağlı həyata keçirdikləri
fəaliyyət növü başa düşülür.
Sahibkar – yenilikçi olub, iqtisadiyyata təzə məhsul istehsalı, yeni texnologiya, hətta
biznesin yeni formalarını gətirir.(2)
Sahibkarlıq fəaliyyətində məqsəd sahibkar gəliri götürməkdirsə, bu məqsədə çatmaq
yolu əmtəə istehsal etməkdir. Əmtəə istehsalı yeni istehlak dəyərləri yaratmaq prosesindən
ibarət əmək prosesidir. Belə əmək prosesində sahibkar istehsalın təşkili barədə fikrləşir.
Aydındır ki, bunun üçün müəyyən şərait tələb olunur. Əlbətdə hər müəssisənin özünə müvafiq
şəraiti ola bilər. Lakin ümumilikdə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ən zəruri
şərt istehsal amillərinin olmasıdır. İstehsal amillərinə isə torpaq, kapital və əməyi aid edilir.
Sahibkarlıq qabiliyyəti isə iqtisadi fəaliyyətin xüsusi bir forması kimi son vaxtlar istehsal
amillərinin sırasını zənginləşdirmişdir. Sahibkarlıq fəaliyyətində ilkin mərhələ qeyd etdiyimiz
kimi sahibkarlıq ideyasının yaranmasıdır. Bu ideya mütləq yenilikciliyə əsaslanır. Deməli
sahibkarlıq ideyasının mövcud olması sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas amilidir. Doğrudanda bu
istehsal üçün kapital və hər çürə zəruri şeylər olduqda belə, istehsala başlamaq üçün müəyyən
ideya yoxdursa, faydalı istehsal təşkil etmək olmaz.
Sahibkarlıq ideyası sahibkarın təfəkküründə istehlakçının hansı əmtəəni əldə etməsinin
əks olunmasıdır. Bu potensial alıcının tələbatının necə ödəniləcəyi barədə dəqiq təsəffürdür.
İnsanın intelektual qabiliyyətlərinin məhdduluğu Saymonun əsərlərində daha bir mühüm
ideya: Evristikanın mövcudluğunun izahı ilə əlaqdardır. Evristikalar – məqbul variantın aşkar
edilməsi, variantların tam seçilib ayrılması və müqayisə edilməsini əvəz edən seçimi
intelektual əməliyyatlarının həyata keçirilməsini dərk olunan və ya dərk olunmayan
üsullarıdır.(3)
Sahibkarlıq ideyası praktiki fəaliyyətdə iki əsas cəhətdə xarakterizə edilir.
1) Konkret ideya olmadan sahibkarlıq qeyri-mümkündür.
2) Hər hansı bir fəaliyyət göstərən sahibkar öz işində sahibkar ideyası yığımı, secilməsi
və müqayisəli təhlili prosesi olmadan kecinə bilməz.
Sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə, öz riski ilə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi
əmlak istifadəsindən, malların istehsalından və (və ya) satışından, işlər görülməsindən və ya
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xidmətlər göstərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsi olan
fəaliyyətdir.(7)
Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi
üçün hər çür şərait yaradılmışdır. Ölkə üzrə sahibkarlıq subyektlərinin ümumi sayı illər üzrə
artan tendensiya ilə genişlənməsi aşağıdakı cədvəldə (cədvəl 1) göstərmək olar:
Cədvəl 1.

Mənbə http://www.stat.gov.az
Hər bir sahibkar öz peşəkarlığına müvafiq xətt secir. Lakin bununla yanaşı bütün
sahibkarlar üçün ümumi ideyanın yığımı, seçilməsi və müqayisəli təhlilindən ibarətdir. Bu
konsepsiya üç cəhəti əhatə edir:
Birinci – Sahibkar ideya yığımını həyata kecirir, öz sahibkarlıq fəalllığının predmetini
tərtib edir. İdeya yığımı-ətraf mühitdəki xarici prosesləri təhlil etmək: bazarın vəziyyətini,
istehlakçının davranışını, texnoloji səviyyəsini və s. əks etdirməkdən ibarətdir.
İkincisi – o, bütün ideya yığımından konkret tərtib hissələrini seçmiş olur. Bu konkret
göstəricilərə aşağıdakıları aid etmək olar:
- Ideyanın effektivliyi, mənfəəti həçmi;
- Bazarda möhkəm mövqe tutmaq perspektivi;
- Sahibkar ideyasının tətbiqi vaxtından istehlakçıya çatana qədər olan vaxtadək olan
müddət;
- Tələb olunan kapitalın həcmi və onun investisiya edilməsi imkanı;
- Istehsalın təşkili üçün tələb olunan avadanlığın əldə edilməsi imkanı;
- Fəaliyyət prosesini həyata keçirmək üçün lazım olan işçi quvvəsinin müəyyənləşdirilməsi
və s.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasında da hansısa biznes-ideya olur. Biznes-ideyanın yaranması
variantları əsasən bunlardır:
 Qəflətən yaranan fikr;
 Ətrafdan ip uclarının alınması ilə və ya sosial şəbəkə vasitəsilə;
 tələb və təklif bazarının təhlili;
 bənzərlik əsasında və sair.
Məlumdur ki, ideyanın bu cəhətlərindən daha real olanları seçilir. Lakin bu heç də o
demək deyildir ki, sahibkar hazırda bu ideyanın istifadə edilməyən cəhətlərini atır. Onlar
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sahibkar üçün gələcəkdə istifadə edilə biləcək alternativlər sırasın belə desək sahibkar ideyası
bankına daxil edilirlər.
Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün zəruri olan iqtisadi şərtlərə ən müxtəlif təşkilati strukturlar
daxildir. Onun da köməyi ilə sahibkarlar kommersiya əməliyyatlarını həyata keçirirlər. Bu
strukturlara misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: banklar - maliyyə xidməti göstərir; mal
göndərənlər - xammal, materiallar, yarımfabrikatlar, yanacaq, enerji, maşın, avadanlıqlarla
təchizatını; topdansatış və pərakəndə ticarət strukturları - əmtəənin istehlakçılara
çatdırılmasını; ixtisaslaşdırılmış firmalar - hüquq, mühasibat, vasitəçilik xidmətlərini;
işədüzəltmə agentlikləri - işçi qüvvəsinə olan ehtiyaclann təmin edilməsini; sair agentliklər reklam, nəqliyyat, sığorta, informasiya və rabitə xidmətlərini həyata keçirirlər.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin heyata keçirilməsinin sosial şərtlərinə aşağıdakılar daxildir.
Sahibkarlığın formalaşmasının sosial şərtləri hər şeydən əvvəl alıcının əmtəəni əldə edərkən
ona təsir edən zövq və moda ilə xarakterizə olunur. Müxtəlif mərhələlərdə bu ehtiyaclar dəyişə bilir. Çox hallarda sosial-mədəni mühitdən asılı olaraq sahibkarlıq fəaliyyətində mənəvi
və dini normalar da əhəmiyyətli rol oynayır. Bu normalar istehlakçıların həyatına və onun
vasitəsilə əmtəələrə olan tələbə birbaşa təsir edir. Sosial şərtlər eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərin fəaliyyətinə, bu isə öz növbəsində əmək haqqının həcminə və əmək şəraitinə təsir edir.
Üçüncü – sahibkar seçilmiş ideyaları müqayisəli təhlil edir. Bu təhlil nəticəsində
göstərilənlərin hansının daha əsas götürülməsi müəyyənləşdirilir.
Yeni yaradılan müəssisə istehsalın idarə edilməsi ilə bağlı çevik fəaliyyət qabiliyyətinə
malik deyilsə, o ən güclü sahibkarlıq ideyasına malik olsa da, təsərrüfat fəaliyyətinə iri
həcmdə kapital cəlb etsə də, tələbata uyğun yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etsə də, belə
onu iflas gözləyir.(5)
Sahibkarlıq fəaliyyətində ideya şəxsin ağılı, təcrübə və məntiqi təfəkkürü arasında
vəhdətdə yaranan intuisiyanın məhsuludur.(6) Sahibkarlar istehlakçının istəyinə qarşı daim
dəyişən iqtisadi şəraitə qarşı müasir dövrdə daha mobil sosial təbəqə kimi tez uyğunlaşırlar.
Uyğun olaraq öz arzuları, öz ideya və imkanlarının reallaşdırılmasına maddi rifahın
yüksəkliyi bu uyğunlaşmanı şərtləndirən amillərdəndir. İdeyanın yaranması maraqların
meydana gəlməsi amili ilə bağlıdır ki, bir çox iri istehsal üçün yaradıcılıq azadlığı mükəmməl
üstünlüyə qazandırır.
Ən böyük qıtlıq – yeni ideya hesab olunur. Eyni zamanda istehsal prosesini təşkili
üçün ən ucuz resurs (ehtiyat) ideyadır. İdeyasız sahibkarlıq mövcud ola bilməz. Özlüyündə
ideya real və qeyri-real, faydalı və zərərli, münasib və qeyri-münasib ola bilər. Bütün bunlara
baxmayaraq sahibkar həmişə müəyyən ideya ilə yaşayır. Elə ola bilər ki, ancaq bir dəfə yaxşı
formalaşmış ideya sahibkarın peşəkarlıq fəaliyyətini müəyyənləşdirər, ona şöhrət gətirər.
Bunun əksi də ola bilər. Sahibkarlıq fəaliyyəti prosesin müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək
üçün ardıcıl olaraq yeni-yeni ideya tələb olunur. Ideya yaratmaq, fikrləşmək, ideya yığımı,
peşəkar fəaliyyət növü deyil.
Kainatda və bəşəriyyətdə hər bir şeyin inkişafı və təkmilləşməsinin əksi fiziki, əqli və
ya iradə cəhətdən güclənməkdə,möhkəmlənməkdə və genişlənməkdə tapır.(4) İdeya yaratmaq
elmi təfəkkürün məhsuludur. Eyni zamanda sahibkar olmaq üçün müəyyən ideya yaratmaq və
yaxud heç olmasa başqasının ideyasını dərk etmək qabiliyyətinə malik olmalısan. İdeyanın
təhlili onların məzmununu həyata keçirilməsi reallığı və s. isə məsləhətçinin peşəkar
fəaliyyətindən asılıdır.
İdeyanın formula edilməsi, seçilməsi, yığımı və təhlili üzrə iş aparılmasının
əhəmiyyəti sahibkara xas tələbatlar xarakterizə olunur. Bu tələbat aşağıdakılarla səciyyələnir:
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İstehsalın təzələnməsinə səy göstərilməsi;
Faydalı ideyanın əldən verilməsi qorxusu;
İstehsalın və kapitalın artırılması səyi;
İstehsalın mənfəətliliyini artırmaq cəhdi. Bu problemin araşdırılmasında aşağıdakı
cəhətlərdə əsas götülür.
 Yeni sahibkarlıq ideyasının formalaşması mənbəyi;
 Yaranmış ideyanın müqayisəli təhlili;
 İdeyanın istifadə edilməsinin planlaşdırılması.
Şübhəsizdir ki, yeni sahibkarlıq ideyasının meydana gəlməsi insanın fikr, düşüncə
fəaliyyətinin məhsuludur, əqlin təfəkkürün məhsuludur. Bu mənada əqlin işlədilməsi
sahibkarı həmişə məcbur edir ki, nə isə fikrləşsin, fayda götürmək üçün nə isə bir məntiqi
qarşılıqlı xətt yaratsın. Beləliklə, yeni ideyanın formalaşması yeni fakt əsasında yeni əlaqə və
məntiqi sistem yaratmağı əks etdirir.
Deməli sahibkarın yeni ideyasının formalaşmasının mənbəyi yeni əmtəə istehsal edə
bilmək, mövcud olan obyektiv şəraitdən ibarətdir. Burada əsasən nəzərə alınır:
 Əmtəə bazarı;
 İctimai istehsalda struktur fərqi;
 Elmi və texnikanın nailiyyətləri;
 Mövcud istehsalın (texnikanın) tətbiqinin yeni imkanları;
 İstehlakçıların hələki öyrənmədiyi, istehlak etmədiyi tələbat növü barədə
sahibkarın fikr və yürütməsi.
Təhlil etmək və praktiki fəaliyyətdə həyata keçirmək üçün sahibkarın seçdiyi ideya
iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalı və dəqiq iqtisadi hesablamalarla təsdiq edilməlidir. Ona
görə də ideya seçimi müqayisəli təhlil yolu ilə həyata keçirilir
Hər bir sahibkar mövcud texniki imkanların vəziyyətini təhlil edir. Burada iki əsas
cəhətə diqqət yetirmək tələb olunur. Birinci cəhət ondan ibarətdir ki, sahibkar bir qayda olaraq
həmişə müəyyən konkret ideyaya əsaslanır. Ideyasız sahibkarlıq qeyri mümkündür. Lakin hər
bir ideya özlüyündə mexaniki olaraq sahibkarlığı inkişafa apara bilməz. Ancaq yenilikçi
ideya, dəqiq hesablanmış, öyrənilmiş, təhlil edilmiş ideya praktikada həyata keçirildiyi halda
uğurlu nəticə əldə edilə bilər.
Aydındır ki, ideyalar heçdə həmişə mütləq mənada fərqləndirilmir. ən vacibi odur ki,
ideyanın əsasında bazara öz əmtəə və ya xidməti çıxartmaq dayanmalıdır. Belə olan zaman
aşağıdakı hallara diqqət yetirilməsi daha uyğun olardı:
 Əmtəə və ya xidmət üzə çıxarılmalıdır
 Ancaq əmtəə deyil xidmət də təklif edilməlidir (xüsusi ilə də avadanlığı quraşdırmaq
sahəsində mütəxəssisdən ibarət xidmət)
 Istehlakçılara əmtəə göndərilməsinin daha səmərəli formalaşmasını seçmək
İkinci cəhətdə sahibkarın peşəkarlığı əsas götürülür. Aydındır ki, hər bir ideya həyata
keçirilə bilər. Lakin mənfəətlilik dərəcəsi müxtəlif olacaqdır. Sahibkar öz ideyasına realizə
etdirmək üçün ümumi sxemi hazırlayır. Bu sxemada ayrı ayrı mərhələlər arasında qarşılıqlı
hərəkətlər qeyd edilir. ətraflı şəkildə qeyd etsək belə göstərə bilərik:
1. Istehsalın texnalogiyası və texniki hesablamalar seçilir;
2. Istehsal gücündən istifadə müəyyənləşdirilir;
3. Hansı texnika və alətlərdən istifadə edilməsi müəyyənləşdirilir;
4. Hansı xammaldan istifadə və onun haradan alınması müəyyənləşdirilir;
5. Hansı mütəxəsis və işçilərdən istifadə edilməsi müəyyənləşdirilir;
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6. Bu ideyanın həyata keçirilməsində kim rəhbərlik edəcəyi dəqiqləşdirilir;
7. əsas və dövriyyə kapitalının haradan və hansı şərtnən alınması müəyyənləşdirilir;
8. həmin lahiyənin tətbiqində hansı idarəçilik sistemi seçiriləcəkdir;
9. hazır məhsulun satışı sistemi müəyyənləşdirilir;
10. hazır məhsulun satışına cavabdeh şəxslər müəyyənləşdirilir;
Bütün bunları sahibkar fikrən və yaxud kağız üzərində yazmaqla təhlillər aparır.
Hazırda əksər ölkələrdə sahibkarlıq fəaliyyətinin sənədləşdirilməsi prosesi iki variantda
biznes-plan və yaxud texniki- iqtisadi əsaslandırma ilə aparılır.
Bir çox sahibkarlar bu və ya digər ideyanın əsaslandırılması zamanı təşkilatın
Nizamnaməsindən istifadə edirlər. Nizamnamə - təşkilatın əsas məqsəd və vəzifələrini hüquqi
baxımdan möhkəmləndirən sənəddir. O, təşkilatın konseptual sənədlərinin - konsepsiyaların,
ona daxil olan proqram və layihələrin törəməsidir. Məsələnin bu cür qoyuluşu sosial sferada
çalışan kreativ ideya sahibləri belə sənədlərin işlənib hazırlanması üzrə əlavə bilik və
bacarıqları tələb edir. Konsepsiya, proqram və layihə arasında mövcud olan bir sıra fərqlər
aşağıdakı kimi ifadə olunur:
Konsepsiya - mərkəzi ideya kimi özündə elmi biliklərin müxtəlif formalarını
birləşdirir. Bunlar - elmi faktlar, nəzəriyyələr, elmi prinsiplər, qanunlar, anlayışlardır.
Proqram – fəaliyyətin müəyyən istiqamətinin təsviri kimi çıxış edir və aşağıdakıları
daxil edir:
 mövcud situasiyanın təhlili;
 proqramın məqsədlərinin ifadə olunması;
 strategiyanın və ya arzu olunan situasiyanın əldə olunmasının ümumi
üsulunun təsvir olunması;
 fəaliyyətin forma və metodlarının xarakteristikası;
 proqramın reallaşma planı.
Layihə - proqramdan fərqli olaraq sadəcə fəaliyyətin idarə olunması vasitəsi deyil, o,
maliyyələşdirmənin əldə olunmasının zururi şərtidir. Layihədə əsası qoyulmuş fəaliyyətin
qurulması prinsipləri orada öz əksini tapan konkret gözlənilən nəticələrə dayaqlanaraq
resurslardan daha effektiv istifadə etməyə, birgə fəaliyyəti təşkil etməyə və s. imkan verir.
Biznes-planda hər hansı sahibkarlığ ideyasının reallaşması konsepsiyası hər tərəfli
əsaslandırılır. Burada bütün tədbirlər işlənib hazırlanır və tədbirlərin maliyyə təminatı sxeması
düzəldilir. Biznes planda ikinci məqsəd ideyanın reallaşmasından əldə oluna biləcək gəlir,
mənfəət və zərərin aşkara çıxarılmasının əks olunmasıdır. Bu mənada biznes planını ideyanın
ekspertiza qiyməti hesab etmək olar. Biznes-planda sahibkar aşağıdakı suallara cavab verməli
olur:
 sahibkarlığ ideyasında nəzərdə tutulan məhsul hansı kateqoriya adamları üçündür;
 nəzərdə tutulmuş məqsədə çatmaq üçün reklamın hansı formasından istifadə etmək
lazımdır;
 burada hansı məqsəd-taktiki və yaxud strateji məqsəd nəzərdə tutulur;
 bu ideyanın reallaşması üçün hansı maliyyə mənbələrindən istifadə ediləcəkdir.
İdeyanın reallaşdırılması zamanı sahibkarlıq faydasının ölçülməsini nəzərdən keçirək.
İdeyanın reallaşması nəticə etibarı ilə sahibkara müəyyən fayda verməlidir. Bu faydaya
sahibkar mənfəəti deyilir. Mənfəət gəlirlərin xərcdən artıq olan hissədir. Burada umumi gəlir
və ümumi xərc hesablanır. Ümumi mənfəətdən müəyyən vergi və digər ödəmələr çıxıldıqda
qalan mənfəət sahibkar mənfəəti adlanır.
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Sahibkar burada çalışır ki, cəmiyyət miqyasında sahibkarların mənfəəti qədər mənfəət
götürsün. Belə bir mənfəət orta mənfəət normasıdır. Bunun üçün cəmi mənfəəti 100-ə vurub
cəmi xərcə bölmək lazımdır:
Mn – mənfəət norması; M- mənfəət; K – xərclərin cəmi kapital. Bu göstərici sahəvi
mənfəət norması ilə tutuşdurulur və sahibkar ideyasının həyata keçirilməsi barədə nəticə
çıxarılır.
Sahibkar ideyasının effektivliyinin qiymətlənməsi müəyyən parametrlərə söykənir.
İdeyanın effektivlik meyarlarının qiymətləndirilməsinin iki üsulu mövcuddur.
Birincisi əldə edilmiş nəticələrin və bu nəticələrin təmin edilməsi ilə bağlı xərclərin nisbətinin
kəmiyyət qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır.
İkinci üsul (keyfiyyət) şəhər miqyasında xarici və daxili marketinq mühitində müxtəlif
subyekt nümayəndələrinin fikrinin, mülahizələrinin, çıxarılan nətijələrinin, söyləmələrinin
əhəmiyyətini nəzərə alınır.
Hər bir sahibkar bu səmərəli tərəfdaşlıq əlaqələrinə ehtiyacı vardır: Yalnız bu halda o,
bütöv istehsal prosesinin bu və ya digər fraqmenti çərçivəsində effektiv fəaliyyət göstərə bilər.
Mühitin vəziyyəti adətən ideal olmur, bu baxımdan bütün sahibkarlar tək-tək tərəfdaşlıq
əlaqələrinin hər bir iqtisadi prosesini birbaşa olaraq özləri təşkil edir və tənzimləyici, nəzarət
edici funksiyaları yerinə yetirirlər.
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UNIVERSITETLƏRIN TƏDRIS PROSESINDƏ AKSELERASIYA
PROGRAMLARININ TƏTBIQI XÜSUSIYYƏTLƏRI
Həsənov Mircavid Ağakərim oğlu*
Xülasə
Cəmiyyətin hazırki inkişaf mərhələsində ali təhsil müəssisələrində biznes-inkubatorun
yaradılmasının aktuallığı ali məktəblər üçün prinsipal əhəmiyyət kəsb edir. Çünki aydındır ki,
akademik təhsil nə hər hansı təşkilat, nə də bütövlükdə cəmiyyətin fəaliyyəti üçün kifayət
qədər səmərəli deyildir. İnnovasiya xüsusiyyətlərinə görə müasir təhsil mərkəzlərində
startaplar elm-təcrübə qarşılığını əsasında nəzərdən keçirilir. Bura da praktiki göstərişlərlə
metodiki göstərişlər bir birini tamamlamalıdır. Daha dəqiq desək universitet postindustrial
dövrdə elm-texnologiya-biznes şəbəkəsinin mənbəyi kimi təzahür edir. Bu şəbəkə
universitetlərdə biznes-inkubatorlar vasitəsilə öz funksiyalarını yerinə yetirir. Tədqiqatın
məqsədi tələbə startaplarının müasir şəraitdə inkişaf istiqamətlərinin təhlili və təhsil
əməliyyatlarına qatılması xüsusiyyətlərini araşdırmaqdır. Tədqiqatın metodologiyası - elmi
eksperimental yanaşma və sintez metodu təşkil edir. Tədqiqatın məhdudiyyəti - universitetin
təhsil prosesinin startapda rolu geniş səpkidə elmi aspektlərdən dəqiqləşdirildikdən sonra
tətbiqi əhəmiyyətə malik təkliflər verilməlidir. Elmi işin praktiki əhəmiyyəti - universitetdə
təhsil əməliyyatları və tələbə startapları fəaliyyətləri arasında cibinin meydana gəlməsi
üzərinə mexanizmin araşdırmanın elmi cəhətdən əsaslandırılsın. Tədqiqatın elmi yeniliyi
təhsilin inkişafı istiqamətində tələbə startaplarının rolunu ortaya çıxarmaqdır.
Açar sözlər: Biznes-inkubator, tələbə startapı, təhsil, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə universitet
əlaqələri
ÜNIVERSĠTELERDE EĞĠTĠMSÜRECĠNDE AKSELERASĠYA
PROGRAMLARININ UYGULAMANIN ÖZELLIKLERI
Özet
Toplumun mevcut gelişme aşamasında yüksek eğitim kurumlarında biznes-inkubatorun
oluşturulmasının güncelliği üniversiteler için ilke önem arz etmektedir. Çünkü açıktır ki,
akademik eğitim ne herhangi örgüt, ne de genel olarak toplumun faaliyeti için yeterince
verimli değildir. Yenilik özelliklerine göre çağdaş eğitim merkezlerinde startaplar bilgibirikim karşılığını temelinde gözden geçiriliyor. Bura da pratik talimatlarla metodolojik
talimatlar birbirini tamamlamalıdır. Daha net söylersek üniversite postindustrial dönemde
elm-texnologiya-biznes ağının kaynağı olarak tezahür ediyor. Bu ağ üniversitelerde iş
inkübatörları aracılığıyla kendi işlevlerini yerine getiriyor. Araştırmanın amacı öğrenci
startaplarının çağdaş ortamda gelişim yönlerinin analizi ve eğitim operasyonlarına katılması
özelliklerini incelemektir. Araştırmanın metodolojisi - bilimsel deneysel yaklaşım ve sentez
yöntemi oluşturuyor. Araştırmanın limiti - üniversitenin eğitim sürecinin startapda rolü geniş
bir yelpazede bilimsel açılardan netleştirildikten sonra tatbiki öneme sahip öneriler
verilmelidir. Bilimsel çalışmanın pratik önemi - üniversitede eğitim operasyonları ve öğrenci
startapları faaliyetleri arasında cebinin meydana gelmesi üzerine mekanizmanın araştırmanın
*

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, ibi.aseu@gmail.com
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bilimsel açıdan dayandırılmasıdır. Araştırmanın bilimsel yeniliği eğitimin gelişmesi yönünde
öğrenci startaplarının rolünü ortaya çıkarmaktır.
Anahtar kelimeler: Biznes-inkubator, öğrenci startapı, öğretim, girişimcilik faaliyeti ile
üniversite ilişkileri
CHARACTERISTICS OF THE APPLICATION OF AKSELERATION
PROGRAMS DURING TRAINING IN UNIVERSITY
Summary
Since it's obvious that academic education is not sufficiently effective neither for a separate
organization, nor entirely for societal activities, appropriateness of establishment of business
incubators in universities has a greatly principal significance for high schools in the present
stage of the society. Startups in contemporary educational centers for its innovative features is
being reviewed on the scientific-experimental basis. Practical and methodical orders must
complement each other here. Precisely speaking, university is manifested as a source of
science-technology-business network at postindustrial period. This network carries out its
functions through business incubators at universities. The purpose of the present research is
analysis of development directions of student startups and study of features of their attraction
to educational operations in the present day. Scientific approach and synthesis are prevailed in
the methodology of the research. The burden to put forward practically important proposals
after the role of educational system of the university within startups is scientifically grounded
in large scope comprises the restriction of the research. The practical importance of the
scientific work is scientific rationale of study of mechanism on emerging mobility between
educational operations and activities of student startups in the university. The scientific
innovation of the research is to reveal the necessity of student startups at the direction of
education development.
Keywords: Business incubator, students, startapı business-education, business relations of the
university.
Giriş
Universitetin təhsil istiqamətlərinin inkişafını yeni iqtisadiyyatın və biliklər
iqtisadiyyatının cəhətlərini özündə ehtiva etməli olan ölkə iqtisadiyyatının istiqamətlərilə
əlaqələndirmək və özünü innovasiyalı işlə təmin etmənin yüksək texnologiyalı istehsal
sahələrinin, təsərrüfat fəaliyyətinin sfera və sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar inkişaf
tendensiyalarını nəzərə almaq lazımdır.
Tədqiq edilmiş universitetlərin təhsil məhsullarının seçiminin dəyişdirilməsi imkanlarını
nəzərdən keçirərək iddia etmək olar ki, bu imkanlar tələbələrin və ali məktəb məzunlarının,
eləcə də müəllim heyətinin və elmi işçilərin özlərini işlə təmin etmələri üçün tamamilə
yetərlidir. Lakin dəyişikliklərin problem yönümlü mexanizmini işə salaraq dəyişikliklərin
mühüm sisteməmələgətirici elementləri tələbələr tərəfindən startapın, başqa sözlə, şəxsi
biznesin yaradılmasının ideya və prosesi olmalıdır. Belə biznesin yüksək texnologiyalı və
yüksək məhsuldarlıqlı olması arzuediləndir.
Universitetlərin vaxtında qiymətləndirilməsi ali məktəb tələbələrinin karyerasına,
tələbələrin təsərrüfat fəaliyyətində uğurlarına diqqətin cəmləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bəzi
reytinqlər ali məktəb tələbələrinin işlə təmin edilməsilə, əmək bazarında onlara olan tələbatla,
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əməyin ödənilməsilə, karyera yüksəlişi perspektivləri ilə bağlı olan qiymətləndirmələrini
özündə əks etdirirlər. Məhz bu səbəbdən universitetlər tərəfindən həyata keçirilən bazar
siyasətini və təklif olunan təhsil məhsulları və xidmətlərinin çeşidliyinə təkcə özünü işlə
təmin edənlərin hazırlığı üçün təhsil proqramlarını deyil, həm də startapların, eləcə də yüksək
texnologiyalı startapların layihələndirilməsi və yaradılması üzrə xidmətləri daxil edərək bu
çeşidliliyi genişləndirmək vacibdir. Universitet belə siyasəti yürütməklə təkcə iqtisadi
sistemdə özünün əsas funksiyasını, yəni kadr hazırlığını yerinə yetirməklə kifayətlənməyəcək,
həm də innovasiyalı təkmilləşdirmənin, ölkə iqtisadiyyatının yenidən qurulmasının fəal
iştirakçısına, yeni iqtisadiyyata və biliklər iqtisadiyyatına şamil edilə bilən təsərrüfat
subyektlərinin ümumiləşdiricisinə çevrilə bilər. Universitetdə tədris prosesində özünü işlə
təmin edən startapların yaradılması və bu startaplar tərəfindən şəxsi biznesin qurulması təhsil
fəaliyyətinin məqsədlərinə çevrilir ki, bu məqsədlər də öz əksini yeni təhsil məhsullarında,
təhsil proqramlarının məzmununda və təhsil prosesinin təşkilində tapır.
Universitetin məhsul kompleksinin innovasiyalı şəkildə dəyişməsinin daha bir aspekti
vacibdir. Bu aspekt universitetlərdə, bakalavr və magistr hazırlığının mövcud istiqamətlərində
əhəmiyyətli dəyişikliklər aparmadan özünü işlə təmin edənlərin mövcud hazırlığı və
startapların yaradılması imkanlarının və reallaşdırılan təhsil proqramlarının dərinləşdirilmiş
təhlili ilə əlaqədardır.
Bizneslə elmi əlaqələndirilməsi.
Dünyanın aparıcı üniversitetlərinin təcrübəsindən aydın görünür ki, elm və texnologiya
bir vəhdət halında vahid məkanda fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətin məqsədi texnoloji proseslərin
elmi şəkildə meydana gətirilməsi və tətbiqi zəruriyyətindən mühüm vəzifəyə çevrilməsidir.
İnnovasiya xüsusiyyətlərinə görə müasir təhsil mərkəzlərində startaplar vacib əhəmiyyət
kəsb edən amillərdəndir. Daha dəqiq desək universitet postindustrial dövrdə elm-texnologiyabiznes şəbəkəsinin mənbəyi kimi təzahür edir. Bu şəbəkə universitetlərdə biznes-inkubatorlar
vasitəsilə öz funksiyalarını yerinə yetirir.
Biznes-inkubator – ideyanın işlənib hazırlanmasından tutmuş kommersiyalaşdırılmasına
qədər inkişafın bütün mərhələlərində, startapların dəstəklənməsi fəaliyyətilə məşğul olan
təşkilatdır. Biznes-inkubatorlar əksər hallarda yerli administrasiyalarla, və ya iqtisadi
inkişafla, tədqiqat institutları ilə və ali təhsil müəssisələrilə məşğul olan strukturlarla
dəstəklənən kommersiya təşkilatları kimi yaradılır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ali təhsil müəssisələrinin
əsasnaməsinin təsdiq edilməsi” haqqında qərarda təhsil prosesinin məqsədyönlü şəkildə
təşkili, tədrisin, forma, metod və vasitələrin seçilməsi üçün zəruri şərait yaradılması yer
almışdır.[1] Müasir dövrdə cəmiyətin tələblərinə müvafiq ixtisaslı kadrların hazırlanması,
pedaqoji kadr potensialının formalaşması üçün təhsil sisteminin modernləşməsi elmi
nailliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün əsas şərtlərdən hesab edilir.[2] İnformasiya
texnologiyaları, mexanika və optika universitetində elə tələbələr var ki, tədris müddətində öz
layihələri üzərində nəinki işləyə bilərlər, hətta işləməlidirlər və bu tələbələr “Texnoloji
sahibkarlıq və innovasiyaların idarə edilməsi” magistr proqramının iştirakçılarıdır. Düzgün
startapın yaradılması bu istiqamət çərçivəsində təhsil prosesinin həlledici vəzifəsidir.
Bu tələbələr üçün faktiki olaraq müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərən layihə, əldə edilmiş
biliklərin praktikada tətbiqinin öhdəsindən gəlmənin başlıca göstəricisidir. Proqramın
məzunları təkcə potensial perspektivli istiqamət və tərtibatları müəyyən edərək onları necə
kommersiyalaşdırmaq yolunu anlamağı bacarmalı deyil, həm də innovasiyaların idarə
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edilməsinin riyazi metod və modellərini bilməli, elmtutumlu məhsulların yaradılması zamanı
optimal həll yollarını tapmağı bacarmalıdırlar.
Universitet nümayəndələrinin sahibkarlarla görüşlərində problemli məsələlərin
müzakirəsi zamanı məzunların komandada işləyə bilməməsi, tələbələrin lazımı biliklərə
yiyələnməməsi problemi adətən birinci yerdə durur. Həqiqətən, tədris prosesində tələbə
qrupda bir ixtisas üzrə oxuyur, hətta başqa ixtisaslardan olan tələbələrlə görüşsə də, onlar
tədrisin istiqamətinə görə yaxın ixtisaslardır. İndi isə gəlin, real müəssisələri və ya layihələri
nəzərdən keçirək. Təcrübədə konkret məqsədlərə nail olmaq, avadanlığın yaradılması, hətta
proqram təminatının işlənib hazırlanması üzərində müxtəlif mütəxəssislər öz aralarında
qarşılıqlı asılılıqda çalışırlar. Hətta frilanserlər böyük və ciddi layihələrin yerinə yetirilməsi
üçün bir komandada birləşirlər.
Tələbə startap layihələrinin əlaqələndirilməsi.
Təhsil standartlarında peşə hazırlığına uygun gələn təlim proqramlarını istifadə
tələbənin müvəffəqiyyətə istiqamətləndirən əsas şərtlərdəndir. [3] Dünya təcrübəsindən
göründüyü kimi startapa tələbələrin cəlb edilməsi təlim proqramları içərisində ən ümdə
gələnlər sırasındadır. Startap-layihə başlıca olaraq komandanın işidir, çox nadir hallarda hər
şeyi bir nəfər icra edir. Buna görə də tələbələrin komanda işinə hazırlanması müasir
mütəxəssis hazırlığının ən mühüm elementlərindən biridir. Bununla yanaşı, komanda işinin
metodlarını (məsələn, “beyin basqını”) artıq auditor işi zamanı (seminar və ya praktiki),
həmçinin tədrisdənkənar tədbirlərdə, məsələn, müxtəlif ixtisaslı tələbələrin iştirakı ilə işgüzar
oyunlar formatında tərtib etmək daha məqsədəuyğundur.
Yuxarıda artıq real mövcud olan problemlərin həllinin gedişində tədris imkanlarına və
zərurətinə diqqət yönəldilmişdir.
Tələbələr belə təcrübəni artıq cari yol verilən kəmiyyətlər sahəsinin və ya kurs
layihələrinin yerinə yetirilməsinin gedişində əldə edə bilər. Müəssisələrdə stajkeçmələr bu
startapların biznes-mühitlərlə əlaqələrini qurmağa imkan verir. Tələbələrin startaplar üzərində
işi həm sahibkar, həm də peşə və elmi istiqamətli müsabiqələrdə iştirak üçün geniş məzmunlu
material yaradır. Buraxılış işi – diplom layihəsi tələbənin dərəcə almasının vacib şərtidir. Bu,
formal iş şəklində ola bilər, hərçənd buraya bütün zəruri elementlər, araşdırmalar və
hesablamalar daxil edilsə də, son nəticədə o heç yerdə reallaşdırılmayacaqdır. Digər tərəfdən,
bu həqiqətən də vacib və həyata keçirilməsi mümkün olan layihə ola bilər. Belə diplom şəxsi
biznesin yaradılması üçün əsas rolunu oynaya bilər, lakin təəssüf ki, belə hallara praktikada
çox az rast gəlinir. Startap hərəkatının inkişafı buna oxşar layihələrin hazırlanması üçün əsas
yaradır.
Tələbənin diplom layihəsinin işinin kiçik və orta sahibkarlıq üçün real biznes
layihələrinə yaxınlaşdırmaq məqsədilə bir neçə mərhələdə: mövzunun, qərarların və
metodların seçilməsində və bilavasitə müdafiə zamanı biznes nümayəndələrilə
məsləhətləşmələr keçirmək təklif olunur. Həmçinin layihə üzərində işin real şəraitə
yaxınlaşması üçün kompleks layihə həyata keçirmək təklif edilir, yəni vəzifə bir neçə hissəyə
bölünür (iqtisadi, texniki, humanitar, proqram) və işi tələbələr komandası görür, işin
yazılmasına müvafiq təmayüllü kafedraların müəllimləri rəhbərlik edir, biznes-tərəfdaşlar isə
məsləhətləşmələr və praktiki tövsiyələr verir. İş təcrübəsi həm məüllimlərdə, həm də
sahibkarlarda sözügedən istiqamətin inkişafında iştirak etməyə həvəs və maraq oyatdı. Belə
diplom işlərini hazırlamış tələbələr sözügedən işin eləcə də daha maraqlı və məsuliyyətli
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olduğuna, layihəyə müxtəlif nəzər nöqtələrindən yanaşmağa, diplomun bir neçə müdafiəsində
iştiraka və komanda işini öyrənməyə imkan verdiyinə dair fikirlərini bildirmişlər.
Startap-mərkəzin missiyası gənc innovasiyalı sahibkarlığın ekosisteminin yaradılması
və inkişafıdır.
Məqsədlər: sahibkarlıq təfəkkürünün formalaşması, sahibkarlığın əsaslarının və
innovasiya layihələrinin idarə edilməsi, fəaliyyətə yeni başlayan sahibkarlara yardım və
dəstək, startap layihələrin irəliləməsi, startap komandaların birgə işi üçün meydançaların və
vəsaitlərin verilməsi, “biznes-təhsil” tərəfdaş şəbəkəsinin yaradılması, sahibkar fəallığının
inkişafı üzrə tədbirlərin təşkili.
Forma: rahat, keyfiyyətcə təchizatlı, yeni ideyaların axtarışına həvəsləndirir, kiçik
qruplarda müxtəlif görüşlərin və tədrisin aparılmasının təşkili üçün məkanlar.
Universitetlərarası startap mərkəzləri şəbəkəsi müxtəlif şəhər və ölkələrdən olan çox
maraqlı, təşəbbüskar və yaradıcı insanlarla görüşmək, tanış olmaq və tərəfdaşlıq barədə
razılaşmaq imkanı verir.
Tələbələrin qarşısında düzgün vəzifələr qoyulduqda, ideyanı tələbələr özləri verə və
hətta biznes-plan da yaza bilərlər. Tələbələrin qarşısında vəzifələrin belə qoyuluşu, eləcə də
özünüreallaşdırmada fəal surətdə şəxsi iştirakın onlara həyatda uğur qazanmaq fürsəti verdiyi
faktı onlarda fəal həyat mövqeyini formalaşdırır. Lakin onların, ideyalarını reallaşdırmaqda
köməyə ehtiyacları vardır. Bu məqsədlə aşağıdakılar yerinə yetirilməlidir:
1. Biznes-inkubatorun bu və ya digər alt-bölməsinin imkanlarına dair qərarları
institutların kafedra və direktorları qəbul etməlidir.
2. Biznes-inkubator ali məktəb çərçivəsində alt-bölmə olaraq rəsmiləşdirilməlidir.
3. Ali məktəbin kadrlar şöbəsi, mühasibatlıq və digər şöbələri biznes-inkubatorun işinin
təmin edilməsində hansı funksiyaları və necə yerinə yetirəcəkdir. Bu məsələləri həll etmədən
biznes-inkubatoru universitetin strukturuna daxil olan alt-bölmə hesab etmək absurddur.
4. Bütün mümkün ideyaların toplanması. Həmçinin bu ideyalar cəmiyyətdə tələbat
doğuran əmtəə və xidmətlərin yaradılmasına yönəldilməli olduğuna görə, sosioloqlar,
marketoloqlar, konkret istehlak sferasında mütəxəssislər, istehlakçılar cəmiyyətin həmin
əmtəə və xidmətlərə tələbatının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılmasında iştirak
etməlidirlər.
5. Aydındır ki, yoxdan nəsə yaratmaq qeyri-mümkündür. Buna görə, bu və ya digər
layihəyə ilkin sərmayələrin yatırılması ilə bağlı məsələni həll etmək zəruridir. Şübhəsiz,
layihənin gəlirləri xərclərini üstələməlidir, bunun üçün layihəyə qiyməti mütəxəssislər qrupu
verməlidir. Ali məktəb ideyanın reallaşdırılması üçün müəyyən məbləğdə kredit ayırmalıdır.
6. Tədrisdənkənar vaxtda tədris prosesində istifadə edilən bütün resurslardan
yararlanmaq tələb edilir.
Startap hərəkatının aktivləşdirilməsi üçün biznes-treninqlərdə geniş istifadə edilən
“EFE” prinsipi çox gözəl şüar rolunu oynayır: “Elə. Düşün. Elə.” Şüar sadə olsa da, mənaca
dərindir. Buna qədər, biz sahibkarlarla tərəfdaşlıqda “hər bir iştirakçı öz biznesini qurmalıdır”
missiyasını müəyyən etmişdik. Lakin bütün gələcək sahibkar ideyalarını dəstəkləyən başlıca
fikir “Elə. Düşün. Elə.” prinsipi olmuş və o, öz taleyinə görə məsuliyyət daşıyan və öz
planlarını həyata keçirməyə qadir olan müstəqil insanı fərqləndirən vəziyyəti tamamilə aydın
əks etdirmişdir.
7. Ali məktəbdə biznes-inkubatorların prioritet istiqaməti biznesin öyrədilməsidir. Bu
vəzifələrin biznes-inkubator tərəfindən geniş surətdə reallaşdırılması müəllimlərin rəhbərliyi
altında böyük sayda tələbəyə cəmiyyətdə tələbat doğuran böyük miqdarda əmtəə və
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xidmətlərin yaradılması və onların universal əmtəə-pullarla dəyişdirilməsi imkanı verəcəkdir.
Bu vəziyyətdə univeristetə ödənilən hətta kiçik faizlər də böyük məbləğdə gəlir hesab
ediləcəkdir.
8. Ali məktəb müəllimlərinin kiçik biznesin idarə edilməsinə dair keçirdikləri təlimlər
tələbələrin biliklərə uğurla yiyələnməsinin şərtidir. Müəllimlər üçün bu, yaradıcı potensialın
reallaşdırılması, layihələrin elmi əsaslandırılması, ixtisas dərəcəsinin yüksəldilməsi və əlavə
gəlir mənbəyidir. Tələbələr üçünsə biznesin idarə edilməsinə dair elmi əsaslandırılmış
biliklərin əldə olunmasıdır ki, bu da prinsip etibarilə ölkənin hazırki inkişaf şəraitində
vacibdir.
Sahibkarlarla universitet əlaqələri.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili zamanı elmi-texniki tərtibat və yeniliklər elmi-istehsal
tsiklinin aralıq nəticəsi kimi çıxış etməklə praktikada tətbiq edildikcə elmi-texniki
innovasiyaya çevrilir.[4] Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə universitet əlaqələrinin genişlənməsi
qarşılıqlı məqsədənail olma istiqaməti üzrə düz mütənasiblik təşkil edir. Universitet
müvəffəqiyyətli məzun, yaxşı mütəxəssis hazırlamağa çalışır. Sahibkarlar da yaxşı mütəxəssis
çatışmazlığından gileylənir. Belə qənaətə gəlmək olar ki, universitetlərlə sahibkarların ümumi
maraqları var. Ancaq real həyatda belə görünür ki, sanki məzunlar və işəgötürənlər eyni yolun
müxtəlif istiqamətlərilə hərəkət edir və onların bir-birini görməsi üçün keçidlər və körpülər
axtarmaq, həmçinin bir-birlərinə doğru hərəkət etmələri üçün vaxt və həvəs lazımdır.
Universitetin tədris məhsulları ilə bazar siyasətin tələblərini sintez şəkildə(1) aşağıdakı
şəkildə belə göstərmək olar:
Universitetin -

Bazar iqtisadiyyatının -

Alt sistemləri təmin edən təhsil
texnologiyaları
Müəllim və tələbələrin tələbələrin
iqtisadi təfəkkürlərinin, və səriştələrinin formalaşdırılması proqramları
Universitetin tələbə startaplarının
problemə yönəlik mexanizmi

Tələbə startapları

elmi-texniki amilləri
Siyasi-hüquqi amillər
Sosial-mədəni amillər

Şəkil 1. Universitetin tədris imkanları və bazar siyasəti elementlərinin sintezi.
Sahibkar
və universitet müxtəlif mühit çərçivələrində mövcuddurlar. Biznes
vəzifələrinin həlli üçün zaman amilini, vəsaitləri, gəlirlərin xərcləri üstələməsi müddətini
anlamaq şərtilə konkret layihə təqdim etmək, hazır həll variantları təklif etmək lazımdır,
məsələnin araşdırılmasına isə modul və ya semestr deyil, cəmi bir saat və ya bir gün vaxt
verilir.
Ancaq təməl biliklərinin, o cümlədən geniş dünyagörüşün olmadığı təqdirdə dəyişən
şəraitlərdə çevik uyğunlaşma bacarıqlarını əldə etmək mümkün deyil. Həmçinin,
mütəxəssislər komandasında işləməyi bacarmaq, həm biznes, həm də dövlət strukturları ilə
qarşılıqlı təsirdə olmaq çox vacibdir.
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Hasil edilən qənaət çox sadədir, tələbənin müvəffəqiyyətli olması üçün biznes üzrə
tərəfdaş ola və ya öz müəssisəsini yarada bilərdi. O təməl biliklərini, həmçinin biznes
layihələrini işləyib hazırlamaq, onların reallaşdırılması və irəliləməsi, komanda işi və
sahibkarlarla tərəfdaşlıq təcrübəsini tədris müddətində əldə etməlidir. Universitetin startap
mərkəzi məhz belə imkanların reallaşdırılması üçün lazımdır. Startap mərkəzinin işində
sahibkarların həm universitet məzunlarından gözləntilərin formalaşması, həm də tələbələrdə
müvafiq keyifyyətlərin inkişafı mərhələsində yardımı əvəzsiz rol oynayır.
Ədəbiyyat siyahısı
1. edu.gov.az/upload/file/ali-tehsil-muessiseleri-esasnamesi.pdf
2. Təhsilin idarə olunmasının əsasları, dərs vəsait, O.H.Rzayev, S.M.Məmmədov,
Ş.N.İsmayılov, Bakı 2010 səh 223.
3. Təhsilin idarə edilməsinin bəzi problemləri, R.Məmmədzadə, A.Abdullayev,
F.Kərimova, R.Cabbarov, S.Rəsulov, Ə.Quliyev Bakı 2008, səh 182.
4. https://science-education.ru/ru/article/view?id=5971
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GENÇ CUMHURĠYETĠN SEFERBERLĠKÖRNEĞĠ: MĠLLET MEKTEPLERĠ

Mehtap KAYIKÇI YILMAZ*
ÖZ
Savaştan çıkmış genç Cumhuriyetin istediği hızlı gelişimi gösterebilmesi için öncelikle halkın eğitilmesi
gerekiyordu. Eğitime başlamanın zorunlu şartlarından biri ise, en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm
vatandaşlara okuma yazma öğretmekti. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan Arap alfabesi ile bunu
gerçekleştirmek, hem zaman hem de emek isteyen bir işti. Genç Cumhuriyetin ise kaybedecek zamanı ve maddi
imkânı yoktu. Okur-yazarlığın yayılabilmesi için öncelikle kolay bir alfabe olan Latin Alfabesi’ ne geçilmiş,
daha sonra her kesimden vatandaşa bu harflerle okuyup yazmayı öğretecek büyük bir halk seferberliği örneği
olan Millet Mektepleri açılmıştır. Millet mektepleri beklenen kültür atılımını gerçekleştirememiş ancak, Latin
harfleriyle okuyup yazmayı toplumun her kesimine ulaştırması bakımından etkili olmuştur. Bu makalede,
Bakanlar Kurulu’nun 22.9.1929 tarihli toplantısında kabul edilen Millet Mektepleri Talimatnamesi 1 esas
alınarak, Millet Mektepleri’nin amacı, açılışı, işleyişi ve ders içerikleri açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Millet Mektepleri Talimatnamesi, Millet Mektepleri, Latin alfabesi.
EXAMPLE OF A GREAT SOCIAL MOBILIZATION IN THE YOUNG REPUBLIC: NATIONAL
SCHOOLS
ABSTRACT
In order for the young Republic, which has recently come out of war to demonstrate the fast development it
desired, the people had to be educated first. One of the mandatory conditions to start education was to teach the
citizens of all ages to read and write. Achieving this goal with the Arabic alphabet that was used during the
Ottoman Empire was a time consuming activity that demanded excessive effort. The young Republic had no
time and resources to waste. In order to spread literacy, the first step was switching to the Latin alphabet which
was easier, and then National Schools (Millet Mektepleri) were established which would teach citizens of all
categories to read and write and are the prime example of a great social mobilization. National Schools could not
achieve the expected cultural leap forward, but they have been effective in reaching all the segments of the
society and teaching them to read and write in Latin alphabet. In this study, the purpose, establishment, operation
and course content of National Schools have been explained, based on the Regulations on National Schools1
enacted by the Council of Ministers in their meeting on 22.09.1929.
Keywords: Regulations on National Schools, National Schools, Latin alphabet.

GĠRĠġ
Kurtuluş Savaşı’ndan çıkan Genç Cumhuriyetin mücadelesi yeni başlamıştı. Bilim,
teknik, sanat v.s. gibi alanlarda istenen atılımların gerçekleştirilebilmesi için okur-yazar bir
halk temel oluşturacağı için, halka okuma yazmayı öğretmek, eğitime başlamanın zorunlu
şartlarından biriydi. 1923-1924 öğretim yılında ülkemizde eğitimin tüm kademeleri dâhil
*Öğretim Görevlisi Dr., Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı.
mehtap.yilmaz@balikesir.edu.tr
1
Millet Mektepleri Talimatnamesi, 28 Ekim 1929, Fon Kodu: 490..1.0.0,Yer No: 1.3..12.,BCA.
(Millet Mektepleri Talimatnamesi, Ankara: Köy Hocası Matbaası.)
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olmak üzere, sadece 5062 okul (4894 ilkokul, 72 ortaokul, 23 lise, 64 mesleki ve teknik lise
ve 9 yükseköğretim kurumu (fakülte ve yüksekokul)), 358.548 öğrenci (341.107 ilkokul, 5905
ortaokul, 1241 genel lise, 6547 mesleki ve teknik okul, 2914 yükseköğretim öğrencisi) ve
12.437 öğretmen (10238 ilkokul, 796 ortaokul, 513 lise, 583 mesleki ve teknik eğitim
öğretmeni, 307 yükseköğretim elemanı) vardı. 1927-1928 öğretim yılında ise okul sayısı
6222’ye, öğrenci sayısı 497298’e ve öğretmen sayısı 17728’e çıkabilmiştir2. 1927 yılında
halkın sadece %8,16’sı okuma yazma biliyordu (DİE 1976: 26). Oranın bu denli düşük
olması, içinde bulunulan durumun zorluğunu gösteriyordu. 1924 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı’nın davetiyle Türkiye’ye gelen ve iki ay kadar incelemelerde bulunan John Dewey,
incelemelerinin sonuçlarını bakanlığa iki rapor şeklinde sunmuştur. Bu rapora göre, Türk
eğitimi, bir reformdan önce birkaç senelik devamlı bir gelişim programına ihtiyaç duyuyordu.
İstenen reformlara hemen başlamak yerine, gelişimi hakkıyla yerine getirebilecek ve idare
edebilecek uzmanlar yetiştirene kadar reformları ertelemek gerekliydi3.
Osmanlıların son dönemlerinde de okuma yazma büyük bir sorundu. Başvurulan tüm
girişimlere rağmen okuma yazma oranı %5’in üzerine çıkarılamamıştır4. Akşam Gazetesi,
1912 yılında Bağdat ve Suriye çevresi dahil olmak üzere Anadolu ve tüm Osmanlı
topraklarında okul, öğretmen ve öğrenci sayılarını gösteren bir istatistik yayınlamıştır. Bu
istatistiğin yanı sıra, eğitimde ne kadar geri kaldığını göstermesi açısından aynı tarihte
Fransa’daki sayılar da verilmiştir. Buna göre, Osmanlılarda 596.464 ilkokul öğrencisi varken,
Fransa’da 5.670.000 öğrenci vardır. Osmanlılarda ortaöğretimde 27.441 öğrenciye karşılık,
Fransa’da öğretmen okulu ve ortaöğretim veren diğer okullar dışında 70.000 öğrenci
okumaktaydı. Yükseköğretimde Osmanlılarda 6688 öğrenciye karşılık Fransa’da bu rakam
42.000 dir5. 1908 Devrimi, 1912 Balkan ve 1914-1918 Birinci Dünya savaşları nedeniyle yeni
bir eğitim sistemi kurulamamasının nedenlerindendir. Bu dönemde ekonomik kaynakların
bütçenin yetersizliği ileri sürülerek, memleketin pek çok yerinde ilkokul öğretmenlerinin
maaşları ödenememiş, sonuçta öğretmenler 1 Mart 1920’de greve gitmişlerdir6.
19. yüzyılda okuryazarlığın günlük hayatı etkilemeye başlaması, alfabe tartışmalarını
da beraberinde getirmiştir. Konu iki görüş temelinde tartışılıyordu: Latin alfabesine geçmeyi
savunanlar ile Arap alfabesini Türkçeye uygun hale getirmeyi savunanlar (Bozkurt ve
Bozkurt, 2009: 118). Arap harflerinin değiştirilmesi ile ilgili tartışmalar Tanzimat’tan sonra
belirginleşmiş (Sarısaman, 2006: 95), 1860 yılından sonra hız kazanmıştır. Bu tartışmalara,
Münif Paşa, Yenişehirli Avni Bey, Namık Kemal, Şinasi, Ali Suavi, Şemseddin Sami gibi
isimler katılmıştır (Sarı ve Gedik, 2014: 487). 1862 yılından sonra Maarif Nazırı olan Mehmet
Münif Paşa, kurucusu olduğu Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye’de vermiş olduğu konferansta,
Arap alfabesinin okuma-yazmayı zorlaştıran bir alfabe olduğunu; kitap basımı için uygun
olmadığını ve ıslahının gerekliliğini gündeme getirmiştir (Tongul, 2004: 105). Aynı sene,
2

İstatistik Göstergeler 1923-1998 (sayfa 62-71)(ISSN 1300-0535), T.C. Başbakanlık DİE.
Dewey, J., Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, 1939, s.2.
4
Osmanlı döneminde, halk eğitimi, a) Medrese ve kitaplıklar, b) Ahilik, tekke ve zaviyeler, c) Orduda devşirme
sistemi, kurumları ile sağlanıyordu. Tanzimat döneminde, yeni eğitim kurumları getirilmişti. Ancak, geniş
kitlelerin eğitimine etkisi son derece cılızdır. Mustafa Albayrak, “Yeni Türk Harflerinin Kabulü Öncesinde,
Halk eğitimi ve Yazı Değişimi Konusunda Türk Kamuoyunda Bazı Tartışmalar ve Millet Mekteplerinin
Açılması (1862-1928)”, A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi Yıl:1989, cilt:01, sayı: 04, 463-495.
5
Sarıhan, Z.(Ekim 2013). Milli Mücadelede Maarif Ordusu.İstanbul:Tarihçi Kitabevi,s:79.
6
Sarıhan, Z., Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2-Erzurum Kongresi’nden TBMM’ne (22 Temmuz 1919-23 Nisan 1920),
s:553.
3
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Arap harfleri yerine yeni bir harf sistemi benimsenebileceğine dair görüşler yazılı olarak dile
getirilmiştir7.
1908’den sonraki tartışmalar ise Milaslı Dr. İsmail Hakkı Bey’in öncülüğünde
yürütülen huruf-ı munfasıla (aralıklı harfler) fikri etrafında toplanmıştır. Daha sonra Dr.
İsmail Hakkı Bey’ in öncülüğünde, aralarında Necmettin Arif, Ali Nusret ve Recaizade
Ekrem’in bulunduğu Islah-ı Huruf Cemiyeti adlı dernek kurulmuş ve çalışmalar sistemli
olarak yürütülmeye çalışılmıştır8. Bu tartışmalar Cumhuriyet döneminde Harf Devrimi
tartışmalarına zemin hazırlamıştır (Bozkurt ve Bozkurt, 2009: 120).
Cumhuriyet döneminde alfabe tartışmaları basında uzun süre olumlu ve olumsuz
yönleriyle yer bulmuştur. 1926 yılında alfabe çalışmaları hız kazandığında, tartışma, Türk
milliyetçiliği, çağdaşlaşma, Osmanlı kültürü, Türkçenin gelişimi ve Arap etkisi gibi boyutları
ile olgunlaşmış bir tartışmaya dönüşmüştür (Bozkurt ve Bozkurt, 2009: 120). Nitekim 28
Mart 1926 tarihli Akşam Gazetesi, Latin harfleriyle ile ilgili araştırma başlatmış ve
Darülfünun hocası Mustafa Şekip (Tunç) Bey’le bir mülakat yayınlamıştır. Mülakatta Şekip
Bey, Latin Harflerine geçilebileceğini savunmuştur. Şükrü (Saraçoğlu) Bey, Ahmet Cevat
(Emre) Bey, Falih Rıfkı (Atay) Bey, Mahmut Esat ( Bozkurt) Bey gibi isimler de alfabe
değişikliğini savunan açıklamalar yapmışlardır (Sarı ve Gedik, 2014: 496-498).
1926 tarihli “Maarif Teşkilatına Dair Kanun”, alfabe çalışmalarını hızlandırmıştır.
Kanun çerçevesinde kurulan Dil Heyeti, Latin harflerinin kabulü için hazırlıklara başlamış ve
1928 yılında Latin rakamlarının kullanılmasına yönelik hazırlıklarla somut adımlar atılmıştır
(Bozkurt ve Bozkurt, 2009: 121). 26 Haziran 1928’de Yeni Türk alfabesini hazırlama
amacıyla kurulan Dil Encümeni Ankara’da toplanır9. Mustafa Kemal, 9 Ağustos 1928 akşamı
Sarayburnu Parkı’nda Harf Devrimi’yle ilgili konuşmasında devrimin hazırlık döneminden
uygulama dönemine geçildiğini şöyle ifade etmiştir (Atatürk Araştırma Merkezi, 2006: 379):
… Çok işler yapılmıştır, amma bugün yapmağa mecbur olduğumuz son değil,
lâkin çok lüzumlu bir iş daha vardır: Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir.
Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve
milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir
heyeti içtimaiyenin yüzde onu, okuma yazma bilir, yüzde sekseni, bilmez nevidendir.
Bundan insan olanlar utanmak lâzımdır.
Bu konuşmadan sonra, Mustafa Kemal, yurt gezilerinde yeni alfabenin öğrenilmesi ve
öğretilmesini gündemine almıştır (Bozkurt ve Bozkurt, 2009: 122). Lâtin alfabesi konusunda
1923-1928 yılları arasında devam eden tartışmalar olgunlaşmıştır. Yeni alfabe Mustafa Kemal
başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’nin büyük gayretleriyle devlet
dairelerinde yavaş yavaş uygulanmaya başlamıştır (Ulu, 2014: 127). 27 Ağustos 1928’de
Hakimiyeti Milliye Gazetesi, Türk Dil Encümeni tarafından belirlenen imla ve harfleri
yayınlamaya başlamıştır. Bazı haber başlıklarını Türkçe yeni harflerle verir. Yeni harfleri

7

Azerbaycanlı şair Ahunza Feth Ali’nin Cemiyet’i İlmiye-i Osmaniye’ye sunduğu tasarı.

8

Akçay Y., Uluslarası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Erzurum 25-27 Nisan 2007.
Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması: Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1919-1928 (Cilt II),s:22592252.
9
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öğretmek için de bir sütunu derslere ayırır10. Mustafa Kemal, 1 Kasım 1928’de 1353 sayılı
“Türk Harflerinin Kabul ve Tatbikî Hakkında Kanun” TBMM’de tartışılırken, alfabe
konusuna verdiği önemi şöyle dile getirmiştir (Tutanak Dergisi, 1928, D. III, C. 5, Sa. 2):
Türk harflerinin onaylanması ile hepimize, bu ülkenin vatanını seven bütün
yetişkin evlatlarına önemli bir görev düşüyor; bu görev milletimizin hep birden
okuyup yazmasını sağlamak için gösterdiği güçlü istek ve aşka katkılarınızla yardımcı
olmaktır. Hepimiz, özel ve resmi hayatımızda karşılaştığımız okuyup yazma bilmeyen
erkek kadın her vatandaşımıza öğretmek için istek göstermeliyiz. Ulusumuzun
yüzyıllar boyunca gerçekleştirilemeyen bu ihtiyacını birkaç yıl içinde tam anlamı ile
sağlamak, yakın gelecekte gözlerimizi kamaştıran bir başarı güneşi olacaktır.
Türk Harfleri’nin kabulünden sonra asıl mesele, millete okuma yazmanın
öğretilmesiydi. Okul çağındaki çocuklar ve gençler için bile yeterli koşulların
oluşturulamadığı bir dönemde, yetişkinlerin okur-yazar kılınması, önemli bir irade ve yönetim
sorunuydu. Yetişkinlerin eğitimi ile ilgili sorun, Cumhuriyet döneminde üç temel kurumla
çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Millet Mektepleri, Halkevleri ve Ordu (Maarif
Vekilliği, 1939: 26). Halkevleri ve Ordu’nun yetişkin eğitiminde daha isabetli yöntemlere
sahip olduğu, sonraki yıllarda yayınlanan raporlarda dile getirilen bir husustur. Halkevlerinin
çalışmaları, o dönemde, yabancı uzmanlar tarafından mükemmel bir faaliyet olarak
değerlendiriliyor ve geliştirilmesi öneriliyordu. 19 Şubat 1932 yılında açılmış olan 14
Halkevine 24 Haziran 1932’de 20 Halkevi eklenerek başlangıçta 34 olan Halkevi sayısı,
sonraki kuruluş yıldönümlerinde açılanlarla 19 Şubat 1935’te 103’ü bulmuştur. Bu süre içinde
5000’i kadın olmak üzere, 55000 vatandaşımız Halkevlerine üye olmuş, 2.380.000 kişi
Halkevleri faaliyetlerinden faydalanmıştır11. Ordu ise, ilkokul eğitimi almayan genç
erkeklerin üçte ikisini okur -yazar yapmayı başarmıştı. Bunların yanı sıra köy okuma odaları,
duvar gazeteleri, dönemin yetişkin eğitiminin diğer unsurlarıdır (Maarif Vekilliği, 1939: 26).
Bu çalışmada sıklıkla bir milletin büyük okuma yazma seferberliği olarak dile getirilen
Millet Mektepleri değerlendirilecektir.
MĠLLET MEKTEPLERĠ’NĠNKURULUġU
Yeni Türk Alfabesi 1 Kasım 1928’ de kabul edilmişti. Aynı gün, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde yeni alfabeyi öğretmek için “Millet Mektepleri”nin açılacağı
duyuruluyordu. Millet Mektepleri, TBMM’de görüşülürken Başvekil İsmet Paşa, amaçlarını
şu şekilde dile getirmiştir (Zabıt Ceridesi 8 Teşrinisani 1928: 26):
Türk harflerinin bütün vatandaşlara kapılarının önünde ve işlerinin başında
öğretilebilmesi için daha bu sene içinde millet mektepleri teşkilatı yapacağız. Bu
teşkilat, şehir ve köy bütün yurdu kaplayacak, vatandaşların işlerinin maişetlerinin en
müsait devirlerinde ve yanlarında ya iki aylık ya dört aylık kurslar açılacak, şehirde
ve köyde mektepler, muayyen içtima mahallerine gelmeye vakitleri müsait olmayan
vatandaşlar için seyyar muallim teşkilatı yapılacak; Devletin en büyüğünden en
10

Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması: Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1919-1928 (Cilt II),s:22592260.
11

Türk Parlamento Tarihi, TBMM IV. Dönem 1931-1935.
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küçüğüne kadar bütün memurları millet mektepleri teşkilatının ihtiyacına göre
çalışacaklar. Reisicumhurumuz Hz. millet mektepleri teşkilatının Umumi Reisliğini ve
Başmuallimliğini kabul buyurmuşlardır… Bu teşkilat ile bir senede, vatandaşın maişet
hayatındaki düzenini hiç sarsmaksızın geçkin yaşlarda bir kaç yüz bin nüfusu
okutabileceğimizi hesap ediyoruz.
Millet Mektepleri’nin Genel Başkanı ve Başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Paşa’ydı.
Millet Mektepleri Yönetmeliği(MMY), 24 Kasım 1928 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle Millet Mektepleri resmen kurulmuştur. Türk
Milleti genciyle yaşlısıyla harıl harıl okuma yazma öğrenmek için çalışmaya başlamıştı.
Toplumu bütünüyle saran bu seferberlik için gereken parayı anında sağlamak için Bakanlar
Kurulu bir tasarı hazırlayıp meclise sunmuştur. Bu tasarıya göre 1928 Milli Eğitim Bakanlığı
bütçesinde yeni harflerin gerektirdiği giderler için bir bölüm açılmış ve bu bölüme dört yüz
bin liralık olağanüstü ödenek konulmuştur. Bu ödenek ise çeşitli dairelerin 1928 bütçesinden
alınmıştır12. 22 Eylül 1929 tarihinde MMY değişikliğe uğramıştır. Bu çalışmada değişikliğe
uğrayan 1929 tarihli MMY (16 Teşrinievvel 1929 tarih ve 8410 sayılı Resmi Gazete) temel
alınacaktır.
28.10.1929 tarihinde müfettişlere gönderilen telgrafta, yeni yönetmelik haberi
verilirken, bir yandan da bu kurumun amacı bir kez daha belirtiliyordu. Milletin okur-yazar
kılınması, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla millet mekteplerinin kurulduğu,
önceliğin daha önce tahsil görmemiş olanlara verileceği belirtiliyor, CHF örgütünün önemle
bu mekteplerle ilgilenmesi rica ediliyordu13:
Müfettiş Beylere,
Yeni harflerle milletimizi cehaletten kurtararak okur yazar bir hale getirmeğe ve
seviyelerini yükseltmeğe matuf olarak vücuda getirilen millet mektepleri teşkilatına
Fırkamız teşkilatının müzaherette bulunmasını 25/12/929 tarih ve 7680 numaralı
tamimle arz ve rica etmiştim.
Necip halkımızdan henüz tahsil görmemiş olanların 1/Tş.S./929 da açılacak olan
mekteplere sevke tahrir ve teşvik için Fırkamız teşkilat kademelerinin ehemmiyetle
alakadar olmasını tekrar rica ederim. Millet mektepleri talimatnamesinden 200 adedi
postaya tevdi kılınmıştır. Bilvesile takdimi hürmet eylerim Ef.
MMY’ne göre, Millet Mektepleri, Türk halkını okur-yazar kılmayı hedefleyen,
seferberlik modeline uygun bir eğitim metoduna dayanan bir kamu hizmeti olarak
planlanmıştır.
Millet Mekteplerinin Ġçeriği ve Amacı: Okur-yazar Türk Halkı
MMY’ne göre Millet Mektepleri’nin temel amacı, Türk halkını okur-yazar hale
getirmek, hayatını devam ettirmesini sağlayacak ana bilgileri kazandırmaktı. Yönetmeliğin ilk
maddesinde bu amaç açıklanmıştır.
Millet mektepleri, iki farklı örgütlenmeye sahipti: a) Sabit (A) ve gezici dershaneler
(B); b) Halk okuma odaları ve köy yatı dershaneleri. Okulu bulunan yönetim birimlerinde
sabit dershaneler öngörülmüş; okulsuz köyler için seyyar dershaneler planlanmıştır (madde 2
ve 3).
12
13

Türk Parlamento Tarihi, TBMM 3. Dönem (1927-1931), 1. Cilt.
BCA,28 Ekim 1929, Fon Kodu: 490..1.0.0,Yer No: 1.3..12.
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Eğitim iki aşamalı, dörder aylık dönemler (Kasım-Şubat) olarak planlanmıştır. İlk
aşamada vatandaşın okur-yazar kılınması; ikinci aşamada, okuma-yazma öğrenen
vatandaşların genel hayat bilgisiyle donatılması hedeflenmiştir (madde 4 ve 5).
Millet Mektepleri’ne Katılacaklar: 16-45 YaĢGrubu Tüm Erkek ve Kadınlar
Yönetmelikte dershanelere devam edecekler ve sınıf miktarları belirlenmiştir. İlkokul
bulunan her yerde, ilkokul öğretmeni sayısı kadar dershane açılması, bu dershanelerin
kapasitesinin 15-40 olabileceği kurala bağlanmıştır. İlkokul olmayan yerler içinse çok açık bir
düzenlemeye gidilmemiştir (madde 6 ve 7).
Örgüt Yapısı: Seferberlik Modeline Göre Eğitim
Devletin tüm erkleri, Millet Mektepleri’ni yürütmekten sorumlu tutulmuş, kadın ve
erkek her Türk vatandaşı, Millet Mektepleri’nin yardımcısı ve asli öğrencisi olarak
tanımlanmıştır. Tablo1’de ise Millet Mektepleri örgütünün başkanları verilmiş, genel başkan
ve başöğretmen olarak Gazi Mustafa Kemal, örgüt başkanları olarak B. M. M. Başkanı,
Başbakan, bakanlar, genelkurmay başkanı ve Halk Partisi genel sekreteri tarif edilmiştir
(madde 8-10).
Tablo 1: Millet Mektebi Başkanları.

Genel Başkan
ve
Başöğretmen
Gazi Mustafa Kemal
B.M.M.
Başkanı

Başbakan

Bakanlar

Genelkurmay
Başkanı

Halk Partisi
Genel Sekreteri

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Cemal Hüsnü (Taray) Bey, 26.10.1929’da Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Sekreterliği’ ne gönderdiği telgrafla, Millet Mektepleri’nin çalışmalarında
devletin partiden beklediği desteği anlatmıştır:
Cumhuriyet Halk Fırkası Katibi Umumiliğine-Ankara
Hükümetin eyi ve güzel olan her hedefi istihzal yolundaki icraatında daima istinatgah
ve kuvvet menbai olan fırka teşkilatımızı Türkiye halkının ümmilikten kurtarılması,
şuur ve irfanının yükseltilmesi için yeni safhası yeni safhası 1. Teşrinisanide açılacak
olan halkı okutma işinde de hükümetine zahir olması gaye ve mahiyetinin tabii bir
muktezasıdır. Mesbuk tecrübelerimize istinaden yapılan tadilat neticesinde vücuda
getirilen yeni millet mektepleri talimatnamesi zatialilerini millet mektepleri teşkilatının
reisleri meyanında tanınmakta ve millet mekteplerinin tesis ve idaresiyle mükellef
vilayet ve kaza heyetlerine de fırkanın kaza ve vilayet mutemetlerini iştirake davet
etmektedir. Gerek millet mekteplerinin tesis ve idaresinde, gerekse halkın tenvir ve
irşat olunarak alaka ve incizapla bu müesseselere devamını teminde devlet teşkilatı
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maddi ve manevi safhalarda fırkanın büyük ve müessir muzaheratına muhtaçtır. Millet
mektepleri talimatnamesinin fırkanızdan beklediği yardımları yüksek bir cehtle ibzal
etmelerini teşkilatın bütün muhitine tebliğ ve tamim buyurmanızı rica eder ve bilvesile
hörmetlerimi teyid ederim efendim. Maarif Vekili Cemal Hüsnü
Millet Mektepleri genel örgüt yapısının kısımlarını iller oluşturmuş, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın genel teşkilatı içerisine yerleştirilmiş ve merkezi hükümetin hiyerarşik yapısı
içerisinde yerini almıştır (madde 11-15). Tablo 2’de Millet Mektepleri’nin il yönetimindeki
hiyerarşik yapısı gösterilmiştir.

Tablo 2: Millet Mektepleri İl İdare Heyeti.

Milli Eğitim
Bakanı
Vali
Milli Eğitim
Müdürü
(Genel
Sekreter)

İl meclisi
Üyesi

Halk Partisi
Mutemedi

Belediye
Başkanı

Türk Ocağı
Başkanı

ĠĢl
eyiĢ: Ġl
Ġdare Heyeti Eliyle Eğitim Hizmeti
İl idare heyeti, il sınırları içinde okutabildiği kadar çok sayıda vatandaşı okutabilmek
için, il özel bütçesine Millet Mektepleri için ödenek konulmasını, yer, malzeme ve öğretim
aracı hazırlanmasını, çeşitli bilgilendirme ve özendirme faaliyetleri ile vatandaşların bu
mekteplere devamını, bu mekteplerde okutulacak kitapların ve halk için yapılan yayınların
zamanında getirtilip halka dağıtılmasını sağlayacaktı. Şehir, kasaba ve köylerde uygun
binalarda halk okuma odaları açıp, bu binaların fiziksel şartlarını uygun hale getirmek ve
genelin yararlanması için tedbirler alacaktı. (Halk okuma odalarının oluşturulması ve idare
şekli, bu konuda yol göstermek için hazırlanan yönerge hükümlerine uygun olacaktı). Halk
eğitimi için Milli Eğitim örgütleriyle çalışmayı kabul etmiş olan Halk Partisi ve Türk Ocağı
gibi kuruluşların ne şekilde yardım edeceğine dair rapor hazırlayacaktı, bu kuruluşlar ve aynı
amaç için çalışan diğer örgütlerden gönüllüler bulacaktı. Mali durum uygun olduğu takdirde
yalnızca uygun yerlerde köy yatı dershanesi oluşturacak, il merkezinde açılanı bizzat
yönetecek, ilçe merkezlerinde açılanları ise ilçe idare heyetlerine yönettirecekti (madde 16).
İl Millet Mektebi yönetim heyeti başkanı olan valiler, il içinde çeşitli türden ne kadar
millet mektebi dershanesi açıldığı, kaç öğretmenin eğitimle görevlendirildiği, kaç vatandaşın
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devama başladığı, bunların cinsiyetleri, kurslara devamları gibi bilgileri içeren birinci
raporlarını, her yıl 15 Aralık tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na göndereceklerdi.
Ayrıca, birinci raporlarında bildirdikleri durumda meydana gelen değişiklikleri, millet
mekteplerini tamamlayan vatandaşların sayısını, cinsiyetlerini ve değişik kurslara devamı gibi
bilgileri ve halkı okutma faaliyeti hakkındaki genel fikir ve dileklerini içeren ikinci raporlarını
da 15 Mart tarihine kadar 14 kopya olarak mahallelerinde postaya vermekle yükümlüydüler
(madde 17).
Millet Mektepleri idare heyeti genel sekreteri sıfatıyla, milli eğitim müdürleri, valinin
onayı ile il idare heyetine ait görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştıracak karar yazıları
düzenlemek, alınması gereken tedbirleri gösteren bir çalışma programını hazırlayıp valiye
vermek ve öğrenimlerini tamamlayarak sınavda başarılı olan vatandaşlara belge vermekle
yükümlüydü (madde 18).
Millet mektebi örgütünün ilçe idare heyeti, kaymakamın başkanlığında ilçe milli
eğitim memuru (meclisin genel sekreterliğini yapar), belediye başkanı, Halk Partisi mutemedi,
varsa Türk Ocağı başkanından, nahiye heyetleri ise nahiye müdürüyle, okulun başöğretmeni
veya öğretmeninden ve varsa belediye başkanıyla, Halk Partisi nahiye mutemedinden
oluşuyordu. Köy ve mahallelerde ihtiyar heyetleriyle, köy ve mahalle muhtarları, köy
öğretmeni Millet Mektepleri örgütünün ilk faaliyet temelini oluşturuyorlardı. İl idare
heyetinin sorumluluklarıyla aynı sorumluluklarla sahiptiler (madde 18-21).
Ücretler
Cumhuriyet hükümeti, eğitim ve kültür reformlarının ağırlıklı olduğu bir politikaya
sahipti. Bu nedenle insan eğitmek ve yetiştirmek bu politikanın temeliydi. Eğitim içinse
paranın gerekli ve önemli olduğunu biliyordu. Hükümet mümkün olduğu kadar çok sayıda
vatandaşını okur-yazar yapabilmek için kıt kaynaklara rağmen bütçenin önemli bir kısmını
eğitim için ayırmıştır14. Bütçenin yetersiz olduğu durumlarda, ek ödenek vermekten
çekinmemiştir. İllerin özel bütçelerinden eğitim kısmına ayrılan paydan, Millet Mektepleri’ne
özel ödenek ayrılmasını teşvik etmiştir (yönetmeliğin 16-A maddesi).
Millet Mektepleri’nde 4 aylık hizmetlerinin karşılığı olarak, her öğretmene en az 50,
ikiden fazla millet mektebi bulunan başöğretmenlere ve ilçe milli eğitim memurlarına
görevlerine karşılık 50, ilköğretim müfettişlerine 60, milli eğitim müdürlerine de 90 Lira
verilmiştir. Ayrıca bu mekteplerin Milli Eğitim müdürleri ve ilköğretim müfettişleri
tarafından denetlenmesi için her yıl, il milli eğitim bütçesinin özel kısmına yeter miktarda
harcırah konulmuştur (madde 22-23).
Millet Mektepleri Dershanelerinin ÇeĢitleri ve Öğretim Zamanları
Millet Mektepleri örgütünde öğretim zamanlarının planlanması mahalli idare
heyetlerine bırakılmıştır. Amaç, mahalli duruma göre planlama yapmak ve mümkün olan en
fazla sayıda vatandaşın mekteplere devamını sağlayarak, okur-yazar sayısını artırmaktır.
Ayrıca vatandaşların haftanın 6 günü 1 saatlerini bu işe ayırmaları sağlanarak, okuma-yazma
konusundan uzaklaşmamaları sağlanmıştır. (madde 24-27).
14

…Son kırk yıl içinde belki Sovyetler Birliği dışında, eğitimciler dünyanın hiçbir yerinde bir ulusa rehberlik
etme olanağına Atatürk Türkiye’sinde olduğu kadar kavuşamamışlardır. O dönemi incelemiş bir Amerikalı yazar
şöyle diyor: “Osmanlı döneminden miras kalan Düyun-u Umumiye borçları, Milli Savunma ve Bayındırlık
ödenekleri dışında, ulusal bütçede en büyük yeri Milli Eğitim bütçesi almıştır.” D.E. Webster, The Turkey of
Atatürk, Philadelphia, 1939, s.217., Kirby F., Türkiye’ de Köy Enstitüleri, s.51.
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Derslere BaĢlangıç ve Sınavlar
Cumhuriyet hükümeti, tüm vatandaşlarının Millet Mektepleri’nden haberdar olmasını
ve mekteplere devamını istiyordu. Bunun için öğretime başlanacak yerlerde, idare heyetlerini
Millet Mektepleri’nin açılacağını tüm vatandaşlara duyurmakla, vatandaşların devamını
sağlamak için de okuma yazma öğrenmenin hayatını nasıl değiştireceğini anlatmakla yükümlü
kılmıştır. Ayrıca Millet Mektepleri dershanelerinin her birinin açılışının bayram havasında
geçmesini sağlayarak katılımı teşvik etmiştir (madde 28-31).
Seyyar Dershaneler ve Öğretmenler
Okuma-yazma seferberliğinin tüm yurda yayılması çok önemliydi. Bunun için
memleketin en ücra yerlerinde okulu olmayan köyler de düşünülmüş, seyyar (gezici)
dershaneler açılmıştır. Genç Cumhuriyetin buralara gönderecek yeterli sayıda öğretmeni
olmadığından, öğretmenlik niteliğine sahip aydınlar arasından da, milli eğitim müdürünün
başkanlığında bir ilköğretim müfettişi ile bir tam zamanlı öğretmen okulu mezunları arasından
milli eğitim müdürü tarafından seçilecek bir öğretmenden oluşan komisyon tarafından yapılan
sınavla seçilerek köylere gönderilmişlerdir. Köylerdeki eğitim masrafları köy tasarruf
sandıklarından karşılanmış, yetmediği yerde köylerin ihtiyar heyetleri köy halkını yardıma
çağırmıştır. Gezici öğretmenler eğitimle ilgili araçlarını yanlarında taşımışlardır. Bu
malzemeler için de, idare heyetinden 50 lirayı geçmeyecek ücret alacaklardı (madde 32-44).
Devlet KuruluĢlarının, Hapishanelerin, Özel ve Ticari KuruluĢlarınGörevleri
Maarif Teşkilatı’na Dair Kanun’un 6. Maddesi, ilkokul çağındaki çocukların meslek
okullarına gidemeyeceğini, ilkokul çağını geçmiş ve hiç eğitim görmemiş çocuklar ve
yetişkinleri kabul eden devlet kuruluşları ile yerel yönetimlerin, belediyelerin, tekel, banka,
demiryolu ve liman yönetimlerinin bu çocuklara ve yetişkinlere ilkokul eğitimini vermeye
mecbur olduklarını belirtir. Böylece memlekette her yaştan vatandaşın eğitim görmesi garanti
altına alınmış, ayrıca okuma-yazma seferberliğinin mahkumlara15 ve çalışmaya başlamış
ancak eğitimi olmayan vatandaşlara kadar ulaşması sağlanmış oluyordu. Kuruluş ve sermaye
sahipleri açacakları mekteplerin araç ve gerecini, öğretmenlerin ücretlerini, yolluklarını
vermekle yükümlüydüler. Okuma yazma öğretme görevini kendi elemanlarıyla yerine
getiremeyen kuruluşlar, ihtiyaç duydukları öğretmenleri, Milli Eğitim yönetimlerinden talep
edebileceklerdi. 6 aydan fazla mahkumiyeti bulunan vatandaşları okuma yazma öğretmeden
dışarı çıkaran hapishane müdürleri valiliklerce sorumlu tutulacaklardı (madde 45-47).
Yol Gösterme ve Özendirme ÇalıĢmaları
15

Şevket Süreyya Aydemir kendi yaşamını anlattığı “Suyu Arayan Adam” adlı eserinde hapishanelerdeki
durumdan şöyle söz eder: “…Birgün gelip bu zeybeklerin, bu efelerin, parmak kadar kurşun kalemlerinin ucunu
bir taraftan boyuna dudaklarında ıslatıp bir taraftan da beş kuruşluk defterlerine, kan ter içinde A’ lar B’ ler
döktürdüklerini görmek, bana çok zevk verdi. Efeler artık derse çalışıyorlardı. Cezaevinin hiç okuma-yazma
bilmeyen sakinlerinden bazılarına bir şeyler öğretmeye çalışması, evvela, avlunun duvar diplerinde rastgele bir iş
olarak başladı. Fakat sonra teşebbüs genişleyip, cezaevi müdürlüğü tamir ettirdiği bir yerin dershane haline
konulmasına izin verince, iş değişti. Mahkumlar okuma –yazma öğrenmeyi, önce çetin ve yıllarca süren bir iş
sanıyorlardı. Fakat ömründe köyüne mektup yazacak kadar değilse bile, neredeyse ona yakın bir şeyler öğrenip
ortaya çıkınca, okuyup yazma denilen işin korkunç tılsımı bozuldu…”
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Millet Mektepleri yönetim örgütü, il gazete ve süreli yayınları ile yayın yapmakla, köy
ve ihtiyar heyetlerini halkı aydınlatma ve özendirme konusunda görevlendirmekle, esnaf
örgütü ve daireleri temsilcileriyle görüşerek bunlar aracılığıyla örgüt üyelerinde mekteplere
istek ve özen oluşturmak, bir esnaf kuruluşuna üye vatandaşları bir araya toplayarak bunlara
konferansçılar göndermekle yükümlüydüler (madde 48).
Millet Mekteplerine Devam Edenlerin Sahip Oldukları Ġzinler ve Devam
Etmeyenlerin KarĢılaĢtıkları Yasaklar
1931 Mayıs’ından itibaren Millet Mektepleri’nden belge getirmeyenler, devlet
kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, belediyelerde, tekel yönetimlerinde, banka, demiryolu ve
liman yönetimlerinde, devamlı olarak en az yirmi memur, işçi veya çiftçi çalıştıran
şirketlerde, fabrikalarda ve çiftliklerde görev alamayacaklardı. Ancak sağlık durumu
mekteplere devam etmeye uygun olamayanlar, durumdan muaf tutulmuşlardır. Sağlıkla engeli
ortadan kalktıktan sonra mekteplere devam etmeyenler hakkında gücünün derecesine uygun
olarak para cezası verilmesi karara bağlanmıştır (madde 49-50).
Ayrı Maddeler
Millet Mektepleri’ne yoğun talep vardı. Mevcut derslikler ve öğretmenler bazen yeterli
olamıyordu. Bu durumda şehrin Türk Ocağı, kendi elemanlarından öğretmenlik özelliği
olanları çalıştırabilecek ve dershane açabilecekti.
Her ilde millet mekteplerinin oluşturulması ve yönetimi derece derece, ildeki mülki
kısım ve zincire uygun olarak oluştuğu, il yönetim örgütü tarafından eğitim verildiği için
mülkiye müfettişleri yerel yönetim örgütlerinin görevlerini yerine getirip getirmediğini
araştırmaya ve denetlemeye yetkiliydiler.
Millet Mektepleri örgütünün başkanları olan B. M. M. Başkanı, Başbakan, bakanlar,
genelkurmay başkanı, Halk Partisi genel sekreteri (13 kişi), her sene Nisan ayı içersinde
başbakanın davetiyle toplanarak, valilerden gelen raporları inceleyip, her valinin çalışma ve
başarısının derecesi hakkındaki düşüncesini belirleyip, gerekli olan kararları kabul
edeceklerdi. Başkanlar altkurulunun raportörü Milli Eğitim Bakanıydı.
Yeni yönerge ile 11.11.1929 tarih ve 7284 numaralı millet mektepleri yönergesi
hükümsüz olacaktı. Bu talimatname hükümlerinin yerine getirilmesinden Bakanlar Kurulu
sorumlu olacaktı.
MĠLLET MEKTEPLERĠ ÖRGÜTÜ’NDE
GÖREVLERĠ

MĠLLĠ EĞĠTĠM MEMURLARININ

Maarif Eminleri: Mustafa Necati Bey’in hazırladığı ve 1926 yılında kesinleşen yasa
ile ülke eğitim anlamında 13 bölgeye ayrılmış ve her bölgeye bir maarif emini tayin
edilmiştir. Maarif eminlerine büyük yetkiler verilmiş ve maarif müdürleri de maarif
eminlerinin emrinde çalışmıştır. Böylelikle illerdeki eğitim işleri valilerin kontrolünden
çıkarılarak, bakanlığın denetimine verilmiş oluyordu16.
Millet Mektepleri örgütünde maarif eminleri, kendi bölgelerindeki gösterilen yön
doğrultusunda, mekteplerin öğretim faaliyetlerini takip ve gözetlemekle, halkı okutma
16

Şentürk A., “Mustafa Necati Bey’in Bir Eğitim Projesi: Maarif Eminliği”, BELGİ,Sayı:6 (Yaz 20137II),

S:743-754.
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faaliyetlerine yönelik sürekli yapılan denetlemeleri sonucundaki izlenimlerini, düşüncelerini
raporlarla Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüydüler.
Maarif Müdürleri: Maarif müdürleri, bulundukları ildeki il idare heyetinin genel
sekreteri olarak görev yapıyorlardı. İl idare heyetlerinin, yönergede yazılı görevlerini yerine
getirmesini kolaylaştıracak biçimde, görüşme gündemlerini düzenlemek ve alınması gereken
tedbirleri gösteren çalışma programı hazırlayarak valiye vermekle yükümlüydüler.
Yönergenin kurula görev olarak verdiği konular hakkında tekliflerde bulunmak da görevleri
arasındaydı.
Maarif Müdürleri ayrıca, öğretmenlerin devamlarını sağlıyorlar, önemli bir mazerete
sahip öğretmenlerin yerine başka bir öğretmen görevlendiriyorlardı. İl içinde açılacak Millet
Mektebi dershanelerinin hangilerinin A ve hangilerinin B olacağını, ilçe milli eğitim
memurlarından ve ilköğretim müfettişlerinden alacağı bilgiye dayanarak il millet mektepleri
idare kuruluyla ortak olarak belirliyorlardı. Öğretimin gösterilen yön, eğitim programı ve
yöntemler içersinde devamını sağlıyorlar, öğretim programını kesintiye uğratacak eksikleri,
idare kurulu ile birlikte ortak olarak gideriyorlardı. Denetleme sonuçlarına göre müfettiş,
başöğretmen ve öğretmenlere yol gösterip, gereken emirleri vermek, öğrenimlerini bitirenlerin
zamanında sınavlarının yapılmasını sağlamak ve diplomalarını vermek de başlıca görevleri
arasındaydı. Bunun yanı sıra, eminliğe biri 10 Kasım’ a kadar, diğeri de öğretimin sona
ermesini izleyen 15 Mart’a kadar, millet mekteplerinde devam eden faaliyet hakkında sayısal
bilgileri içeren iki rapor göndermekle de yükümlüydü.
Ġlköğretim MüfettiĢleri: Açılış ve devam faaliyetlerinden sorumluydular. İlköğretim
müfettişleri ayrıca, öğretmenlerin devamını sağlayıp, bunları kontrol ediyor, öğretimin
gösterilen yol ve yöntemlere göre yapılmasının sağlıyor, devamsızlıklar hakkında ilçe idare
kurulunun bilgi veriyordu. Kalabalık olan dershanelerdeki öğrencilerin, sayısı az olan diğer
dershanelere gönderip yerleştiriyorlardı. Ayda bir verilmesi gereken genel ve sayısal bilgilerin
ilçe milli eğitim memuruyla birlikte bir araya getirip, düzenleyip, milli eğitim müdürlüğüne
sunulmasından da birinci derecede sorumluydular.
Ġlçe Maarif Memurları: Kendi ilçelerinde yönergenin maarif müdürlerine verdiği
görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için milli eğitim müdürünün yardımcısı olacaklardı.
İlçe maarif memuru da her ay sonunda mekteplerde süren faaliyet hakkında sayısal bilgileri de
içeren bir rapor göndermekle yükümlüydü.
BaĢöğretmenler: Okulunda millet mektebi dershanesi açılan her ilköğretim
başöğretmeni, bu dershanelerin öğretmeni ve öğrencilerinin düzenli şekilde devamını ve
programların en iyi şekilde uygulanmasını sağlamakla yükümlüydüler. Müdür veya
başöğretmen, öğretmenlerde veya öğrencilerde meydana gelen devamsızlıkları en hızlı şekilde
ilköğretim müfettişine ve ilçe milli eğitim memuruna bildireceklerdi. Bir ilkokulda millet
mektebi açma koşulu meydana geldiği takdirde bu dershaneleri – öğrenci uyumunu sağlamak
amacıyla- yaşları 16 ile 30 arasında bulunanlar veya bu sınırı geçenler, Arap harfleriyle
okuyup yazmayı bilenler veya bilmeyenler, kadınlar ve erkekler olmak üzere belirlemek ve
ayırmak işini yapacaktı.
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Öğretmenler: Her öğretmen bulunduğu mahallede yasal mazeretler oluşmadığı
takdirde 15-40 öğrenciden oluşan millet mektebi dershanesinin öğretimini üstlenmekle
yükümlüydü. Bu görevini yerine getirirken öğrencinin devamından, araç ve gerecin
eksikliğinden bir sıkıntıya uğrarsa hemen başöğretmeni, eğer kendisi tek olarak bir okulda
çalışıyorsa bölgesindeki müfettişini ve ilçe maarif memurunu durumdan haberdar ederek
devamı sağlamaya ve noksanları gidermeye mecburdu. Her öğretmen dershanesine devam
eden öğrencinin ismini, işini ve nerede oturduğunu belirten bir kayıt defteri tutacaktı. Bu
defter aynı zamanda yoklama defteri görevini de görecek, buna öğrencinin devam sayısıyla
sınav sonucu da yazılacaktı. Öğretmenler dershane eşyasına zarar veren, kötü huyları veya
sağlık durumu nedeniyle diğer öğrencilerin sağlık ve huzuru için tehlikeli olabilecek
öğrencilerin kayıtlarını silebileceklerdi. İhtiyaç duyulduğu takdirde ilçe maarif eminlerinin
emir veya onayına bağlı olarak, herhangi bir yerde mevcut orta dereceli okulların
binalarından, dershanelerinden millet mektebi dershaneleri açmak için yararlanabileceği gibi,
bu kurumun öğretmenlerine de asli görev zamanları dışında buranın millet mektebi
dershanelerinde müfettişlik ve öğretmenlik görevleri verilebilecekti.
Millet Mektebi Dershanelerinde Okutulacak Derslerin Programı ve Öğretim
Yöntemi: Millet Mektepleri A dershanelerinin öğretmenleri, bu dershanelere devam eden
vatandaşlara Milli Eğitim Bakanlığı Milli Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenen ve
gösterilen yönteme göre alfabe, okuma, imla ve yazı öğretecek, hesabın gereğini ve faydasını
anlatarak, sayı sayma ve rakamla yazma, toplama ve çıkarma işlemlerini göstereceklerdi.
Millet mektebi A dershanelerinin haftada altı saatlik öğretimlerinin ikisi hesaba ayrılacaktı.
Millet Mektepleri B dershanelerinde ise haftalık 6 saatlik ders dağılımı Tablo 3’te
gösterildiği gibi idi:
Tablo 3: Millet Mektepleri B Dershaneleri Ders Dağılımı.
Okuma ve kompozisyon

2 saat

Hesap ve ölçüler

2 saat

Sağlık bilgisi

1 saat

Yurt bilgisi

1 saat

Okuma ve kompozisyon dersinde, vatandaşların kolay ve düzgünce okuması, okuma
zevkini kazanması, fikirlerini düzgün ve anlaşılır biçimde ifade edebilmesi amaçlanmıştı.
Okuma derslerinde eldeki kitaplardan, güzel halk şiirlerinden, yeni şiirlerden ve 15 günde bir
gazete ve dergilerdeki faydalı makale ve paragraflardan yararlanılması, bu yazıların adli ve
zararlı konuları içermemesi önerilmiştir. Yeri geldikçe öğrencilere imla ve gramer
kurallarından bahsedilmesi, sık rastlanan hataların düzeltilmesi, mektup, dilekçe, telgraf
yazma gibi hayatta daima ihtiyaç duyabilecekleri yazıların öğretilmesi istenmiştir.
Hesap ve ölçüler dersinde, öğrencilerin günlük hayatta daima rastlanılan ve her zaman
zihinden halledilemeyen basit hesaplamaları, genel kuralları öğrenerek doğru ve çabuk olarak
hesaplayabilmeleri amaçlanmıştır. Zihin hesaplarında kullanılan kişisel yöntemleri
kurallaştırarak her yere uygulanabilir hale getirmek de bir diğer hedefti. Bu amaçlara
ulaşabilmek için öğrencinin alışık olduğu zihin hesap yönteminin daima hareket noktası
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olmalısı önerilmiştir. Dört işlemin yanı sıra okka-dirhem, kilogram, metre, santimetre ve
kilometre, arşın, lira, kuruş, para, kuruş, santim gibi ölçülerle, kare ve dikdörtgen yüzeyler
hakkında bilgi verilecekti.
Sağlık bilgisi dersinde, beden, organlar ve görevleri hakkında esaslı bilgiler vermek,
kişi ve toplum sağlığını koruyacak alışkanlıklar hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Bunun
yanı sıra bulaşıcı hastalıklar, sağlıklı giyinme, zehirlenmeler gibi konulara da yer verilmesi,
bu konular anlatılırken çeşitli diyagram ve resimlerden faydalanılması önerilmiştir.
Yurt bilgisi dersinde, vatan, millet, vatandaşlık hak ve görevleri hakkında bir
vatandaşın bilmesi gereken asgari bilgiyi vermek amaçlanmıştır. Yurt bilgisinde özellikle
milli tarih ve coğrafya konusuna önem verilmiştir.
Cumhuriyet Türkiye’si bir enkazın üzerine kurulmuştu ve her alanda gelişmeye
ihtiyacı vardı. Asırlarca geri kalmasına neden olan şartlardan kurtulup, karakterine uygun
ilerlemeyi sağlamak için eğitim şarttı. Bunun için her yaştan Türk vatandaşının okuma yazma
öğrenmesi ve yaşantısını sürdüreceği çok temel bilgilere sahip olması gerekiyordu. Millet
mekteplerinde öğretilen derslerin içeriğinde amacın tamamen buna yöneliktir.
DEĞERLENDĠRME
Eski Türk harfleriyle okuyup yazma adeta bir ayrıcalık durumu idi. Bu harflerle
okuyup yazmayı öğrenmek için yıllarca emek ve zaman harcamak gerekiyordu. Yeni
Cumhuriyetin ise gelişmek için kaybedeceği o kadar zamanı ve maddi imkânı yoktu. Millet
Mektepleri, Gazi Mustafa Kemal’in başöğretmenliği ve genel başkanlığında, kadın ve erkek
tüm vatandaşların desteği ile yürütülmüş, eşine az rastlanır bir seferberlik modelidir. Yeni
Türk harflerinin kolaylığından faydalanarak okuma yazma bilen Türk vatandaşının sayısını
artırmanın yanı sıra, hayatını devam ettirmesini sağlayacak önemli bilgileri kazanmasını
sağlamayı da amaçlamıştır. Sadece halka okuma yazma öğretip, cehaletten kurtarsa bile
büyük bir kazanç gözüyle bakılmıştır (Cumhuriyet, 5 Kanunisani 1929). İlk açıldığında
mektepler büyük ilgi görmüştü. İlk olarak 1208 mektep açılmış ve 45000 kişi eğitime
başlamıştı (Cumhuriyet, 2 Kanunisani 1929)17. İstanbul’da halk adeta Millet Mektepleri’ne
hücum etmiş, sınıflar yeterli gelmediğinden 50 kişilik sınıflara 100 kişi alındığı olmuştu.
Hatta yer kalmadığı için de pek çok insan bir sonraki devreye kalmıştı (Akşam Gazetesi, 3
Kanunisani 1929). Bazı gazeteler, Millet Mektepleri’ne devam edenlere yardımcı olmak
amacıyla sayfalarında okuma sütunları yeri ayırmıştır (Akşam Gazetesi, 3 Kanunisani 1929).
23 Ocak 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Millet Mektepleri’nde öğrenim görmekte olan
kişi sayısının yarım milyona ulaştığı haber verilmişti. Yine de birçok insan açıkta kalmış,
bunun üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokulların dışında başka okulları da Millet Mektebi
olarak kullanma kararı almıştı (Yüceer, 2002). İstanbul’da halkın okuyup yazması için
evvelce 35.000 lira harcanmış, mekteplerin yapılandırılması ve öğretmen ücretleri için de
223000 lira tahsis edilmişti (Cumhuriyet, 8 Şubat 1929). Şehir yönetimi ise millet
mekteplerinin masraflarında kullanılmak üzere valiliğe 10000 lira göndermişti. Ayrıca Yeni
Türk Harflerinin gerektirdiği masraf olarak da MEB bütçesine 64.000 Lira (TBMM
tutanakları 7 Şubat 1929), daha sonra da 120.000 Liralık (TBMM tutanakları 26 Aralık 1929)
olağanüstü ek ödenek konmuştur.
17

İstanbul’ da Bakırköy, Çatalca ve Silivri hariç 1007 mektep açılmış ve bu mekteplere 58.075 öğrenci
kaydedilmiştir (Akşam 3 Kanunisani 1929).
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İlk iki yıl Millet Mektepleri’ne büyük ilgi gösterilmiştir. Mesela İçişleri Bakanının
Başbakana yazdığı bir yazıda, Aksaray ve Isparta illerinin okuyup yazmaya çok istekli
olduğu, mahalle halk dershanelerinden belge alanlara, mahalle halkının büyük bir ziyafet
verdiği, hatta Karaağaç köylerinin birinde daha önce hiç okuma yazma bilmeyen bir çobanın,
yeni Türk harflerini iyi okuma yazma belgesi alması üzerine, kendi köyündeki bir dershaneye
öğretmen tayin edildiği anlatılır18.
İlk iki yılda Millet Mekteplerine gösterilen ilgi, 1930’dan sonra iyice azalmıştır.
Tablo 4 ve 5, Millet Mekteplerine devam eden ve mezun olan vatandaşların sayılarını yıllara
göre göstermektedir.
Tablo 4: Yıllara Göre Millet Mektepleri’ne Devam Eden Öğrenci Sayısı.
1928-1929

1930-1931

1932-1933

Sınıf

20.489

9.602

5.107

Erkek Öğrenci

626.304

250.121

121.482

Kız Öğrenci

419.196

102.781

36.154

Toplam

1.045.500

352.902

157.636

Öğretmen

16.922

8.940

4.082

Tablo 5: Millet Mektepleri’nden Mezun Olan Öğrenci Sayısı.
1928-1929

1930-1931

1932-1933

Erkek

397.476

144.446

75.793

Kadın

199.534

43.865

15.142

Toplam

597.010

188.311

90.935

1927 de %8.16 olan okuryazarlık oranı, yorulmaz gayretlerle %21’lere çıkarılmıştır19.
Millet Mektepleri okuma yazma bilenlerin sayısını arttırsa da, halkın dörtte üçü hala okuma
yazma bilmediğinden mesele hallolmuş sayılmıyordu. Zaten gerek okul, gerekse öğrenci
sayısı 1928’den beri %35 azalmıştır20.
Bütün bir yurdun katılımıyla gerçekleşen okuma yazma seferberliği, Türk Milleti’nde
okuma yazma isteği sönmediği halde, bu dershaneleri yöneten il özel idarelerinin gevşemesi
18

BCA, 29 Aralık 1929, 30..10.0.0/64.431..43./7244.
Tablo 4-5 için Kaynak: Maarif Vekilliği, Amerikan Heyeti Raporundan: Maarif İşleri, 1939, İstanbul Devlet
Basımevi.
20
Dewey, J., Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, 1939, s.25.
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sonucunda zaten az olan bütçelerini korumak ve öğretmenlere verilen ücretlerden tasarruf
etmek için, Millet Mekteplerini ve dershaneleri yavaş yavaş kapama yoluna gitmiştir21.
Millet mektepleri beklenen kültür atılımını gerçekleştirememiş ancak, Latin harfleriyle
okuyup yazmayı toplumun her kesimine ulaştırması bakımından etkili olmuştur. Okuma
yazma öğrenerek cahillikten kurtulan halkın yeni bir yaşam tarzına ayak uydurması
beklenilmiş, ancak 1935’lerde nüfusunun %80’ini oluşturan köylü kitlesini yeni rejime
kazandırma ve modernleştirme anlamında etkili olamamıştır. Yurt dışından getirilen eğitim
uzmanları, savaştan yeni çıkmış, temel eğitimi sıfırdan kurmaya çalışan hükümetin sorunlarını
kavramaktan, Türkiye gerçeklerini ve devrimleri anlamaktan uzak oldukları için, halkın
bütün ihtiyaçları araştırıldıktan sonra bir eğitim program yapılması gerektiği anlaşılmıştır.
1935 yılında 6 ve daha yukarı yaştaki 12.862.754’lük nüfusun 2.475.649 kişisi okuma
yazma biliyordu. Bu sayı erkek ve kadınlarda oran olarak çok fark ediyordu. 6.213.276 kişilik
erkek nüfusun 1.823.309’u okuma yazma bilirken, 6.649.478 kişilik kadın nüfusun sadece
405.886’si okuma yazma biliyordu22. Bu durum kadın nüfus için durumun daha ciddi
olduğunu gösteriyordu. Hükümet, ilköğretimi temelden yeniden kurmak görevi ile karşı
karşıya kalmıştır.
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MORALITY AND MEMORY IN ADOR AND LOLITA
BY VLADIMIR NABOKOV
Bülent Cercis TANRITANIR1
Abstract
Vladimir Nabokov has used some techniques in composing Lolita and Ada that are close together. Mortality is a
theme that connects them, Nabokov examines unmoral love through the main characters in both novels:
Humbert's unmoral love to Lolita in Lolita and Van's unmoral love to his sister Ada in Ador. Past memories is
another mutual theme between the protagonist male characters. In Lolita Humbert‟s romantic life is in a mess
because he follows his memories that he shared with his first love Annabel; after her death he is not able to
continue his life with another woman; he does not have the ability to live as a normal man. In Ada Van's
romantic life is miserable after finding out that he is Ada's brother; when they fall apart he continues his life with
Ada's memories in his mind.
Keywords: Distance, Morality, Memory, Love, Family, Grief, Feelings.
Öz
Vladimir Nabokov, birbirine yakın olan Lolita ve Ada'yı oluşturmak için bazı teknikler kullanmıştır. Fanilik
onları birbirine bağlayan bir temadır; Nabokov, her iki romanda da ana karakterler aracılığıyla ahlaki olmayan
aşkı inceler. Lolita'da Humbert'in Lolita'ya ve Van'ın Ador'daki kızkardeşi Ada'ya karşı hissettiği ahlaki olmayan
aşk. Geçmiş hatıralar erkek baş karakterler arasındaki ortak bir temadır. Lolita‟da Humbert'in romantik hayatı alt
üst olmuştur çünkü çünkü ilk sevgilisi Annabel ile paylaştığı anılarının peşine düşer; Ölümünden sonra başka bir
kadınla hayatına devam edemez; O normal bir insan olarak yaşayamaz artık. Ada‟da ise Van'ın romantik hayatı
Ada'nın kardeşi olduğunu öğrendikten sonra perişan olur; Ayrıldıktıntan sonar da zihnindeki Ada ile ilgili
hatılarar ile yaşamaya devam eder.
Anahtar Kelimeler: Uzaklık, Ahlak, Anı, Aşk, Aile, Acı, Duygular.

Introduction
Vladimir Nabokov is considered as one of the most important novelists in 20th century,
he was born on 23 April 1899 in St. Petersburg Russia from aristocratic and notable family;
his family had five children and Nabokov was the oldest one. Saint Petersburg and the
country estate Vyra near Siverskaya were where Nabokov spent his childhood and adult life
in them, he called his childhood as '' perfect and cosmoposition''. Nabokov was able to speak
Russian, English and French because his family were speaking those languages at their house.
When Nabokov started writing he was writing is Russian language but later started writing his
novels in English and he achieved a great popularity. Lolita is one of his masterpiece which
made him internationally famous despite the critic reviews on the novel; it was published in
1955 in Paris, Lolita was among the best 100 English novels which was written from 1923 to
2005 which was done by Time Magazine. Modern Library arranged a list of the best 100
English novels that were written in 20th century. Nabokov is famous for using playful words
and attractive style in his novels that attract readers‟ attention, Alexandra outlines that
“Nabokov prizes the individual mind, and whereas style is individual, words are not” (78).
1
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Lolita took number four in this list. In an interview with BBC Television Nabokov stated that
'' Lolita is one of my favorite and special novels that I wrote, at the same time it was hard to
write it because it was not close to my emotions and my personal life so it needed a special
talent of me to make it look real''. Lolita is a story of obsession and the transformative nature
of art; Pedophilia is inextricably part of the story, Lolita has aroused controversy since its
publication fifty years ago and there is no doubt that it will continue to fascinate the readers in
the future. Humbert Humbert is the protagonist male character who starts a forbidden sexual
relationship with his step daughter Dolores Haze Lolita; in front of people they are father and
daughter but when they are together they are lovers. Humbert narrates the whole story while
he is in jail. Some critics consider Lolita as a pornographic novel; there is no doubt that there
is not morality in Humbert's relationship with Lolita.
Ada or Ador is another novel by Vladimir Nabokov; it has been published in 1969, it
consists of five parts, each part is shorter than the one before it. Ada or Ador' story is a love
story between Van Veen and Ada, their love starts when Van is fourteen and Ada is twelve;
they think that they are cousins but in reality they are brother and sister, they have sexual
affair together. Their story contain interruptions and reunions after finding out their true
identities, but still they continue their unmoral love together. The story is been written by Van
the main character memories with Ada's participation. About composing Ada in an interview
with Times Nabokov stated „„composing Ada was a difficult task due to the length of the
novel ''. Some critics find this novel erotic and unmoral to human values. Ada and Lolita
share the same incest love; memory is another point that exist in the male protagonists minds.
This study handles a comparison on morality and memories in both novels; critics‟ points of
view on Lolita and Ada will be discussed.
Morality: Ada and Lolita
Morality is the human values and behaviors toward the actions and choices in their
lives; it is a decision between acting properly or improperly in society, culture, and religion.
According to Ernest Hemingway moral is '' about morals, I know only that what is moral is
what you feel good after and what is immoral is what you feel bad after (Hemingway, 1960:
13). Lolita is a story that is narrated by the male protagonist character Humbert Humbert, he
is a middle aged man who writes the novel's story from prison. Humbert introduces himself as
a sufferer of his attractions toward nymphets and Lolita is one of his nymphets. His love for
Lolita does not have any moral values since he is her step father; instead of taking care of her
he abuses her after her mother's death for his sexual desires, although in Lolita morality and
the human values are not available since it is a forbidden love between the characters but
some critics consider it as a moral novel since it shows the issues of child abuse, crime, social
taboo, and victimization; about Lolita Lance Olsen states '' it clearly struck a nerve in our
society by violating a number of its strongest taboos and even resulted in a short lived
banning of Lolita in England (Olsen, 1995: 30). Humbert takes control on Lolita after
Charlotte's death; he does not have any values for humanity with increasing his obsession on
Lolita; he wants Lolita just for himself without considering her age. Some researchers stand
against considering Lolita as erotic and unmoral novel '' Lolita is not erotic novel, nor does it
treat the issues of pedophilia or incest in an erotic matter. In fact, Lolita will utterly disappoint
those seeking the sexual between the covers‟‟ (Green, 2006: 7). Another point that makes
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Lolita free from morality is the case of child abuse due to Lolita's age. Humbert stills Lolita's
childhood by raping her and forcing her to live according to his wishes; however he knows
Lolita's hates him and she just stays with him because she does not has any place to go but
still he refuses to give up on her. in summing up his story he explains that he deserves to be
sentenced to thirty- five years in prison for raping Lolita and steeling her childhood; he
separates Lolita physically and emotionally from others in order to keep her just for himself.
Humbert knows the reality that he abused Lolita and spoiled her childhood life therefore, he
calls himself a monster that deserves punishment; critic Brian Boyd argues that'' Humbert
confesses frankly to unequivocally vile behavior, even castigates himself as a monster, yet
somehow almost inveigles us into acquiescing in his deeds'' (Boyd, 1991: 51). Lolita is
obliged to face the tragedy by herself; she has to deal with her complicated relationship and
her feelings alone, she is not able to talk about her thoughts and ideas with Humbert; Ellen
Pifer makes a point on this '' One of the most poignant effects of the novel is that despite the
relentless regularity with which Humbert thrusts himself, literally and figuratively, upon his
nymphet during their two- year combination, he and Lolita remain virtual strangers-distant,
mutually uncomprehending, and painfully isolated'' (Nabokov, 1958: 308). When Lolita runs
away with Clare Quilty, Humbert looks for her in all the places that they gone in the United
States without any result. Lolita sends a letter for him after several years telling him that she
is pregnant with another man's child and got married; when he sees her she is seventeen years
old but he realizes that he has feelings for Lolita however she grew up and became pregnant
.Critics believe that Humbert has morally transformed since he felt in love with Lolita;.
Kauffman argues that'' it is he who condemns himself to prison, not for killing Quilty but for
killing Lolita's childhood'' (Kauffman, 1952: 55).
Ada or Ador's story is incest siblings love, Ada is a forbidden love story with family
history. Moral values have been neglected due to the sexual relationship between the
protagonist characters. Ada and Van are from an aristocratic families. When Ada and Van fall
in love they think that they are cousins; the attraction between them grows; they start to have
sexual affairs, Van and Ada experience their first love together; '' the glossy limbed shattal
tree. In a shower of drupes and leaves, and Van inadvertently kisses Ada's inner thigh, setting
off his sexual obsession with her, wherein he is plagued not only by the necessity of
dissimulation‟‟ (Nabokov, 1970: 98). They discover the truth that they are brother and sister,
their father are cousins; they got married with two twin sisters; one of the twin sisters is
Marina, she got married with Dan and Aqua got married with Dimon. Marina has affair with
Dan; when Aqua loses her child in a miscarriage Marina gives her Van to raise him as her
child.
Ada and Van want to forget about their identity and physical infidelities like Marina
did, Ada states'' destroy and forget it‟‟ (14). Ada realizes that she is not able to erase the
memory and the truth about her and Van '' she was on bad terms with memory‟‟ (152). Ada is
not completely faithful to Van; she is in relationship with Percy de Prey and Philip Rack later
she gets marriage with a rich Russian man; she falls apart with Van for seventeen years, they
reunite in 1922. Ada shifts time and space. Van has obsession with his sister Ada, he wants to
create a world for both of them, a world that is different from the other world; Antiterra is his
own world ruled by his father Dimon. Lucette is another character; she is Ada's and Van's step
sister, she loves Van and committees suicide in 1901 because she is not able to get Van's
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attention; '' Ada brings together all that has mattered most to Nabokov: the countries and
languages and literatures he loves; first love and last love and family love; memory and time;
art and science; art and life; the riches of consciousness; the loss of their riches in death‟‟
(Alexandrov, 1995: 12). It can be seen that the immorality grows between the characters
including incest love, suicide and betrayal which makes the novel unmoral one.
In Lolita and Ada, Humbert and Van try to make a world for themselves to stay with
their lovers, Humbert and Van are trying to make an illusory place and turn it into reality, a
place that they can stay with their lovers without facing obstacles.
Memory: Ada and Lolita
In Vladimir Nabokov's Lolita and Ada, memory takes a strong part in the mind of the
male protagonists‟ characters, Nabokov reworks the conventions of memories; Humbert and
Van are the main narrators, they are connected with the direct act of self- characterization
within the novel's context. Humbert and Van are not able to go on after their first love
relationships. Nabokov describes memory as “memory's luminous disc as so many magic –
lantern projections‟‟ (Nabokov, 1970: 154). In Lolita Humbert looks for someone like his
first love, Annabel; Humbert's first love Annabel dies through a Typhus after three months of
their relationship, her death leaves an empty space in his soul, a kind of psychological
problem, Humbert states '' Annabel's death had a deep impact on me, she died in summer that
turned into a nightmare, I was sure that her death will not let me to have a normal romantic
life in my future '' ( Ray, 1995: 8). Annabel's death does not let Humbert to have a normal
romantic life; he continuously looks for someone like her, young and beautiful. Humbert stays
in depression for a long time; he has many affairs with young girls especially young girls
between 12 to 14 years old nymphets, because of losing Annabel he does not feel satisfied
with any women; he is not able to fulfill his sexual desires until his meeting with Lolita.
Humbert immediately falls in love with Lolita when he meets her because he feels that she is
the same as Annable, ''my love to Lolita was from the first time when I saw her and it was my
last love, it was a first sight love '' (Nabokov, 1958: 188). Humbert thinks that if there were
not Annabel there would be no Lolita. He feels that Lolita and Annabel are connected by fate,
they have almost the same glasses; he thinks like he got his first love back. Humbert
confesses'' I want to assert that finding Lolita was a fate that connected to the fatal
consequences of my past with Annabel by the sea '' (Ray, 1995: 26). Humbert wants to show
the readers that he is a victim of his past and his memories; his obsession makes him a child
abuser, rapist, and murder. When Lolita runs away from him he looks for her in all the places
that they have gone; Humbert is a character that always live in the past and follows his
memories, when he cannot find Lolita he spends his time with another character whose name
is Rita; he spends his times with Lolita's image and memories in front of his eyes.
In Ada, Van is obsessed with Ada's memories with him even they fall apart for so
many years, Suzann Olsson states “Van‟s memories concerns about the experiences that he
shared with Ada; he tries to find the same experience when she is a part from him'' (Nabokov,
1970: 238). When Van is not with Ada during their separation, Van looks for something to
recapture his memories with Ada; Van states'' How I used to seek, with what tenacious
anguish, traces and tokens of my unforgettable love in all the brothels of the world!'' (85). In
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Van's memory Ada remains as an emotional pivot, even when Ada is not with him but her
memory is with Van, most of Van's memory is related to Ardis the place that he met with
Ada, some critics argue that Ada lacks a development in the structure; Julia Bader explains
that'' instead of contributing to the fleshing out of character or subject, details are mostly form
unrelated blocks in the airy buildings of the novel which make the novel elements mosaic
discrete‟‟ (6). They are not together and fall apart between 1905 till 1922. Van is not able to
have a normal relationship with another woman, his mind is always with Ada. Van becomes a
famous psychologist and starts writing books including his memories. He starts to write '' a
Texture Of Time'' which is based on his memories he states'' at fifty years of age, one year
seems to pass faster because it is a smaller fraction of my increased stock of existence and
also because I am less often bored than I was in childhood between dull game and duller
book. But that quickening depends precisely upon one's not being attentive to Time‟‟ (423).
Ada Marries a rich Russian man Endrey Vinelander and Van takes up a Rattner chair of
philosophy at Kingston. When Van meets Ada and her husband; he makes a plan with Ada in
order to live her husband for Van; but Vinelander Ada's husband makes an accident so Ada
stays with him till he recover; his recovery takes 17 years and he dies by the end. Ada travels
to Switzerland and reunites with Van.
Van and Ada remember their past by stating '' Eighty years quickly passed – a matter
of changing a slide in a magic lantern‟‟ (458). Ada helps Van to recollect his memories and
write their story when Van is Ninety years old, they turn their passionate love, hopeless, and
narrative account into memory. Ada thinks that memory is not a factual record of reality
rather it is a key that makes human beings go on in their lives. Van expresses his feelings
throughout writing his memories; he looks for a stylistic approach in order to show his selfcharacterization, '' when Van is ninety years old; with passion he combines his personal
experiences with being aware of the formal contrivance of his stylizations'' (Olsson, 1993:
252). Throughout using structural design Nabokov shows how operations and materials of
memory are the basics of ongoing individual reality. Van and Ada committee suicide by the
end of their story.
Conclusion
The aim of this study was to show the mutual techniques and styles that have been
used by Vladimir Nabokov in composing Ada and Lolita; this paper is an examination of the
shared elements of plot, style and mutual points that connect both novels, distinct plots and
ideas have been explored including violence, sexuality, social taboos, and death but in this
study mortality and memory have been discussed which have been shared in Ada and Lolita.
Vladimir Nabokov was internationally famous for writing Lolita which is more advanced than
Ada, in Lolita Humbert's manipulated Lolita for his sexual desires without considering
human moral values; Humbert justifies himself from his crime with explaining that he is
victim of his past memories that he experienced with his first love Annabel. Humbert uses
Lolita as a surrogate for Annabel; according to Humbert Annabel and Lolita are connected by
fate; his obsession over Lolita and following his past memories make him a rapist, child
abuser, and a murder by the end of the novel. Humbert has compunction because of spoiling
Lolita's childhood which makes the reader to feel that he has morally transformed.
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In Ada through analyzing the novel, Van and Ada experience incest love together;
their love is followed by complexity after realizing their sibling identities. Ada shifts between
space and time, interruptions and reunions, and death of Ada and Van families. The novel
considers as unmoral and erotic novel due to the taboo love which is not allowed in any
religion. Van lives with his memories with Ada when they fall apart, he is in continuous
search for something to replace Ada but he is not able to go on therefore, he chooses to live
with Ada as husband and wife; with Ada's participation he turns their love, obstacles, and
passion into a written memory.
In conclusion, Nabokov has used some techniques and styles that connect Ada and
Lolita. Humbert and Van, the male protagonist characters have a complicated romantic life
since they failed in their first love relationship, their love makes them free from morality.
They live with their memory shared with their first love.
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NOSTALJİYE AÇILAN BİR KAPI: ALTINKÖY
Esin AYSEN*

Filiz Özlem ÇETİNKAYA**

Azize HASSAN***

Öz
Değişimin ve belirsizliğin yarattığı kaotik ortam, kişilerin bilgi ve becerilerini kaybetmelerine sebep olmaktadır.
Kişilere yaşam pratiği kazandıran ritüellerin, değerlerin ve teknolojilerin yok oluşu travmalara ve kimlik
kayıplarına yol açmaktadır. Böyle kopuşlar, kişilerde iyi bildikleri mekanlara, eşyalara ve anılara sarılma
ihtiyacını ve nostalji duygusunu harekete geçirmektedir. Bu çalışmada Altınköy Açık Hava Müzesi projesi ile
canlandırılmış ve toplu nostaljinin bir örneğini oluşturabilecek Altınköy, örnek olay incelemesi kapsamında ele
alınmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemine uygun açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme
formu kullanılmıştır. Bu kapsamda projenin yürütüldüğü Altındağ Belediyesi’nden Belediye Başkan Yardımcısı,
Altınköy Müze Müdürü ve projede yer alan/çalışan kimseler (Ziraat Mühendisi, Etkinlik Yürütücüsü ve Müze
Sorumlusu) ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Altınköy birçok turizm çeşidine cevap verecek
potansiyele sahiptir. Resmi bir açılış töreni yapılmaması nedeniyle tanıtım faaliyetlerine başlanılmamış ve bu
nedenle henüz turizm burada görünür hale gelmemiştir. Tanıtıma dönük çalışmalara başlanmamış olmasına
rağmen ağızdan ağıza duyurulma sonucunda 73.000’e yakın ziyaretçiyi ağırlamıştır. Eski zamanlara ilişkin köy
hayatının anımsatıldığı ve yer yer canlandırıldığı bu müze köyde, tarım ve hayvancılık faaliyetleri geleneksel
yöntemlerle sürdürülmekte, doğal ürünler yetiştirilmekte ve ziyaretçilerin bu ürünlerden satın almasına da olanak
verilmektedir.
Anahtar kelimeler: Nostalji, nostalji pazarlama, nostalji turizmi, açık hava köy müzesi, Altınköy.

THE DOOR OPENED TO NOSTALGIA: GOLDEN VILLAGE
Abstract
The chaotic situation raises due to transition and insecurity causes that individuals lose their knowledge and
abilities. Degeneration of rituals, values and technologies getting practise of life to people is the cause of traumas
and depersonalizations. Gaps like these trigger the sense of nostalgia and the necessity of finding consolation to
best-known places, goods and memories. In this study Altınköy which is implemented by the Project of Altınköy
Open Air Museum and an example of collective nostalgia is reviewed as a case study. A survey form with openended questions being appropriate to the method of semi structured interview is used in the study. In this context
researchers interviewed with the Deputy Mayor of Altınköy Municipality, the head of Museum and those
authorised of the Project such as the Agricultural Engineer, the Organizer of Entertainment and the person in
charge of the museum. As a result Altınköy has a favorable capacity for different kinds of tourism. The fact that
inauguration hasn’t been occurred yet, there hasn’t been much activity and tourism has still been in its infancy
there. Although activities of publicity haven’t been begun yet, Altınköy Open Air Museum was visited almost by
73.000 tourists. In this museum where is reminded of a village life, agriculture and livestock activities are
sustained with traditional methods, natural products are cultivated and allowed visitors to buy these products as
well.
Keywords: Nostalgia, marketing of nostalgia, nostalgia tourism, open air village museum, Altınköy
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Giriş
Bilişsel tepkilerle ilgili olarak daha önce yapılan çalışmalar, insanların çocukluk ve yetişkinlik
dönemlerinde yaşanan olayları yüksek oranda hatırladıklarını desteklemektedir. Aynı şekilde
tüketicilerin duygusal tepkileri üzerine yapılan araştırmalar, etkilerin kıyaslamalı bir biçimde
nostalji ile bağlantılı olduğunu göstermektedir (Holbrook ve Schindler, 1996: 27). Eskiyi
yansıtan her türlü ürünün değer kazandığı pazarlama dünyasında; eski kavramı, ekonomik bir
olgu olmanın yanı sıra, aynı zamanda insanların geçmişle gelecek arasında kurmaya ihtiyaç
duydukları bir köprüyü de ifade etmektedir.
Günümüz koşturmacasında insanların kendilerini daha güvende hissedebileceği, geçmişe dair
izleri ararken bugünü de kovaladığı kısır bir döngü içerisinde, tüketiciler yeni arayışlar
içerisine girmişlerdir. Bu durum, bugünü yaşarken geçmişe özlem duyan postmodern
tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yeni anlayışları ortaya çıkarmıştır. Bunlardan
birisi de nostaljidir. Bu çalışmada, nostalji kavramı, nostalji ile turizm ilişkisi kavramsal
açıdan ele alınmış ve Altınköy Açık Hava Müzesi örnek olay olarak incelenmiştir. Sonrasında
ise Altınköy Açık Hava Müzesi Projesi yürütücüleri ile projenin içeriği ve müzeye ilişkin
sorulardan oluşan bir görüşme gerçekleştirilerek bu görüşmeden elde edilen analiz ve katılımlı
gözlem sonuçlarına yer verilmiştir.
Nostalji; kişilerin geçmişlerinde yaşadıkları yerler, eşyalar ve ilişkide bulundukları kişiler ile
alakalı olarak biriktirdikleri duygusal tepkilerdir (Eser, 2007: 116). Nostalji, geçmişteki
yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem olarak da kendini göstermektedir. Bununla birlikte tüm
geçmiş deneyimler veya dönemler eşit bir şekilde nostaljik duygular uyandırmamaktadır. İlk
yetişkinlik veya ergenlik dönemlerine duyulan nostalji diğer dönemlerden daha güçlü olarak
ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, nostaljik duygularla meşgul olma eğilimi bireyin yaşam
sürecinde değişiklik gösterir. Nostalji duyarlılığının bireylerin orta yaşa geçince ve emeklilik
yılları sırasında doruk noktasına çıktığı varsayılmaktadır (Davis, 1979: 17).
Nostalji; psikoloji, antropoloji, tarih ve pazarlama dahil çeşitli alanlarda araştırmacıların
dikkatini çekmiştir. Pazarlamacılar nostaljiyi, objeler, resimler, kokular, müzikler veya
filmlerle geçmişe dönme arzusu olarak tanımlamışlardır (Belk, 1991: 116). Çok çeşitli
tüketim tecrübeleriyle bağlantılı olan nostalji hissi durumu konusunda araştırmacılar nostalji
ve “geçmişe olan özlem” ile tüketim ilişkisinde birçok sorulara yanıt aramaya çalışmışlardır
(Belk, 1991: 613; Havlena ve Holak, 1992: 323; Stern, 1992: 388).
Nostalji, ikna edici pazarlama taktiği ve yüksek bir etki alanına sahip olması nedeniyle iş
yayınlarında dikkat çekerek artan bir önem kazanmıştır. Son zamanlarda literatürde, tüketim
deneyimlerine ve nostaljiye artan bir ilgi olmuştur. Nostalji, özellikle ürün yönetimi içinde
reklam yoluyla duygusal tepki oluşturan temalar, müzik ve eğlence etkilerini katarak
pazarlamacıların dikkatini çekmiştir. Nostaljiyi oluşturabilmek için pazarlamacılar,
tüketicilerin fantezilerini, anılarını yakalamaya çalışmaktadırlar.
Nostalji, kişinin geçmişe dair hissettiklerine veya anımsadıklarına ilişkin bir durum
olabilirken, bazen de o dönemi yaşamasa bile o dönemi yaşayanlardan duydukları sebebiyle
oluşan bir durumu da ifade edebilmektedir. İşte bu yüzdendir ki nostalji deneyiminin bazı
türleri vardır. İnsanlarda açığa çıkarılabilecek üç farklı nostalji seviyesi olduğu
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savunulmaktadır. Bunlar: kişisel (gerçek) nostalji, canlandırılmış nostalji ve toplu nostaljidir
(Deci ve Ryan, 1991: 252).
Kişisel (Gerçek) nostalji kişinin, yalnızca ilgili olayı yaşamış olması halinde tecrübe
edilebilmektedir. Söz gelimi bir kişinin üniversite döneminde popüler olan bir şarkı, söz
konusu kişiyi dünyayı fethedebileceğini düşündüğü bir zamana geri götürebilir. Gerçekliği ve
önemiyle gerçek nostalji uyandırabilecek başka bir uyaran örneği de, bir bireyin üniversite
mezuniyetinden bir fotoğraf olabilmektedir (Belk, 1990: 672). Canlandırılmış nostalji, gerçek
olana ulaşmak mümkün olmadığında gerçekleşmektedir. Dolaylı olarak tecrübe edilmiş,
geçmişe yönelik duygusal veya tatlı-acı bir hasret ifade eden canlandırılmış nostalji, sevilen
bir kişinin hikayeleri ve yorumlarıyla da anımsanabilmektedir. Antikalar ve koleksiyon
parçaları, insanların bu canlandırılmış nostaljiyi ortaya çıkarmak için sahip oldukları ürünlere
verilebilecek iyi örneklerdir (Stern, 1992: 389). Toplu nostalji ise benzer bir etki grubunun
üyeleri ile birlikte kültürel kimlik oluşturarak doğrudan deneyim sağlamaktadır. Kültürel
nostalji olarak da anılan bu nostalji türünde bir neslin insanları o döneme ait objelere özlem
duyabilmektedir. 1968 kuşağının Elvis Presley’in parçalarına özlem duyması kültürel
nostaljiye örnek olarak verilebilir (Belk, 1990: 672). Aynı şekilde bir neslin insanlarının 1957
model Chevrolet arabalara veya belirli bir müziğe karşı toplu nostalji duyabileceği, fakat
başka nesillere mensup insanların kendi nostaljik yansımaları için kendi nesillerine özgü toplu
sembolleri olacağı ifade edilmektedir (Davis, 1979: 103).
Nostalji ve Turizm
Nostalji, kendi hayatlarındaki istikrarsızlık ve geçişlere rağmen bir kimlik duygusuna
tutunmaları için kişiler tarafından kullanılan bir taktiktir (Davis, 1979). Holak ve Havlena
(1998), nostaljik duyguların; film ve müzik gibi medya ürünleri olabildiği gibi tatlar ve
kokular dahil hem soyut hem de somut uyaranlar tarafından harekete geçirilebileceğini ortaya
çıkarmışlardır.
Nostalji, kültürel mirasın son zamanlardaki popülerliğinin ilk çıktısı olarak görülebilmektedir.
1980’li yıllarda İngiltere’de kültür kentlerine yönelik, kültürel yozlaşmanın bir sonucu olarak
turizm ve koruma faaliyetlerinde bir artış görülmüştür (Hewison, 1987). Kültürel miras
noktaları (sit alanları), nostalji güdümlü turizm için baş çekicilik unsurlarıdır. Bu gibi yerlerin
nostalji değeri, geçmişin yerinde canlandırılarak tanıtılmasıyla ilerleyen zamanlarda
yükselebilecektir (Rojek, 1995). Giderek artan eğitimli turist sınıfının talebini beslemek için
“gelişen kültür endüstrisinin bir tecellisi” olarak anma olayları, müzeler ve sit alanları gibi
hatıra ürünlerinde bir artış söz konusudur (Marschall, 2012).
Nostalji kökenli sit alanları; turistlerin, geçmiş ile bugünün karşılaştırması üzerine dalıp
düşünecekleri, bugün yitirilen değerlerin bir telafisi ya da özlem duyulan geçmişe bir kaçış
niteliğindeki lokasyonlar olarak görülebilmektedir. Sit alanlarının algılanan kalitesi (her
bireyin gerçeklik algısı, sit alanlarında kişinin şahsen tecrübe etmediği uzak geçmişe ait tasvir
edilen görseller dahil birçok faktörden etkilenebilmesine rağmen) ziyaretçilerin o yerin
gerçekliğine ilişkin algısından etkilenmektedir (Chhabra ve diğerleri, 2003). Böylelikle
nostalji, söz konusu geçmişi bireysel olarak yaşamayan kimseleri bir zaman yolculuğuna
çekmesi bakımından “koltuk nostalji” şekline bürünmektedir. Nostaljinin bu markası,
insanlara, daha öncesinde asla sahip olmadıkları birtakım şeylere özlem duymasını sağlayan
ticari nostaljiyle sıklıkla ilişkilendirilmektedir. Marschall (2012), bu türden turizm
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deneyimlerinin, çok etkili bir şekilde “protez anılara” ortam sağlayacak uyaranlar arasında
olduğunu iddia etmektedir. Hatta, film ve romanlardan aşina olunan yerlerin birebir
kurgulanmış versiyonları da nostaljinin, turizm çekiciliği olarak gelişmesi noktasında ilham
kaynağı olabilecektir. Bunun bir kanıtı olarak Yorkshire’da yer alan Provenance Inns
gösterilebilecektir. Burası iki Yorkshire’lı girişimci tarafından yerel yiyecek, içecek ve hatta
mimariye bir vurgu yapmak amaçlı kurulmuş ve “içinde yaşamak isteyeceğiniz köy otelleri”
gibi bir pazarlama sloganına sahip küçük hanlar zinciridir. Dahası burada ünlü film ve
romanlarda yer alan yerleri ziyaret için bir set noktası oluşturulmuş ve bu yerlerin insanların o
gerçekliği hissedebilecekleri tarzda kurgulanması amaçlanmıştır. Hedefler arasında Harry
Potter’ın King’s Cross İstasyonu’ndaki 9/3 Çeyrek platformu, Robin Hood’un Nottingham’ı
ve Hugh Grant’s ın Notting Hill’deki kapısını gerçeklik içinde kurgulamak yer almaktadır
(http://travelmole.com/news_feature.php?id=1124918, 18.12.2016).
Müzeleştirme, geçmişin sergilenecek bir obje olarak görüldüğü ve turistleri kültürel mirasa
çekme noktasında etkili olan özel bir stratejidir (Fitzgerald, 1996). Batılı toplumlardaki hızlı
sanayileşme ve modernleşme sonucunda, 19. yy.’ın ortalarında tarihi sit alanları, geçmişin
izlerini kaybetmemesi adına korunmaya ve restore edilmeye başlanmıştır. Bu koruma ve
yenileme çalışmaları, “onarılan-restore edilen nostalji” kapsamına girmektedir. Eğer ki bu
tarihi yapılar, herhangi bir müdahaleden geçmeden, özgün halleri ile sergilenirse bu durum da
“yansıtılan nostalji” kapsamında değerlendirilmektedir. Belli biçimlerin belli anlamları ifade
ettiği ikonografinin, turistik çekicilik merkezlerinde yer alması ya da kullanılıyor olması da
nostaljik turizme yardımcı bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
Nostaljik turistin amacı, geçmişin aurasına kendilerini kaptırarak, tarihin akışıyla bir bağlılık
hissi kazanabilecekleri ve kendi yer/zamanlarına dönüp gidebilecekleri başarılı bir tüketim
deneyimidir. Nostalji ve tüketim arasındaki ilişki, farklı kültürlerde değişik şekillerde kendini
gösterebilmektedir. Örneğin Japon turistlere, nostaljik yerel kimliklerini sahiplenmek adına
seyahat etmeleri (kültürel miras alanlarını ziyaret etmeleri) aşılanmaktadır (Graburn, 1983;
Siegenthaler, 1999). Amerika Birleşik Devletleri’nde ise “baby boomer” olarak adlandırılan
nesli temsil edenlerin 1990’ların ortalarına doğru, kendi nesillerinin gençlik zamanlarını
çağrıştıran (uyandıran) ürünlere karşı artan bir talep içerisinde oldukları görülmektedir.
İngiltere’de ise seyahat edenlerin %90’ı, tatillerinde yeni yerler keşfetmek yerine yaşamlarıyla
duygusal bağlar kurdukları şehir ya da ülkeleri yeniden ziyaret etmek istemektedir.
Expedia tarafından gerçekleştirilen ve 500 kişiyi kapsayan bir araştırmaya göre, insanların
nostaljik turizmi tercih etmelerindeki en önemli etken, “gençliği yeniden yaşama isteği”
olarak açığa çıkmıştır. Denilebilir ki nostaljinin doğası, yaş sürecinin doğal bir yan etkisi
olarak da dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılanların %27.7’si çocukluk anılarını
yaşadıkları destinasyonlara; %21,5’u ise gençlik yıllarında çalıştıkları ya da yaşadıkları
yerlere tatil amaçlı olarak tekrar gideceklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların yaklaşık
%6’sının nostaljik turizme katılma motivasyonları balayı; %4.4’ünün düğün ya da nişan günü
hatıralarını yeniden yaşamak olarak açığa çıkmıştır. İngiltere, nostalji yaşama noktasında
yeniden ziyaret edilmek istenen yerlerin başında gelmektedir. Bunun yanı sıra İtalya’daki
Floransa, Roma, Madrid ve Barcelona da en popüler nostalji destinasyonları arasındadır
(http://openairmuseum.pl/skansen/lublin, 18.12.2016). Söz konusu destinasyonlar, kişilerin
kendi kişisel anıları ya da yaşanmışlıklarına tanıklık etmeleri bakımından gerçek (kişisel)
nostaljinin açığa çıkmasını sağlayan örnekleri oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra nostaljinin
699

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

canlandırıldığı, Polonya’nın doğusunda yer alan Lublin, nostaljik ve tarihi bir kasabadır.
Lublin; Açık hava köy müzesi, orman, park, göl, kale, şapel, kule gibi çekicilikleriyle özgün,
eski bir kasaba deneyimi sunmakta, birçok yönetmen ve artistin de ilgisini çekmektedir. Bir
başka örnek, nostaljik turizmin köklerini saldığı, Tailand destinasyonudur. Nostaljik turizm,
Thai tarihi ve yaşam biçimini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistleri cesaretlendiren bir
eğilim olarak ortaya çıkmaktadır. Bu eğilim daha önce de bahsedildiği üzere bazı Avrupa
ülkelerinde çok daha önceden açığa çıkmıştır. Nostalji Thailand’ta giderek gelişmekte, yerli
halkı geçmişi ve tarihiyle olan bağlarını kuvvetlendirmek istemektedir. Buradaki çoğu tur
operatörü paketlerine nostalji temasını eklemek için çalışmalar sürdürmektedir. Pak Kret
şehri, kendini nostaljik bir destinasyon olarak tanıtmakta ve pazarlamaktadır. Belediye,
buradaki yüzen çarşı, tapınaklar ve üç farklı milletin (Thai, Mon, Çin) yaşam biçimi gibi
çekiciliklerin altını çizme bağlamında tur operatörleriyle çalışma içerisindedir.
Örneklerine değinilen destinasyonlarda nostalji duygusu yaratılmak amacıyla turizm
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Nostaljinin destinasyonlarda yaratılmaya çalışılması, emek,
para ve zaman açısından büyük bir çabayı ve maliyeti gerektirmektedir. Bu gibi projelerin
desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hususunda yerel halk ve gerek yerel
yöneticilerin gerekse de hükümetin ve diğer paydaşların teşvik ve desteklerinin olması
gerekmektedir. Yerel yöneticilerin fikir babalığı, teşvik ve desteğiyle hayat bulan Altınköy
Açık Hava Müzesi’nin nostaljik olarak ele alındığı bu çalışmanın amacı ve önemi aşağıda
verilmiştir.

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu araştırmada; anlamı, amacı, önemi ve işleyişi belirlenen ve formüle edilen bir Açık Hava
Müzesi projesi söz konusudur. Bu proje doğrultusunda oluşturulan Altınköy’ün, nostalji
turizmi kapsamında değerlendirilmesi ve buranın bir nostaljik destinasyon olarak zihinlerde
yer alması noktasında projenin içeriği irdelenmeye çalışılmaktadır. Altınköy’e nostaljik köy
kimliği kazandırma noktasında neler yapıldığı, bu araştırmanın temel sorusunu
oluşturmaktadır. Araştırma, Altınköy ile alakalı olarak yürütülen ve yürütülecek olan
akademik çalışmaların ilklerindendir. Bu anlamda bölgenin tanınması ve bölgeye ilişkin
farkındalık yaratılması bakımından önem arz etmektedir.
Araştırma Modeli
Altınköy’e nostaljik köy kimliği kazandırma noktasında yapılanlar, proje içeriği ve projenin
çıktısı şeklinde iki temel başlık oluşturularak araştırılmıştır. Söz konusu temel başlıklar ve
bunlara ait alt araştırma konuları, araştırma modelinde şu şekilde yer almaktadır:
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Proje çıktısı:
ALTINKÖY

Proje İçeriği
-Anlam ve önemi
-Amacı
-İşleyişi
-Yaşanan
sıkıntı/güçlükler
-Paydaşlar

-Turizm potansiyeli
ve tanıtma
faaliyetleri
-Ziyaretçiler
-Nostalji
-Doğal hayat

Nostaljik Köy Kimliği
Şekil 1: Araştırma Modeli
YÖNTEM
Örnek Olay (Durum Çalışması)
Bu çalışma bir örnek olay incelemesi diğer bir ifade ile durum çalışmasıdır. Keşifsel nitelikte
olup araştırmacıların kişisel gözlem ve yöre hakkındaki bilgi ve deneyimleri de veri analizine
eklendiği için kısmen tanımlayıcı bir araştırma özelliğindedir. Bu çalışmada örnek olarak
Altınköy seçilmiştir. Bu seçim, Türkiye’de nostalji turizmine örnek teşkil edebilecek tek açık
hava köy müzesi uygulamasının Altınköy olmasından kaynaklı olmaktadır. Türkiye’de ilk ve
tek müze köy uygulaması olması ve Altınköy deneyimlerine ilişkin net bulguların ortada
olmaması, bu araştırmanın, örnek olay incelemesi modelinde olmasını gerekli kılmıştır.
Araştırmada yerel yöneticilerin nostalji turizmi kapsamında Altınköy’de neler yaptıkları,
konuya nasıl baktıkları, bu konudaki bilgi ve deneyimleri araştırılmaktadır. Araştırma
kapsamında görüşülen kişilere aynı görüşme formu uygulanmıştır.
Örnek olay çalışmalarında kişiler, gruplar ya da belli bir durum tarafından oluşturulan ilişkili
bir sistem kendi özgün ortamında incelenmekte ve anlaşılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008:
190). Örnek olay bir kişi, grup ya da durumun derinlemesine anlaşılması, bakış açısı
kazanılması, süreçlerin incelenmesi ve anlamlarının keşfedilmesine çalışan bir nitel araştırma
şeklidir (Lodico ve diğerleri, 2010). Nitel araştırmalarda örnek olaylar, kişisel deneyimler,
gözlem (içebakış, iç-gözlem), görüşme, yazılı ve görsel dokümanlar, hayat hikâyeleri gibi pek
çok yöntemler kullanılmakta ve bunlardan bazılarının birlikte kullanılması istenmektedir
(Denzin ve Lincoln, 2005: 4). Bu çalışmada da araştırmacıların “örnek olay olarak incelenen
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alan (Altınköy)” ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin yanı sıra görüşme sürecindeki gözlemleri de
veri analizine dâhil edilmiştir.
Veri Toplama Aracı
Görüşmeler öncesinde görüşmecilerden randevu alınmış ve görüşme tarihleri belirlenmiştir.
Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı ile 15.12.2015 Salı günü saat 10.00’da görüşme
yapılmış ve toplam 90 dk. sürmüştür. Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü ve proje çalışanları
(Ziraat mühendisi, Etkinlik Yürütücüsü ve Müze Sorumlusu) ile 19.12.2015 Cumartesi günü
13.00’da görüşülmüş, bu görüşme ise 110 dakika sürmüştür. Görüşmeler sırasında elle tutulan
notların yanı sıra sesli-kayıt sistemi de kullanılmıştır. Görüşmeler, daha önceden belirlendiği
yer ve saat aralıklarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Nitel araştırmalar, araştırmacılara gözlem ve görüşme gibi katılımcılarla yakın temas
kurmalarını sağlayan veri toplama yöntemlerini kapsar (Lodico ve diğerleri, 2010: 143).
“Görüşme yoluyla; deneyimler, tutumlar, düşünceler, niyetler, yorumlar ve zihinsel algılar ve
tepkiler gibi gözlenemeyen hususlar anlaşılabilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 120). Gerson ve
Horowitz’e (2002) göre görüşme, insanların güdülerini, algılarını ve deneyimlerini
keşfetmede, ayrıca bu deneyim ve eylemleri açıklamada sistematik bir yöntem sunar. Bu
araştırmanın materyalini de;
- Altınköy Açık Hava Müzesi Projesi yürütücüsü olan yerel yönetici (Belediye Başkan
Yardımcısı) ile yapılan mülakat
- Altınköy’de faaliyet gösteren Açık Hava Müzesi yetkilileriyle yapılan derinlemesine
mülakatlardan elde edilen veriler,
- Saha çalışmasından elde edilen gözleme dayalı veriler oluşturmaktadır.
Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat yönteminden faydalanılmış açık uçlu
soruların yer aldığı bir görüşme formu hazırlanmıştır. Bu yöntem görüşmecinin sistematik
olarak veri toplaması ve konu dışına çıkarak bazı detaylara inmesini ve esnek sorular
sorabilmesini sağlamaktadır (Berg, 2001: 70).
Verilerin Analizi
Seidman’a göre (2006) görüşmeler 120 dakikadan fazla, 90 dakikadan az olmamalıdır. Bu
araştırmada görüşmeler toplamda, 200 dakika sürmüştür. Görüşmeye katılan yerel yönetici ile
proje dahilinde çalışanların cevapları birbiriyle örtüşmektedir.
Verilerin analizinde, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan QSR Nvivo 10.0 programından
faydalanılmıştır. Veriler analiz edilirken gerekli sadeleştirme ve kavramsallaştırmalar
yapılmıştır. Söz gelimi yerel yöneticinin, “Altınköy projesiyle insanların geçmişe olan
özlemlerini gideriyoruz” ifadesi nostalji turizmine karşılık geldiği için analizlerde de bu
şekilde yer verilmesi uygun görülmüştür. Bu şekilde kısmen de olsa içerik analizi yapıldığı
söylenebilir. Bu çalışmada içerik analizi yapılırken, araştırma sorularına ilişkin ortaya çıkan
bazı cümle ve paragraflar genel bir çerçeve içinde ortak özelliklerine göre ayrılarak kodlanmış
ve kavramsallaştırılmış, sonrasında edilen bulgular tematik kodlamaya göre düzenlenmiş ve
tanımlanmıştır. Bu noktada herhangi bir yorum yapmaktan kaçınılmış, veriler işlenerek
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bilgiye dönüştürülmüş; dolayısıyla verilere tanımlayıcı özellik kazandırılmıştır. İçerik analizi
yapılırken görüşme ve gözleme ilişkin alınan ses kayıtları oldukça fayda sağlamıştır.
Veriler, araştırmacıların durum çalışması yapılan alanla ilgili gerek daha önceki bilgi ve
deneyimleri gerekse araştırma sürecinde yaptıkları gözlemler de eklenerek sistematik bir
şekilde yorumlanmış ve grup başlıklarına uygun olarak betimsel analize tabi tutulmuştur.
Analiz sürecinde doğrudan alıntılara da yer verilmiştir.
GEÇERLİK, GÜVENİRLİK VE GENELLEME
Araştırmacılar, Ankara’da yaşamaktadır. Örnek olay çalışmasına konu olan Altınköy,
araştırmacılara yakın olması nedeniyle bilinen ve tanınan bir bölgedir. Bu nedenle daha
önceden yaşanılan deneyim ve gözlemler, elde edilen verilere eklenerek bu verilerin bilgiye
dönüştürülmesi sürecinde çalışmaya katkı sağlayabilecektir. Araştırmacıların çeşitli türdeki
maliyetlere katlanarak elde ettikleri daha önceki deneyim ve kazanımlar, nitel verilerin analiz
sürecine dâhil edilmesiyle daha anlamlı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayabilir.
Araştırmada görüşme, gözlem ve araştırmacıların durum çalışması yapılan alanla ilgili bilgi
ve deneyimlerinden elde edilen veriler söz konusu olduğu için çoklu veri toplama türünden
yararlanılmıştır (Darke ve diğerleri, 1998; Yin, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmada
ortaya çıkan sonuçlar görüşme yapılan yerel yöneticilerin bazıları ile paylaşılmaktadır.
Görüşme formundaki alt gruplara ayrılmış sorulara göre elde edilen bulgulardan sonuçlara
ulaşılmıştır. Araştırmada görüşme süreci açıkça belirtilmiştir. Belirtilen bu hususların
araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin önemli ipuçları verdiği vurgulanmalıdır.
Görüşmeden elde edilen bulguları destekler nitelikteki gözlemler doğal ortamda yapıldığı ve
gerçeği daha yakından temsil ettiği için, gözlemlerden elde edilen bilgiler sonuçların
geçerliliğinin yüksek olmasına katkıda bulunmaktadır.
BULGULAR VE ANALİZ
Altınköy Açık Hava Müzesi’ne ilişkin katılımlı gözlem ve görüşmeye ilişkin elde edilen
bulgular aşağıda yer almaktadır.
Gözleme İlişkin Bulgular
Görüşmeler, 15 ve 19 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Altınköy, Ankara’nın
Altındağ ilçesinde Karapürçek Caddesi üzerinde olup Beşikkaya Mahallesinde yer almaktadır.
Şehir merkezinden buraya ulaşım kolay olmakta, Ulus/Sıhhiye’den minibüs ve otobüsler
Altınköy’e ulaşımı sağlamaktadır. Altınköy Açık Hava Müzesi, bu isme kavuşmadan evvel
yerel halk tarafından “köy park” olarak adlandırılmakta idi. Ancak Altındağ Belediyesi
tarafından düzenlenen bir isim yarışması sonucunda ismi, Altınköy olarak belirlenmiş ve
benimsenmiştir. Altınköy, araştırmacıların gitmiş olduğu tarihte kış koşullarını yaşıyor
olmasına rağmen sıcak ve samimi bir atmosfere sahiptir. Altınköy’ün büyük giriş kapısının
hemen sonrasında ziyaretçiler için otopark alanı yer almaktadır. 500 dönümlük bir arazi
üzerine yayılmış olan köyde, evlerin büyük kısmı uzunca bir geçmişe sahip çantı evlerden
oluşmaktadır. Araştırmacıların görüşme gerçekleştirdiği köy muhtarlığı ise tomruktan
yapılmış olup içerisi köy kültürünü yansıtan özelliklere sahiptir. Dikkat çeken bir unsur,
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müze alanının herhangi bir köşesinin çitlerle çevrilmemiş olmasıdır. Gelen ziyaretçiler için
kısıtlayıcı bir ortam yaratılmamış, Altınköy’ün sahip olduğu yeşil alanlardan belli bir ölçüye
kadar faydalanmalarının yolu açılmıştır.
Altınköy Açık Hava Müzesi, Pazartesi günleri haricinde haftanın her günü sabah 10.00 ve
akşam 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Müzeye girişler 19.00 itibariyle sona ermekte
ancak bu esnada müzede dolaşmakta olan ziyaretçiler için esneklik tanınmaktadır. Kış
nedeniyle Aralıkta ziyarete kapatılan müze, baharda tarihi duyurulmak koşuluyla tekrar
ziyarete açılacaktır. Ancak burası yaşayan bir müze olma özelliğine sahip olduğu için
Altınköy’ün doğal hayatı da kendi devinimi içinde sürüp gitmektedir: Demirci demirini
dövmeye, çoban koyunlarını otlatmaya devam etmektedir. Köy bakkaliyesi içerisinde, köyde
üretilen doğal ürünler ve aynı zamanda kültürel mirası yansıtan hediyelik eşyaların satışı
yapılmaktadır. Gerek Altındağ Belediyesi’nde görüşülen yetkili gerekse de müze içerisinde
hali hazırda çalışan görevliler, misafirperver ve yardımcı olmaya gayretli kimselerdir.
Müze alanının etrafında modern şehir hayatına ait evler yer almaktadır. Bu durum, yerleşim
alanlarına yakın olan olması nedeniyle Altınköy için bir avantaj olabilecekken; evlerin, köy
atmosferini bir anlamda bozan ve göz tırmalayan yanı da dezavantaj olabilecektir.
Altınköy’ün yapılması ile civarda yer alan bölgelerin değer kazanacağı ve hatta şimdiden
kazanmaya başladığı da bir gerçektir. Tanıtıma yönelik sosyal medya ve ağızdan ağıza
duyulma yolları haricinde Altınköy’e ilişkin basılmış tanıtıcı kaynaklar şu an için sınırlı
sayıdadır.
Görüşmeye İlişkin Bulgular
Yerel yetkililer ve proje kapsamında çalışan yetkililer ile yapılan görüşmeler neticesinde
Altınköy Açık Hava Müzesi Projesinin içeriği irdelenmiş, elde edilen veriler projenin
anlamı/önemi, amacı, işleyişi, yaşanan sıkıntı/güçlükleri ve paydaşları başlıkları altında analiz
edilmiştir. Altınköy’e ilişkin elde edilen veriler ise; turizm potansiyeli ve tanıtma faaliyetleri,
ziyaretçiler, nostaljik köy özellikleri ve doğal hayat olacak şekilde dört boyut olarak ortaya
çıkmış ve her bir boyut birbirinden bağımsız şekilde değerlendirilmiştir.
- Altınköy Açık Hava Müzesi Projesi’ne İlişkin Bulgular
Yaklaşık üç sene öncesinde Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından bir “köy
kurma” diğer bir ifade ile “köy hayatını kente taşıma” projesi düşüncesi ortaya atılmıştır.
Altınköy Açık Hava Müzesi Projesi aynı zamanda bir kentsel dönüşüm projesidir. Altınköy
projesi hayata geçirilmeden önce söz konusu arazi boş bir alan değil, gecekonduların yer
aldığı bir bölge olma özelliği taşımaktaydı. Söz konusu gecekondular yıkılmak suretiyle
burası, proje alanına dönüştürülmüştür. 2012 yılında temeli atılmış projenin somut çıktılarıyla
gerçekleşmesi ise iki yıl sürmüş olup (2013-2014) 2014 Eylül ayı itibariyle yapımı
tamamlanmıştır. Ankara’nın Altındağ Belediyesi tarafından projelendirilmiş Altınköy Açık
Hava Müzesi; 500 dönüm arazi üzerine kurulu, büyük şehrin göbeğinde köy hayatı
bileşenlerini barındıran bir çekicilik noktasıdır. Altınköy projesi, 100 yıl kadar öncesinin köy
hayatını yansıtan unsurları, (Çantı evler, konaklar, su ve yel değirmenleri, köy kahvesi, köy
okulu) Açık Hava Müzesi konseptiyle bir araya getirmektedir. Tam da bu noktada
Altınköy’ün niçin bir açık hava müzesi olarak tasarlanması gerektiğini Altınköy Açık Hava
Müzesi Müdürü: “Biz Altınköy’de yaşatılan kültürü koruma altına almak istedik. Buradaki
kültürel mirası en doğru ve etkili şekilde korumanın ve yaşatmanın yolu ise, alanın müze
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olmasından geçmekteydi. Yeni nesillere, bu kültürü müzeciliğin gerektirdiği kanalları
kullanarak aktarıyoruz.” şeklinde ifade etmiştir.
Projenin Anlamı ve Önemi
Müze köy uygulaması açısından değerlendirildiğinde Altınköy, Türkiye’de bir ilk olma
özelliğini taşımaktadır. Alışıla gelen müze uygulamalarından farklı olarak Altınköy Açık
Hava Müzesi, yaşamsal faaliyetlerin sürdürüldüğü, dinamik bir yapıya sahip bir müzedir.
Yüz (100) yıl öncesine ait eşyaların sergilendiği bu açık hava müzesinde, bir taraftan
yetişkinlerin, çocukluklarına dair özlemlerini yaşamalarına ortam hazırlanmış diğer taraftan
da çocuklara ve gençlere kültür aktarımı için uygun ortam yaratılarak, eğitim amaçlı
kullanımların da yolu açılmıştır. Bu anlamda Altınköy, yetişkinlerin, çocuklarına sütün
fabrikada üretilmediğini, patlıcanın ağaçtan koparılmadığını, elmanın toprakta yetişmediğini,
yumurtanın tavuktan çıktığını, ekmeğin undan, unun buğdaydan yapıldığını uygulamalı olarak
anlatabilecekleri bir açık laboratuvar olma özelliğine sahiptir.
Proje kapsamında yeni istihdam sahaları da yaratılmıştır. Altınköy içerisinde yaşayan
hayvanları besleme, tarım, bağ, bahçe işleriyle ilgilenmeleri için bu işlere aşina olan, köy
hayatını bilen ve sürdüren kişiler istihdam edilmiştir. Bunlara ek olarak gönüllülük esası ile
burada çalışan kimseler, hem sosyal bir kaynaşma ortamı bulmakta hem de gerçek tecrübe ve
buna dayalı bilgiye ulaşmaktadır.
Altınköy projesinin başlamasıyla beraber, müze alanının dışında kalan gecekonduların yerini
modern nitelikte konutlar almış ve bölge bir çekicilik noktası haline gelmeye başlamıştır.
Projenin Amacı
Projenin ortaya çıkış amacı öncelikle şehirde bir köy kurmak ve köy hayatını kentte yaşatmayı
sağlamaktır. Bu köy aracılığıyla geçmiş kültürü günümüze yansıtmak bu bağlamda yeni
nesile, köy yaşamı kültürünü tanıtarak, orta yaş ve üzeri kimselere de geçmişteki yaşam
biçimlerini hatırlatarak nostalji yaşatmaktır. Bu amaç doğrultusunda hedef alınan kitle; hem
ulusal hem de uluslararası kesimden köy yaşamından kopmuş ve kent yaşamıyla tamamen
bütünleşmiş kimseler olmaktadır.
Projenin İşleyişi
Altınköy Açık Hava Müzesi Projesi, Altındağ Belediyesi tarafından yürütülmekte olup
projenin fikri, kaynağı ve uygulaması da Belediye’ye ait olmaktadır. Böyle bir projeye adım
atılmadan evvel nasıl yapılması gerektiğine ilişkin araştırmalar yapılmış ve bu anlamda köy
müzesi emsallerine rastlanılan ülkelere (Romanya, Rusya) seyahatler gerçekleştirilmiştir.
Proje, Belediye’ye ait bir değil birkaç birim tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında
çalışanlar yine Belediye’nin istihdam ettiği çoğu yerel halktan oluşan köylülerdir. Ayrıca
gönüllülük esasına dayalı olarak projede yer almak ve çalışmak isteyenlere ulaşmak amaçlı
olarak da birtakım çalışmalara başlanmıştır.
Yapımına başlandığından bu yana yaklaşık olarak 10 milyon TL harcanan Altınköy, yaşayan
bir müze özelliğine sahiptir. Yüksek sezonda burada temel yaşamsal faaliyetler (değirmen
çalışır, bağ bahçe işleri yapılır, hayvanlar beslenir vs) sürmekte olduğu için önemli miktarda
bir işletme bütçesine ihtiyaç duyulmakta, bu giderlerin karşılanması için ise yine işlenmenin
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kendi kaynaklarından faydalanılmaktadır. Diğer bir ifade ile burada üretilen doğal ürünler
(ekmek, süt, peynir, yumurta vs.) burada satılmakta ve işletmenin kendi kendini çevirmesi
beklenmektedir.
Altınköy Açık Hava Müzesi Projesi’nde şu anki aşamada yapılanlar, projeye başlamadan
evvel planlanan hususlara göre daha genişlemiş ve farklılaşmıştır. Proje, ilk planlanan haliyle
%90 oranında tamamlanmış olmasına rağmen önceden düşünülmemiş birtakım detaylar süreç
içerisinde ortaya çıkmakta, bunlar ise proje uygulandıkça tamamlanmaya çalışılmaktadır. Söz
gelimi, buraya gelen ziyaretçilere köy ortamını yaşatmak, aile, eş ve dostlarıyla
konaklayabilmelerini sağlamak için daha sonradan projeye dahil edilen butik otellerin
yapımına başlanmıştır. Bu ve buna benzer unsurların, gerek proje yürütücülerinin ihtiyaç
duyması gerekse halkın beklentileri doğrultusunda Müze’ye dahil edilebilecek olması göz
önüne alınarak proje için ayrılan 500 dönümlük arazinin 700 dönüme yayılması
planlanmaktadır.
Yaşanan Sıkıntı ve Güçlükler
Altınköy Açık Hava Müzesi Projesi için gerekli kaynakların tamamı Altındağ Belediyesi
tarafından sağlanmaktadır. Dolayısıyla şu ana dek finans kaynaklı sorunların yaşanmamış
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak uygulamaya dönük bir takım problemlerle karşılaşıldığı
aşikârdır. Bu noktada karşılaşılan sorunları yerel yetkili şu şekilde ifade etmiştir: “Altınköy
projesiyle alakalı diğer kurumlarla olan ilişkilerde sıkıntılar yaşamaktayız. Altınköy için
ayrılan alanın bir kısmı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na aittir. Dolayısıyla Bakanlığa ait olan
kısmını biz kiralamış bulunmaktayız. Ancak projenin uygulanmasında müdahil oldukları
kısımlar olmaktadır. Söz gelimi burası bir müze olması dolayısıyla buraya ev kurulamayacağı
ile ilgili itirazlarda bulunmuşlar ve evlerin yıkılması gerektiğini beyan etmişlerdir”. Belediye
kendi amaçları doğrultusunda hareket etme eğilimindeyken Bakanlık ise ilgili mevzuatını
uygulama gayesindedir. Yaşanan engellerin kurumlar arası farklılaşan prosedür ve yasalardan
kaynaklı olduğuna ilişkin işaretler alınmıştır.
Müze içerisinde yer alan çantı evler, Karadeniz’deki yerlerinden sökülerek kamyonlara
yüklenmiş ve Altınköy’deki yeni yerine kavuşturulması için burada yeniden aslına uygun
olarak yapılmıştır. Çantı evlerin Altınköy’e taşınması sürecinde izin ve nakliyat ile alakalı
sorunlarla karşılaşılmıştır. Yaşanan bu problemlerin; evlerin tarihi özellik taşıması, en az 100
yıllık geçmişe sahip evler olması dolayısıyla bulunduğu yerden başka bir bölgeye
taşınamayacağı gerekçesinden kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Bu husus şu şekilde ifade
edilmiştir: “Burada yer alan çantı evler, bulundukları yerden sökülüp tek tek
numaralandırılarak tırlarla Altınköy’e taşındı ve burada aslına uygun olarak tekrar ayağa
kaldırıldı. Gecekonduların yer aldığı bir alanda kentsel dönüşüm yaparak bu şekilde bir müze
oluşturmak başlı başına bir zorluktur. Ancak bu zorluklar planlı ve disiplinli bir çalışmayla
aşılmıştır.”
Projenin Paydaşları
Yetkili: “Burası Altındağ Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ile yapılmış bir yerdir” ifadesi
ile Altınköy projesinde yer alanların büyük çoğunluğunun Altındağ Belediyesi çalışanları
olduğunu belirtmiştir. Bunu yanı sıra yerel halktan, köy hayatını bilen ve bu yaşamı sürdüren
kimseler (çoban, demirci, dokumacı, lokantada yemek yapan köylü kadınlar vs.) Belediye
tarafından istihdam edilmektedir. Gönüllülük projesi esasında burada çalışmak isteyen
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öğrenciler ve emekli durumdaki bir kısım insanlar da paydaşlar arasında yer almaktadır.
Altınköy ziyarete kapanmadan önce gönüllülük projesi kapsamında buraya gelen ve yaklaşık
iki hafta kadar burada çalışan öğrenciler olmuştur. Müzenin tekrar ziyarete açılmasıyla
beraber gönüllülük projesinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.
- Altınköy’e İlişkin Bulgular
Turizm Potansiyeli ve Tanıtma Faaliyetleri
Altınköy’ün bilhassa kültür turizmi, kırsal turizm ve nostalji turizmine katkıda bulunma
potansiyelini değerlendirmek adına Altındağ Belediyesi yetkilileri, Kültür ve Turizm
Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda turizm firması ile de görüşme halindedir. Resmi
olarak açılışın yapılmasını takiben, Altınköy’de turizmin canlandırılmasına yönelik görüşme
ve faaliyetler hız kazanacaktır. Bu konu yerel yetkili tarafından: “Altınköy’ün turizme
açılması için bazı çalışmalar yürütmekteyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere,
turizm firmaları ve sivil örgütlerle görüşmelerimiz ciddi bir noktaya ulaşmıştır”, şeklinde
ifade edilmiştir. Daha öncesinde resmi bir açılış gerçekleştirilmediği için bu türden
çalışmalara başlanmadığının da altı çizilmiştir. Bölgede turizmin canlandırılması adına,
yetkililer çeşitli proje, etkinlik ve fuarlarda aktif olarak yer almaya başlamıştır. Bu anlamda
Kasım 2015’te Antalya’da düzenlenen YAPEX Fuarı’na, Altın Köy Açık Hava Müzesi
Projesi ile katılınmış ve proje hakkında ziyaretçilere bilgilendirme yapılmıştır. Yetkililer,
Ocak 2016’da yapılması planlanan EMITT Turizm Fuarına da hazırlandıklarını
belirtmişlerdir. Bölgenin pazarlaması ve tanıtımına yönelik şu ana kadar herhangi bir çalışma
yapılmamış olmakla birlikte Altınköy’ün resmi açılış tarihinin yaklaşması ile beraber bu
çalışmalarda da artış olacağı anlaşılmaktadır. Müze yetkilisi bu durumu: “Sosyal medyada
tanıtımlarımız hız kazanmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli televizyon kanallarına konuk olduk
ve kısa çaplı röportajlar gerçekleştirdik. Antalya’da katıldığımız YAPEX fuarında halkın
yoğun ilgisiyle karşılaştık ve ruhu olan tek standın Altınköy standı olduğu yönünde geri
dönüşler aldık.” şeklinde ifade etmiştir.
Altınköy’ün turizm potansiyeli şu şekilde değerlendirilmiştir: “Altınköy, çok dikkat çeken bir
müze olacaktır. İlk açıldığımız tarih olan 10 Nisan 2015 tarihinden bu yana sürekli artan bir
ziyaretçi grafiğimiz bulunmaktadır. Burası yalnızca yerel halkın değil yurtdışından gelen
heyet (Almanya, Arnavutluk gibi ülkelerden) ve elçilerin de ilgi gösterdiği bir alandır”.
Bilhassa yurtdışından gelen ziyaretçilerin (Elçilikler vs.) Altınköy’den haberdar olması,
Altındağ Belediyesi yerel yöneticileriyle olan bireysel ilişkilerinden kaynaklıdır. Aynı
zamanda Belediye’nin özel günlerde çeşitli kuruluşlara göndermiş olduğu Altınköy
kartpostalları da bu bilinirliğin bir kaynağını oluşturmaktadır. Özgün tasarımı ve Türkiye’nin
ilk ve tek tematik müzesi olması dolayısıyla Altınköy dikkat çekici bir müzedir.
Ziyaretçilerin köy yaşamı özlemlerini biraz olsun dindirebilmek maksadıyla, onlardan gelen
talepler doğrultusunda burada butik otel çalışmalarına başlanmış ve yapımı büyük oranda
tamamlanmıştır. Sezonda gelen ziyaretçiler, butik otellerde kalabileceklerdir. Yapılan bu
oteller aracılığıyla Altınköy’e olan ilginin artarak devam etmesi beklenmektedir.
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Ziyaretçiler

Şekil 2: Altınköy Açık Hava Müzesi’ne Gelen Ziyaretçi Grafiği (2015)
Altınköy Açık Hava Müzesi, açılış tarihi olan 10 Nisan 2015’ten 10 Kasım 2015 tarihine
kadar, toplamda 72.552 ziyaretçi tarafından gezilmiştir. Ziyaretçi yoğunluğunun artmış
olduğu Temmuz ve Ağustos ayları Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı dönemine; Eylül
ayındaki artış ise Kurban Bayramı tatiline denk gelmektedir. Herhangi bir tanıtım faaliyeti
yapılmaksızın ziyaretçi sayısının kısa sürede bu noktaya ulaşması, ağızdan ağıza yayılma
yoluyla gerçekleşmiştir. Ziyaretçilere ilişkin Müze Sorumlusunun şu ifadeleri çarpıcı
bulunmuştur: “İlk açıldığı zamanlarda Altınköy, bir okul grubu tarafından ziyaret edildi,
sonrasında okullar arasında o derece yayıldı ki, buraya ziyaret için oluşan yoğun talep
karşısında okullara randevu vermek durumunda kaldık.” Meydanda yer alan köy okulu,
öğrencilerini getirerek burada uygulamalı olarak anlattıkları konuları tartışabilecekleri ve
dersin devamını yapabilecekleri bir ortam yaratması noktasında bilhassa öğretmenler
tarafından eğitim amaçlı olarak tercih edilmektedir.

ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESİ
ZİYARETÇİ GRAFİĞİ
15000
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Tam Bilet

İndirimli Bilet

Şekil 2: Tam ve İndirimli Biletlerin Aylara Göre Dağılımı
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Müzeye girişler ücretli olup öğrenci/öğretmen ve tam şeklinde bilet kesilmektedir. Bu
ücretlendirmeye göre öğrenci/öğretmen bileti 2 TL, tam bilet ise 5 TL’dir. Nisan ve Kasım
ayları aralığında müzeyi ziyaret eden 72.552 kişinin 33.878’i öğrenci/öğretmen, 38.674’i ise
sivil kimselerden oluşmaktadır.
Tam Bilet ve İndirimli Bilet Oranları

47%

Tam Bilet

53%

İndirimli Bilet

Şekil 3: Ziyaretçilerin Tam ve İndirimli Bilet Kullanma Oranları
Nostaljik Köy Özellikleri
1950’li yıllara ait bir köy hayatının nasıl olduğunu anlatmak noktasında çeşitli unsurlar bir
araya getirilmiş ve Altınköy’ün özgün tasarımı oluşturulmuştur. Bu unsurlar; köy evleri, yel
ve su değirmeni, asma köprüsü, köy kahvesi, su çarkı, su kuyusu, dokuma atölyesi, köy okulu,
demirci ve kalaycı kulübeleri olarak sıralanmaktadır. Müzenin en dikkat çekici unsuru olarak
gösterilebilecek çantı evler, Karadeniz’in orman köylerinden satın alınan ve en az 100 yıllık
geçmişe sahip evlerdir. Bu evler esas yerlerinden sökülerek, Altınköy’e getirilmiş ve burada
yeniden kurulmuştur.
Müzede köy yaşantısında kullanılan alet, araç ve gereçler (Türkiye’nin farklı illerinde yer alan
köyler gezilerek elde edilmiş, bazıları proje yetkilileri ve çalışanları tarafından ya da projeyi
duyup katkıda bulunmak isteyenlerden temin edilmiş) sergilenmekte ve bunların nasıl
kullanıldığı görevlilerce folklorik olarak anlatılmaktadır. Bu noktada aileler, köy yaşamını
bilmeyen çocuklarına, hayat bilgisi vermek adına Altınköy’ü tercih edebilecektir. Köy
meydanında yer alan okula öğretmenler, öğrencilerini getirmekte ve eski köy okullarındaki
tecrübeleri canlandırabilmektedir.
Projenin Etkinlik Yürütücüsü: “Köy meydanında unutulan meslekleri tanıtmak adına
faaliyetler düzenlenmekteyiz. Her ay unutulan mesleklerden bir tanesinin ustasını Altınköy’e
getiriyoruz ve burada ziyaretçilere canlı performansını sergilemelerini sağlıyoruz.” ifadesi ile
Altınköy’de sürdürülen farklı etkinliklerin örneklerini sunmuştur. Söz konusu meslek
erbapları arasında demirci, kalaycı, semer ustası, topaç ustası, ahşap şimşir kaşık ustası, eyer
ustası yer almaktadır. Unutulan meslekler sezonda tekrar çeşitlendirilecek olup faaliyet sıklığı
ayda üç, dört defa olarak artırılacaktır. Ustalar, ziyaretçileri de dahil ederek bu tecrübeleri
yaşamalarını sağlayacaklardır.
Altınköy’de köy yaşamının heykeller ile figüre edildiği köy müzesi, etnografya müzesi ve
oyuncak müzesine ek olarak dördüncü müzenin yapımı için de çalışmalar devam etmektedir.
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Köy müzesinde, bir köyde olması beklenen her türden eşya sergilenmektedir. Bunlara ek
olarak köy müzesi içerisinde üç adet silikon heykel yer almaktadır. Bunlar, seyirlikteki dede
heykeli, hamur teknesinde hamur yoğuran kadın ve yayık yapan genç kız (veya gelin)’dır.
Köy müzesinde yer alacak dördüncü silikon heykelin ise bebeğini sallayan bir anne olması
düşünülmektedir.
Oyuncak müzesinde, Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplanmış ve zamanında oynanmış
oyunlara ilişkin oyuncaklar (bez bebekler, tel ve ahşap arabalar, vs.) sergilenmekte
oyuncaklara ait hikâyeler de ilgili görevli tarafından ziyaretçilere aktarılmaktadır. Oyuncak
müzesinin hemen yanında yer alan çocuk etkinlik evinde, çocuklar müzede görüp öğrendikleri
oyunları oynayabilmektedir. Müzeyi dolaşan bir çocuğun babasına dönerek “Baba, keşke
eskiden yaşasaydık.” şeklinde bir tepki verdiği, müze yetkilisi tarafından aktarılmıştır.
Ebeveynler, bir zamanlar oynadıkları oyunları, bu kez burada çocukları ile birlikte tekrar
oynama fırsatına sahip olmaktadır. Dolayısıyla burası çocuklar için olduğu kadar yetişkinler
için de nostaljik bir çekicilik noktası olmuştur. Çalışmalarına devam edilen son müzede ise
dondurulmuş yabani hayvanların sergilenmesi planlanmaktadır.
Altınköy’ün yaban meyve ormanı içerisinde yabani ağaç, ürün, meyveler (alıç, armut, ahlat,
vs.) yetiştirilecek ve ziyaretçilerin bu yemişlerden tatmasına imkan sağlanacaktır. Ağustos
ayında yapılan hasat şenliği, insanların Altınköy’e ilgisini artıracak bir başka çekicilik olarak
değerlendirilmiştir. Etkinlik Yürütücüsü bu şenliğe: “Şenlikte koyun kırkılır, değirmen
çalışır, burada üretilen buğday, su ve yel değirmenlerinde öğütülerek un haline getirilir. Tüm
bu işlemler ziyaretçiler için de bir seyir unsuru olmaktadır” ifadeleriyle açıklık kazandırmıştır.
Ziyaretçiler için ise eğitim amaçlı olarak konulmuş elektrikli bir değirmen bulunmakta, bu
sayede ziyaretçiler uygulamalı olarak buğdaydan un yapma tecrübesini edinebilmektedirler.
Altınköy’de dolaşan üç adet atlı güvenlik görevlisi (bekçilerin haricinde) bulunmaktadır.
Bunlar, güvenliği sağlamanın yanı sıra ormancı kıyafetine benzer ilgi çekici kostümleriyle de
ziyaretçilere geçmişi hatırlatmaktadır.
Henüz Altınköy’de yer almayan ancak ziyaretçilerden gelen talep doğrultusunda yapımına
başlanacak bir Kına Konağı planları olduğunu belirten müze yetkilisi, bu konak sayesinde
Altınköy’de köy düğünü atmosferi yaşatılacağı, kızların eski zamanlarda olduğu gibi at
üstünde gelin olacağı ve bu anlamda da nostalji yaşamalarına imkan sağlanacağı belirtilmiştir.
Doğal Hayat
Altınköy’ün karakteristik özelliklerinden birisi “doğal hayat” bileşenlerini içerisinde
barındırıyor olmasıdır. Bu anlamda yaz kış burada hayvanlar doğal ortamında yaşamaya,
herhangi bir katkı maddesi olmaksızın beslenmelerine devam etmektedir. Müzede bir hayvan
çiftliği yer almakta ve burada koyun, keklik, kuzu, inek, öküz, at, eşek, köpek, kedi, kuş,
geyik, hindi, tavşan, horoz, tavuk, ceylan gibi türler doğal ortamlarında yaşamaktadır. Bu
türler arasına tavus kuşunun da ekleneceği belirtilmiştir.
Altınköy Ziraat Mühendisi: “Altınköy’ün bostanında domates, biber, patlıcan, salatalık,
balkabağı, ay çekirdeği, kabak, fasulye, börülce, karnabahar, lahana, roka gibi sebzeler,
teknolojik araç gereçler kullanılmadan yetiştirilmektedir. Resmi olmayan açılıştan bu yana
burada toplamda 20 çeşit ürün elde edilmiştir”. Ürünlerin bostana ekimi ve hasadı aşamalarına
ziyaretçiler arasından istekli olanlar dâhil edilebilmektedir. Ziyaretçiler, uygun zamanlarda
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geldikleri sürece tüm sürece katılabilir ya da sadece bir kısmında da yer alma imkânına sahip
olabilirler. Söz gelimi ziyareti esnasında çapa yapmayı deneyimlemek isteyen ya da özleyen
ziyaretçi bu isteğini yerine getirebilmektedir. Ayrıca kişiler, bahçeden topladıkları ürünleri
köy bakkaliyesinde tarttırıp satın alma olanağına da sahiptir. Yerel yetkili: “Buğdaylarını
getiren ya da Altınköy içerisinden temin eden kimseler burada tamamen geleneksel özelliklere
sahip su değirmeninde buğdaylarını öğütüp un haline getirebilir ve unlarını alıp evlerine
götürebilir” ifadeleriyle duruma açıklık kazandırmıştır. Köy içerisinde ıhlamur, kestane, ayva
gibi meyve ağaçları yetişmektedir. Takip eden aylarda bir yaban meyve ormanı oluşturularak,
bir ormanda yetişebilecek yabani ağaç, ürün, meyve vs.nin bu ormanda yer alacağının da
doğal hayata katkı sağlayacak bir unsur olarak Altınköy’e kazandırılacağının bilgisi
paylaşılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kişisel hayatları anlamlandıran değerlerin kaybolması ve geleceğin oluşturduğu
bilinmezlikler kişileri, geçmişe duyulan özlemlere yöneltmiştir. Yaşanmışlıklar, kişinin
kendisini anlamlandırmasında ve diğerleriyle ortak değerler oluşturmasında kilit bir role
sahiptir. Bu kilit rol nostaljinin; üretimden tüketime, sanattan edebiyata, pazarlamadan
reklama her alanda gündeme gelmesini sağlamaktadır.
Teknolojide kaydedilen ilerlemeler ve yenilikler, toplumsal bir değişim ve dönüşümü de
beraberinde getirmektedir. Yaşadığı teknolojik dünya insanı ve yaşamını sadece olumlu
anlamda etkilememekte, teknoloji olumsuz yönleri ile eleştiri konusu da olmaktadır. Üretimin
hızlı ilerlemesi ile teknolojinin üstünlüklerinden yararlanan insanın monoton bir yaşam içine
girmesi, duygusallığından uzaklaşması, sosyal yaşamdan kopması ve toplumun değer verdiği
çoğu şeyin önemini yitirmeye başlaması teknolojinin olumsuzlukları konusunda getirilen
eleştiriler arasında yer almaktadır. Sosyal ve kültürel değerlerde meydana gelen dönüşüm ve
kayıplar, istikrarın bozulması kötümserliğe, büyünün bozulmasına, hatta melankoliye dahi
varan belli bir yön yitimi duygusuyla sonuçlanmaktadır. Tam bu noktada modernite rüzgârına
kapılmış giden insanda, eskiye duyulan özlem artarak kendini gösterir.
Sosyal ve teknolojik değişimlerin yaşandığı bu çağda tüketicilerin geçmişe ilişkin aşina
oldukları şeyleri aradıkları ve bunlardan huzur duydukları görülmektedir. Her ne kadar
geçmişe dönmek olanaklı olmasa da geçmişin büyüsünü tekrar hissettirmek ve hatta yaşatmak
mümkündür. Bu anlamda insanları teselli eden, geçmişe dair özlemlerini giderebilecekleri ve
o günlerini anlatan nesnelerden faydalanılmaktadır. Bu nesneler, geçmişe özlem duyanlar için
sıradan olmaktan çıkmış tutunacak bir dal haline gelmiştir. Zira bu yolla insanlar, orijinal
hislerini yeniden canlandırabilmekte ve kayıp duygularını en aza indirebilmektedir. Böyle bir
amaca hizmet eden Altınköy Açık Hava Müzesi, bu çalışmanın örnek olayı olarak
belirlenmiştir. Yapılan gözlem ve görüşmeler neticesinde bir taraftan Altınköy Projesinin
içeriği ve işleyişi diğer taraftan ise Açık Hava Köy Müzesi’ne ilişkin analizler ortaya
konmuştur.
2014 Nisan ayı itibariyle halka açılan Altınköy, çoğunluğu Ankara halkından oluşan geniş bir
ziyaretçi kitlesi tarafından ziyaret edilmiştir. Şu anki durumu itibariyle beş yüz (500)
dönümlük bir araziye yayılmış olan köy, ziyaretçi beklentilerinin karşılanması ve projeye
sonradan dâhil edilmesi planlanan yenilikler doğrultusunda iki yüz (200) dönüm daha
eklenerek genişletilecektir. Ziyaretçiler için rahat ve kolay erişilebilir bir güzergahta yer alan
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köye her gün otobüs ve minibüslerle ulaşım sağlanmakta ve bu ulaşım ağının daha da
genişletilmesi planlanmaktadır. Mesafe bakımından şehre yakın olmakla beraber Altınköy,
konsept olarak şehir hayatının bileşenlerinden uzaktır. Özlenen köy hayatı unsurlarını
içerisinde barındıran bu köyde, her yaş kesimine uygun ilgi çekici varlıklar mevcuttur. Bu
husus projede bilhassa düşünülmüş Altınköy’ün hem çocuk hem genç hem de orta yaş ve
üzeri kimselere hitap etmesine özen gösterilmiştir.
Altınköy Projesinde, şehirde bir köy kurmak ve köy hayatını kentte yaşatmak amaçlanmıştır.
Bu köy aracılığıyla kültürün yeni nesile aktarımı sağlanarak orta yaş ve üzeri kimselere de bir
anlamda canlandırılmış veya toplu nostalji yaşatmak esastır. Projenin fikir ve finans kaynağı,
Altındağ Belediyesi’ne ait olup proje kapsamında çalışanlar da yine Belediye çalışanlarından
oluşmaktadır. Ayrıca, yerel halk da bilgi ve becerileri doğrultusunda burada istihdam
edilmektedir. Bunun yanı sıra gönüllük projesi ile burada bulunmak, köy hayatı özlemini
gidermek ya da başkaca sebeplerle çalışmak isteyen kimselere de imkân tanınmaktadır.
Bir köy müzesi projesinin çıktısı olan Altınköy, henüz turizm faaliyetleri bakımından yeterli
düzeye ulaşmamıştır. Ancak potansiyel itibariyle burası nostaljik turizm başta olmak üzere,
kültür turizmi ve eko turizm alanlarında dikkat çekecek unsurlara sahiptir. Tanıtım
çalışmalarının hız kazanması ile birlikte Türkiye’nin tüm bölgelerinde bilinir hale gelmesinin
önü açılacaktır. Bu anlamda sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanıldığı, TV ve radyo
programlarında, ilgili turizm fuarlarında Altınköy tanıtımlarının yapıldığı belirlenmiştir.
Görüşme çıktılarının analizi sonucunda Proje kapsamında Altınköy’e nostaljik köy kimliği
kazandıracak unsurlar ağırlıklı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların uzaklaştığı köy hayatı
unsurlarını kendince bir üslupta ortaya koyan bu müzede; köy yaşamının canlandırıldığı çantı
evler, bu evlerin içerisinde yer alan o zamanlara ait araç ve gereçler, bir zamanların öne çıkan
köy oyun ve oyuncakları, izleri silinen mesleklerin faaliyetler şeklinde yeniden hatırlatılması,
geleneksel köy düğünlerinin yaşatılması için oluşturulan Kına Konağı gibi özellikler,
Altınköy’e nostaljik köy kimliği kazandıracak en belirgin unsurlardır.
Altınköy Açık Hava Müzesi Projesi, Ankara turizmine bir canlılık ve farklılık kazandıracağı
noktasında umut vericidir. Köy müzesi kurmak, Türkiye açısından yeni bir girişim olmakla
beraber dünyada örneklerine sık rastlanan bir uygulamadır. Denilebilir ki yalnızca Türk insanı
değil diğer milletlere mensup kimseler de değişimin getirdiği yozlaşma ve daha birçok
gelişme sonucunda geçmişe özlem duymaktadır. Köy müzeleri bu anlamda yaşanan boşluk
hissini bir nebze olsun giderebilecek bir özellikteyken aynı zamanda sahip olduğu özgün
dokusuyla da şehirlere yeni bir nefes olmaktadır. Esasen köklerimiz, kimi zaman yeniden
canlandırılan kimi zaman ise olduğu haliyle karşımıza çıkan o köylere dayanmaktadır. Yeni
yetişen neslin tanıması gereken kendi öz kültürü; eski neslin ise zaten bildiği ancak unutmaya
yüz tutan değerlerini ifade eden bileşenleri barındırması bakımından bu türden müze köy
uygulamalarının Türkiye genelinde de rağbet göreceği ve ülkenin farklı bölgelerinde
örneklerinin çoğaltılacağı düşünülmektedir.
Mevcut araştırma kapsamında Altınköy Açık Hava Müzesi Projesi yetkilileriyle bir görüşme
gerçekleştirilmiş; katılımlı gözlem ve görüşme sonuçları analiz edilerek yorumlanmıştır.
Türkiye’de uygulanan ilk ve tek müze köy çalışması olması nedeniyle, Altınköy’ün farklı
araştırma metotları kullanılarak daha fazla akademik araştırmaya konu olması
beklenmektedir. Bu noktada Altınköy’e ilişkin ziyaretçi algısı ve memnuniyetinin ölçülmesi
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hususunda bir boşluk mevcut olup, bu boşluğun yapılacak diğer araştırmalarca doldurulması
önerilmektedir.
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ÖĞRETMENLERĠNÖZ VE MESLEKTAġ DEĞERLENDĠRMENĠNMESLEKĠ
GELĠġĠMLERĠNE KATKISINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ*
Levent DENĠZ1

Aynur KAYA2

M. Furkan TAYFUR3

Özet
Öğretmenlerin öz ve meslektaş (akran) değerlendirmesinin mesleki gelişimlerine katkısına ilişkin görüşlerinin
saptanması bu araştırmanın amacını oluşturmuştur. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmeler
öğretmenlerin okullarında yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili, Çekmeköy ve Ümraniye
ilçelerinde bir meslek lisesi ve bir ortaokulda görev yapan 10 meslek lisesi ve 10 ortaokul öğretmeni
oluşturmuştur. Çalışma grubundaki öğretmenlerin seçiminde ölçüt olarak en az iki yıllık mesleki tecrübe
aranmıştır. Öğretmenler kendilerinin mesleki görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını, bunun sonucunda
okullarında kendi istekleriyle öz değerlendirme yaptıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öz değerlendirme yoluyla
eksiklerini ve güçlü yanlarını görmelerinin kendilerini daha iyi tanımalarına yol açtığını ve mesleki gelişimlerine
katkı konusunda onları daha aktif yaptığını belirtmişlerdir. Meslektaş değerlendirmesinin ise kendilerini ve
meslektaşlarını geliştirmede çok faydalı olduğunu ancak bunu yapabilmek için samimi bir ortamın bulunması
gerektiği hususunda ortak görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler okulda öz ve meslektaş değerlendirmenin
oluşabilmesi ve etkili olabilmesi için, okul ortamının takım çalışmalarına değer verilen, başarıların desteklendiği
ve ödüllendirildiği, bireysel olarak eleştirilere açık olunan bir ortam olması gerekliliğini vurgulamışlardır. Ayrıca
yöneticilerin de tüm bu değerlendirme süreçlerinde izleme ve yeri geldiğinde görüş bildirme hususlarında
kendilerini sorumlu hissettiği bir ortamda öz ve meslektaş değerlendirmenin kendilerinin mesleki gelişimlerine
olumlu yönde katkılar sağlayacağını belirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Öz değerlendirme, meslektaş değerlendirme, akran değerlendirme, mesleki gelişim,
öğrenen okul, öğretmen
TEACHERS' VIEWS ABOUT SELF AND COLLEAGUE ASSESSMENT ON THE CONTRIBUTION
TO THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Abstract
The main aim of this research is to investigate the teachers’ views about self and colleague (peer) assessment on
the contribution to their professional development. The research was conducted as phenomenological design
with semi structured interviews with teachers. The participants comprised ten vocational high school and ten
middle school teachers from two schools in two different counties of Istanbul. Two years experience of teaching
was accepted as a criterion for the selection of teachers. The teachers expressed that they were all aware of their
duties and responsibilities and made self assessment by their will to develop themselves. They also indicated that
they realized the powerful and weak sides of themselves via self assessment that kept them active to contribute
their professional development. The teachers reached a consensus on the value of colleague assessment to
develop themselves and their colleague but they also indicated that a friendly environment was needed for
colleague assessment. The teachers emphasized a school environment where team working was considered
valuable, success was rewarded and individual criticism was freely accepted for the effectiveness and
sustainability of self and colleague assessment. The teachers also remarked that the importance and assistance of
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school administrators who felt responsible for the process of these assessments by following and giving
appropriate feedback would positively affect and contribute the teachers’ professional development.
Keywords: Self-assessment, colleague assessment, peer assessment, professional development, learning school,
teacher

GĠRĠġ
Yaşamımız boyunca, ilişki kurduğumuz insanlar karşısındaki tutumumuzun, yaşadığımız
olaylarda, durumlarda verdiğimiz her kararın, bunlarla ilgili davranışlarımızın temelinde o
insanlara, o olaylara, o durumlara ilişkin değerlendirmelerimiz bulunur. Takındığımız
tutumla, verdiğimiz kararla, gösterdiğimiz davranışla yaşamımıza yön veririz. Verdiğimiz yön
her şeyden önce insanı ve kendimizi nasıl değerlendirdiğimize bağlıdır. Değerlendirmek,
değerlendirilen şeyin kendi alanı içerisindeki özel durumunu, değerini görmek, göstermektir
(Dinçer, 2002). Bireyler, kendilerini değerlendirirken, aslında kendi öz yeterliklerini
öğrenirler. Öz yeterlik inancı, olaylar karşısındaki his, düşünce ve davranışların ilerdeki
belirleyicileridir (Ekici, Çıbık ve Fettahlıoğlu, 2014). Öz yeterlik inancı ilk defa, Bandura’nın
Sosyal Öğrenme Kuramı’yla ortaya çıkmış olup, bu kavram bireylerin olası durumların
üstesinden gelebilmeleri için gerekli olan davranışları ne kadar iyi yapabileceklerine ilişkin
bireysel düşünceleriyle ilgili bir faktördür. Öz yeterlik bireyin, yaşamını etkileyen olaylar ve
kendi yaptığı işler üzerindeki kontrolüne ilişkin inanış düzeyidir. Bir anlamda, bireyin
yapması gereken performans ile kendi kapasitesini karşılaştırıp duruma göre harekete
geçmesidir. Bireyin karşılaşmış olduğu güçlüklerde nasıl başarılı olabileceğine ilişkin kendisi
hakkındaki inancıdır. Wood ve Bandura (1989) öz yeterliği “bireyin, belirli durumsal
amaçlara ulaşmak için gerekli motivasyon, bilişsel kaynaklar ve hareket tarzlarını oluşturma
kapasitesine olan inanışları” olarak tanımlamıştır (Akt.,Bayrakçı, 2007).
Öz yeterlikte amaç, öğrenen durumundaki kişilerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal
farkındalıklarını ortaya koyarak öğrenmeyi her daim etkin halde tutmaktır. Çocukluktan
itibaren kişilerin öğrenme sürecini değerlendirmelerinde olumlu katkılar sağladığı kabul
edilen öz yeterlik, aynı zamanda öz düzenlemeyi de beraberinde getirir. Dolayısıyla öğrenme,
önce eksik yönlerin fark edilmesi sonra bu eksikliklerin giderilmesi düşüncesine dayanır.
Öğretmenin öz-yeterlik inancı, öğretimin niteliğini, kullanılan yöntem ve teknikleri,
öğrencinin öğrenmeye katılımını ve öğrencilerin öğretilenleri anlamasını etkilemekte ve bu da
öğrencilerin başarı durumlarında bir farklılaşma yaratabilmektedir (Akbaş ve Çelikkaleli,
2006). Öğretmenlerin genel öz-yeterliği bulundukları eğitim kurumunda öğretim yaptıkları
öğrencilerin derse karşı bakış açılarını, davranışlarını değiştirecek ve eğitim öğretimde etkin
rol oynayacak bir faktördür. Buna ek olarak öz-yeterliği düşük olan bir öğretmenin sınıfında
ve öğrencilerinin hayatlarını şekillendirmeleri sürecinde otorite olabilmesi ve öğrencilere
güven vermesi zordur (Uysal ve Kösemen, 2013). Görüldüğü gibi öz yeterlik inancının
yüksek veya düşük olması verilen eğitimin niteliğini etkilemekte ve öğretmenin mesleki
gelişmişliğine yönelik olarak da ipuçları vermektedir.
Öğretmenlik mesleğinin her dönemde kaliteli eğitim sunabilmesi ve ülke kalkınmasına önemli
katkılar sağlayabilmesi için mesleki gelişim öğretmenler üzerinde zorunluluk arz etmektedir.
Öğretmen mesleğinde öğreniyorsa, o öğretmenin sunacağı eğitim hizmetinin kalitesi de
yüksek olur. Bu yüzden okullarda verilen eğitimin kalitesini iyileştirmek için öğretmenlere
mesleki açıdan kendilerini geliştirme fırsatları sunulmalıdır (Seferoğlu, 1999). Öğretmenin
mesleğinde kendini geliştirebilmesi kendini tanımasıyla, öz değerlendirme yaparak güçlü ve
eksik yönlerinin farkına varmasıyla mümkündür.
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Öz değerlendirme kullanım alanına göre tanımı değişmekle birlikte genel ifade ile belli bir
konuda değerlendirme yapmaktır. Eğer bu değerlendirme kişinin kendi özüne yönelikse kendi
kendisini değerlendirme olarak adlandırılabilir. İnsanın sürekli gelişim sürecinde kendisini
yenilemesi ve hatta bazı farklı konularda gelişmesi gereğinin tespitindeki ilk basamak ve
kişinin kendi yeteneğini kendisinin keşfetmesinin sağlayıcı ve motive edici, katılımcının
heyecan duyduğu ve yenilenmeye ve gelişmeye açık bulunduğu bir süreçtir.
Öz değerlendirme her kapsamda uygulanabilir olmakla birlikte, okul temelli mesleki
gelişimin, öğrenen okul yaklaşımının, toplam kalite yönetiminin, 360 derece performans
değerlendirme yaklaşımlarının benimsenerek öğretmen yeterlikleri ve kurumsal yeterlilik
tespitinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda daha işlevsel
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk Eğitim Sisteminde 2007 yılında uygulanmaya başlayan Okul Temelli Mesleki Gelişim
Modeli kapsamında hazırlanmış olan Mesleki Gelişim Planı öğretmenlerin bu süreçte neleri
yapmaları gerektiği hakkında yol göstermektedir. Mesleki Gelişim Planı bu kapsamda
öğretmenlerin kendi gelişim modellerini oluşturabilmelerine imkânı sunarak mesleki
yeterliklerini geliştirebilmelerine yardımcı olur. Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG),
“okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini
destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan
süreçler bütünü” olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2007).
Öğretmenlerin öz değerlendirmesiyle ilgili OTMG kılavuzunda “Öğretmen öz değerlendirme
yaparak yeni bilgi ve fikirlere açıktır, değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar, kendisini ve
kurumu geliştirmede etkin rol oynar, mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge
vb.) izleyerek bunlara uygun davranır” şeklinde bahsedilmektedir (MEB, 2007). Bunların
doğal sonucu olarak da öğretmenler kendilerini ve okullarını geliştirerek okullarının öğrenen
okul olma yolunda ilerlemesini sağlamaktadırlar. Doğan ve Yiğit (2015) öğrenen okulların
özelliklerini tanımlarken, bu okulların çevresindeki gelişmeleri takip eden, bu gelişmelere
bağlı olarak amaçlarını gözden geçiren ve gerekirse yenileyen, verimli bir öğrenme bir
öğretme ortamının oluşturulduğu ortamlar olduğunu belirtmiştir. Bu doğrultuda öğrenen
okulun öğretmeni girişimcilik ve üretkenlik boyutunda cesaretlendirici tavırlara sahip olan,
öğretmenin çalışmalarını yakından takip ederek ve bu çalışmaların sonuçlarını öğretmenlerin
değerlendirmesini sağlayarak okulun hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir öğrenme ortamına
sahip olması gerektiğini vurgulamışlardır. Şimşek ve Yıldırım (2004) da öğrenen okul
denildiğinde bir öğrenme laboratuvarı hayal edilebileceğini ifade eder. Böyle bir ortamda
öğretmenler ve diğer paydaşların mesleki yeterliklerini geliştirebilmeleri için alanlarındaki
yenilik ve değişimleri sürekli takip ederek kendilerini değerlendirmelerinin ve bu gelişmeleri
meslektaşlarıyla paylaşarak geri dönüt almalarının yerine ve önemine dikkati çeker.
Öğrenen örgütte de olduğu gibi öz değerlendirme meslektaş değerlendirmesinin önemsendiği,
benimsendiği kurum içi yapılan değerlendirme türleri vardır. Her kurum ve kuruluş kendi
bünyesinde o anki kurum içi durumu bilmek ve insan kaynakları planlamasını doğru bir
şekilde yapmak için çalışanlarıyla ilgili performans değerlendirme yapmaktadır. Yalnız
yöneticinin çalışanını değerlendirdiği veya verimliliği artırma amaçlı yapılan performans
değerlendirmelerden farklı olarak yapılan değerlendirmeler de vardır. Özellikle Amerika ve
Avrupa’ da, 1995 yılından sonra kullanımı hızla artan 360 derce değerlendirme bunlardan
biridir. Bu değerlendirme kişiye iş hayatında kendisiyle ilgili başka hiçbir şekilde elde
edemeyeceği nesnel, samimi geri bildirim veren, kişinin kendini başkalarının gözünde
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görmesinin yarattığı farkındalık ve değişim için de önemli bir istek uyandırabilen
değerlendirme türüdür (Bayram, 2006). 360 derece performans değerlendirme yöntemi,
çalışanın performansının; çalışanın meslektaşlarından, yöneticilerinden, üstlerinden, kendisine
doğrudan rapor verenlerden (astlar), müşterilerinden, ekip arkadaşlarından ve de kendisinden
derlenen spesifik iş performansı bilgilerinin sonucundaki değerlendirilmesi sürecidir
(Ludeman, 2000; Vinson, 1996, Akt. Bayram, 2006). Görüldüğü gibi öğrenen okulların ve
360 derece değerlendirmenin yönteminin temelinde öz ve akran (/paydaş) değerlendirmede
bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konan Okul Temelli Mesleki
Gelişimle Modeli de aynı doğrultuda öğretmenlerin öz değerlendirme yapmaları gerektiğine
vurgu yapmaktadır. Ancak öğrenen okullarda vurgu yapılan meslektaş (akran)
değerlendirmesine Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzunda vurgu yapılmadığı
görülmektedir.
Öğretmenler çalışma hayatları süresince sürekli olarak farklı yaş, düzey, sosyo-ekonomik
yapılardaki öğrenci gruplarıyla bir araya gelmektedir. Bunun sonucunda öğretmenlerin her
grup için farklı yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanmaları gerekmektedir. Fakat öğretmenin
tek başına, öğretmenlik eğitiminden ve tecrübelerinden yola çıkarak birçok farklı soruna
çözüm üretmesi düşünülemez. Bu yüzden de nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için
mesleki gelişim konusunda öğretmenlere sağlanmış sürekli bir desteğin varlığı çok büyük
önem taşımaktadır (Seferoğlu, 2004). Bu destek çeşitli biçimlerde sağlanabilir. Öğretmenin
mesleki gelişiminin desteklenmesine ilişkin öz ve akran değerlendirmeleri de bu destekler
arasında sayılabilir.
Okul temelli mesleki gelişim uygulamaları öğretmenlerin mesleki olarak kendilerini
geliştirmelerini hedefler. Öğretmenlerin bunu yapabilmeleri için de öz yeterliklerinin farkında
olup kendi öz değerlendirme ve akran/meslektaş değerlendirmelerini yaparak eksikliklerini
belirleyip bu eksiklikleri giderecek önlemleri diğer bir ifadeyle mesleki gelişme planlarını
yapmalarını, uygulamalarını ve değerlendirmelerini sağlayacaktır. Alanyazın tarandığında,
öğretmen ve öğretmen adaylarının çeşitli yeterliliklerinin öz değerlendirme yoluyla ele
alındığı birçok çalışmanın (Kumandaş ve Kutlu, 2013, Şaşmaz Ören, Ormancı ve Evrekli,
2011) olduğu görülmektedir. Akran değerlendirme kapsamında yapılan araştırmaların ise
ağırlıklı olarak öğrenci (Bayat, 2010; Uysal, 2008; Bozkurt ve Demir, 2013) ve öğretmen
adaylarının (Bay, 2011, Koç, 2011) akran değerlendirmeye yönelik görüşlerini içerdiği
anlaşılmaktadır. Diğer yandan öğretmenlerin bir alternatif ölçme tekniği olarak akran ve öz
değerlendirmenin öğrencilerinin değerlendirilmesinde kullanılmasına yönelik görüşlerini ve
uygulamalarını içeren çalışmalara (Altun ve Gelbal, 2014; Çelikkaya, Karakuş ve Öztürk
Demirbaş, 2010; Yıldırım ve Öztürk Karakoç, 2009; Yiğit ve Kırımlı, 2015) da
rastlanmaktadır. Sınırlı sayıda çalışma (Akıllı, 2007; Biri, 2014) ise öz ve akran
değerlendirmenin öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri üzerine etkisini incelemiştir.
Bununla birlikte mesleğini icra eden öğretmenlerin veya üniversite öğretim elemanlarının öz
ve meslektaş değerlendirmelerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerindeki yerine yönelik
düşünceleri hakkında çalışmalara (Keig, 2000; Sorcinelli, 1984) daha da nadir rastlanmıştır.
Ayrıca alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde meslektaş değerlendirme yerine daha
yoğunlukla akran değerlendirme teriminin kullanıldığı da görülmektedir. Bununla birlikte bu
çalışmada meslektaş değerlendirme teriminin kullanılması tercih edilmiştir.
Tüm bu gerekçelerden hareketle öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde öz ve meslektaş
değerlendirmesine yönelik görüşlerini belirlemek genel amacıyla; (1) Öz değerlendirmenin
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öğretmenin mesleki gelişimindeki yerine yönelik öğretmen görüşleri nedir?; (2) Meslektaş
değerlendirmesinin öğretmenin mesleki gelişimine katkısı hakkında öğretmen görüşleri nedir?
sorularına cevap aranmıştır. Araştırma sonuçlarının okul temelli mesleki gelişim
uygulamaların geliştirilmesine, öz ve meslektaş değerlendirme boyutlarının yeri ve işlerliği
kapsamında katkı sağlayacağı ve yeni tartışma imkânları sağlayacağı umulmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış
görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı,
“önceden hazırladığı görüşme formuna bağlı kalarak, ek sorular sorma esnekliği ile hareket
edebilmektedir” (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırma kapsamında da önceden
yapılandırılmış sorular yanında görüşme yapılan öğretmenlerin cevaplarına göre ek sorular
sorulduğundan dolayı yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir.
Araştırma deseni, araştırmanın yaklaşımını ve yaklaşımın tutarlı olmasına rehberlik eden
stratejiyi belirler. Olgu bilim deseni ise derinlemesine ve ayrıntılı olarak olgulara odaklanır.
Olgu bilim deseni farkında olduğumuz halde derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip
olmadığımız olgulara yönelmektedir. Olgu bilim araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın
odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da
gruplardır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada da öğretmen öz ve meslektaş
değerlendirmesinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine etkisi derinlemesine ve ayrıntılı
olarak incelendiğinden dolayı nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomoloji) deseni
kullanılmıştır.
ÇalıĢma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili, Çekmeköy ve Ümraniye ilçelerinde meslek lisesi
ve ortaokulda görev yapan 10 meslek lisesi öğretmeni ve 10 ortaokul öğretmeni
oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme türlerinden biri olan ölçüt örnekleme, örneklemin
problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan
oluşturulmasıdır (Büyüköztürk, 2011). Bu örnekleme yönteminde temel anlayış önceden
belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Ölçüt veya ölçütler
araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi
kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmada ölçüt olarak öğretmenlerin en az iki
yıldır görev yapıyor olması şartı aranmıştır. Çalışma grubuna giren öğretmenlerin 9’u kadın
11 erkek öğretmendir. Öğretmenlerin 8’i 22-30 yaş, 10’u 31-40 yaş ve 2’si 41 yaş üstündedir.
Kıdemleri açısından incelendiğinde ise öğretmenlerin 6’sı 2-5 yıl, 7’si 6-10 yıl, 5’i 11-20 yıl,
2’si ise 21 yıl üzerinde mesleki kıdeme sahiptir. Ayrıca öğrenim düzeyleri açısından
öğretmenlerin 13’ü lisans, 6’sı yüksek lisans ve 1 tanesi doktora mezunudur.
Veri Toplama Aracı
Olgu bilim araştırmalarında başlıca veri toplama aracı görüşmedir. Buna bağlı olarak
araştırmada açık-uçlu soruların yöneltildiği ve kayıt cihazının kullanıldığı, araştırmacılar
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundaki
sorular öğretmenlerin öz değerlendirme ve meslektaş değerlendirme yapıp yapmadıkları
olarak iki ana kısma ayrılmıştır. Öz değerlendirme ve meslektaş değerlendirme yapıyorlarsa
hangi konularda yaptıkları, ne gibi faydaları olduğu, sonucunda herhangi bir çalışma yapıp
yapmadıkları gibi alt sorularla desteklenmiştir. Eğer öz değerlendirme ve meslektaş
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değerlendirme yapmıyorlarsa neden yapmadıkları, böyle bir değerlendirmeyi anlamlı bulup
bulmadıkları, yapmaya müsait ortamın olup olmadığı gibi alt sorularla desteklenmiştir.
Verilerin Toplanması
Görüşmeleri gerçekleştirmek için katılımcılardan randevu alınmış ve tam randevu saatinde
gidilerek uygun bir ortamda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesinde katılımcılarla
yüz yüze görüşülerek görüşmenin konusu ile ilgili bilgi verilmiş ve görüşmeler yapılarak
görüşme esnasında kısa notlarla cevaplar kaydedilmiştir. Görüşme sırasında net cevap
alınamayan sorularda kısa açıklamalar yapılarak konu kapsamı içinde kalınması sağlanmıştır.
Görüşmeler esnasında veri kaybının yaşanmaması için ses kayıt cihazı kullanmak için
görüşme yapılan öğretmenlerden izin istenmiştir ve gerekli izinler alınmıştır. Ses kayıtlarının
katılımcı tarafından istediği zaman dinlenebileceği, istenmeyen yerlerin araştırmaya dâhil
edilmeyeceği ve hiçbir yerde yayınlanmayacağı belirtilmiştir. Böylelikle katılımcıların
görüşmede daha rahat olmaları sağlanmıştır. Görüşme sonrasında ses kayıtları ve notlar bir
kelime işlem programına aktarılarak veri seti oluşturulmuştur. Veri setinde görüşme yapılan
öğretmenlerin kimliğinin gizli kalması amacıyla her öğretmene Ö1, Ö2… Ö20 olacak şekilde
kod verilmiştir.
Verilerin Çözümlenmesi
Araştırma sonunda elde edilen verilerin sayısına, anlamına ve kavramların birbiri ile ilişkisine
bakıldıktan sonra veriler değerlendirilip içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi sonuçları
kategori, tema ve kodları içeren tablolar aracılığıyla sunulmuştur. Bilgin (2006, s.14)
kategorilendirmede iki farklı yaklaşımın olduğunu birinci yaklaşımda alanda var olan bir
kategori sisteminin alındığını; ikinci yaklaşımda ise mesajın ögeleri ele alınıp gözden
geçirildikçe kategorilerin belirlendiğini ifade etmektedir. Bu çalışmada her iki yaklaşımda
uygulanmıştır. İçerik analizinde “Öğretmenlerin öz değerlendirmesi” ve “Öğretmenlerin
meslektaş değerlendirmesi” başlıklarında iki kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler altında
ele alınan temaların oluşturulmasında ise MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürlüğü (ÖYEGM)’nün öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinden ve öğrenen okul ile
Okul Temelli Mesleki Gelişim projesi kapsamında hazırlanan yeni öğretim programında ve
öğretmen öz değerlendirmesi formunda belirtilen alt yeterliklerden yararlanılmıştır. Bu
kapsamda temalar “Kişisel ve Mesleki Değerler, Mesleki Gelişim”; “Öğrenciyi Tanıma”;
“Öğretme Öğrenme Süreci”; “Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme”; “Okul Aile
Toplum İlişkisi” olarak belirlenmiştir. Ayrıca yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen
verilerden meslektaş değerlendirme boyutunda “meslektaş değerlendirmenin önündeki
engeller” ve “meslektaş değerlendirme için gerekli okul ortamı” temaları da ortaya çıkmıştır.
BULGULAR
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde öz ve meslektaş değerlendirmesine ait görüşlerinin
alınması amacıyla yürütülen araştırmada ilk soru olarak öğretmenlere öz değerlendirme yapıp
yapmadıkları sorulmuş ve 20 öğretmenden 18’i öz değerlendirme yaptığını belirtmiştir.
Öz değerlendirmenin mesleki gelişime katkısına ilişkin öğretmen görüşlerinin analizi Tablo
1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Öz Değerlendirmenin Mesleki GeliĢime Katkısı
Kategori

Tema

Öğretmenlerin Öz KiĢisel ve Mesleki
Değerlendirmesi
Değerler-Mesleki
GeliĢim

Kod
Kişisel gelişimi sağlama (f=12)
Mesleki gelişmeleri izleme, teknolojiyi takip etme, yeterli
bilgi birikime sahip olma (f=7)
● Öğrenci ile iletişim becerileri (f=7)
● Meslektaş/Çevre ile iletişim becerileri (f=5)
● Okulun iyileşmesine/geliştirilmesine katkı sağlama (f=4)
● Mesleki yasaları izleme, görev ve sorumlulukları yerine
getirme (f=3)
● Öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme (f=3)
● Zümredeki öğretmenlerle birlikte hareket etme ve yardım
alma (f=3)
●
●

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenler, kişisel gelişimi sağlama (f=12), mesleki gelişmeleri
izleme, teknolojiyi takip etme, yeterli bilgi birikime sahip olma (f=7), öğrenci ile iletişim
becerileri (f=7), meslektaş/çevre ile iletişim becerileri (f=5), okulun iyileşmesine ve
geliştirilmesine katkı sağlama (f=4), mesleki yasaları izleme, görev ve sorumlulukları yerine
getirme (f=3), öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme (f=3), zümredeki
öğretmenlerle birlikte hareket etme ve yardım alma (f=3) kodlarına vurgu yapmışlardır.
Öğretmenler öz değerlendirmenin en çok kişisel gelişime katkısı olduğunu vurgulamışlardır.
Elde edilen kodlara yönelik bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“...Kendimi geliştirmek, nereden nereye geldiğimi görmek, öğrenciyle daha iyi ilişki/iletişim
kurabilmek için ve daha iyi öğretebilmek, eksik yanlarımı görüp kendimi güçlendirmek için
değerlendirmeye ihtiyaç duyuyorum, değerlendirme yapıyorum.” (Ö5)
“...Toplumun temel yapı taşı olan insan yetiştiren kişiler olduğumuzdan dolayı kişisel ve
mesleki gelişimimiz konusunda hassas olmamız ve bilgi birikim olarak donanımlı olmamız
gerektiğini, bunun içinde öz değerlendirme yapmanın şart olduğunu düşünüyorum.” (Ö19)
Ö5 ve Ö19 öğretmenlerinin ifadelerine incelendiğinde mesleki görevlerinin ve
sorumluluklarının farkında olup öz değerlendirme yaparak kişisel gelişimlerini sağlayıp
öğretmenlik mesleğini daha layıkıyla yapmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bu verilerden yola
çıkarak öz değerlendirme yapmanın kişisel ve mesleki gelişime katkı sağladığı söylenebilir.
“...Öz değerlendirme sayesinde zümremdeki kişilerle kendimi karşılaştırır ve girdiğim
sınıflardaki müfredat takibini daha iyi yaparım. Bunun yanında konularda eksiklerimizi
gidermede veya gereksiz fazlalıkları törpülemede zümre arkadaşlarımızla birlikte hareket
ederek birlikteliği sağlamış oluyoruz.” (Ö15)
“...Öz değerlendirme sonucu tespit ettiğim eksiklerimi nasıl giderebileceğim konusunda
zümremdeki tecrübeli öğretmenlere ya da daha genel bir konuysa diğer tecrübeli
öğretmenlere de danışıyorum ve fikirlerini alıyorum. Bence her öğretmen öz değerlendirme
yapıp özellikle eksiklerini giderme noktasında bu yönteme başvurmalıdır. Bazı kişilerde fazla
özgüven, benden daha iyi bilen yoktur gibi düşünceler olduğunu görüyorum hâlbuki hepimizin
eksikliği vardır ve bunları tespit edip gidermemiz gerekir diye düşünüyorum.” (Ö17).
Ö15 ve Ö17 öğretmenlerinin görüşleri incelendiğinde, öz değerlendirme yaparak eksiklerini
giderme konusunda zümredeki öğretmen arkadaşlarından yardım aldıklarını ve bunun da
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zümredeki öğretmenler arasında dayanışmayı ve birlikte hareket etme gücünü sağladığını
vurgulamaktadırlar.
“…Bizim bölümde sürekli teknolojik yenilikler oluyor… Bunun sonucunda öğrenciye
verdiğimiz bilgi bir sene sonra bile eski oluyor. Doğal olarak bizim bildiklerimiz de eski
kalıyor. Eksiklerimi tespit ederek internetten, kitaplardan, videolardan takip ederek, gerektiği
yerde kurslara giderek kendimi, eksik bilgilerimi kendime yakın hissettiğim tecrübeli
arkadaşlarımla tamamlamaya, bilgilerimi sürekli güncel tutmaya çalışıyorum.” (Ö2)
“…Özel sektörde çalıştıktan sonra öğretmenlik mesleğine geçtiğim… Bunun sonucunda
okullarda verilen bilgilerin ve kullanılan yöntem ve malzemelerin ne kadar çağın gerisinde
olduğunu tespit etme fırsatım oldu. İşlediğim derslerde bunlara dikkat ettim. Ayrıca
firmalardaki ve yurt içi ve yurt dışındaki köklü üniversitelerdeki şu an ki teknolojiyi takip
ederek proje kapsamında okulda atölyeleri ve donanımı yenilemeye gittik,
gerçekleştiremediklerimi ise öğrencilere videolarda izlettim. Kendi bilgilerimi ve
öğrencilerimin bilgilerini sürekli güncel tutmaya çalışıyorum.” (Ö11)
“…Başta bölümüm olmak üzere okula, öğrenci gelişimini destekleyici, başarısını arttırıcı ne
gibi çalışmalar yapıyorum, yapabilirim diye sorguluyorum kendimi. Sonuç olarak
öğrencilerle yardım kampanyası düzenleyerek, firmalarla iletişime geçip malzeme-donanım
konusunda destek isteyerek, projeler hazırlayarak destek olduğumu düşünüyorum.
Yaptıklarım da takdir edildikçe güçlendiğimi hissediyorum ve yeni çalışmalar yapmak için
motive oluyorum.” (Ö18)
Ö2 ve Ö11 öğretmenlerinin ifadelerine bakıldığında, öz değerlendirme sayesinde mesleki
gelişimlerini sağlayacak konuları yakından takip ederek hem mesleki bilgi, beceri ve
yeterliklerini geliştirmek amacıyla hem de öğrencileri çağın gerekliliklerine göre yetiştirme
boyutlarında fayda sağladığını belirtmektedirler. Bir diğer öğretmen de (Ö18) öğrencilerin ve
okulun başarısını artırmak için çeşitli çalışmalar ve projeler yaptığını belirterek okulun
gelişimine katkı sağladığını belirtmiş. Buna bağlı olarak yaptığı çalışmaların sonucunda takdir
görmesinin iç motivasyonunu artırdığını ifade etmiştir. Belirtilen görüşleri dikkate
aldığımızda öz değerlendirmenin öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı
sağladığını bu gelişim sonucunda ortaya çıkan uygulamalarında belli bir taktir sistemiyle
değerlendirilmesi gerektiğini ifade edebiliriz.
“...Öğrenciye karşı yaklaşımımı, onunla olan iletişimimi değerlendiriyorum. Onlarla sınıfta ve
okul içinde iletişimim ne kadar samimi olursa onları geliştirmek için neler yapmak istediğimi,
planlarımı daha rahat ve daha anlaşılır anlatabilirim.” (Ö1)
“...Kendi öğrencilik yıllarımda da şu an ki bazı meslektaşlarımda da öğrencilerin bir birey
olarak görülmediğini, sürekli kaba ve sert davranılmasının doğruluğunu savunduklarını
gördüm. Bence bir insanı yaşama hazırlamanın en önemli kademesi ve yeri okullarsa önce
bizim öğrencileri bir birey olarak görmemiz, onlara geleceğin büyükleri olarak saygı
göstermemiz, kişiliklerine karşı kesinlikle hakarette, küçük düşürücü davranışta
bulunmamamız gerekmektedir. En basitinden bir şey isterken rica edip, istediğimiz bir şeyi
yaptığı zaman teşekkür etmeyi unutmamamız, bize bir şey anlatırken göz teması kurup değer
verdiğimizi göstermemiz, saygılı olmamız gerekmektedir.” (Ö11)
Ö1 ve Ö11 öğretmenlerinin ifadeleri dikkate alındığında, öz değerlendirme yaparak
öğrencilerle olan ilişkilerini sorguladıklarını buna bağlı olarak öğrencilerle sevgi ve saygıya
dayalı ilişkiler geliştirdiklerini ve onları küçük görmeyip fikirlerine ve ürettiklerine değer
723

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

verilen bir fert gibi davrandıklarını bunun sayesinde öğrencilerle daha iyi iletişim kurduklarını
ve onları yetiştirdiklerini vurgulamışlardır.
Öz değerlendirmenin öğrenciyi tanımaya etkisine ilişkin öğretmen görüşlerinin analizi Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öz Değerlendirmenin Öğrenciyi Tanımaya Katkısı
Kategori

Tema

Öğretmenlerin Öz Öğrenciyi
Değerlendirmesi
Tanıma

Kod
Değişen toplum ve teknolojide öğrencinin ilgi ve
ihtiyaçlarını dikkate alma (f=7)
● Öğrencinin yeteneklerini keşfetme ve geliştirme (f=6)
● Öğrencinin gelecek planlarını bilme/rehberlik etme (f=4)
● Öğrencilerin gelişim özelliklerini tanıma (f=4)
● Öğrenci başarısı (f=3)
●

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenler, değişen toplum ve teknolojide öğrencinin ilgi ve
ihtiyaçlarını dikkate alma (f=7), öğrencinin yeteneklerini keşfetme ve geliştirme (f=6),
öğrencinin gelecek planlarını bilme ve rehberlik etme (f=4), öğrencilerin gelişim özelliklerini
tanıma (f=4), öğrenci başarısı (f=3) kodlarına vurgu yapmışlardır. Öğretmenler öz
değerlendirmenin en çok değişen toplum ve teknolojide öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını
dikkate alma hususuna katkıda bulunduğunu vurgulamışlardır.
Elde edilen kodlara yönelik bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“…Çağımızda teknoloji hızla ilerliyor, çocuklar istedikleri bir şeye sabırla beklemeden hemen
sahip oluyorlar, elde ediyorlar. Buna alışan çocuk her istediğinin hemen olacağını sanıyor.
Emek harcamadan ulaşacağını düşünüyor ve derslerde de öğrenmenin gerçekleştiği zorlanma
sürecinde çabuk pes ediyor. Bu durumu fark ettikten sonra konu anlatım aşamalarımı ve
aralarda geri bildirimlerimi arttırdım, sıkıldıkları anda motivasyonlarını yükseltmeye
çalıştım.” (Ö1)
“…Değişen sistemde, çağımızdaki hızlı değişimde, öğrenci ve öğretmenin daha doğrusu
herkesin teknolojiye, telefonlara bağımlı oldukları bu dönemde, öğrenci ilgisini derse çekmek
zor oluyor. Bunu kolaylaştırmak için bir yandan teknolojiyi kullanacakları ödevler,
uygulamalar yaptırarak ilgiliyi arttırıyorum, bir yandan da ders içi dikkat dağınıklığına sebep
olan telefondan öğrenciyi uzaklaştırmak için ders sırasında telefonları dolaplara
koyduruyorum. Anlaşarak, ortak alınan bir kural olduğu için herkes bu kurala uyuyor.” (Ö2)
Ö1 ve Ö2 öğretmenlerinin ifadelerine bakacak olursak öz değerlendirme yaparak öğrencilerin
öğrenme biçimlerini, ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak ödev ve sorumluluklar
verdiklerini ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme-öğretme sürecinde
değişiklikler yaptıklarını belirtmişlerdir.
“…Öğrencilerimi yakından tanıyor muyum, onların kendilerini örneğin 10 sene sonra nerede
görmek istediklerini biliyor muyum, bu amaçlarına ulaşmak için neler yapıyorlar takip ediyor
muyum diye kendime soruyorum. Bu doğrultuda, onlarla ilgili ayrı ayrı tablolar
oluşturuyorum, onlardan bazen yazılı bazen sözel bilgiler alıyorum, yeteneklerini keşfetmeye
çalışıyorum, yeteneklerini geliştirmeleri konusunda önce onlarla daha sonra da aileleriyle bir
araya gelip ortak plan yapıyoruz.” (Ö3)
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“...Öğrencilerin yeteneklerine göre dersi işlemeye çalışıyorum. Ama bence sınıflarda sayısal
zekâ ve sözel zekâ, aynı zamanda çocukların yeteneklerine göre sınıflara ayrılması gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü sözel zekâsı zayıf olan veya yeteneği olmayan bir çocuğa dersi
sevdirmekte çok zorlanıyorum. Öğrenci de yapamadığı bir derse karşı ön yargı oluşuyor,
yeteneği yoksa sevmiyor dersi. Ama içimde bunun eksikliğini hissediyorum bu yüzden elimden
geleni yapmaya çalışıyorum.” (Ö18).
Ö3 ve Ö18 öğretmenlerinin ifadelerine bakıldığında, öz değerlendirme yaparak öğrencilerin
yeteneklerini keşfetmeleri ve bu yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini belirlemiş oldukları
anlaşılmaktadır. Bunu gerçekleştirmek içinde farklı metotlarla öğrencilerinin ilgi ve
ihtiyaçlarını dikkate alarak yeteneklerini belirleme yoluna gittiklerini ve öğrencileri
geliştirmek için ailenin de içinde olduğu bir planlama yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Öz değerlendirmenin öğretme ve öğrenme sürecine etkisine ilişkin öğretmen görüşlerinin
analizi Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Öz değerlendirmenin Öğretme ve Öğrenme Sürecine Katkısı
Kategori

Tema

Öğretmenlerin Öz Öğretme ve
Değerlendirmesi
Öğrenme Süreci

Kod
Öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendirme (f=12)
Ders içi motivasyonu arttırma (f=8)
Materyal hazırlama, farklı materyal kullanımı (f=5)
Bireysel kişilik ve seviye farklılıklarına göre öğretimi
çeşitlendirme (f=5)
● Dersi planlama (f=4)
● Sınıf yönetimi (f=4)
● Geride kalan öğrenciyi tespit etme ve iyileştirme süreci
için plan yapma (f=4)
● Geliştirici ödevler verme (f=3)
●
●
●
●

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenler, öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendirme (f=12),
ders içi motivasyonu arttırma (f=8), materyal hazırlama, farklı materyal kullanımı (f=5),
bireysel kişilik ve seviye farklılıklarına göre öğretimi çeşitlendirme (f=5), dersi planlama
(f=4), sınıf yönetimi (f=4), geride kalan öğrenciyi tespit etme ve iyileştirme süreci için plan
yapma (f=4), geliştirici ödevler verme (f=3) kodlarına vurgu yapmışlardır. Öğretmenler öz
değerlendirmenin en çok öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendirme konusunda kendilerini
geliştirdiklerini belirtmişlerdir.
Elde edilen kodlara yönelik bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“…Deneyimli bir hocamızın sınıfına girdiğimde, öğrencilere matematiksel hesaplamalar,
formüllerle ilgili pano oluşturttuğunu, öğrencilerde göz aşinalığı oluşturduğunu gördüm.
Bunun sonucunda materyal oluşturmaya, ders işleyişimi zenginleştirmeye ihtiyacım olduğu
fark ettim.” (Ö1)
“…Öğrencinin dikkatini çekmek, öğrettiğim konuyu kalıcı hale getirmek için görsel yönden de
ders işleyişimi zenginleştirmeye çalışıyorum. Uygulamaların bazılarını video olarak da
izletiyorum, yapılan uygulamaların sonuçlarının resimlerini gösteriyorum.” (Ö2)
“…Öğrencilik hayatımda öğretmenlerimden gördüğüm ve daha sonra da kendi ilk yıllarımda
dersleri monoton, sadece anlatım ve soru cevap şeklinde işlediğimi, bunun öğrenci başarısını
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ve derse olan ilgisini çok kötü etkilediğini fark ettim. Öğrencilerin İngilizceye, derse ilgisini
çekmek adına, akıllı tahtada konuyla ilgili video izletiyorum. Bu sayede öğrettiğim dil bilgisi,
kelimeler daha kalıcı oluyor ve öğrencinin görsel yönden de dikkatini çektiği için daha iyi
odaklanıyor. Ayrıca verdiğim ödevleri kâğıt üstünde değil, slayt hazırlama şeklinde istiyorum.
Öğrenci hazırladığı slaytı derste birebir arkadaşlarına anlatıyor. Hatta bir öğrencim benim
ders sonunda geri bildirim amaçlı yaptığım küçük testler gibi kendisi de test hazırlamış.
Benden sınıf için çoğaltmamı rica etti. Hevesini kırmamak için çoğalttım, sunumunun
sonunda o testleri uyguladık. Diğer öğrenciler de onun gibi hazırlanmaya başladı ve ders içi
aktif öğrenme seviyesi çok üst seviyelere çıktı.” (Ö6)
“…Her dersimin başında kullanacağım materyal, yöntem ve teknikleri belirleyip, ders
esnasında kullandığım yöntem ve tekniklerimi, kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirip
gerçekleştirmediğimi her dersimin sonunda değerlendiriyorum. Çoklu zekâ kuramına uygun
olarak anlatımlarımı zenginleştirmeye, derslerimde birkaç yöntem birden kullanmaya
çalışıyorum. Uygulamalı derslerde özellikle öğrencilerin kendilerinin yaparak yaşayarak
öğrenmeleri için fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Ders sonunda da pekiştirme amaçlı
anlattığım konuya uygun uygulamalı ya da araştırma ödevleri veriyorum.” (Ö11)
“…Öğretmenliğimin ilk yıllarında, öğrencilere çok ödev verilmemesi taraftarıydım. Daha
sonra tecrübe kazandıkça, aslında anlatılan konunun evde tekrar edilmesinin, farklı
örneklerle pekiştirmenin çok yararlı olacağını tespit ettim. Okul kitabından ve ayrıca
aldırdığım çalışma kitaplarından günlük çalışma planı hazırlayarak onlara ödevler verdim.
Sonra, üst sınıflarda bunun çok faydasını gördüklerini belirttiler.” (Ö15)
Ö1, Ö2, Ö6 ve Ö11 öğretmenlerinin ifadelerine bakacak olursak yaptıkları öz değerlendirme
sonucunda, derslerde öğrencilerin dikkatini toplamak, geleneksel eğitimden ziyade çoklu zekâ
kuramını temel alarak kalıcı öğrenmeyi sağlamak için farklı materyaller kullandıklarını ve
böylece derste daha kalıcı bir öğrenme sağladıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra Ö6,
Ö11 ve Ö15 öğretmenlerinin derste işlenilenlerin pekiştirmesini yapmak ve kalıcılığı
kuvvetlendirmek adına ev ödevleri verdiklerini ve bunların sonucunda öğrencilerden olumlu
dönüt aldıklarını ifade etmişlerdir. Buradan öğretmenlerin öz değerlendirme yapmalarının
öğretme ve öğrenme sürecine olumlu katkı sağladığını ve kalıcı öğrenmeyi kolaylaştırdığını
söylemek mümkündür.
“...Öğrenciyi daha iyi tanımaya çalışıyorum, onları tanıdıkça ders esnasında hangi yöntem ve
tekniği kullanacağıma, sınavdaki soru tekniğim ve tarzımın nasıl olacağına, onlara karşı nasıl
bir tutum içinde olacağıma daha iyi karar veriyorum.” (Ö5)
“…Öğrencilerin problemlerini çözmede çok başarılı olduğumu düşünmüyorum. Sınıf
hâkimiyeti olarak da üst düzey değilim. Ancak öğrencilerime dersi ve kendimi sevdirdim. Bu
da hem öğrencilerin hem de benim motivasyonumu artırıyor. Örneğin davranış bozukluğu
olan ve ders başarısı düşük bir öğrenciye dersi sevdirerek onun bu davranışlarını derse
kanalize etmiş oldum ve dönem sonunda bu öğrenci dersimden beş aldı bu sayede. İşte bütün
bunları öz değerlendirmemi yaptığımda güçlü ve zayıf yönlerimi tartıp hem kişisel gelişimimi
artırıyorum hem de sınıf yönetimimi geliştirip öğrencilerin başarısını artırıp seviyelerini
yükseltip, geride öğrenci kalmamasını sağlıyorum.” (Ö17)
“…Öz değerlendirme sonucunda sınıftaki başarı düşük ise kendimi sorguluyorum. Dersi nasıl
daha farklı şekilde anlatabilir ve bu sayede kalıcı bir öğrenme sağlayabilirim diye
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sorgularken farklı yöntemler kullanmam gerektiğini fark ediyorum. Örneğin; bu yıl 6.
sınıflarda madenler konusunu işlerken şiir ve şarkılara uyarlayarak akılda kalıcılığı
sağlayarak öğretmeye çalıştım ve bunda başarılı da oldum. Hem öğrenciler konuyu daha iyi
anladı ve bunun ardından sınıfın başarısı arttı hem de daha eğlenceli ders işledik.” (Ö18)
Ö5 ve Ö18 öğretmenlerinin ifadelerine baktığımızda öz değerlendirme sonucunda derslerde
konuları öğrencilere daha iyi öğretebilmek için farklı yol ve yöntemler kullandıklarını
belirtmişlerdir. Bir diğer öğretmen de (Ö17) öğrencilere kendini sevdirerek dersi de
sevdirmeyi başardığını böylece hem öğrencilerin hem de kendisinin motivasyonunun arttığını
belirtmiştir. Bu yorumlara dayanarak öz değerlendirmenin öğretme ve öğrenme sürecine farklı
bir açıdan olumlu katkıda bulunduğu söylenebilir.
Öz değerlendirmenin öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirmeye etkisine ilişkin
öğretmen görüşlerinin analizi Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Öz Değerlendirmenin Öğrenmeyi, GeliĢimi Ġzleme ve Değerlendirmeye Katkısı
Kategori

Tema

Kod

● Ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini
Öğretmenlerin Öz Öğrenmeyi,
Değerlendirmesi
GeliĢimi Ġzleme ve belirleme (f=6)
● Ders sonu verimlilik kontrolü yapma (f=5)
Değerlendirme
● Öğrenci seviyesine uygun ölçme değerlendirme
yapma (f=4)
● Öğrenci performans değerlendirmede öğrencinin
otokontrolünü sağlamasına fırsat verme (f=3)

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenler, ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirleme
(f=6), ders sonu verimlilik kontrolü yapma (f=5), öğrenci seviyesine uygun ölçme
değerlendirme yapma (f=4), öğrenci performans değerlendirmede öğrencinin otokontrolünü
sağlamasına fırsat verme (f=3) kodlarına değinmişlerdir. Öğretmenler öz değerlendirmenin en
çok ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirlemede katkı sağladığını
vurgulamışlardır.
Elde edilen kodlara yönelik bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“…Öğretmenliğimin ilk yıllarında öğrencilerin seviyelerini tespit etmeden, gözetmeden
üniversitede teorik olarak gördüğüm şekilde ağır sınav soruları hazırlardım. Daha sonra
alınan notlardan, öğrencilerden aldığım geri bildirimlerden ve diğer sınıflara hazırlanan
soruları gördükten sonra önce seviyelerini tespit etmem gerektiğini, yaş ve öğrenim seviyesini
dikkate almam gerektiğini tespit ettim…” (Ö1)
“…Özellikle meslek lisesine geçtiğimde fark ettiğim bir konu, öğrencilerin derse, bir şey
öğrenmeye, ders malzemelerini getirmeye, derse katılmaya karşı isteksiz olduklarıydı. Kendi
davranışımı, tutumumu değerlendirdikten sonra öğrenci performans değerlendirmede yeni
yöntem geliştirdim. Yılın başında öğrencilerle ortak kurallar koyduk, her yapılan olumsuz
davranışa puan verdik. Ben her öğrenci için ayrı performans değerlendirme çetelesi/çizelgesi
oluşturdum. Herkesin notu yılın başında 100’dü. Her olumsuz davranışta (materyal
getirmeme, ödev yapmama, vb.) önceden belirlenen puan düşürüldü. Puanlarının kontrolü
onlardaydı. Dönemin sonunda da kalan puan onların performans puanlarıydı. Birkaç hafta
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bu uygulamanın devamlılığının olup olmayacağını test ettikten sonra, benim istikrarlı bir
şekilde kontrol ettiğimi görünce onlar da davranışlarını düzeltmeye başladılar.” (Ö6)
Ö1 öğretmeninin ifadelerine baktığımızda mesleğe ilk başladığı yıllardaki yaptığı hataları
yapmış olduğu öz değerlendirmeleri ile farkına varıp zamanla bu hatalarını düzelttiğini buna
göre ölçme değerlendirme yaptığını belirtmiştir. Bir diğer öğretmen de (Ö6) hem ölçme
değerlendirmeyi daha iyi yapabilmek hem de öğrencilere ölçme değerlendirme sürecinde
otokontrollerini sağlama fırsatı vererek öğrencilerin tutum ve davranışlarında iyileştirme
gerçekleştiğini belirtmiştir. Buradan yola çıkarak öğretmenlerin öz değerlendirme sayesinde
öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirmede olumlu katkı sağladığı çıkarımı yapılabilir.
Öz değerlendirmenin okul, aile ve toplum ilişkilerine etkisine ilişkin öğretmen görüşlerinin
analizi Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Öz Değerlendirmenin Okul, Aile ve Toplum ĠliĢkilerine Katkısı
Kategori

Tema

Kod

Öğretmenlerin Öz Okul, Aile ve Toplum ● Aile katılımı ve iş birliği sağlama (f=3)
● Çevre olanaklarından yararlanma (f=2)
Değerlendirmesi
ĠliĢkileri

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenler, aile katılımı ve iş birliği sağlama (f=3) ve çevre
olanaklarından yararlanma (f=2) kodlarına değinmişlerdir. Öğretmenler öz değerlendirmenin
en çok aile katılımı ve iş birliği sağlama konusunda katkı sağladığını belirtmişlerdir.
Elde edilen kodlara yönelik bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“…Öğrencilerle sadece bizim ilgilendiğimizi, ailelerle hiç görüşmediğimizi ve öğrenci
eğitiminin en önemli sacayağından biri olan aileyi görmediğimizi fark ettim. Bunun
sonucunda; öğrenciler için hazırladığım çetele uygulamasını, yılın başında velilerle de
paylaşıyorum. Okul kılık kıyafet kurallarına göre ve temiz giyinmediklerinde, derste
kullanacağı malzemeleri okula getirmediğinde, ödev yapmadığında yılın başında verdiğim
100 puandan belirli ölçülerde düşüş olacağını, bu düşüşten onların da sorumlu olacağını
belirtiyorum. Sıkı bir şekilde takip edip etmediğimi birkaç hafta kontrol ettikten sonra
uygulamaya devam ettiğimi görünce, aileler de öğrenciyi takip etmeye başlıyorlar. Hatta bir
velim sabah beni arayıp öğrencinin kıyafetine kardeşinin çay döktüğünü, o yüzden başka
kıyafetle geldiğini, özür dilediğini belirtti. Bu ilgileri beni çok memnun etti.” (Ö6)
“…Öğrencilerin tasarım, çizim konusunda eksiklerini gördüğümde okulda aldıkları eğitim
saatinin düşük olmasından dolayı dışarıdan destek almalarının uygun olacağını tespit ettim
ve onlarla konuştum. Onlardan da olumlu tepki görünce ne yapabileceklerini, kendilerini
nasıl geliştirebilecekleriyle ilgili yol göstermeye çalıştım. Yeteri kadar bilgi ve beceriye sahip
olamadıkları ve de velilerine bu konuyu tam anlatamadıkları için yetersiz, eksik bir çalışma
yapmış olduğumu fark ettim. Daha sonra da özellikle istekli grubun velilerini çağırarak
öğrencilerin de o ortamda bulunduğu bir toplantı yaptım. Konuyu anlattım ve çok güzel
tepkiler aldım. Beraber kurs araştırmaya karar verdiler ve sonunda yaz döneminde de devam
eden uygun bir kurs bularak çocuklarını birlikte o kursa gönderdiler. Kurs esnasında
öğrencilerim ve velilerim benimle sürekli iletişim halinde olup, tüm gelişmelerden haberdar
ettiler. Bu toplantı sonunda velilerim tek tek çok teşekkür etmiş, öğrencilerimle kendi
çocuğum gibi ilgilenmemin onları çok etkilediğini ve velilerin de içinde bulunduğu herhangi
bir çalışma, bir proje yapmak istersem maddi manevi her konuda destek olacaklarını
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belirtmişlerdi. Eğer siz içten olursanız, birey yetiştirmek olan temel amacınızı doğru bir
şekilde yerine getirirseniz tüm kapıların size açıldığını görmüş ve çok mutlu olmuştum.”
(Ö11)
Ö6 ve Ö11 öğretmenlerinin ifadeleri incelendiğinde, yaptıkları öz değerlendirme sonucunda
öğrencileri yetiştirme konusunda kendilerinde programda belirtilen ders saatleri kapsamında
var olan kazanımlara öğrencileri ulaştıramayacaklarına yönelik olarak bazı eksiklikler tespit
etmiş bu eksikliği gidermek için eğitim öğretim sürecine aileyi de işin içine katma kararı
almışlardır. Bu yöntemi deneyerek hem öğrenci kontrolünü daha rahat yapmış, hem kendi
işlerini kolaylaştırmış hem de ailenin süreci yakından takip etmelerini sağlamıştır. Böylece
verdikleri eğitimden daha fazla verim almış ve bunun sonucunda ailelerden de olumlu
dönütler alarak yaptıkları işin doğruluğu konusunda emin olmuşlardır. Buna bağlı olarak öz
değerlendirmenin okul, aile ve toplum ilişkilerine katkı yaptığını söyleyebiliriz.
“…Malzeme yetersizliği yaşadığımız durumlar olmakta. Malzeme eksiğinin de direk eğitim
öğretimi kötü etkilediğini düşünürsek, bu ihtiyacın karşılanması konusunda eksik çalışma
yaptığımızı tespit etmiş oluruz. Bu eksikliği fark ettiğimde çevredeki firmalarla, öğrenci
velileriyle görüşmelerde bulundum. Firmaların desteği ve zümremdeki diğer arkadaşlarımın
katkılarıyla el birliğiyle atölyemizdeki eksiklerimizi tamamladık, sınıf ortamını da daha etkili
hale getirdik. Değişim sonucunda öğrencilere yaptırdığımız uygulamaların sayısı ve niteliği
arttıkça onlarda da fark edilir bir iyileşme oldu. Çevrenin desteğinin öğrenime büyük katkı
sağladığını yaşayarak öğrenmiş olduk.” (Ö2)
Ö2 öğretmeninin ifadelerine bakıldığında okulda yaşadıkları malzeme ve fiziki yetersizlikler
konusunda çevre olanaklarını kullanarak giderdiklerini belirtmiştir. Buradan yola çıkarak öz
değerlendirmenin okul, aile ve toplum ilişkilerine katkı yaptığını söyleyebiliriz.
Araştırmanın ikinci ana kategorisi meslektaş değerlendirmesidir. Bu doğrultuda öncelikle
öğretmenlerin okullarında meslektaş değerlendirmesi yapıp yapmadıkları sorulmuştur.
Araştırma kapsamında görüşme yapılan 20 öğretmenden 13’ü meslektaş değerlendirme
yaptığını belirtmiştir. Meslektaş değerlendirme yapan öğretmenlerin hepsi de bu
değerlendirmeyi arkadaş ortamında yaptıklarını, sistemli, düzenli, okul çapında veya zümre
içerisinde yapmadıklarını belirtmişlerdir. Meslektaş değerlendirme yapmayan öğretmenler
içerisinden bir öğretmen aynı seviyedeki insanların birbirini değerlendirmesini doğru
bulmadığını, değerlendirmenin müfettiş tarafından objektif bir şekilde yapılması gerektiğini
belirtmiş, altı öğretmen ise eğer samimi, uygun bir okul ortamı oluşturulursa bu çalışmanın
anlamlı olacağını, öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını
belirtmişlerdir.
Meslektaş değerlendirmeye engel durumlara ilişkin öğretmen görüşlerinin analizi Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6. MeslektaĢDeğerlendirmeye Engel Durumlar
Kategori

Tema

Kod

Öğretmenlerin
MeslektaĢ
Değerlendirmesi

Engel sebepler

●
●
●

Eleştirilere karşı hoşgörülü olamama/katı tutum (f=6)
Takım çalışmasının uygulanamaması (f=5)
Samimiyetsiz bir ortam (f=4)
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Tablo 6’da görüldüğü üzere öğretmenler okullarında meslektaş değerlendirme yapmaya engel
durum olarak eleştirilere karşı hoşgörülü olamama/katı tutum (f=6), takım çalışmasının
uygulanamaması (f=5) ve samimiyetsiz bir ortam (f=4) kodlarına vurgu yapmışlardır.
Öğretmenler okullarda meslektaş değerlendirmeye engel durumun en çok, eleştirilere karşı
hoşgörülü olamama/katı tutumdan dolayı olduğunu belirtmişlerdir.
Elde edilen kodlara yönelik bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“…İnsanlarımız öz eleştiriye açık değiller. Maalesef ki gelişmiş bir toplum olmadığımızdan
dolayı her alanda eleştiriye karşı tahammülümüz yok. Hâlbuki en donanımlı kişi bile eleştiriye
açık olmalı ki kendi eksiklerini öğrenip onları giderebilmeli. Eğer meslektaş değerlendirmesi
yapacak olursak öğretmen arkadaşlarımızla samimiyet azalabilir, eleştirilen taraf kırılıyor,
küsüyor hatta tartışma bile çıkabiliyor. Kişiler kendi eksikliğini görmüyor ya da görmek
istemiyorlar.” (Ö18)
“…Birçok sebebi var. Öncelikle okullarımızda böyle bir sistem yok. MEB bunun yapılması
için alt yapı oluşturmalı. Yoksa okul yöneticileri veya zümre başkanları böyle bir şeyi
yapmayı denemezler. Neden denemezler çünkü kişiler eleştiri yapılmasını kabul etmeyebilir,
ikili ilişkilerde sıkıntılar yaşanabilir, zümrelerde huzursuzluklar meydana gelebilir. Bu
yüzden arkadaş ortamlarında ne kadar yapılabilirse o kadar yapılır işte…” (Ö19)
Ö18 ve Ö19 öğretmenlerinin ifadeleri incelendiğinde okullarda meslektaş değerlendirme
yapmaya engel sebep olarak kişilerin eleştiriye açık olmamasını bu yüzden yapılacak herhangi
bir eleştiri sonucu çatışmalar yaşanacağını belirtmişlerdir. Buradan hareketle yaşanabilecek
olumsuz durumlar ve çatışmalar sebebiyle meslektaş değerlendirme yapmaya elverişli bir
ortamın olmadığını söyleyebiliriz.
Meslektaş değerlendirme için gerekli okul ortamına ilişkin öğretmen görüşlerinin analizi
Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. MeslektaĢ değerlendirme için gerekli okul ortamı
Kategori

Tema

Kod

Öğretmenlerin
MeslektaĢ
Değerlendirmesi

Okul Ortamı

●
●
●
●

Samimi bir ortam (f=13)
Takım çalışmasının desteklenmesi (f=5)
Yönetici, veli ve öğrenci görüşleri alınması (f=4)
Zümre başkanları eşliğinde zümre içinde
değerlendirme yapma (f=4)
● Okul müdürü başkanlığında kurul toplantılarında
değerlendirme yapma (f=3)
● Homojen sınıflar oluşturup sınıf başarısı temel
alınarak değerlendirme (f=2)

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenler, samimi bir ortam (f=13), takım çalışmasının
desteklenmesi (f=5), yönetici, veli ve öğrenci görüşlerinin alınması (f=4), zümre başkanları
eşliğinde zümre içinde değerlendirme yapma (f=4), okul müdürü başkanlığında kurul
toplantılarında değerlendirme yapma (f=3), homojen sınıflar oluşturup sınıf başarısı temel
alınarak değerlendirme (f=2) kodlarına değinmişlerdir. Öğretmenler akran/meslektaş
değerlendirmenin yapılabilmesi için en çok okul ortamının samimi bir ortam olması gerektiği
vurgusunu yapmışlardır.
730

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Elde edilen kodlara yönelik bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“…Meslektaşımda gördüğüm bir eksikliği söylemeden önce onunla olan ilişkimin seviyesine
bakıyorum. Genelde okulda herkesle iyi anlaştığımı, düşüncelerimi rahat ifade ettiğimi
söyleyebilirim fakat bu durum özellikle karşımdakinin eksiğini onunla paylaşmaya geldiğinde
onun bu konuda vereceği tepkiye, bulunduğumuz ortamın samimi bir ortam olup olmadığına
bakıyorum. Kendimle ilgili eksiklerimi rahatlıkla söyleyebiliyorum. İnsanın önce kendiyle
barışık olması gerektiğini düşünüyorum.” (Ö3)
“…Bir ortamda aynı dili konuşabilmek, karşı tarafı kırmadan onunla ilgili düşüncelerini
söyleyebilmek, kırıcı değil yapıcı eleştiride bulunmak ve kendinize yapılan eleştirileri olumlu
ve duyarlı bir şekilde kabul etmek ancak samimi bir ortamda gerçekleşebilir. Bu ortamın ise
en önemli kaynağı insanların birbirlerine olan güvenidir. Arada küçük kırgınlıklar, yanlış
anlamalar yaşansa da grup olarak bunun üstesinden gelebilmekte ve hem kendimizde hem de
meslektaşımızda gördüğümüz eksik ve güçlü yönleri birbirimize anlatabiliyor ve fikir
alışverişinde bulunabiliyoruz.” (Ö7)
“…Bulunduğum okullarda karşılaştığım ortak sorun meslektaşlarımın grup halinde ne kadar
sohbet etseler de, kişisel ve mesleki gelişimlerinde gördükleri eksiklerini düzeltmek için fikir
alış verişinde bulunsalar da yine de tam samimi bir ortamın oluştuğunu düşünmüyorum. Bazı
gördüğüm olaylar sonucunda bu kanıya vardım. Grup halinde hareket edilse de aslında
herkesin bireysel yol aldığını, en çok kendi iyiliğini istediğini ve kendi çıkarları
doğrultusunda hareket ettiğini gördüm. Samimi bir ortamın olması durumunda ve öğrencinin
gelişimi ana hedef olduğunda meslektaş değerlendirmenin çok yararlı olacağını
düşünüyorum.” (Ö13)
Ö3, Ö7 ve Ö13 öğretmenlerinin ifadeleri incelendiğinde okullarda meslektaş değerlendirme
yapabilmek için samimi bir ortamın olması gerektiğini belirtmişlerdir.
“…Öncelikle bu konuda okul idarecilerinin ve zümre başkanlarının etkin olması gerekir.
Çünkü kendi başımıza bırakıldığımız zaman yapmıyoruz. Mesela özel okullarda bu yapılıyor.
Nasıl yapıyorlar yönetimin baskısıyla. Birileri de bizi zorlamalı. Bu ayda bir kez veya iki ayda
bir kurul toplantısında belirli ölçütler eşliğinde yapılabilir. Bunun yanında idareci, veli ve
öğrencilerin değerlendirebileceği bir şey olabilir. Mesela öğretmeni incitmeyecek şekilde
maddelerin olduğu bir anket dağıtılıp anket sonucuna göre değerlendirme yapılabilir.” (Ö15)
“…Bir kere ilk olarak öğretmenlerin mesleki açıdan yapıcı olup okul ve öğrenci başarısını
arttırmak niyetiyle böyle bir şey yapılması gerekliliği konusunda inandırılması gerekir. Bunun
içinde hizmet içi eğitim veya seminerler verilebilir. Hatta her dönem yapılması gereken şube
öğretmenler kurul toplantısı gibi zorunlu bir şey koyup üstüne yapılması halinde ek ders
ücreti verileceğini söylerseniz insanlar bunu angarya olarak görmeyip daha motive bir
şekilde yapabilir. Hem de MEB tarafından hazırlanmış olan anket yapılarak olabilir. Tabi
bunları yaparken eğer başarı üzerinden de bir değerlendirme yapılacaksa sınıflar homojen
hale getirildikten sonra dönem sonlarında sınıf başarısı, okunan kitap, sosyal etkinlik vb.
ölçütlerden değerlendirme yapılabilir.” (Ö19)
Ö15 ve Ö19 öğretmenlerinin ifadeleri incelendiğinde, okullarda meslektaş değerlendirme
yapılabilmesi için okul yöneticilerinin, zümre başkanlarının önderliğinde kurul toplantılarında
belirli ölçütlerin temel alınarak yapılabileceği, veli ve öğrencilere MEB tarafından
hazırlanmış anketlerin yapılabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ifadelerinden meslektaş
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değerlendirmenin sadece meslektaşlarla sınırlı kalmayıp veli, öğrenci gibi paydaşları da
kapsayacak biçimde genişletilmesi gerekliliği de anlaşılmaktadır.
Meslektaş değerlendirme yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin görüşlerinin
analizi Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. MeslektaĢ Değerlendirmenin Mesleki GeliĢime Katkısı
Kategori

Tema

Kod

MeslektaĢ
Değerlendirmesi

KiĢisel ve Mesleki ● Mesleki gelişmeleri izleme, teknolojiyi takip etme,
yeterli bilgi birikime sahip olma (f=6)
Değerler-Mesleki
● Öğrenci, meslektaş ve veli ile iletişim becerisi (f=5)
GeliĢim
● Proje ve yarışmalara katılma (f=4)
● Öğrencilere değer verme, saygı gösterme (f=4)
● Okulun iyileşmesine katkı sağlama (f=3)
● Okul içi verilen görevleri yerine getirme (f=2)
● Kişisel gelişim (f=2)
● Etik davranış (f=2)

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenler, mesleki gelişmeleri izleme, teknolojiyi takip etme,
yeterli bilgi birikime sahip olma (f=6), öğrenci, meslektaş ve veli ile iletişim becerisi (f=5),
proje ve yarışmalara katılma (f=4), öğrencilere değer verme, saygı gösterme (f=4), okulun
iyileşmesine katkı sağlama (f=3), okul içi verilen görevleri yerine getirme (f=2), kişisel
gelişim (f=2), etik davranış (f=2) kodlarına değinmişlerdir. Öğretmenler meslektaş
değerlendirmenin en çok, mesleki gelişmeleri izleme, teknolojiyi takip etme, yeterli bilgi
birikime sahip olma noktasında fayda sağladığını belirtmişlerdir.
Elde edilen kodlara yönelik bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“…Öğrenci ve meslektaşımızla kurduğumuz iletişim çok önemli. Zümremde ders işlenişi,
ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniğimiz hakkında düşüncelerimizi paylaşıp ortak karar
almaya çalışırken kıdem yılı çok yüksek olan meslektaşımın kendi istediği yöntemde diretmesi,
bizim hazırlıklarımızı masaya fırlatması ve küçümsemesi aramızdaki iletişimi tamamen
bitirmiştir. Diğer arkadaşlarımla ortak kararlar alırken, hatta öğrenci ilgi ve isteğini arttırıp
motivasyonunu yükseltmek adına yarışmalar düzenlerken onunla tek ortak karar
alamamışızdır. Bu da ortak amaç olan öğrenci eğitimi ve öğretimini sekteye uğratmıştır.
Daha sonra onunla empati kurarak, onun düşüncelerine de saygı gösterdiğimi ona
ispatladıktan sonra birbirimizi dinlemeye, bazı konularda ortak noktada buluşmaya
başladık.” (Ö1)
Ö1 öğretmeninin ifadelerine bakacak olursak meslektaş değerlendirmesini yaparken
karşılaşılması muhtemel olan ikili ilişkilerin bozulması, tartışma veya karşı tarafın eleştiriye
kapalı olması gibi durumlardan kaynaklanan bir çatışma yaşandığı görülmektedir. Buradan
hareketle araştırmanın daha önceki kısmında ulaşılan, meslektaş değerlendirmesine engel
sebepler (bk. Tablo 6) bulgularıyla örtüştüğü söylenebilir. Ö1 öğretmen bu çatışmayı zamanla
aşmış ve zümresiyle olan ilişkisini düzelttiğini belirtmiştir. Buradan hareketle öğretmenlerin
meslektaş değerlendirmesi yaptıkları zaman karşılaşabilecekleri durumu ve buna bağlı olarak
sonrasında karşılaştıkları olumsuz durumları aşamama endişesinden dolayı meslektaş
değerlendirmesi yapmaktan kaçındıklarını söylemek mümkündür.
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“…Bölümümüz gereği teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Meslektaşlarımla birlikte
eksiklerimizi tespit edip, onlarla ilgili eğitici videolar izliyoruz, kurslar araştırıyoruz, bizden
tecrübeli ve daha bilgili meslektaşlarımızdan bilgi alıyoruz.” (Ö5)
“…Tasarım konusunda meslektaşlarımla kendimizin eksik olduğunu tespit ettik. Bunun
sonucunda eğitici videolarla becerimizi arttırdık, bu videoları derslerde öğrencilere de
izlettik, birlikte uygulamalar yaptık ve çalışmalarımızı değerlendirdik, düzeltmelerimizi
yaptık. Ayrıca teknolojik olarak kendimizi yenilemek adına yurt içi ve yurt dışı kurs ve
üniversiteleri araştırıp, onları ziyaret ettik, onları okulumuza davet ettik ve alanımızla ilgili
fuarlara katıldık. Gezi düzenleyerek öğrencilerin de farkındalıklarını arttırdık.” (Ö11)
Ö5 ve Ö11 öğretmenleri meslektaş değerlendirme yaparak kendilerinin ve meslektaşlarının
mesleki yönden eksiklerini tespit ettiklerini, kendilerini geliştirmek için birlikte araştırma
yaptıklarını ve kurs, eğitici videolar, deneyimli birinden alınan öneri ve bilgilerle mesleki
gelişimlerini sağladıklarını belirtmişlerdir. Buradan hareketle meslektaş değerlendirme
mesleki gelişime katkı sağladığı yorumunu yapabiliriz.
Meslektaş değerlendirmenin öğretme-öğrenme süreci ve öğrenmeyi, gelişimi izleme ve
değerlendirmeye katkısına ilişkin öğretmen görüşlerinin analizi Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. MeslektaĢ Değerlendirmenin Öğretme-Öğrenme Süreci ve Öğrenmeyi, GeliĢimi
Ġzleme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin Katkıları
Kategori

Tema

Kod

MeslektaĢ
Değerlendirme

Öğretme-Öğrenme
Süreci ve Öğrenmeyi,
GeliĢimi Ġzleme ve
Değerlendirme

●
●
●
●

Öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendirme (f=12)
Materyal hazırlama, farklı materyal kullanımı (f=7)
Sınıf yönetimi (f=5)
Ders içi öğrenci ve öğretmen motivasyonunu
arttırma (f=5)
● Ölçme ve değerlendirme yöntemleri belirleme (f=5)
● Geride kalan öğrenciyi tespit etme/iyileştirme süreci
için plan yapma ve geliştirici ödevler verme (f=4)
● Öğrenci performans değerlendirmede öğrencinin
otokontrolünü sağlamasına fırsat verme (f=4)
● Dersi planlama (f=4)
● Seviyeye uygun ölçme-değerlendirme yapma (f=4)

Tablo 9’da görüldüğü üzere öğretmenler, öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendirme
(f=12), materyal hazırlama, farklı materyal kullanımı (f=7), sınıf yönetimi (f=5), ders içi
öğrenci ve öğretmen motivasyonunu arttırma (f=5), ölçme ve değerlendirme yöntem ve
tekniklerini belirleme (f=5), geride kalan öğrenciyi tespit etme ve iyileştirme süreci için plan
yapma ve geliştirici ödevler verme (f=4), öğrenci performans değerlendirmede öğrencinin
otokontrolünü sağlamasına fırsat verme (f=4), dersi planlama (f=4), öğrenci seviyesine uygun
ölçme-değerlendirme yapma (f=4) kodlarına vurgu yapmışlardır. Öğretmenler meslektaş
değerlendirmenin en çok, öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendirmede katkı sağladığını
belirtmişlerdir.
Elde edilen kodlara yönelik bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:

733

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

“…Öğretmenler odasında sınıf içi disiplini sağlamak, öğrenci motivasyonunu arttırmak,
öğrencinin yaptığı her davranışın ve aldığı her kararın sonucunu direk görerek otokontrolünü
geliştirmesi, ders malzemelerinin tam olarak getirilmesi, ödevlerin yapılması üzerine neler
yapabiliriz diye konuşurken, İngilizce öğretmeni arkadaşım çetele tuttuğunu anlattı. 5 senedir
uyguladığını ve çok iyi sonuçlar aldığını belirtti. Yılın başında 100 performans notu ile
başlayan öğrencinin ve öğrenci aileleriyle de paylaştığı için ailelerin bu puanı kaybetmemek
adına kurallara uyduklarını anlattı. Biz de çok kapsamlı olamasa da bu yöntemi kullanmaya
başladık. Seneye yılın başından itibaren uygulamayı düşünüyoruz...” (Ö1)
“…Zümremle sohbet havasında sınıf içi uygulamalarımızı, öğrencilerin disiplinsiz
davranışlarına karşı tutumlarımızı, ders işleme tarzlarımızı ve ortak sınavlarımızda
kullanacağımız ölçme tekniklerini konuşuruz. İlk geldiğim senelerde tecrübeli hocalarımızdan
sınıf yönetiminde yaşadığım zorlukların çözümleriyle ilgili çok yararlı fikirler aldım. Ödev,
performans çalışmalarında ise zümreme benim üniversite hayatımda yaptığım bazı
çalışmaları anlatarak bunlara benzer uygulamalar yaptırdık.” (Ö8)
“…Öğrenciye karşı tutumumuz, sınıf içi davranışlarımız, konuyu anlatma yöntemimiz, soru
sorma yöntemimiz hakkında zümremle ve özellikle zümremdeki tecrübeli meslektaşımla
paylaşımlarımız oluyor. Kendisi çok iyi bir dinleyici ve yol gösterici olduğu için her sıkıntımı
rahatlıkla paylaşabiliyorum. Onun bu davranışı zümre içinde de sıcak bir ortamın
oluşmasının en büyük kaynağıdır.” (Ö9)
“…Anlatılacak konunun seviyeye uygun olarak anlatımı, anlatımda kullanılan yöntem ve
teknikler hakkında arkadaşlarımla görüşürüz, ortak sınavlar sonucunda da sınıf başarılarına
göre birbirimizin eksiklerini tespit etmeye ve çözmeye çalışırız.” (Ö12)
Öğretmenlerin ortak olarak genel yorumları meslektaş değerlendirmede sınıf içini daha iyi bir
öğrenim ortamına çevirme ve hem öğrencinin hem de öğretmenin motivasyonunu yüksek
tutma, kalıcı öğrenmeyi sağlamak için kullanılacak farklı yöntem ve teknikler ve seviyeye
uygun ölçme ve değerlendirme ve en iyi sonucun alınabileceği ölçme yöntemi üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Zümre içi saygılı, samimi bir ortam olduğunda bu değerlendirme, paylaşım
ve yol gösterme uygulamalarının çok iyi sonuçlar verdiğini ve kişisel ve mesleki gelişimlerine
çok büyük katkılarının olduğunu belirtmişlerdir. Buradan yola çıkarak meslektaş
değerlendirme yapmanın öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde öğretme öğrenme süreci ve
öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme konularında katkı sağladığını söylenebilir.
Meslektaş değerlendirmenin okul, aile ve toplum ilişkilerine katkısına ilişkin öğretmen
görüşlerinin analizi Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. MeslektaĢ Değerlendirmenin Okul, Aile ve Toplum ĠliĢkilerine Katkısı
Kategori

Tema

Kod

MeslektaĢ
Değerlendirme

Okul, Aile ve ● Öğrenci/sınıf başarısı (f=6)
Toplum ĠliĢkileri ● Öğrencilerin gelişim özelliklerini, değişen toplum
ve çağdaki ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alma (f=5)
● Aile profilini bilme, eğitim-öğretime katma (f=3)

Tablo 10’da görüldüğü üzere öğretmenler, öğrenci/sınıf başarısı (f=6), öğrencilerin gelişim
özelliklerini, değişen toplum ve çağdaki ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alma (f=5), aile profilini
bilme, eğitim-öğretime katma (f=3) kodlarına vurgu yapmışlardır. Öğretmenler
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akran/meslektaş değerlendirmesinin en çok, öğrenci/sınıf başarısına katkı sağladığını
vurgulamışlardır.
Elde edilen kodlara yönelik bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
“…Matematik öğretmeniyim. Ders başarısı konusunda kendimi değerlendirirken öğrencilerin
başarılarının eksikliğinin derse olan çekingenlik ve okuduğunu anlama ve yorum yapmada
yaşadıkları zorluk olduğunu fark ettim. Bu tespitimden sonra Türkçe zümresiyle görüştüm ve
bu eksikliğin giderilmesi için kitap okuması etkinliği düzenlenmesinin faydalı olacağına karar
verdik. Motive edici unsurlar da ekleyince öğrencide isteklilik görüldü.” (Ö1)
“…Öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak için kurul toplantısında neler yapabiliriz
diye meslektaşlarımla konuştuk. Bu alışkanlığın kazandırılamamasının bir nedeninin de biz
öğretmenlerin ilgisizliği olduğunda hem fikir olduktan sonra öğrencilere istedikleri, yaşlarına
uygun kitaplar aldırarak ve kütüphaneden de faydalandırarak her gün önceden planlanan
saatte tüm okulun kitap okuyacağı bir düzen oluşturduk. En azından bir farkındalık yaratmış
olduk.” (Ö16)
Ö1 ve Ö16 öğretmenleri ifadelerinde, öğrenci başarısı konusunda meslektaşlarıyla bir araya
gelip görüştüklerini, öğrenci başarısını etkileyen bir nedeninin de onlara okuma alışkanlığı
kazandırılamamış olması ve öğretmen olarak bu en temel ihtiyacı onlara aşılayamamış
olmalarını düşünerek çeşitli uygulamalarla farkındalık kazandırmaya çalıştıklarını
belirtmişlerdir. Bu ifadelere dayanarak öğretmenlerin meslektaş değerlendirmesi yapmalarının
öğrenciyi tanımaya ve buna bağlı olarak başarının artmasına olumlu katkı yaptığı söylenebilir.
“…Arkadaşlarımla sınıfta, bölümde ve okul içinde sorunlu öğrencilere yapılan uyarıların,
verilen disiplin cezalarının onların davranışlarını değiştirmek yerine pekiştirdiğini fark
ettiğimizde bu sorunu önce arkadaş ortamında daha sonra da kurul toplantısında dile getirdik
ve velileri de bu konunun içine almamız gerektiğini, onlarında takip, destek ve ilgilerine
ihtiyacımız olduğunu tespit ettik. Öğrenci veli profilini tanımadığımız, yaşam tarzlarını ve
hayat hikâyelerini bilmediğimiz için doğru iletişim kanalı bulamıyor ve sadece sonuca
yöneliyorduk. Sonuç olarak öncelikle sorunlu öğrencilerin ve daha sonra tüm öğrencilerin
ailelerini ziyaret etme kararı aldık. Ziyaretlerimiz sonunda bazı öğrencilerin maddi manevi
çok büyük eksiklerini olduğunu, bazılarının sevgi ve ilgi eksikliğinden bu davranışları
sergilediklerini, bazılarının ise fazla ilgi ve baskıdan dolayı bu durumda oldukları fark ettik.
Rehberlik öğretmenimizin de desteğini alarak veli-öğrenci danışmanlığı yaptık ve velilerin bu
süreçte neler yapmaları gerektiğini belirttik, öğrenci davranış değişikliği kadar veli davranış
ve bakış açısı değişikliği yapmaya çalıştık. Veliler de bu çözemedikleri bu durumda yol
gösterdiğimiz, öğrenci odaklı çalıştığımız için yanımızda oldu. Güzel sonuçlar aldık.” (Ö3)
Ö3 öğretmeninin ifadelerini incelediğimizde yaptıkları meslektaş değerlendirme sonucunda
öğrencileri yetiştirme konusunda bazı eksiklikler tespit etmiş bu eksikliği gidermek için
eğitim öğretim sürecine aileyi de işin içine katma kararı almışlardır. Bu yöntemi deneyerek
öğrenci kontrolünü daha iyi yapmayı planlamışlardır. Bu niyetle aile ziyaretleri yapmış ve
aslında daha önce yapmaları gereken bir uygulama olduğunun farkına varmışlardır. Buna
bağlı olarak meslektaş değerlendirmenin okul, aile ve toplum ilişkilerine katkı yaptığı
söylenebilir.
Tüm öğretmenlerin ortak fikri meslektaş değerlendirmesinin yapılabilmesi için samimi, ön
yargısız, çözüm odaklı, eleştirilere karşı olumlu tutum sergilenmesi, iletişim kanallarının açık
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ve iyi bir öğrenci yetiştirme odak noktalı bir okul ortamının olması gerektiğidir. Güven
duygusunun olmadığı bir ortamda yapılan değerlendirmenin, öğretmenin mesleki gelişimine
destekten çok onun kişisel öz yeterliğini azaltıcı etki yaptığı, eleştirilere karşı sert tutum
geliştirdiği ve kendini geliştirmek yerine ileriye ket vurduğu vurgulanmıştır.
SONUÇ VE TARTIġMA
Öğretmenlerin öz ve meslektaş değerlendirmesinin mesleki gelişimlerine katkısının
değerlendirildiği bu araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğretmenler kendilerinin mesleki
görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını, bunun sonucunda okullarında kendi
istekleriyle öz değerlendirme yaptıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca yaptıkları öz
değerlendirmeler aracılığıyla eksiklerini ve güçlü yanlarını görmelerinin, kendilerini daha iyi
tanımalarına ve mesleki gelişimlerine katkı konusunda onları daha aktif hale getirdiğine vurgu
yapmışlardır. Araştırmadan elde edilen bu sonuç Genç (2015) tarafından mesleki eğitim
seminer çalışmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin alındığı araştırma sonuçlarıyla
örtüşmektedir. Genç (2015) de araştırmasında, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarının
mesleki yenilikler ile ilgili bilgi edinebilme, eksik bilgileri tamamlayabilme, yeni eğitimöğretim yılına hazırlık yapabilme, mesleğin daha aktif yapılmasını sağlama, kişisel gelişim
sağlayabilme, fikir alış verişi ve bilgi aktarımı sağlayabilme, mesleğe dair yeni ufuklar
açabilme konularında önemli etkisinin olduğu düşündüklerini belirlemiştir.
Öğretmenler özellikle kişisel gelişim, mesleki ve teknolojik yeterlik ve öğrencileriyle olan
iletişimlerindeki eksiklerini, kendilerini değerlendirerek tespit edip meslektaşlarının da
görüşlerinden faydalanarak kişisel ve mesleki gelişimlerini sağladıklarını ve bu sayede
görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerine ve mesleklerine olan
saygıları sonucu öğretmenler, bir öğretmenin mutlaka bilgilerinin güncel olması, yaptığı işe
profesyonelce yaklaşması ve en önemlisi kişisel gelişimini sağlamış bir birey olarak
öğrencileriyle doğru iletişim kanallarını kurabilmenin önemi üzerinde durmuşlardır.
Araştırmanın bu sonucu Yuvayapan (2013)’ ın yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin
mesleki gelişimine, onlara mesleki bilgilerini arttırma ve aynı zamanda destekleyici ve
yansıtıcı bir mesleki ortamda öğretmenlik yapma olanağı sunarak katkıda bulunabildiği
sonucuyla tutarlıdır.
Öğretmenler, öğrencilerini
tanıma konusunda kendilerini
ve
meslektaşlarını
değerlendirdiklerini, değişen toplum ve teknoloji ile değişen öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını ne
derece tespit edebildiklerini ve bu ihtiyaçlara göre tutumlarını nasıl şekillendirdiklerini,
öğrenci başarısındaki etkileri ve bir öğrencinin yeteneğini keşfetme konusunda ne tür çaba
içinde olduklarını gördüklerini belirtmişlerdir. Her öğrenciyi bireysel olarak
değerlendirmenin, onların ihtiyaçlarını görebilmenin ve kendilerini keşfetme yolculuklarında
yanlarında olmanın önemini kavrayan bir öğretmenin mesleki yönden kendini geliştirme
sorumluluğunu daima hissettiği vurgulanmıştır. Sürekli gelişen ve değişen dünyada
toplumların ve bireylerin de değişimi kaçınılmazdır. Bu doğrultuda bireysel farklılıkların yanı
sıra bireylerin bu değişimdeki farklılaşan ilgi ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespiti
eğitimde ve kalıcı öğrenmede zorunluluk arz etmektedir. Bunun sağlayıcıları olan öğretmenler
hem kendilerini bu kapsamda değerlendirerek hem de meslektaşlarına da yeri geldiğinde yol
göstererek bu sorumluluklarının bilincinde olup, görevlerini yerine getirmelidirler.
Araştırmanın bu sonucu Kaçan (2004)’ın yapmış olduğu araştırmada sonuçlar
değerlendirildiğinde sonuçların birbiri ile örtüştüğü görülmektedir. Çalışma sonuçlarına göre;
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öğretmenlerin öncelikli olarak sınıf yönetimi, iletişim, bireysel farklılıklara göre eğitimöğretim yapma, zamanı etkin kullanma, güzel ve etkili konuşma gibi kişisel özelliklerini
geliştirici seminer çalışmalarının onların mesleki gelişimleri üzerinde önemli katkılar
sağlayacağı sonucuyla tutarlıdır.
Eğitim ve öğretimin gerçekleştiği sınıflarda kalıcı bir öğrenmenin olabilmesi sınıf içi ortama,
kullanılan materyallere, seçilen öğrenme ve öğretim yöntemleri ile öğretmen ve öğrenci
motivasyon ve uyumuyla çok yakın ilişkili olduğu belirtilmiştir. Öğretmenlerin kendilerini ve
meslektaşlarını bu doğrultuda değerlendirdikleri, birbirleriyle fikir alışverişinde bulundukları
ve ihtiyaçlarının çözümü için birlikte hareket ettikleri elde edilen bulgular arasındadır.
Öğrenimin güzel bir ahenk içinde devam etmesi için öğretmen motivasyonunun da en az
öğrencinin ki kadar önemli olduğu bir sınıfta öğretmenlerin buna çok dikkat etmeleri, huzurlu
ve eğlenceli bir sınıf ortamı oluşturmaya çalışmaları, öğrencilerin bireysel farklılık ve bilgi
ihtiyaçlarına göre yöntem ve tekniklerini arttırmaları ve görsel-işitsel materyallerle öğretimi
zenginleştirmeleri ve bu kapsamda öğretmenlerin sürekli kendilerini ve meslektaşlarını
değerlendirmelerinin mesleki gelişimlerine olumlu yönde katkı sağladığı sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırmanın bu sonucu Kümüş (1998)’ün araştırmasında sıraladığı öğretmenin
kendi öz değerlendirmesini yapması sonucu öğrenme ortamlarını düzenlemesi ve
meslektaşlarıyla iletişime geçmesi gerektiği sonucuyla tutarlıdır.
Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme konusunda elde edilen bulgulara göre
öğretmenler kendilerini ve meslektaşlarını değerlendirirken en çok ölçme değerlendirme
yöntem ve tekniği, ders sonu verimlilik tespiti, öğrenci seviyesine uygun ölçme değerlendirme
yapma ve öğrencilere kendilerinin otokontrollerini sağlama konularına dikkat etmekte
olduklarını belirtmişlerdir. Araştırmanın bu sonucunun Candur (2007)’un yapmış olduğu
araştırmanın sonuçları ile örtüştüğü görülmektedir. Candur (2007)’un araştırmasında
öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin
tamamı ölçme ve değerlendirme ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi gerektiğini
belirtmektedir. Ayrıca ölçme ve değerlendirmenin okullarda objektif olarak yapılmasına özen
gösterilmesinin önemli olduğunu ve bu durumun öğretmenlerin sınav sorularının
hazırlanmasında ve sınavların değerlendirilmesinde çeşitli sorunlar yaşadıklarını tespit etmiş
olup, öğretmenlerin yaşadıkları sorunların giderilmesi için önerilerin dikkate alınarak,
öğretmenlere ihtiyaç duydukları alanlarda yardım edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.
Öğretmenin mesleki görevlerinden birisi de okul, aile ve toplum arasındaki ilişkiyi sağlam
tutmaktır. Elde edilen bulgularda öğretmenlerin kendilerini ve meslektaşlarını bu hususta
değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. Öğretmenler değerlendirmelerini, ailenin eğitim
öğretimdeki işlevselliğini arttırıcı uygulamalar yapıp yapmadıkları, çevreyi etkin bir şekilde
kullanılıp kullanmadıkları ve aile profilini bilip işbirliği içinde olup olmadıkları konularında
yoğunlaştırmaktadırlar. Aile katılımının öğrencinin motivasyonunu ve başarısını arttırdığını,
aile ile işbirliği içinde olunduğunda öğrencinin de bir yandan kendine, öğretmenlerine ve
ailesine karşı kendini sorumlu hissedip otokontrolünü geliştirdiğini, öğretmenlerin öğrenciyi
ve aile profilini öğrendikçe tutumlarında olumlu değişiklikler olabildiğini ve çevrenin de
maddi manevi desteğinin öğrenci başarısında önemli bir rol oynadığı görüşünü belirtmişlerdir.
Aile ile olumlu iletişim içinde olan öğretmenlerin kendilerini geliştirme ve mesleki gelişim
konularında da olumlu geri bildirimler verdiği; eksiklerini tespit edip kendilerini iyileştirmek
için hem öz değerlendirme yaptıkları hem de meslektaşlarının görüşlerini dikkate aldıkları
görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin yaptıkları öz ve meslektaş değerlendirmeleri sonucunda
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aile ziyaretlerinin önemine yönelik görüşler geliştirdikleri ve bu ziyaretleri uygulamaya
koyarak yararlı sonuçlar aldıkları anlaşılmaktadır. Erdoğan ve Demirkasımoğlu (2010) da
araştırmalarında, öğretmenlerin velinin okul süreçlerine katılımının, çocuğun okula uyumuna,
kendine güvenini artırmasına ve kendini okula ait hissetmesine katkısı olduğu ifade
edilmişlerdir.
Öğretmenlerin kendilerini ve meslektaşlarını değerlendirmelerinin, kendilerinin ve
meslektaşlarının zayıf yönlerinin belirlenerek güçlendirilmesi ve güçlü yönlerinin de
paylaşılarak diğerlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması açısından büyük önem
taşımaktadır. Herhangi bir konuda farklı açılardan bakılıp görüş belirtilebilmesi, fikir birliği
oluşturulabilmesi ve ortak amaç olan öğrenci gelişimi için her ne kadar öğretmen öz verisi ve
mesleğine karşı sorumluluk bilinci temel olsa da okul ortamının bu oluşuma zemin
hazırlaması büyük önem arz etmektedir. Elde edilen bulgulardan hareketle, okuldaki tüm
bireylerin samimi ilişkiler içinde bulunduğu ve bireysel olarak eleştirilere açık olduğu bir
ortamın, öğretmenin mesleki gelişimine olumlu yönde önemli katkılar sağladığı belirtilmiştir.
Takım çalışmasına değer verildiği, başarıların desteklendiği ve ödüllendirildiği, yöneticinin de
tüm bu değerlendirme süreçlerinde izleme ve yeri geldiğinde görüş bildirme konularında
kendini sorumlu hissettiği öz ve meslektaş değerlendirmesinin oluşabildiği bir ortamın
öğrenen okul kapsamında ilerlediği görülmektedir. Araştırmanın bu sonucu, Kahve
(2014)’nin yaptığı araştırmada ulaştığı sonuçla örtüşmektedir. Öğrenen okul modelinin en
etken ilkelerinden olan şeffaflık ve saydamlık aynı zamanda öğretmen öz ve meslektaş
değerlendirme süreçlerinde de ön plana çıkmaktadır. İşleyiş ve uygulamaların samimiyet ve
güven tabanlı bir saydamlıkta ve bireylerin çözüm odaklı olduğu bir ortamda fikirlerin açıkça
beyan edilebileceği, güven ortamının olduğu, bireylerin kendilerini geliştirmek istedikleri
alanlar hususunda desteklendiği okul ortamı sonucuyla tutarlılık göstermektedir.
Araştırma sonucunda yapılan tüm değerlendirmeler toplu olarak ele alınırsa, çalışmaya katılan
öğretmenlerin öz ve meslektaş değerlendirme yaptıkları ve her iki değerlendirme türünün de
mesleki gelişimlerine çok boyutlu olarak olumlu katkıları olduğu anlaşılmaktadır.
Öğretmenler öz değerlendirmeyi daha rahatlıkla yaparken; meslektaş değerlendirme ile ilgili
olarak çeşitli sorunların ve sınırlılıkların olduğu, bununla birlikte yapılmaya devam edildikçe
aradan geçen zamanla, ortamın samimiyetinden ve karşılıklı anlayışın gelişmesinden
hareketle meslektaş değerlendirmenin de verimli sonuçlar verdiğini belirttikleri
anlaşılmaktadır.
ÖNERĠLER
Sosyal, politik, ekonomik ve teknolojik değişimlerin hızlı ve sürekli olarak yer aldığı
günümüz dünyasında diğer mesleki alanlarda olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de kişisel
ve mesleki gelişiminin sürekliliği istenmekte ve geliştirilen eğitim politikalarıyla
desteklenmektedir. Gelişimin sağlanabilmesi için öncelikle nelerin eksik ve geliştirilmeye
açık olduğu ve hangi konularda değişimin/gelişimin olması gerektiğinin belirlenmesi
gerekmektedir. Buna bağlı olarak soruların çeşitliliği ve hatta zaman zaman bölgeselliği
sebebiyle yerelleşme kapsamında, okul temelli yönetim anlayışlarının, uygulamalarının
tartışılmakta ve gelişmekte olması sebebiyle okullarda öğretmen öz ve meslektaş
değerlendirmelerinin bu ihtiyaçların belirlenmesinde fayda sağlayacağı açıktır. Bu nedenle
öncelikle sürekli mesleki gelişim bilincinin öğretmenlere aktarılması ve bu gelişimin
sağlanmasında kendilerine önemli görevler düştüğünün hissettirilmesi ve gelişim
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sorumluluklarını üstlenmelerinin gerekliliği ortaya konmalı ve şartları sağlanmalıdır. Bu
kapsamda okullarda öğretmenlerin kendi mesleki gelişimlerini planlayabilecekleri ortamların
oluşturulması için gerekli önlemler alınarak var olan engeller ortadan kaldırılmalıdır. Daha
sonra ise tespit edilen eksiklerin giderilmesi için öğretmenlerin kendi mesleki gelişim yol
haritalarının hazırlanması ve öğretmenlerin güçlü yanlarının daha da etkin hale getirilmesi
için onları motive edici ve onurlandırıcı uygulamaların gerçekleşmesine yönelik destekleyici
politikalar geliştirilmelidir. Bu uygulamaların yapılması eğitim politikalarının temellerinin
daha güçlü olması ve öğretmenlerce benimsenmesi için de faydalı görülmektedir.
Öğretmenler, kişisel ve mesleki gelişimleri için kendi istekleriyle yaptıkları öz ve meslektaş
değerlendirme uygulamalarının kendilerini geliştirmede etkili bir rol oynadığını
belirtmişlerdir. Bu kapsamda yaptıkları mesleki yenilikler ile ilgili bilgi edinme, eksik
bilgileri tamamlayabilme, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık yapabilme, mesleğin daha aktif
yapılmasını sağlama, kişisel gelişim sağlayabilme, fikir alış verişi ve bilgi aktarımı
sağlayabilme, mesleğe dair yeni ufuklar açabilme konularındaki değerlendirmelerinin
niteliğinin işlevselliğinin arttırılmasına yönelik çabalar desteklenmelidir.
Öğretmenler meslektaş değerlendirmeye yönelik olarak en önemli gördükleri engelleri,
eleştirilere karşı hoşgörülü olamama; takım çalışmasının uygulanamaması ve samimiyetsiz
ortam olarak belirtmişlerdir. Bu gerekçelerden hareketle öğretmenlerin kendilerini değerli,
önemli, rahat hissettikleri ve görüş ve önerilerini rahatlıkla paylaşabildikleri okul ortamlarının
oluşturulması sağlanmalıdır. Bu kapsamda eğitim yöneticilerinin/okul müdürlerinin açık bir
okul kültürü oluşturmada önemli sorumlulukları olduğu ortadadır. Bundan dolayı okul
müdürlerinin de öz ve meslektaş değerlendirme yaparak öğretmenlerin öz ve meslektaş
değerlendirmelerini daha etkili hale getirebilecekleri okul ortamlarını nasıl
oluşturabileceklerine dair çabalar harcamaları önerilebilir. Ayrıca takım çalışmalarının
destekleneceği okul seviyesindeki, ulusal veya uluslararası çalışmaların da mesleki
işbirliklerini ve dolayısıyla meslektaş değerlendirmelerini destekleyerek sözü edilen engelleri
azaltmada yararlı olacağı düşünülmektedir. Böylece sürekli mesleki gelişimin desteklendiği
şuan ki eğitim politikasına paralel olarak öğretmenlerin kendilerini ve meslektaşlarını
değerlendirebilecekleri okul ortamı oluşturulabilir ve okullar öğrenen okullara
dönüştürülebilir.
Öğretmenler öz ve meslektaş değerlendirme yaparak sınıf yönetimi, iletişim, bireysel
farklılıklara göre eğitim-öğretim yapma, zamanı etkin kullanma, ailenin de öğrenci eğitiminde
etkin kılınması, güzel ve etkili konuşma gibi kişisel özelliklerini geliştirdiklerini
belirtmişlerdir. Bu kapsamda öğretmenlerin kendi ve meslektaşlarının kişisel gelişimlerini
profesyonelce sağlamaları için okullarda iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirici,
değişen toplum ve teknoloji ile değişen öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitim öğretim
ortamı oluşturmalarına yönelik eğitimler, seminerler düzenlenmelidir.
Nitel olarak derinlemesine yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlar kapsamında
öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde öz ve meslektaş değerlendirmeden yararlanmalarının
sistem genelinde (daha büyük örneklemlerde) nasıl olduğunun belirlenebilmesi, çeşitli
karşılaştırmalar yapılabilmesi için genel tarama modelli araştırmalar yapılabilir. Ayrıca
benzer bir çalışma bu tür bir uygulamanın daha etkili olarak uygulandığının belirlendiği bir
okulda örnek olay çalışması olarak da ele alınabilir.
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Öz
Öğrencilerde şiddet eğilim düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışmanın
araştırma grubu, KKTC’nin çeşitli kolejlerinde ortaokul düzeyinde öğrenim gören ve tesadüfi örneklem yoluyla
seçilen 88 (% 61,1) kız ve 56 (% 38,9) erkek olmak üzere toplam 144 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin
toplanmasında “Şiddet Eğilim Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin SPSS
programında Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H analizleri yapılarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin
şiddet eğilim düzeyleri üzerinde cinsiyet, sınıf (yaş), okul ortamından memnuniyet, ailenin gelir düzeyi,
öğrencinin birlikte yaşadığı ebeveyn değişkenlerinin istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı; aile
ortamından memnuniyet ve okuldaki akademik başarı değişkenlerinin ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
fark oluşturduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimler: Eğitim, Öğretim, Öğrenci, Şiddet, Şiddet Eğilimi
VIOLENCE TENDENCY IN THE STUDENTS
Abstract
This study aims to examine the level of violence tendency it's research group have been consisted of 88 (% 61.1)
female and 56 (%38.9) male totally 144 students who were selected in secondary schools at different colleges of
the TRNC and selected by chance sampling. “Violence Tendency Scale” and “Personal İnformation Form” are
used for collecting datas. Mann Whitney U and Kruskal Wallis H analyzes were performed on SPSS program
and the following results were obtained: The variables that gender, age, satisfaction with the school environment,
level of family income, the parent who the student live together have'nt been form a significant difference on the
students’s violence tendency; however the variables of satisfaction with the family environment and academic
success have been form a significant difference statistically.
Keywords: Education, Teaching, Student, Violence, Violence Tendency

Giriş
“Yaşam yaratmak, güçsüz insanda bulunmayan birtakım
nitelikleri gerektirir. Yaşamı yok etmekse yalnızca bir tek
niteliği - şiddete başvurmayı- gerektirir” (Fromm,1994)

Günümüz insanı tıp, teknoloji, ulaşım, iletişim vb alanlarda tahayyül sınırlarını aşan
gelişmelere tanık olmaktadır. Tüm bu gelişmeler insanlara daha rahat ve daha konforlu bir
hayat sunmuş ancak insanlığın sıkıntılarına ve ıstıraplarına çare olamamıştır (Yakut, 2016).
Çağımız insanı, kendisini psiko-sosyal açıdan yıkıma uğratan ve hayatı çekilmez kılan ve de
adına “şiddet” dediği bir problemler sarmalıyla karşı karşıyadır. Günümüzde bireysel,
toplumsal ve global anlamda geçmişten daha farklı şekillerde ve daha farklı tonlarda
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yaşanılan şiddet, geleceğimizin inşa merkezleri olan “eğitim kurumları” üzerinde de büyük
bir tehdit oluşturmaktadır.
Dilimize Arapça’dan geçtiği varsayılan ve Kamus-ı Türkî’de sertlik, kaba ve sert
muamele, ödüllendirmede ve cezalandırmada aşırılık (Sami, 1987) şeklinde ifade edilen
şiddet kavramı; “kasıtlı olarak; tehdit veya fiilen kendisine, diğer bireye veya bir grup ya da
topluluğa karşı yaralama, ölüm, psikolojik zarar verme, engelleme veya yoksun bırakma ile
sonuçlanan fiziksel güç kullanılması” (WHO, 2002) olarak tanımlanmaktadır.
İnsanın zihinsel işlevlerinin ürünü olup; kızgınlık, kin, nefret ile beslenen bir tutku
(Köknel, 1996), “öfke ya da düşmanlık duygusunun yoğun ve yıkıcı bir biçimde
somutlaşması” (Dodson, 1993) ve “karanlık tarafımızı doyuma ulaştıracak bir araç” (Moses,
1996) olarak anlamlandırılan şiddetin ve bireyin şiddete yatkınlık derecesi ve de şiddete
zihinsel
olarak
olumlu
anlam
yükleme
düzeyi
(Yakut,
2012)
şeklinde
anlamlandırabileceğimiz şiddet eğiliminin okula bağlılık (Sağlam, 2016), psikolojik durum
(Çetin, 2016), değer eğilimi (Güneş, 2015), sosyal beceri (Tokat, 2010), aidiyet duygusu ve öz
yeterlilik (Balkıs vd, 2008) ile negatif yönlü ilişkisi; yalnızlık ve sosyal desteğe ihtiyaç duyma
(Haskan, 2009), öfke ve düşmanlık duygusu (Başaran, 2008), fanatizm (Ayan, 2006) ile
pozitif yönlü ilişkisi bu iki duygu durumunun insanın psikolojik, zihinsel ve duygusal
dünyasında iyi yada kötü olma hali üzerinde merkezi bir rol oynadığını bizlere
göstermektedir.
Tüm bu açıklamalar ışığında şiddetin farklı kaynaklardan beslenen çok yönlü bir olgu
olduğunu ve şiddetin tek bir nedene indirgenerek algılanmasının ve açıklanmaya
çalışılmasının bilimsel gerçeklerle bağdaşmayacağı (Tezcan, 1996) ifade edilebilir. Bu
bağlamda bireyin yaşam süreci içerisinde sosyal, zihinsel, duygusal, psikolojik dünyasını
şekillendiren yaşantıları, gelişim dönemlerinin özellikleri, öğrenmeleri, aldığı modeller,
gördüğü eğitimin kalitesi, çevresel etkenler, aile ortamı, ekonomik şartlar, kültürel faktörler
ve de sosyalleşmede önemi tartışılmaz olan okul ortamı kişinin şiddete göre kendini
konumlandırmasında ve şiddete olumlu ya da olumsuz anlam yüklemesinde önemli etkenler
olduğunu söylemek mümkündür (Yakut, 2012).
Aynı zamanda, aile içindeki sosyalleşme biçiminin yetersiz veya yanlış olması
(Kızmaz, 2006), aile bağlarının zayıf olması, aile tarafından yeterli gözetim ve denetim
yapılmaması; aile içinde şiddete tanık olunması, şiddete maruz kalınması ve şiddetin
pekiştirilmesi ile şiddet kullanmayı destekleyen veya hoş gören beklentilerin, tutumların,
inanışların ve duyuşların bulunması gibi ailedeki ilk öğrenme deneyimleri (Başbakanlık Aile
Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1993, 1994, 2000); kişilik bozukluğu, dürtüsellik ve
hiperaktivite, psikiyatrik rahatsızlıklar, anti sosyal arkadaş grubu, düşük okul bağlılığı,
akademik başarısızlık, çete grupları, izolasyon, akran reddi ve zorbalığı, medyadaki şiddet
görüntüleri, cinsiyet rolüne yönelik önyargılar (Balkış, Duru, Buluş, 2005) bireyin şiddete
yatkınlığı açısından ciddi riskler oluşturduğu gibi şiddetin temel nedenleri arasında da
sayılabilir.
Çağımızda sadece bireyle sınırlı kalmayıp kitleleri de olumsuz etkileyen ve daha önce
hiç görmediğimiz bir boyutta yaşanan şiddet (Koç, 2011), bir dünya görüşünün parçasıdır ve
“ironik bir episteme”yle, çoğu zaman, “anlaşılması” açısından daha derinlerde yatan bir şeyin
belirtisidir; bu nedenle de uzağında durulması gereken bir şeydir. Bu anlamda toplum bir
organizmaya yada bir dile benzetilirse, şiddeti onun patolojik düzensizliği yada iletişimsel
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kopukluğu (Hobart,1996) olarak veya bir ruhsal patolojinin uzantısı (Kaya vd., 2004)
şeklinde değerlendirmek mümkündür.
Sonuç olarak okullarda yaşanması muhtemel şiddet probleminin, özellikle birey,
toplum ve diğer tüm beşeri faaliyetlerin merkezinde yer aldığını düşündüğümüz eğitimin
nitelikli insan yetiştirme misyonunu gerçekleştirme konusunda büyük bir risk oluşturacağı
kuvvetli bir olasılıktır. Zira ideal anlamda eğitim, ancak eğitim sisteminin en önemli
öğelerinden biri olarak kabul edebileceğimiz öğrencilerin “şiddet” gibi yaşanılan yada
yaşanması muhtemel psikososyal problemlerden uzak tutulmalarıyla gerçekleştirilebilecek bir
husustur. Bu anlamda şiddet, güvenli okul ortamlarının oluşturulması, öğrencilerin moral ve
motivasyonlarının sağlanması ve öğrencilerin potansiyellerinin açığa çıkarılması, her
bakımdan sağlıklı bireylerin yetiştirilebilmesi konularında çok büyük bir engel olarak
karşımızda durmaktadır. Bu açıdan ‘giderek daha fazla şiddet içeren bir dünyada yaşamayı
sürdürmek yada bu tehlikeli döngüye son verecek adımlar atmak konusunda seçim, kelimenin
tam anlamıyla, bize aittir’ ( Archer & Gartner, 1996). Kısaca söylemek gerekirse şiddetsiz bir
dünya inşa etmek ancak şiddeti zihinsel ve sosyal dünyasından dışlayan ve şiddeti bir sorun
çözme argümanı olarak görmeyen insanı inşa etmekle mümkün olacaktır. Bu da ideal bir
eğitim süreci önündeki en büyük engellerden birisi olarak kabul edebileceğimiz “şiddet”
konusunda yapılacak araştırmaları daha da önemli hale getirmektedir.
Araştırmanın Amacı
Öğrencilerin şiddet eğilim düzeyleri üzerinde hangi değişkenlerin ne ölçüde etkili
olduğunu tespit etmeyi amaçlayan bu araştırmamızda şu sorulara cevap aranmıştır:
1-   Cinsiyet değişkeni öğrencilerin şiddet eğilim düzeyini etkilemekte midir?
2-   Sınıf değişkeni öğrencilerin şiddet eğilim düzeyini etkilemekte midir?
3-   Okul ortamından memnuniyet değişkeni öğrencilerin şiddet eğilim düzeyini
etkilemekte midir?
4-   Aile ortamından memnuniyet değişkeni öğrencilerin şiddet eğilim düzeyini
etkilemekte midir?
5-   Ailenin gelir durumu değişkeni öğrencilerin şiddet eğilim düzeyini etkilemekte
midir?
6-   Öğrencilerin birlikte yaşadıkları ebeveyn değişkeni öğrencilerin şiddet eğilim
düzeyini etkilemekte midir?
7-   Okuldaki akademik başarı değişkeni öğrencilerin şiddet eğilim düzeyini
etkilemekte midir?
Yöntem
Bu araştırmada, ortaokul düzeyi öğrencilerin şiddet eğilimlerinin çeşitli demografik
değişkenlerle olan ilişki düzeylerini belirlemeye yönelik tarama niteliğinde betimsel (survey)
bir model benimsenmiştir.
	
  
	
  

745	
  

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

	
  

	
  

Araştırmanın bağımlı değişkeni şiddet eğilimi düzeyi; bağımsız değişkenleri ise
cinsiyet, sınıf (yaş), okul ortamından ve aile ortamından memnuniyet, ailenin gelir durumu,
ebeveynlerin ayrı / birliktelik durumuna göre öğrencilerin birlikte yaşadıkları ebeveyn, okul
akademik başarısı değişkenleridir.
Araştırma Grubu
Araştırmanın evrenini KKTC’de kolej statüsünde öğrenim gören yaklaşık 1500
ortaokul düzeyi öğrenci; örneklemini ise 2016-2017 eğitim öğretim yılının I. döneminde
KKTC’nin çeşitli kolejlerinde 6. 7. 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören ve “tesadüfi örneklem”
(Seyidoğlu, 2000) yoluyla seçilen toplam 144 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırma grubunu oluşturan 144 öğrencinin değişkenlere göre yüzdelik dağılımları
şu şekildedir: cinsiyet değişkenine göre örneklemin % 61,1 Kız, % 38,9 erkektir; Sınıf
değişkenine göre örneklemin % 34,0’ı 6. Sınıf, % 31,3’ü 7. Sınıf, % 34,7’si 8. Sınıf
düzeyindedir; Okul ortamından memnuniyet düzeyi değişkenine göre örneklemin % 23,6’sı
normal, % 36,8’i memnun, % 39,6’sı çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir; aile
ortamından memnuniyet düzeyi değişkenine göre örneklemin % 7,6’sı normal, % 13,9’u
memnun, % 78,5’i çok memnun durumdadır; ailenin gelir düzeyi değişkenine göre
örneklemin ailesinin % 70,1’i normal, , %29,9’u yüksek gelire sahiptir; anne ve baba ile
birlikte yaşama durumu değişkenine göre örneklemin % 94,4’ü anne ve babasıyla birlikte
yaşarken, %5,6’sı anneyle yaşamaktadır; Okuldaki akademik başarı değişkenine göre
örneklemin % 40,3’ü normal, %43,8’i yüksek, %16,0’ı çok yüksek akademik başarıya sahip
olduklarını ifade etmişlerdir.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada, verilerin toplanması amacıyla örnekleme “Kişisel Bilgi Formu” ve
“Şiddet Eğilim Ölçeği” uygulanmıştır.
Kişisel Bilgi Formu : “Kişisel Bilgi Formu”yla araştırmaya katılan deneklerin
demografik özellikleri (cinsiyet, sınıf, okul ortamından memnuniyet, aile ortamından
memnuniyet, ailenin gelir düzeyi, anne ve baba ile birlikte yaşama durumu, okuldaki
akademik başarı) ile ilgili bilgiler toplanmıştır.
Şiddet Eğilimi Ölçeği : Bu ölçek Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun 1998
yılında yayınladığı, “Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet” konulu çalışmasında yer alan
ve kullanılan ölçektir. Söz konusu ölçek, Doç Dr. Erol Göka, Yrd. Doç. Dr. Bülent Bayat ve
Dr. M. Hakan Türkçapar tarafından 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı adına yapılan,
“Ortaöğrenim kurumunda okuyan öğrencilerin saldırganlık ve şiddet eğilimleri” konulu
araştırma da kullanılmak üzere geliştirilmiş olup, adı geçen araştırma da istenen sonuçları
vermiştir (T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1998). Öğrencilerden 20
maddeden her bir maddeyi okuyarak “hiç katılmıyorum” “katılmıyorum”, “kararsızım”,
“oldukça katılıyorum” “tamamen katılıyorum” seçenekleri arasından kendisi için en uygun
olanı seçmesi istenmiştir.
Şiddet Eğilim Ölçeği’nin geçerliliği Göka ve arkadaşları tarafından daha önce test
edildiğinden ölçeğin güvenirlik testleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini sınamak üzere iç
tutarlılık kapsamında güvenirlik katsayısı iki farklı zamanda 78 ve. 87 bulunmuştur.
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Uygulanan Split Half (Yarıya Bölme) testinde 1. yarı Alpha değeri .74 ve 2. yarı Alpha
değeri .81 ve tamamı için Spearman-Brown testi sonucu .86”dır (Uysal, 2003). Ayrıca
ölçeğin güvenirliğine yönelik tarafımızca yapılan güvenirlik testi sonucu da Şiddet Eğilim
Ölçeği‟nin Cronbach‟s Alpha değeri 0.82.9 olarak ölçülmüştür.
Bu durum Akgül ve Çevik’in (2003) “0.90-1.00 olduğunda mükemmel, 0.80-0.89
arasında olduğunda çok iyi, 0.70-0.79 arasında olduğunda iyi, 0.60-0.69 arasında orta, 0.500.59 arasında olduğunda zayıf ve 0.50’nin altında olduğunda kabul edilemez” şeklindeki
ölçek güvenilirlik katsayısı ölçütüne göre 0.80-0.89 aralığında olan “Şiddet Eğilim Ölçeği”nin
güvenilirlik değeri olarak “çok iyi” durumda olduğunu göstermektedir.
Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin analizi SPSS programında yapılmıştır. Şiddet Eğilimi Ölçeği
verilerinin normal dağılım göstermemesi üzerine (p<.05) yapılan Mann Whitney U analizi,
Kruskal Wallis H analizlerinde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Ayrıca
yapılan bu analizlere ek olarak katılımcıların ölçeklerden elde ettikleri ortalama puanların
belirlenmesinde tanımlayıcı istatistiklerden aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri
kullanılmıştır. Katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin verilerin yüzdelik dağılımlarının
belirlenmesinde ise frekans analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Bu bölümde örnekleme uygulanan “ Şiddet Eğilim Ölçeği”nden elde edilen verilerle
yapılan istatistiksel işlemler ve bu işlemlerin sonucu elde edilen bulgularla ilgili yorumlara
yer verilmiştir.
Araştırmanın birinci sorusu “Cinsiyet değişkeni öğrencinin şiddet eğilimini
etkilemekte midir?” şeklindeydi.
Tablo 1 : Örneklemin Cinsiyet Değişkenine Göre Şiddet Eğilim
Puanlarının Karşılaştırılması
Cinsiyet

N

X

SS

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

Erkek

56

54,34

14,468

80,92

4531,5

Kız

88

49,36

12,865

67,14

5908,5

U

P

1992,5

,053

Tablo 1 incelendiğinde örneklemin cinsiyet değişkenine göre şiddet eğilimi
puanlarının (U=1992.5; P=0.53, p>0.05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı
görülmektedir.
Araştırmanın ikinci sorusu “Sınıf değişkeni öğrencinin şiddet eğilimini etkilemekte
midir?” şeklindeydi.
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Tablo 2 : Örneklemin Sınıf Değişkenine Göre Şiddet Eğilimi Puanlarının Karşılaştırılması
Sınıf

N

X

SS

Sıra Ort.

6

49

51,08

15,032

70,20

7

45

48,89

13,311

65,84

8

50

53,68

12,428

80,74

x2

P

3,248

,197

Tablo 2 incelendiğinde örneklemin sınıf değişkenine göre şiddet eğilimi (X2=3.248;
p=0.197, p>0.05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır
Araştırmanın üçüncü sorusu “Okul ortamından memnuniyet değişkeni öğrencilerin
şiddet eğilimini etkilemekte midir?” şeklindeydi.
Tablo 3 Örneklemin Okul Ortamından Memnuniyet Değişkenine Göre
Şiddet Eğilimi Puanlarının Karşılaştırılması
Memnuniyet
Düzeyleri

N

X

SS

Sıra Ort.

Normal

34

52,85

12,849

70,20

Memnunum

53

52,15

13,355

65,84

Çok memnunum

57

49,58

14,483

80,74

x2

P

2,739

,254

Tablo 3 incelendiğinde örneklemin okul ortamından memnuniyet değişkenine göre
şiddet eğilimi puanlarının (X2=2,739; p= 0.254, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
farklılaşmadığı görülmektedir.
Araştırmanın dördüncü sorusu “Aile ortamından memnuniyet değişkeni öğrencilerin
şiddet eğilimi düzeyini etkilemekte midir?” şeklindeydi.
Tablo 4: Örneklemin Aile Ortamından Memnuniyet Değişkenine Göre
Şiddet Eğilimi Puanlarının Karşılaştırılması
Memnuniyet
Düzeyleri

N

X

SS

Sıra Ort.

Normal

11

60,36

15,442

97,82

Memnunum

20

55,65

10,698

88,30

Çok memnunum

113

49,65

13,565

67,24

x2

P

8,726

,013

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların aile ortamından memnuniyet düzeylerine göre
şiddet eğilimi puanlarının (X2=8,726; p=0.013, p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
farklılaştığı görülmektedir. Aile ortamından normal düzeyde memnun olan katılımcıların
şiddet eğilimleri aile ortamından memnun olan ve çok memnun olan katılımcılara göre
anlamlı düzeyde daha yüksektir.
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Araştırmanın beşinci sorusu “Ailenin gelir düzeyi değişkeni öğrencilerin şiddet eğilimi
düzeyini etkilemekte midir?” şeklindeydi.
Tablo 5: Örneklemin Ailenin Gelir Düzeyi Değişkenine Göre
Şiddet Eğilimi Puanlarının Karşılaştırılması
Gelir
Düzeyleri

N

X

SS

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

Normal

101

52,29

13,682

75,56

7632,0

Yüksek

43

48,98

13,548

65,30

2808,0

U

P

1862,0

,177

Tablo 5 incelendiğinde örneklemin ailenin gelir düzeyi değişkenine göre şiddet eğilimi
puanlarının (U=1862,0; p=0.177, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı
görülmektedir
Araştırmanın altıncı sorusu “Birlikte yaşadığı ebeveyn değişkeni öğrencilerin şiddet
eğilimi düzeyini etkilemekte midir? şeklindeydi.
Tablo 6: Katılımcıların Birlikte Yaşadığı Ebeveyn Değişkenine
Göre Şiddet Eğilimi Puanlarının Karşılaştırılması
Ebeveyn

N

X

SS

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

Anne – Baba

136

51,02

13,696

71,58

9735,0

Anne

8

56,00

13,352

88,13

705,0

U

P

419,0

,275

Tablo 6 incelendiğinde örneklemin birlikte yaşadığı ebeveyn değişkenine göre anne ve
babasıyla birlikte yaşayan katılımcılar ile anne ve babası ayrı olup annesi ile yaşayan
katılımcıların şiddet eğilim düzeyleri arasında istatistiksel olarak (U=419,0; p=0.275, p>0,05)
anlamlı fark olmadığı görülmektedir.
Araştırmanın yedinci sorusu “Okuldaki akademik başarı değişkeni öğrencilerin şiddet
eğilimi düzeyini etkilemekte midir?” şeklindeydi.
Tablo 7: Katılımcıların Okuldaki Akademik Başarı Değişkenine Göre
Şiddet Eğilimi Puanlarının Karşılaştırılması

	
  
	
  

Başarı Düzeyleri

N

X

SS

Sıra Ort.

Normal

58

54,31

13,558

82,53

Yüksek

63

49,90

13,121

68,58

Çok yüksek

23

47,52

14,507

57,96

x2

P

6,708

,035
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Tablo 7 incelendiğinde örneklemin şiddet eğilim düzeyleri, okuldaki akademik başarı
değişkenine göre (X2=6,708; p=0.035, p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık
göstermektedir. Okul başarı düzeyi normal olan katılımcıların şiddet eğilim düzeyi, okul
başarı düzeyi çok yüksek olan katılımcılardan istatistiksel olarak anlamlı derece daha
yüksektir.
Tablo 8: Katılımcıların Şiddet Eğilim Düzeylerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
N

En düşük

En yüksek

X

Ss

144

21

73

47,72

9,520

Tablo 8 incelendiğinde katılımcıların şiddet eğilim düzeylerinin orta seviyede olduğu
görülmektedir.
Tartışma
Araştırmamızda öğrencilerin şiddet eğilim düzeylerinin “cinsiyet, sınıf (yaş), okul
ortamından memnuniyet, aile ortamından memnuniyet, ailenin gelir düzeyi, birlikte yaşanılan
ebeveyn, okuldaki akademik başarı” değişkenleri açısından ne yönde farklılaştığı
incelenmiştir. Bulgulara ait tartışmalar şu şekildedir:
Araştırmamızda cinsiyet değişkenine göre erkek öğrencilerin şiddet eğilimi
puanlarının kız öğrencilerin şiddet eğilimi puanlarından yüksek olduğu ancak bu farkın
(U=1992,5; p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı görülmektedir.
Öğrencilerin şiddet eğilim düzeylerine yönelik (Efilti, 2006), (Öz, 2007), (Yaşankul, 2007),
(Kaya, 2009), (Kılıçarslan, 2009), (Bozkurt, 2010), (Mutluoğlu & Serin, 2010), (Özgür,
Yörükoğlu ve Baysan-Arabacı, 2011), (Kodan Çetinkaya, 2013) ve (Sağlam, 2016) tarafından
yapılan araştırmalarda cinsiyet değişkenine göre erkek öğrenciler lehine anlamlı bir fark
olduğu; (Karataş, 2005), (Ağlamaz, 2006) ve (Yakut, 2012) tarafından yapılan araştırmalarda
ise bizim araştırma sonuçlarımızla örtüşür şekilde cinsiyet değişkenine göre şiddet eğilimi
puanları arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu farklı sonuçlar bizlere cinsiyetin
şiddet eğilimi üzerinde önemli bir yordayıcı olduğunu ancak cinsiyetin şiddet eğilimini tek
başına anlamlı düzeyde etkileme potansiyeline sahip olmadığını göstermektedir. Diğer bir
ifade ile öğrencilerdeki şiddet eğilimi sadece cinsiyetle açıklanabilecek bir problem olmanın
ötesinde farklı kanallarla beslenen ve sadece cinsiyetle sınırlandırmanın mümkün olmadığı
boyutta ve derinlikte bir yapı arz etmektedir.
Sınıf düzeyi (yaş) değişkenine göre 8. sınıf öğrencilerinin şiddet eğilimi puanlarının 6.
ve 7. Sınıf öğrencilerinin şiddet eğilimi puanlarından yüksek olduğu ancak bu farkın
(X2=3,248; p=0.197, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu
konuda (Şahan, 2007), (Kaya, 2009), (Bozkurt, 2010), (Yakut, 2012), (Sağlam, 2016)
tarafından yapılan araştırmalarda sınıf (yaş) düzeyi ile şiddet eğilimi arasında negatif ve
pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiş ancak (Ağlamaz, 2006) tarafından yapılan
araştırma sonucunda ise bizim araştırmamızı destekler şekilde sınıf (yaş) düzeyi ile şiddet
düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Yani sınıf (yaş) düzeyinin
yükselmesi yada düşmesinin öğrencilerin şiddet eğilimini anlam oluşturacak derecede
etkilemediği görülmektedir.
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Okul ortamından memnuniyet değişkenine göre (normal /memnun / çok memnun)
kategorilerinden çok memnun olduğunu ifade eden öğrencilerin şiddet eğilimi puanları daha
düşük çıkmasına rağmen bu farkın (X2=2,739; p=0.254, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu konuda (Ocak, 2004), (Balkıs, Buluş, Duru, 2005) ve
(Bozkurt, 2010) tarafından yapılan araştırmalarda okul ortamından memnuniyet düzeyi ile
şiddet düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Araştırma sonucumuza
göre öğrencilerin eğitim gördükleri okuldan memnun olup olmamaları onların şiddet
eğilimlerini anlamlı derecede etkilememektedir. Bu sonuç literatür araştırma sonuçlarıyla
örtüşmemektedir.
Aile ortamından memnuniyet düzeylerine göre ailelerinden memnuniyetlerini ‘orta
düzeyde memnun/memnun/çok memnun’ kategorilerinden ‘çok memnun’ olarak ifade eden
katılımcıların sahip oldukları en düşük şiddet eğilimi puanlarının (X2=8,726; p= 0.013,
p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Aile ortamından
memnuniyet düzeylerine göre şiddet eğilimi puanları ‘orta düzeyde memnun’ olan
katılımcıların en yüksek; ‘memnun’ olan katılımcıların daha düşük; ‘çok memnun’ olan
katılımcıların en düşük şekilde sıralandığı ve bu farkın anlamlı olduğu görülmektedir. Yani
aile ortamından memnuniyetle şiddet eğilimi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Aile ortamından memnuniyetin şiddet düzeyini ne derece etkilediğini saptamaya yönelik
(Ayan, 2007), (Ovacık, 2008), (Tarhan, 2011), (Kodan Çetinkaya, 2013), (Serficeli, 2015)
tarafından yapılan araştırmalarda bizim araştırma sonucumuzla örtüşür şekilde aile
ortamından memnuniyet düzeyi ile şiddet eğilim düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı ilişki
bulunmuştur. Yapılan farklı araştırmalarda da aile ortamından memnuniyet düzeyinin
akademik başarı (Hakan, 2001 ; Güney, 2009), sosyalleşme (Şentürk, 2009) arasında pozitif
yönlü ; İntihar olasılığı (Karacabey, 2012; Gözden, 2013), depresyon (Şireli, 2012) ile negatif
yönlü anlamlı ilişkisinin saptanmış olması ailenin bireyin sosyal, psikolojik, duygusal
anlamda çok boyutlu dünyasını şekillendirme ve moral / motivasyonunu etkileme gücünün ne
derece üst düzeyde olduğunu bizlere göstermektedir. Bu sonuçlara bakarak insanın ailede elde
ettiği kazanımlarının daha kalıcı olduğunu ve bu kazanımların yaşam süreci içerisinde daha
baskın ve daha aktif olarak işlev gördüğünü söylemek de mümkündür.
Örneklemin ailenin gelir düzeyi değişkenine göre normal ve yüksek kategorilerinden
ailesinin gelir düzeyini ‘normal’ olarak ifade eden katılımcıların şiddet eğilimi puanlarının
ailesinin gelir düzeyini ‘yüksek’ olarak ifade eden katılımcılardan yüksek olduğu ve bu farkın
(U=1862,0; p= 0.177, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı
görülmektedir. Bu konuda (Hatunoğlu, 1994), (Ocak, 2004), (Dizman & Gürsoy, 2005),
(Ağlamaz, 2006), (Arslan, 2008), (Altınay ve Arat, 2008), (Kocacık ve Çağlayandereli, 2009),
(Özgür, Yörükoğlu ve Baysan-Arabacı, 2011), tarafından yapılan araştırmalarda şiddet düzeyi
ile ailenin ekonomik düzeyi arasında pozitif ve negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanırken;
(Öz, 2007), (Şahan, 2007), (Kılıçarslan, 2009), (Kaya, 2009), (Mutluoğlu & Serin, 2010),
(Sarıbıyık, 2012), (Yakut, 2012), (Kodan Çetinkaya, 2013) tarafından yapılan araştırmalarda
ise bizim araştırma sonucumuzla örtüşür şekilde şiddet eğilim düzeyi üzerinde ailenin
ekonomik durumunun anlam oluşturacak derecede bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.
Maddi olanakların düşük olmasının, insanların ihtiyaçlarının karşılanamaması, hayattan
beklentilerin azalması, sağlıklı yaşam konusundaki dezavantajlılık, kişisel gelişim
etkinliklerine katılamama gibi olumsuzlukların stres, depresyon, kaygı, şiddet eğilimi vb
olumsuz duygu düzeylerin artmasına neden olacağı beklentimizin dışında araştırmamızda
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ailenin ekonomik durumunun yüksek yada düşük olmasının öğrencinin şiddet düzeyi üzerinde
anlam oluşturacak bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Yani, öğrencilerin şiddet
eğilimlerinin sadece ailelerinin ekonomik durumlarıyla açıklanamayacak bir husus olduğu
görülmektedir.
Örneklemin birlikte yaşadığı ebeveyn değişkenine göre anne ve babasıyla birlikte
yaşayan katılımcıların şiddet eğilim puanlarının sadece annesiyle kalan katılımcıların şiddet
eğilimi puanlarından düşük olduğu ancak bu farkın (U=419,0; p=0.275, p>0,05) istatistiksel
açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. Konuyla ilgili (Yaşankul, 2007) ve (Yakut, 2012)
tarafından yapılan araştırmalarda da bizim araştırma sonucumuzu teyit eder şekilde birlikte
yaşanılan ebeveyn değişkeni ile öğrencilerin şiddet düzeyleri arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Dolayısıyla şiddet eğiliminin, birlikte yaşanılan ebeveyne göre şekillenen bir
duygu durumu olmadığını söylemek mümkündür. Diğer bir ifade ile öğrencinin birlikte
yaşadığı ebeveyn değişkeni, öğrencinin şiddet eğilimini anlam oluşturacak derecede
etkilememektedir.
Araştırmamızda örneklemin şiddet eğilim düzeyi, okuldaki akademik başarı
değişkenine göre normal/yüksek/çok yüksek kategorilerinden bu sıralamaya göre gittikçe
azalmakta ve oluşan fark (X2=6,708; p=0.035, p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı
görülmektedir. Dolayısıyla okul başarısı ile şiddet eğilimi arasında negatif yönlü anlamlı bir
ilişki vardır. Diğer bir ifade ile öğrencilerin okul akademik başarısı arttıkça şiddet eğilimleri
anlamlı şekilde azalmaktadır. Öğrencilerdeki şiddet düzeyi üzerinde akademik başarının ne
derece etkili olduğunu anlamaya yönelik (Demirhan, 2002), (Yaşankul, 2007), (Mutluoğlu &
Serin, 2010) tarafından yapılan araştırmalarda anlamlı bir fark bulunamazken; (Öz, 2007),
(Şahan, 2007), (Kaya, 2009), (Bozkurt, 2010), (Yakut, 2012) tarafından yapılan
araştırmalarda ise öğrenci şiddet düzeyi ile akademik başarı arasında negatif yönlü anlamlı bir
fark bulunmuştur. Bu sonuçlar bizim araştırma sonucumuzla örtüşmektedir. İnsanı psikolojik
ve duygusal anlamda rahatlatan ve amaçlarına ulaşma konusunda dinamizm kazandıran
motivasyon unsurlarının başında şüphesiz ki “akademik başarı” gelmektedir. Akademik
başarının ‘sorumluluk, uyumluluk, duygusal denge, açıklık, dışa dönüklük gibi kişilik
özellikleri’ (Sığrı & Gürbüz , 2011), özsaygı (Güngör, 1989), özyeterlilik (Satıcı, 2013;
Cıla,2015), yaratıcı düşünme becerisi (Güngör, 2007), iletişim becerisi (Dölek, 2015) ile
pozitif yönlü ; yalnızlık , sınav kaygısı ve sosyal desteğe ihtiyaç (Yıldırım, 2000 ; Gündoğdu,
1994; Cengiz, 1988), utangaçlık (Kahveci, 2015), depresyon (Tarhan, 2013), tükenmişlik
(Çapulcuoğlu, 2012) gibi olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz duygu durumlarıyla
negatif yönlü anlamlı ilişkisi araştırma sonucumuzu destekler mahiyettedir. Sonuç olarak
öğrencinin okul akademik başarısının yüksek olması onun şiddet eğilimini azaltırken; okul
akademik başarısının düşük olması onun şiddet eğilimini anlam oluşturacak düzeyde
artırmaktadır.
Katılımcıların genel şiddet eğilimi düzeylerinin (X=47,72) orta düzeyde olduğu
görülmektedir. Örneklemin şiddet eğiliminin orta düzeyde olmasını, yüksek olmadığından
dolayı olumlu anlam yükleyerek değerlendirmek mümkün olduğu gibi, düşük olmamasından
dolayı -yükselme riski barındırdığından- olumsuz anlam yükleyerek değerlendirmekte
mümkündür. Dolayısıyla öğrencilerin genel şiddet eğilimlerinin düşük, orta yada yüksek
çıkmasının anlamının bilimsel olarak açıklanabilmesi ancak bilimsel değerlendirmeyi
sağlayacak argümanların oluşturulabilmesiyle mümkün olacağı da bir gerçektir.
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Sonuç
Yaşamın doğal bir seyri olarak gelişimini sürdüren ve bu süreçte değişen, dönüşen ve
kendini yenileyen insana etki eden olguların araştırılması, insanı anlayabilme konusunda ayrı
bir öneme sahiptir. Özellikle ortaokul öğrencilerinin gelişim süreci olarak içinde bulundukları
ergenliğe geçiş dönemi, gelişimin ve değişimin hem fiziksel hem biyolojik hem de psikolojik
ve duygusal olarak en hızlı yaşandığı, etkilerinin ömür boyu devam ettiği çok önemli bir
dönemdir. Bu dönem içsel huzursuzluğun, yalnızlığın, umutsuzluğun, çatışmanın yaşanma
ihtimalinin yüksek olduğu ve kişiyi intihara sürükleyebilecek psikolojik travmaları
barındırdığı düşünülen hassas bir dönemdir. Ergenliğe geçiş dönemi içinde bulunan ortaokul
öğrencilerinin şiddet eğilimleri üzerinde hangi faktörlerin ne derece etkili olduğunun tespiti,
ergenlik dönemi sorunlarının sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi; öğrencilerdeki şiddet
eğiliminin biyolojik, psikolojik, bireysel, toplumsal, ailevi ve okulla ilgili faktörlerin ortaya
konması ve bu faktörlerin öğrencilerin şiddet davranışında bulunmaları üzerindeki etkilerinin
incelenebilmesi açısından hayati öneme sahiptir.
Bu amaçları taşıyan araştırmanın sonucunda: Öğrencilerin şiddet eğilim düzeyleri
üzerinde cinsiyet, sınıf (yaş), okul ortamından memnuniyet, ailenin gelir düzeyi, örneklemin
birlikte yaşadığı ebeveyn değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı;
örneklemin aile ortamından memnuniyet ve akademik başarı değişkenlerinin ise istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde fark oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar aile ortamından
memnuniyetin ve akademik başarının öğrencinin şiddete meyletme hali üzerindeki önemini
bizlere göstermektedir. Buna ilaveten araştırma sonuçlarının literatürdeki araştırma
sonuçlarıyla da büyük oranda örtüştüğü görülmektedir.
Araştırmamızda elde edilen verilerin, şiddet konusunda yapılacak başka bilimsel
araştırmalara kaynak oluşturması ve araştırmacılara farklı bakış açıları kazandırması
beklenmektedir.
Öneriler
Araştırmanın sonuçları çerçevesinde şu önerilerde bulunulabilir: Çocuklara kendilerini
mutlu ve huzurlu hissedecekleri bir aile ortamı sağlanması, ailede şiddete başvurulmaması ve
şiddeti bir sorun çözme aracı olarak gösterilmemesi, ebeveynlerin çocuklarına karşı onların
içinde bulundukları gelişim döneminin psiko-sosyal özelliklerine göre davranmaları,
akademik başarılarını artırmalarına yönelik çocuklarına teşvik edici bir yaklaşım içinde
bulunmaları.
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TÜRKĠYE’DE SĠYASAL MUHAFAZAKÂRLIĞIN GELĠġĠMĠNDE KADIN VE AĠLE:
BENZERLĠKLER VE ÇATIġMALAR*
Emel ÇOKOĞULLAR**
Özet
Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e ve günümüze kadar muhafazakârlık çizgisinde, genel itibariyle toplumsal
bozulma/yozlaşma ve ahlâki buhran tanımlamaları yapılmaya çalışılmış ve toplumsal kurumların önemine
değinilmiştir. Geleneğin arkada bırakılarak aşina olunmayan “yeni”nin ithal edilmesinin, “insan topluluğu”nun
geleceği için yaratacağı tehditlerden bahsedilmiş ve toplumsal düzen kaygısı öne çıkmıştır. Bu düzen kaygısının
belirginleşmesinde de toplum ve devlet ilişkisinde yaşanmaya başlayan değişim etkili olmuştur. Söz konusu bu
kaygı, salt bir değişim karşıtlığından ziyade değişimin hızına, şiddetine, kapsamına ve içeriğine yönelmiştir.
Nitekim modernleşme sürecinde bahsi geçen bu çekinceler, sıklıkla dile getirilmiş ve özellikle toplumsal
dinamiklerin büyük hasar göreceği düşünülen noktalara temasın arttığı anlarda daha gür duyulmuştur. Kadın ve
aile konusu, çatışmanın ve endişenin yükseldiği noktalardan en önemlisi olmuştur.
Anahtar Sözcükler: Aile, Kadın, Türkiye‟de Muhafazakârlık.

WOMEN AND FAMILY IN THE DEVELOPMENT OF POLITICAL CONSERVATISM IN TURKEY:
SIMILARITIES AND CONFLICTS

Abstract
From the Ottoman Empire to the Republic and to the present day as of social distortion, along the lines of
general conservatism/degeneration and moral depression definitions mentioned the importance of social
institutions are studied and attempted. Volunteers familiar with the back of tradition not to be “new” imported,
“human society” will create for the future social order mentioned the threats and anxiety. This order concerns the
necessity of starting to change in the relationship of society and the State. A change in this particular concern,
rather than the change in the speed, intensity, scope and content. Indeed, in the process of modernization often
expressed these reservations are mentioned, and especially most of the damage was thought to be going to see
social dynamic points to increased contact moments more lush. The issue of women and family conflict and
concern rises among the most notable point.
Keywords: Family, Women, Conservatism in Turkey.

1.GĠRĠġ
Türkiye‟de muhafazakârlığın siyasal partiler nispetinde aranmaya başlandığı tarihin genellikle
1946 sonrasına rastladığı görülmektedir. Çok partili hayata geçiş, diğer birçok konuda olduğu
gibi muhafazakâr partiler olarak tanımlanabilecek partilerin ortaya çıkışı adına da yeni bir
dönemin habercisi niteliğindedir. II. Dünya Savaşı‟nın sona ermesi ve savaşın demokrasinin
galibiyeti ile sonuçlanması, Türkiye‟de de muhalefetin dinamiklerini olgunlaştırmakta çok da
gecikmemiştir. 1946‟da kurulan Demokrat Parti (DP), ilk olmamakla birlikte bu sürecin en
*

Bu çalışma doktora tezinden türetilmiştir.
**Araştırma Görevlisi, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü, emelcokogullar@hotmail.com.
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önemli aktörü olmuştur.1 Çok partili hayata geçişin ardından 1947‟de kurulan ve Türk
Muhafazakar Partisi adını taşıyan bir parti olmakla birlikte Türkiye‟de muhafazakârlığın ilk
izlerine DP‟de rastlanmıştır. DP‟de ilk andan itibaren bir “bozulma” ve bu “bozulma”
nedeniyle ortaya çıkan tehditleri ele alarak işe başlamıştır. Daha sonra Adalet Partisi (AP) de
benzer bir söylem üzerinden hareket ederek cemiyet-buhran ilişkisi üzerinde durmuştur.
İslamcı hareketin temsilcisi olarak ortaya çıkan MNP-MSP geleneği ise İslami vurgularla söz
konusu endişelerini dile getirmiş, ahlâk ve maneviyat talebini işlemiştir. Ahlâk ve maneviyat
eksikliğinin, eğitim sisteminde ve ailede yaşanan temel birtakım sorunlar neticesinde ortaya
çıktığı ileri sürülmüştür.

1980 sonrası dönemin en önemli aktörü olan Anavatan Partisi (ANAP) ise muhafazakâr bir
parti olarak toplumsal düzen adına aileyi öncelemiş; lakin aile politikalarında 2002‟de iktidar
koltuğuna oturan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) kadar etkili olmamıştır. Ak Parti
Hükümeti özellikle 2007‟den itibaren aile politikalarını merkeze yerleştirmiş ve kadını da
ailenin en vazgeçilmez üyesi olarak konumlandırmıştır. Dolayısıyla genel hatlarıyla 1950‟den
günümüze kadar muhafazakâr kimlikleri ile ortaya çıkan siyasal partiler sıklıkla belirtildiği
üzere modernleşme/batılılaşma adına yapılan radikal değişim hareketlerini eleştirmiş ve bu
değişim fikrinin yarattığı öne sürülen buhran/yozlaşma sorununu yeni nesil ve aile üzerinden
incelemiştir.

1.“Cemiyetin Lüzumlu Müessesesi” Olarak Aile ve “Faziletli Kadın”
1950‟de başlayan DP iktidarı ile birlikte toplumun, kendisini anlatan kıymetleri diriltme ve
onları yaşamının içerisine yeniden dahil etme arzusunda olduğu öne sürülmüştür. Bu
kıymetlerin yokluğunda derin bir boşluğa düştüğü ve hiç arzu etmediği akıbetlere maruz
kaldığı, bu nedenle de ıstırabının bir nebze olsun dindirilmesine ihtiyacı olduğu düşüncesine,
toplumun halihazırdaki durumunu özetleyebilmek için sıklıkla başvurulmuştur.
İnkılaplara bakış ya da inkılapçılık da DP çizgisinde organik toplumun uzuvlarına zarar
vermeyecek ölçü ve derecelerde değişmiş ya da muteber görülmüştür (Demokrat Parti Tüzük
ve Program 1949). Cumhuriyet‟in seküler ve Batıcı modernleşmesine karşı itiraz geliştiren
muhalif söylem, DP‟nin etrafında toplanarak Batıcılığın “medeniyet meselesi”nin ve
“inkılapların aşırı ve materyalist yorumu”nun toplumu kimliksizleştirdiğini ve “manevi bir
buhran” yarattığını öne sürmüştür (Mert, 2004: 336). Dolayısıyla bahsi geçen manevi
kıymetlere önem verilmesi ya da bu kıymetlerin yeniden canlandırılması adına DP iktidarının
ilk yıllarından itibaren politikalar geliştirilmiştir. Bu süreç, başlangıçta popülist bir yaklaşımın
sonucu gibi işlemişse de sonrasında toplumsal desteğin de bu yönde olduğunun görülmesi ile
birlikte DP haleflerine de bu “öz”e dönüşü âdeta miras bırakmıştır.
Toplumun düzeni ve huzuru adına yapılması ya da uzak durulması gerekenlerden ilham alan
bu miras, koşulsuz olarak geleneğe geri dönüş ya da değişime mutlak bir karşıtlık şeklinde
1

DP‟den önce 1945‟te kurulan Milli Kalkınma Partisi (MKP), ilk olma özelliğine sahiptir.
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ilerlememiştir. DP ve onu takip eden merkez sağ siyasetler öncelikle ekonomik liberalizm,
dini hassasiyetler ve milliyetçilikten oluşan bir şemsiye oluşturmaya devam etmişler;
“ekonomik kalkınma ve teknolojik gelişme ile milli ve manevi değerleri uzlaştırma gayreti
olarak tanımlanabilecek sağ siyasal söylemin düşünsel arka planını oluşturan, modern siyasal
bir bakış olarak muhafazakarlık” olmuştur (Mert, 2004: 314). AP, bahsi geçen bu mirası
sahiplenişin tipik örneği olmuştur (Demirel, 2004a).
Birbirlerinin devamı olarak kabul edilen bu iki parti de ortaya çıkış serüvenleri incelendiğinde
“cemiyet” vurgusu ile öne çıkmıştır. Cemiyet, her iki parti için de mutlak surette dayandığı
esaslar üzerinden korunabilecek ve varlığını sürdürebilecek yaşayan bir organizma olarak
görülmüştür. Cemiyetin varlığının tehditler karşısında korunması ve olası bir tehlikenin
yaşanma anında da bu tehlikeyi bertaraf edebilecek güce sahip olması gerektiği
savunulmuştur. Örneğin oldukça kısa bir süre içerisinde birçok kesimin desteğini almayı
başaran DP, programında “aile ve mülkiyet esaslarına dayanan Türk cemiyeti” tanımlaması
yapmıştır (Demokrat Parti Tüzük ve Program 1949). Cemiyetin hangi temel unsurlara
dayandığı partinin bu temel tanımıyla ortaya konmaya çalışılmış ve cemiyet, aile ve mülkiyet
üzerinde temellendirilmiştir. Aile-mülkiyet-cemiyet birbirine bağlanarak aile, DP‟nin siyasal
pratiklerinde korunması ve geleceğe taşınması gereken temel bir birim olarak ortaya çıkmıştır.
Kadın, bu temel birimin ev içi rollerini üstlenen ve bu rolleri ile öne çıkan bir sorumluluk
alanı içerisine dahil edilmiştir. Patriarkal tasavvur, ilkeler tanımlanırken ve politikalar
belirlenirken ilk andan itibaren ev-aile-kadın üçgeni üzerinde belirleyici olmuştur.
Toplumsal cinsiyet rolleri, partinin iktidar yıllarında özellikle kadının çalışma alanı ve
ücretlendirmede eşitliğe aykırılık ile ilgili konularda belirginlik kazanmıştır. Kadının ev
dışında çalışma yaşamına katılımı, yozlaşma emareleri olarak görülmüştür. Erkek ile eşit
haklarla donatılamayacak ya da bu hakları kullanabilecek yetiye erkek nispetinde sahip
olmadığı düşüncesi öne çıkmıştır. Erkek ile eşit olamama ya da bu eşitliği münasip görmeme
düşüncesi en açık şekilde yasal düzenlemelerde kendini göstermiştir. Kadının birincil
sorumluluğu ev ve ev ile ilgili işler olurken; ev dışında çalışması doğasına aykırılık ile
ilişkilendirilmiştir. Kadının evden ayrılışı, ailenin parçalanmasının ve ailenin her bir üyesinin
başıboş yaşamasının nedeni olarak gösterilmiştir. Zira ev dışına çıkarak çalışma yaşamına
katılan bir kadının, eşine ve çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getiremediği ya da
getiremeyeceği üzerinde durulmuştur. Görevlerin yerine getirilememesinin kaçınılmaz
sonucunun da -cemiyetin er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacağı- kaos kokan yozlaşma
meselesi olacağı belirtilmiştir. Cemiyetin yozlaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalması ise
“öz”de olmayan ya da “öz”e aykırı düşen tüm unsurların yaşamın içine dahil edilmesi ile
doğrudan bağlantılı hale gelmiştir.
DP iktidarının sona ermesinin ardından AP de kendisini “Türk Milletini, millî tarih şuuru
içinde, Batı Medeniyeti seviyesine çıkarmayı, ideallerinin temeli yapmış bir siyasî teşekkül”
olarak tanımlamıştır (Adalet Partisi Tüzük ve Program, A. TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ-1
1964). Partinin görüşleri ve ilkelerinin detaylandırıldığı başlıca yayınlarda “buhran” ve
“içtimai nizam” kavramları incelenmiş, “cemiyet ahengi ve muvazenesi” fikrinin hangi
müesseselerin varlığına dayandığından bahsedilmiştir. Nizam meselesi, önemli ve toplumun
varlığı açısından vazgeçilmez kabul edilmiştir. Dolayısıyla toplumun nizamına yönelen her
türlü tehdidin en küçük yaşamsal nüvesi kalmayacak şekilde ortadan kaldırılmasının önemi
ele alınmıştır. Muhafazakâr bir parti olarak AP de toplumu radikal bir şekilde değiştirmeyi,
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tüm kurumları ile birlikte yeniden yaratmayı ya da var olan kurumların varlığına son vermeyi
amaçlayan hareketleri olumsuzlamıştır. Aileyi de cemiyetin nüvesini teşkil eden bir müessese
olarak görmüştür (Adalet Partisi Tüzük ve Program 1964). Öyle ki “siyasî, içtimaî ve iktisadî
rejim”, aile, miras ve özel mülkiyet düzenine dayandırılarak “her alanda hürriyet idealini
gerçekleştirmede, millî kabiliyet ve gayreti seferber ederek, halkın refah ve saadetini
artırmada en tesirli ve mükemmel bir sistem” olduğu öne sürülmüştür2 (Adalet Partisi Tüzük
ve Program 1964).
Cemiyetin “lüzumlu müessesesi” ve “en küçük nüvesi” olan aile, AP için vazgeçilmez ve
önemi tartışılmaz bir gerçeklik olarak kabul edilmiştir. Aile ve kadın özdeşliği, özellikle
gelecek neslin yetiştirilmesi meselesinde kadının birincil sorumluluğu üzerinden
şekillendirilmeye çalışılmıştır. Partinin kadınlara da bütün sahalarda erkeklerin haiz oldukları
hakları tanıdığından bahsedilmiş ancak kadınların “bilhassa aile yuvalarında ve sosyal
hayattaki vazifelerini kolaylaştırmak, yetişip yükselmelerini ve bu suretle yeni nesillerin daha
iyi yetiştirilmelerini temin için kendilerine her türlü yardımı yapmak lüzumunu milletin
istikbali bakımından hayatî” görüldüğü vurgulanmıştır (Adalet Partisi Tüzük ve Program
1964).
Milletin geleceği ve cemiyetin nizamı, lüzumlu bir müessese olarak ailenin varlığına
bağlanmış ve ailenin istikrarlı bir şekilde yaşaması, kadının aile içerisindeki görevlerini yerine
getirmesi ile bağlantılı olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla DP‟de olduğu gibi AP‟de de aile,
temel birim olarak kabul edilmeye devam etmiştir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi‟nden
(CHP) farklılaşma ya da CHP ile çatışma, Cumhuriyet‟in ilanının ardından yapılan
inkılaplarla beraber kadının kamusal alandaki varlığına ilişkin gerçekleşmiştir. Batılılaşma
adına kadının ev dışına çekilmesi ve bunun salt Batı‟ya benzeme çabası ile birlikte yapıldığı
düşüncesi, DP-AP siyasal zemininin CHP karşıtlığını belirginleştirmiştir. CHP için de aile,
benzer şekilde toplumun en önemli kurumu olarak kabul edilmiş ve pronatalist politikaların
bilfiil uygulanmaya çalışıldığı savaş yıllarında ailenin bu önemini daha da arttırdığı
görülmüştür. Ancak CHP‟nin muhafazakâr muhalifler tarafından eleştirilme nedeni, kadını
Müslüman kimliği ile aykırı düşecek görüntüsü ile kamusal alana taşıması ve en nihayetinde
orta ve uzun vadeli toplumsal yozlaşmayı başlattığı düşüncesi ile ilgili olmuştur. Zira ahlâk ve
faziletin aktarımından sorumlu olduğu öne sürülen kadının bu görevini yerine getirememesi
ya da ertelemesi, tahmin edilmesi güç olmayan yıkıcı sonuçların yaşanmasına neden olacaktır.
AP çizgisinde de “ideal kadın” cinsiyetsiz ve erkeğe bağlı olarak tanımlanmıştır (Demirel,
2004b: 344). Aile içinde de kocasına bağımlı ve onun üstünlüğüne itaatkâr olan bir konuma
yerleştirilmiştir. Kadının kamusal alanda aktif olarak yer alması teşvik edilmemiş ve kadın,
erkeğe verdiği destek ve anneliği ile saygıya değer bir varlık olarak görülmüştür (Demirel,
2004b: 344). Kadının ev dışında çalışmasından ziyade “erkeğinin her faaliyetinde yanında
2

DP iktidarının sona ermesinin ardından başlayan 1960‟lar, yapılan 1961 Anayasası ile siyasal ve toplumsal
hayatın seyrinin muhafazakâr kesimlerin hiç de arzulamadığı şekilde evrildiği yıllar olmuştur. Anayasanın
tanıdığı yeni sosyal haklar ve tüm dünyanın etkisinde kaldığı ideolojik değişimler, 1960‟ların en tipik özelliği
olarak ortaya çıkmıştır. Kurulan siyasi partilerden bazıları da bu evrilmenin, tehditkâr olduğu düşünsel
zemininden hareket etmiştir. Komünizm, bu tehditlerden en büyüğü ve en tehlikesi olarak gösterilmiş ve önlem
alınmazsa komünizmin çok yakınımıza gelebilecek kadar güç kazanabileceği öne sürülmüştür.
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olan ev kadını” ve Türk anası övülmüştür. Övülen bu ev kadınının ve Türk anasının sosyal
güvencesi, refahı, saadeti ve mutluluğu için her türlü önlemin alınacağı AP‟nin vaatleri
arasında yer almıştır. Dolayısıyla Türk ailesindeki yeri, büyük ve kutsal olarak tanımlanan
kadının görevleri anneliği ve evi ile ilgili alanlarla sınırlı kalmıştır. Nitekim partinin kamuoyu
ile paylaştığı çeşitli yayınlarda kadına dair açılan başlıkların altında “ülkenin kahrını çeken”,
“evinin direği olan”, “yoksulluğun sebep olduğu ızdırapların en ağır yükünü taşıyan ev
kadını” tanımlamaları kullanılmıştır (Adalet Partisi 1973 Seçim Beyannamesi). Aile ile ilgili
yapılması planlanan yasal düzenlemelerin temel amacının da “Türk kadınının günlük hayatını
kolaylaştırmak ve evindeki görevini huzur içerisinde yerine getirmesine” olanak sunmak
olduğu belirtilmiştir (Adalet Partisi 1973 Seçim Beyannamesi).
Aile ve kadın arasında birbirinden koparılamayacak bir bağın varlığı, muhafazakâr yazında ve
siyasal partilerin söylemlerinde sıklıkla işlenmiştir. Kadının, yalnızca aile içerisinde anne ve
eş olarak yaratılış özelliklerine uygun düşen bir yaşam sürebileceği ve yetiştireceği nesil ile de
yaşamdaki en önemli misyonunu yerine getirmiş olacağı sıklıkla vurgulanmıştır. Kadın, anne
ve eş olarak önemsenmiş ve kadının toplumdaki itibarının ya da değerinin, bu rollerine uygun
davranış kalıbı benimsediği sürece devam edebileceği mesajı verilmiştir. Kadının çalışma
yaşamına katılması ise rolleri ile çatışma yaşamasına neden olabileceği gibi evinin dışına
çıkması, dışarıda hüküm sürdüğü düşünülen tehlikelerle karşılaşmasına da neden olacaktır. Bu
nedenle ev, kadını hem bu tehlikelerden koruyan hem de aslî görevlerini yerine
getirebilmesini sağlayan tek mekandır. Dolayısıyla DP ve AP‟nin kadının ev ve aile ile ilgili
rol ve görevleri üzerinde ortaklaştıkları görülmektedir.

2.“Ahlak ve Maneviyat” Yoksunluğunda Ailenin Çaresizliği
DP ve özellikle AP dışında kurulan diğer sağ partilerin de temel kaygıları, “toplumun
nizamı”na ilişkin olmuştur. 1980 askeri müdahalesine kadar da toplumun yaşadığı bunalımın
sorumlusunun komünizm tehdidi olduğuna dair geniş bir söylem çerçevesinden
yararlanmışlardır. İslami vurgularla ve milli görüş fikri ile siyaset sahnesine çıkan Milli
Nizam Partisi (MNP) de komünizm ile mücadele etmenin cemiyet için taşıdığı önemden
ilhamla “nizam”ı tesis etmenin yollarını ele almıştır. MNP ve daha sonra halefleri için
“nizam”, İslam dininin kurallarını belirlediği toplumsal ve siyasal yaşama ilişkin bir
düzenlemeyi anlatacak şekilde kullanılmıştır.
MNP‟den sonra Milli Selamet Partisi (MSP) de milli görüş geleneğini devam ettiren bir parti
olarak “ahlâk” ve “maneviyat” kavramlarını öne çıkarmaya çalışmış ve toplumsal
yozlaşmanın başlıca sorumluları olarak ahlâk kaybı ve maneviyattaki boşluk gösterilmiştir.
Gayri millilik hareketlerinin maddi ve manevi alanda geriliğe neden olduğu, manen
kalkınarak dünyaya örnek bir “ahlâk ve fazilet nizamı” kurulması gerektiği üzerinde
durulmuştur (Erbakan, 1975: 18-24).
DP ve AP‟den farklı olarak MNP ve MSP‟de Tanzimat‟tan itibaren başlayan modernleşme
sürecine yönelen eleştiriler, İslami ilkelere ve iman kaidelerine göre yaşamaktan uzaklaşma
çerçevesinde şekillenmiştir. İslamcı hareketin temsilcisi kabul edilen MNP ve MSP‟de bu
uzaklaşmanın nedeni olarak özellikle eğitim sistemi gösterilmiştir. Modernleşme/batılılaşma
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adına yapılanların, yeni nesli “serseri mefhumların kahramanları” olarak yetiştirdiği ve “ithal
ideoloji”lerin, kökten uzaklaştırarak hafıza kaybı yarattığı üzerinde durulmuştur.
Ahlâk ve maneviyat, milli görüş çizgisinde yeni nesillerin sahip olması gereken dini imgelerle
çevrili en yüce değerlerler arasında yer almıştır. “Zararlı cereyanlar”ın ya da “kökü dışarıda
olan ideolojiler”in, bu değerlerin yokluğunda ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu nedenle de her
şeyi yerinden oynatarak karmaşa yaratan bu ideolojilerin toplum üzerinde yarattığı olumsuz
etkileri yok etmek başka bir ifadeyle, “kalplerin ve zihinlerin mefküresiz bırakılması
neticesinde mütefessih3 ahlakın cemiyetimize sirayet etmemesini temin ve bu türlü tesirlerden
tamamen arınmamız” gerektiğinden bahsedilmiştir (Millî Nizâm Partisi (M.N.P) Program ve
Tüzük). Bu noktada eğitim sisteminin önceliklerinin belirlenerek milletin “fıtratına ve tarihi
karakterine uygun olarak önce ahlak ve maneviyat” (Erbakan, 1975: 109) esas alınarak
düzenlenmesinin önemi vurgulanmıştır.
Eğitim sürecinde dini, kültürel ve toplumsal değerlerin herhangi bir tavize meydan vermeden
aktarılması, yeni neslin “inançlı, çalışkan, vatanperver, milli ahlaka, aile disiplinine bağlı,
milli mefkûremize, kültürümüze ve tarih şuurumuza sahip, hakşinas, fergatkâr ve fedakâr,
ilim teknik ve medeniyet yarışında insanlığa örnek olacak bir seviyeye erişme azim ve
kararında olarak yetiştirilmesi” amacından hareket edilmiştir (Erbakan, 1975: 112). Eğitim
kurumlarının “anarşist, Maocu, hippi yetiştiren müesseseler” olmaktan çıkarılması ile bu
kurumlardan yetişen neslin, anne ve babasına asi olması önlenebilecektir (Erbakan, 1975:
109).
MSP, eğitim politikasının asi nesiller yetiştirdiği ve dolayısıyla ailenin yer yer çaresizlik
yaşadığı üzerinden eleştirel bir yaklaşım geliştirmektedir. Aile, her ne kadar çocuğu cemiyetin
temel değerlerini esas alarak yetiştirme çabası içerisinde olsa da Batı‟yı referans alarak
belirlenen eğitim politikası nedeniyle MSP‟ye göre, aslında ailenin mücadelesi sonuçsuz
kalmaktadır. Bu düzensizlik, kadınların müstehcen giyimleri, yaşlılara gençlerin saygı
duymaması, ebeveynlerin çocuklar üzerinde otorite kaybı yaşaması, gençlerin dinsel
kaygılardan uzaklaşması, cinselliğin edep ve namus sınırlarının ötesine taşınması ile
ilişkilendirilerek yaşanan bu olumsuz tablonun sorumlusu olarak kendi öz değerlerimizin
yadsınarak Batı‟nın taklit edilmesi olarak gösterilmiş ve MSP, “manevi kalkınma”nın
sağlanması gerektiğini belirtmiştir (Toprak, 1985: 2106). “Toplumsal ve kültürel hayatın
İslami ilkeler uyarınca yeniden gelenekselleştirilmesini öngören bir platform” savunusu öne
çıkmıştır (Toprak, 1992: 249). Manevi kalkınmanın, dini inanç ve geleneklere yeniden
bağlanarak ve yaşamın, bu inanç ve geleneklerin ışığında şekillenmesi ile gerçekleşeceği fikri
işlenmiştir. Zira batılılaşma gayesi, aile kurumunu ve toplumsal yaşamı sarsarak çöküntüye
uğratmıştır (Toprak, 1992: 249). Bu nedenle de MSP için batılılaşma, uğruna mücadele
edilmesi gereken bir şey değil, aksine uzak durulması gereken kendi kendine yapılan bir
kötülükten ibarettir. Öz değerlerimiz yeniden hatırlandığı ve onların içinde barındırdığı ilham
geri geldiğinde bir diriliş gerçekleşmiş olacaktır. Aksi takdirde komünizm tehdidi, tüm
haşmetiyle kapıda beklemektedir. Dinsel inançlardan bağımsızlaşma ve milli kültüre ait
geleneklerden vazgeçme, MSP‟ye göre toplumun gelecekteki varlığını er ya da geç tehdit
edecektir. Bu tehditleri önleyebilmenin ya da canlılık belirtisi göstermeden ortadan
3

Çürümüş, bozulmuş, kokmuş anlamlarında kullanılmaktadır.
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kaldırabilmenin yegâne yolu da İslami yaşam tarzı ve usullerini hâkim kılmaktan
geçmektedir.
MNP ile başlayan 12 Eylül askeri müdahalesine kadar MSP ile devam eden milli görüş
çizgisinde aile, yeni neslin inançlı ve imanlı yetiştirilmesinde ilk mevzi olarak görülmektedir.
Aile üyelerinin rolleri ve görevleri, toplumsal cinsiyet rolleri ile uyum içindedir ve yaratılış
özellikleri ile ilişkilendirilmektedir. Kadın, ev ve aile içerisinde anneliği ve ev hanımlığı ile
övgüyü hak etmektedir. Aile kadının var olabileceği en önemli kurum, evi ise sığınağı
olmaktadır. Kadının ev dışında çalışması, hem fıtratına aykırılık hem de dışarıda kendisini
beklediği öne sürülen tehlikelerle karşı karşıya kalması anlamına gelmektedir. Erkek, ailenin
geçimini üstlendiği için kadının gelir elde etmek için çalışmasına gerek kalmamakta
dolayısıyla kadın, dışarıda kol gezdiği düşünülen tehlikelerle karşılaşmamaktadır. Ayrıca
ailenin kurulması, kadın ve erkeği dini açıdan günah olarak kabul edilen zinadan korumakta
ve büyük bir toplumsal bunalımı engellemektedir.

3.1980 Sonrası Dönem ve Anavatan Partisi
1980‟li yıllar aynı zamanda küresel kapitalizmin yeni bir evresinin başladığı yıllar olmuştur.
24 Ocak Kararları ile uygulanmaya başlanan neoliberal politikalar, hem bu evrenin ihtiyaçları
hem de ülke çapında somutluk kazanan kaosun sonlanması çerçevesinde şekillenmiştir.
Küresel kapitalizmin ihtiyaçları bağlamında belirlenen uyarlanma ve “yeniden düzenleme”
süreci başlamıştır. ANAP iktidarı da neoliberal yeniden yapılanmanın siyasal ve toplumsal
atmosferinin hazırlanmasında oldukça etkili olmuştur. Milliyetçi, muhafazakâr, sosyal
adaletçi ve rekabete dayalı serbest pazar ekonomisinin esas alındığı bir siyasal kimlik
tanımlaması yapılmıştır (Anavatan Partisi Programı). Uç değerlerin yer almayacağı,
ılımlılıktan yana ve hâlâ işlevini kaybetmemiş geleneklere bağlılık ile şekillenen bir
muhafazakârlık çizgisi benimsenmiştir. Tutuculuk anlamına gelmediği belirtilen
muhafazakârlık, içinde bulunulan çağın koşullarına aykırılık içermeyen örf ve âdetlerin
korunması ya da yeniden yorumlanması olarak tanımlanmıştır (Özkazanç, 1996: 1221).
Toplumu özgün kılan ve tarih ile arasındaki bağı korumasını sağlayan dolayısıyla bugüne
katkı sunan tüm değerlerin önemi üzerinde durulmuştur. Geleneğin korunması ve geleceğe
aktarılması aşamasında bu bağlamda mutlak bir değişmezlik anlayışı ortaya çıkmamıştır.
Muhafazakârlıkta rastlanan işlevini yitirmemiş geleneğe bağlılıktan yana bir tavır
benimsenmiştir. Değişim, doğal akışı içerisinde gerçekleşebilecek dolayısıyla ihtiyaç ortaya
çıktığında karşısında durmanın mümkün olmadığı bir süreç olarak kabul edilmiştir.
Muhafazakâr bir parti olarak ANAP için de ailenin taşıdığı anlam, DP-AP çizgisinden çok
uzağa düşmemiştir. Aile, ANAP için her şeyin kendisinden başladığı bir kurum olmuştur.
Kendine özgü yapısına müdahale edilmemesi ancak olası tehditler karşısında korunması
gereken en önemli toplumsal kurum olarak ele alınmıştır. Toplumun ve milletin temeli olarak
tanımlandığı gibi “fert ve toplum seviyesinde sosyal güvenliğin ilk ve en önemli teminatı”
olarak görülmüştür (Anavatan Partisi Programı: Anavatan Partisi 6 Kasım 1983 seçim
beyannamesi: Hükümet programı). “Toplum hayatının ahenkli ve sağlam bir şekilde devam
ettirilmesinde, gençlerimizin yetiştirilmesinde, ahlâkın, millî ve manevî değerlenin
korunmasında aile yapımızın tabiî ve tarihî vasıfları olan örf ve ananelerimiz ile perçinleşmiş
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bulunan sevgi, saygı, feragat ve fedakârlığın rolü”nün her şeyin üzerinde olduğu belirtilmiştir
(Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, I. Özal Hükümeti- Hükümet
Programı,
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_7.pdf).
Aile
içerisinde süren sevgi, şefkat ve saygıdan kaynaklanan tabii sosyal dayanışmayı idame ve
teşvik edecek tedbirlerin alınmasının faydası savunulmuştur. Aile, doğal yapısı itibariyle karşı
karşıya kaldığı birtakım engelleri aşabilme ve sorunlarını çözebilme kapasitesine sahip
olmasına rağmen bazı dış müdahaleler nedeniyle ailenin bu sorunları ortadan kaldırabilme
aşamasında desteğe ihtiyaç duyabileceği üzerinde durulmuştur.
Kadın ise toplumun ve aile müessesesinin en önemli unsuru olarak görülmüştür (Hükümetler,
Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, II. Özal Hükümeti-Hükümet Programı,
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_7.pdf). Aile, nasıl ki toplumun
canlığını ve devamlılığını sağlayan bir kurumsa kadının da benzer şekilde öncelikle ailenin,
ardından toplumun sağlam temeller üzerinde yükselebilmesinin teminatı olduğu belirtilmiştir.
Ancak ANAP çizgisinde de kadın, korunmaya/kollanmaya ihtiyaç duyan birtakım özelliklerle
birlikte anıldığı gibi bu koruma/kollama görevinin de erkeğin sorumluluğu olduğuna dair bir
söylemden yararlanılmıştır. Doğuştan kaynaklanan birtakım farklılıklar nedeniyle kadının ve
erkeğin söz konusu bu farklılıkları gözeterek işbölümü yapmalarının son derece “doğal” ve
“normal” olduğu üzerinde durulmuştur. Turgut Özal‟ın cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin
ardından Yıldırım Akbulut Hükümeti‟nin de aile ve kadın ile ilgili benzer söylemi
kullandıkları görülmektedir.
Akbulut da hükümet programında muhafazakârlık anlayışını milli, manevi ve ahlâki
değerlere, kültüre, tarihe, örf, âdet ve geleneklere bağlılığın ifadesi olarak tanımladıktan sonra
söz konusu bu bağlılığın sınırını da çizmeye çalışmıştır. “İyi olanın, güzel olanın, kıymetli
olanın muhafazası”nı amaçladıklarından bahsetmiştir (Hükümetler, Programları ve Genel
Kurul
Görüşmeleri,
Yıldırım
Akbulut
Hükümet
Programı,
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/basbakanlarimiz_genelkurul_konusmalari/basbakanlarimiz
_cilt8.pdf). Bugün de geçerliliğini sürdüren(ler)in ve toplumun gelecekteki varlığı açısından
zorunlu olan(lar)ın korunması gerektiği düşüncesi öne çıkmıştır.
Ailenin toplumun temeli olduğu yine Akbulut Dönemi‟nde de işlenmiş ve aile, “fert ve
toplum seviyesinde sosyal güvenliğin ilk ve en önemli teminatı” olarak tanımlanmıştır.
“Toplum hayatının ahenkli ve sağlam bir şekilde devam ettirilmesi”, milli ve manevi
değerlerin korunması ve yeni neslin yetiştirilmesinde ailenin çok önemli olduğu belirtilmiştir.
Aile yapımızın tabii ve tarihi vasıfları olarak örf ve ananeler ile perçinleşmiş bulunan sevgi,
saygı, feragat ve fedakârlığın her şeyin üzerinde olduğundan bahsedilmiştir. Kadın ise
toplumun ve aile müessesesinin en önemli unsuru olarak görülmüştür. Bu nedenle de
kadınların haklarının korunması ve ülkenin gelişimine daha fazla katkı sunmalarının
sağlanacağına yönelik tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır.
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4.Ak Parti Dönemi ve MerkezileĢen Aile Politikaları
14 Ağustos 2001‟de kurulan Ak Parti, içinden doğduğu milli görüş geleneğinden uzaklaşmaya
ve yeni siyasal kimliğini anlatmaya çalışmıştır.4 “Muhafazakâr demokrasi” olarak tanımlanan
bu siyasal kimliğin uzlaşıya açık ve demokratik atmosferi geliştirme çabası içerisinde olduğu,
aynı zamanda toplumun “öz”ünü oluşturan değerlerin korunmasını öncelediği belirtilmiştir.
Kısa bir süre içerisinde toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı başaran parti, kuruluşundan
oldukça kısa bir süre sonra gerçekleşen genel seçimden % 34‟lük oy alarak birinci parti
olmuştur. 3 Kasım 2002‟de elde ettiği bu başarı, Ak Parti‟nin tek başına hükümeti kurmasını
sağlamıştır. Ak Parti Hükümeti, iktidarının bu ilk yıllarından itibaren Batı ile işbirliği
içerisinde ilerleneceğinin, ekonomik istikrarın sağlanacağının ve farklılıkların bir çatışma
değil, zenginlik kaynağı olarak görüleceğinin mesajlarını vermiştir (58. Hükümet Programı,
59. Hükümet Programı, Acil Eylem Planı, Erişim adresi: www.akparti.org.tr).
Ak Parti Hükümeti politikalarını, 2002-2007 aralığında genel olarak Avrupa Birliği‟ne (AB)
uyum kriterleri eşliğinde belirlemeye çalışmıştır. Aile, bu dönemin odak noktası olmamakla
birlikte ilk andan itibaren toplumun en temel kurumu olarak tanımlanmış ve yeni neslin
“öz”üne yabancı olarak yetiştirilmesinin önlenebilmesi için ailenin fonksiyonlarını eksiksiz
bir şekilde yerine getirebilmesinin önemine ilişkin bir söylem geliştirilmiştir. Ailenin
vazgeçilmez üyesi olan anne ve eş olarak kadının yeni neslin yetiştirilmesinin birincil
sorumlusu olarak kabul edilmesi, kadının toplum ve aile içerisindeki konumuna ilişkin yasal
düzenlemelerin yapılmasının da yolunu açmıştır. Kadına şiddetin önlenmesi, istihdam
sürecinde yaşanan cinsiyet ayrımcılığının giderilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ile
ilgili yasal hükümler önemli eksikliklere rağmen ivedilikle kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu ilk
iktidar yıllarında, daha ziyade kadının yaşamı ile ilgili temel sorunlar çözüme kavuşturulmaya
çalışılmıştır.
2007‟den sonra başlayan yeni dönemde ise aile, politikaların merkezine yerleştirilmiştir. Öyle
ki hemen her mevzunun sonucu aile kurumuna bağlanmış veya yaşanan herhangi başka bir
toplumsal sorunun, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı ileri sürülen yozlaşmadan
kaynaklandığı algısı ortaya çıkmıştır. “Aile odaklı politikalar” aracılığıyla tam anlamıyla
4

Milli görüş geleneğinin yeni temsilcisi olarak kurulan Refah Partisi (RP), 1990‟ların sonunda önemli bir
seçmen desteğine ulaşarak iktidar olmayı başarmıştır. Ancak RP‟nin Doğru Yol Partisi (DYP) ile kurduğu
Refah-Yol adını taşıyan koalisyon hükümeti oldukça kısa sürmüş ve 28 Şubat 1997‟de toplanan Milli Güvenlik
Kurulu‟nda 18 maddeden oluşan metnin Başbakan Erbakan tarafından imzalanması Refah-Yol Hükümeti‟nin
meşruiyet krizi yaşayarak sonlanmasına neden olduğu gibi 28 Şubat, yeni bir dönemin habercisi olmuştur. Bu
yeni dönem, Refah-Yol Hükümeti‟nin sonunu getirdiği gibi RP‟nin de kapatılma sürecini başlatmıştır. 28 Şubat
kararları ve sonrasında RP‟nin laikliğe aykırı eylemleri olduğu gerekçesiyle başlayan kapatılma süreci, partinin
kadrosu içinde bir gelenekçi-yenilikçi ayrımını da beraberinde getirmiştir. Bu ayrım daha sonra Fazilet Partisi
(FP) içerisinde de devam etmiş ve neticesinde gelenekçiler, Necmettin Erbakan‟ın yanında kalmaya devam
ederken; yenilikçi kanat Recep Tayyip Erdoğan etrafında toplanmıştır. FP‟nin 2001 yılında kapatılmasının
ardından ayrım belirginleşmiş ve bir kopuşa dönüşmüştür. FP‟nin içinden Erbakan liderliğinde gelenekçileri
örgütleyen Saadet Partisi (SP) ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yenilikçilerden oluşan Ak Parti çıkmıştır.
Parti, daha ziyade genel başkan Erdoğan ile özdeşleşmiş ve Erdoğan‟ın siyasal geçmişine referanslarla anılmaya
başlamıştır. Partinin yenilikçi kanat tarafından kurulması ve dolayısıyla kurucuların yenilik vaadiyle ortaya
çıkmaları beraberinde partinin nasıl bir yenilik anlayışını dile getirdiği sorularını da gündeme taşımıştır.
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ailenin içine girilerek tüm üyelerine yönelik geniş çaplı sosyal yardımlar süreci başlatılmıştır.
Evlilik teşvik edilerek kredi olanaklarından gençlerin yararlanması sağlanmış, boşanmaların
önlenmesi adına danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmiş, ailenin sahip olması gereken
asgari çocuk sayısına yönelik telkinlerde bulunulmuş, kürtaj cinayetle benzer kılınarak
sezaryen doğum yönteminin onaylanmadığı kesin bir dille ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu
dönemde aile, her şeyin kendisinden başladığı yegâne kurum olarak kabul edilip yaşadığı
düşünülen krizin üstesinden gelebilmesi adına aileye yönelik geniş kapsamlı müdahalelerde
bulunulmuştur. Türk toplumunun geçmişinde sahip olduğu belirtilen “sağlam aile yapısı”
yeniden canlandırılmaya çalışılmış ve bu aile yapısına duyulan özlem ve övgü sıklıkla
işlenmiştir.
SONUÇ
Muhafazakâr ideolojide, tüm radikal değişim hareketleri yıkıcılığı ve topluma ait ne varsa
ortadan kaldırmayı amaçladığı için eleştirilmekte ve kabul edilmemektedir. Her şeyden önce
dünyada insani deneyimle çözümlenemeyecek bir düzen hakimdir. İnsan aklı, kusurlu ve
sınırlı olduğu için bu düzendeki gizi çözebilecek ne gücü ne de yetisi bulunmaktadır. Oysaki
devrimler, yeniden yaratma amacı ile ortaya çıkmakta ve „eski‟yi bir daha hatırlanmayacak
şekilde ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bu nedenle de kendiliğinden gerçekleşmeyen
değişim hareketlerine oldukça mesafeli yaklaşılmakta ve gerekçesi ne olursa olsun bu değişim
sürecinin, toplumun geleceği üzerindeki yıkıcılığı ele alınmaktadır. Kökten ve kesin bir
şekilde mevcut olanı ortadan kaldırmaya çalışan tüm teşebbüsler, hem büyük bir tehlike
anlamına gelmekte hem de bu tür teşebbüslerin mutlaka önlenmesi ya da durdurulmasının
taşıdığı önemden bahsedilmektedir.
Türkiye‟de de muhafazakârlığın gelişimini izleyebilmek için yine bir değişim hareketinin
izini sürmek, sancılarını ve miladını keşfetmek gerekmektedir. Türkiye‟de siyasal
muhafazakârlık, kendisine milat olarak Erken Cumhuriyet Dönemi‟ni görmüştür. Nitekim bu
dönemde gerçekleştirilen inkılapların, toplumun “öz”ünü oluşturan değerler ve kurumlar
üzerinde olumsuz etkide bulunduğu eleştirisi dile getirilmiştir. Bahsi geçen “öz”ün gördüğü
öne sürülen zarar, toplumsal buhrana giden yolu açmış ve söz konusu bu buhran da aile
kurumunu sarsmıştır. Buna göre kadın, anne ve eş olarak asıl rollerinden uzaklaşarak evinden
dışarı çıkmıştır. Bu dışarı çıkış da aile kurumunun fonksiyonlarını yitirmesine ve yeni neslin
derin bir yozlaşma girdabı içerisinde kendisini bulmasına neden olmuştur. Muhafazakâr
iktidarlar da bozulduğu düşünülen aile kurumunu onarmaya çalışmış ve bu amaca uygun
olarak da aileyi her defasında yeniden ele alarak -müdahale düzeyleri farklılık gösterse deaileye ilişkin önem ve kutsallıkla örülü bir söylemden yararlanmışlardır.
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SINAV KAYGISI YAġAYAN KPSS’YE HAZIRLIK ÖĞRENCĠLERĠNĠNÖZ-DEĞER
ALGISI ÜZERĠNE NĠTEL BĠR ÇALIġMA
Safiya YILMAZ DĠNÇ*

Nurseven KILIÇ**

Öz
Türkiye‟de her yıl milyonlarca kişi kamu personeli seçme sınavına (KPSS)‟ye girmektedir. Bu kişilerden bazıları
sınava yeteri kadar hazırlansalar da, sınav kaygısı yaşadıkları için sınav performansları olumsuz etkilenmektedir.
Bu nedenle, bireylerin sınav kaygısının altında yatan etkenleri belirlemek amacıyla öz-değer algılarının nasıl
olduğunu incelemek anlamlı görünmektedir. Araştırma katılımcıları sekizi kız, ikisi erkek olmak üzere Ankara
ilinde KPSS‟ye hazırlanan10 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada görüşmelerin gerçekleştirildiği kişiler amaçlı
örneklem yöntemlerinden biri olarak kabul edilen “ölçüt örneklem” yöntemine göre belirlenmiştir. Görüşmeler
ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış ve nitel veri toplama tekniği olan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen
bulgulara göre, sınav kaygısı yaşayan kişiler öz-değerlerini akademik yeterliliklerine göre yapılandırmaktadır.
Düşük öz-değere sebep olan faktörlerin daha çok ebeveyn- çocuk ilişkilerinden ve sosyal onay alma kaynaklı
olduğu anlaşılmıştır. Kişilerin daha önce girdikleri sınavda başarısız olmalarıyla ortaya çıkan akılcı olmayan
inançları, daha sonraki sınavlarda kaygı yaşamalarına neden olmaktadır. Bir diğer bulgu ise algılanan öz-değer
düşüklüğü katılımcılar üzerinde içe çekilme, depresyon, uykusuzluk ve öz-güven kaybı gibi bazı fiziksel ve
sosyal belirtiler ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sınav Kaygısı, Öz Değer Algısı, Öğrenci, KPSS.
SELF-WORTH PERCEPTIONS OF PPSE STUDENTS WHO EXPERIENCE EXAM ANXIETY
Abstract
Every year, millions of people in Turkey take the Public Personnel Selection Examination (PPSE). Even if some
of those prepare well for the exam, their exam performance is negatively affected due to the exam anxiety they
experience. For this reason, to determine the underlying reasons of individuals‟ exam anxiety, it seems to be
meaningful to investigate their self-worth perceptions. Participants consist of 10 students as eight girls and two
boys preparing for the PPSE in Ankara. In the study, the participants were selected by „criterion sampling‟
method which is accepted to be one of the purposeful sampling methods. An audio recorder recorded the
interviews and a semi-structured interview form was used as a qualitative data collection technique. In
qualitative data analysis, content analysis method was used. According to the findings of the study, those who
have exam anxiety structure their self-worth according to their academic qualifications. It was also identified that
low self-worth factors are mainly due to parent-child relationships and receiving social approval. The
individuals‟ unreasonable beliefs, which arise from previous exam failures, cause them to be anxious for the
coming exams. Another finding demonstrated that low self-worth generate some physical and social symptoms
for the individuals such as withdrawal, depression, insomnia and loss of self-confidence.
Keywords: Exam Anxiety, Self-Worth Perceptions, Student, PPSE.

GĠRĠġ
Ülkemizde bireyler hayatları boyunca sınavlarla karşılaşıp, sınav kaygısını sürekli olarak
üzerlerinde hissettikleri için bu konuyla ilgili çalışmalar ve topluma faydası olabilecek yeni
veriler önemlidir. Özellikle aklına güvenmeyen, yeteneklerinin yetersiz olduğunu düşünen
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kişiler sürekli kaygı içinde olur. Bu kaygılı yaşam insanın enerjisini sömürür yok eder. Kendi
yaşamında var olmaya cesaret edemez. Kişinin kendisini yaşama uygun görmesi ve mutlu bir
yaşam için kendi aklına ve becerilerinin yeterli olduğuna güvenmesi, öz-değer kavramının iki
boyutudur (Cüceloğlu, 2010).
Öz-değer, yalnızca insan olmaktan veya evrenin bir parçası olmaktan ileri gelir ve hiçbir
başarı öyküsüne, ödüllere, zaferlere dayanmayan doğal bir değerdir. Sosyal çevre içinde
insanların bireye yüklediği sorumluluklar, gösterdikleri hedefler, yapıştırdıkları etiketler ve
özdeğerin bunlara bağlı olarak biçimlendirilmesi, bu doğal akışı bozar. Yetişkinler,
başkalarının bakış açısına göre değerli olduğunu kanıtlama ihtiyacı peşinde sürüklenir durur.
Özdeğerin
ancak
bu
şekilde
ispatlanacağı
zannedilir
(http://www.mku.edu.tr/main.php?page=readpage&id=9643&location=pdrb). Dünyaya yeni
gelen bir bebeğin hiçbir geçmişi, kendini koruma deneyimi, özdeğeri ile ilgili herhangi bir
fikri yoktur. Ebeveynin kullandığı her kelime, yüz ifadesi, mimik veya yaptığı hareket,
çocuğa özdeğeri hakkında bir mesaj verir. Çocuk okula başlayana kadar çocuğun özgüveni
aile tarafından şekillendirilir, başladıktan sonra ise diğer etkiler ortaya çıkar. Ama aile de
önemli kalmaya devam eder. Dış güçler, çocuğun evde edindiği değer ya da değersizlik
duygusunu destekler. Özgüveni olan bir genç okulda ya da yaşıtları arasında yaptığı birçok
hatayı görmezden gelebilir ancak öz güveni düşük bir birey, birçok başarı kazanmasına
rağmen kendi değeri hakkında şüphe duymaya devam edebilir. Tek bir negatif deneyim bile
bunun için yeterlidir (Satir, 2001 s. 27). Akın, Çetin ve Eroğlu‟na (2011) göre bireyler, özdeğerini yapılandıracağı alanı, sosyalleşme süreci sonunda belirlemekte ve bu süreçte kültürel
normlar, akran etkisi, model alma ve ebeveyn- çocuk ilişkileri etkili olmaktadır. Özdeğerin
oluşmasında ana baba tutumları etkili olduğu doğrudur ancak özdeğer konusundaki
farklılıklar, aynı aile içindeki yetişkinlerde de görülebilir. Özgüveni yüksek olan ebeveyn
eğitici bir aile ortamı kurmaya çalışırken, özgüveni düşük olan ebeveyn sorunlu bir aileye
götüren davranışlar gösterecektir. Sistem, ailenin mimarları olan ebeveynlerin sıkı çalışmasını
gerektirir (Satir, 2001).
İnsanların dünyayı, diğer insanları ve kendilerini hem nasıl anladığına hem de nasıl
yorumladığına, inançları şekil verir. Yani inanç, öz değerler, bireyi yönlendiren güç imgeleri
ve yaşam süresince bireyi bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde motive eden olaylarla da ilgilidir
(Ulu, 2013). Crocker ve diğerlerine (2003) göre onay alma, aile desteği, fiziksel görünüm,
rekabet, akademik yeterlik, tanrı sevgisi ve erdem bireyin öz-değerini yapılandırabileceği yedi
olası alandır (Akt. Akın, Çetin ve Eroğlu, 2011). Bireyin, öz-değerini yapılandırdığı alanda
başarısızlık yasaması durumunda öz-değerini söz konusu alanda yapılandırmaktan
vazgeçmesi problem davranışlar sergilemesine neden olabilmektedir.
Birey, öz-değerini yapılandırdığı akademik alanda başarısız olduğunda akılcı olmayan
inançlar geliştirirse, bu durum onun gireceği tüm sınavlarda kaygı yaşamasına neden olur.
Yapılan bazı araştırmalarda öz-değerin yükseltilmesinin yalnızca akademik başarıyı
yükseltmekle kalmayacağı, bunun yanında basta sosyal problemler olmak üzere birçok
problemin çözülmesini de sağlayacağı anlaşılmıştır (Peker, 2013). Ancak Baumeister (1998),
öz-değerin yüksek olmasının başarısızlık karsısında ısrarla mücadele etmesinde ya da
başarısızlığın ardından kendisini değerli hissetmesinde bireye önemli yararlar sağladığını
kabul etmekle birlikte, öz-değerin yüksek olmasının bütün problemleri çözeceğine ilişkin
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yeterli kanıtın bulunmadığını ileri sürmüştür (Akt. Peker, 2013). Nezu (1985) tarafından
yapılan çalışmada ise problem çözme konusunda olumsuz değerlendirmesi olan bireylerin,
daha fazla kaygı bildirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak kişinin hedeflerine ulaşmada kendine
duyduğu güven hissinin düşük olmasının, kişinin karşılaştığı problemleri çözmede olumsuz
bir yaklaşım içine girmesine neden olabileceği de beklenen bir tutumdur. Nitekim kaygılı
bağlanma tutumuna sahip kişilerin diğer insanlar tarafından kabul görmeme, sevilmememe
endişesiyle birlikte onları kaybetmemek için kendi istek ve ihtiyaçlarından vazgeçerek
karşısındakinin isteklerini ön planda tutma düşünceleri vardır (Güçlü, 2003). Dolayısıyla
kaygılı bağlananlar, problem çözümü konusunda herhangi bir sorumluluk almak
istemeyebilirler. Bu nedenle, duygusal özerkliğin, kaygılı bağlanma ile probleme olumsuz
yaklaşma biçimi arasındaki ilişki üzerinde kısmi düzeyde aracı etki yapması literatürle tutarlı
bir sonuç olarak değerlendirilebilir (Akyüz ve Şendil, 2014).
Tüm bu çalışmalardan hareketle, sınava hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısını yenmelerine
yardımcı olabilmek için öz-değerlerinin nasıl olduğunun ve öz-değerlerini yapılandırdıkları
alanların neler olduğunun bilinmesi gerekir. Ögrencilerin üniversite sonrasında mesleklerinde
çalısmak için bir takım sınavlara girmesi gerekebilmektedir. İşe yerlesme de üniversite
ögrencilerini en çok ilgilendiren sınav ise Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)‟dır ve sınavın
yaklasmasının öğrencilerin sınav kaygısını arttıgı bir gerçektir. Nitel araştırma desenine göre
düzenlenen bu araştırmanın temel amacı sınav kaygısı yaşayan KPSS‟ye hazırlık
öğrencilerinin öz-değer algılarını belirlemektir. Bu amaca dayalı olarak aşağıdaki araştırma
sorularına cevap aranmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.

KPSS başarısı hakkında kendinizle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Size göre öz-değer algınızın sebepleri nelerdir?
Öz-değer algınızın etkileri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Öz-değer algınız sınav kaygınızı nasıl etkilemektedir?
Bu konuda değinmediğimiz, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mı?

ARAġTIRMA YÖNTEMĠ
AraĢtırma Deseni/Modeli: Araştırma nitel desende oluşturulmuştur. Nitel araştırma yöntemi,
doğal ortamda gerçekleştirildiği için yaşanılanları anlama, anlamlandırma ve daha sağlıklı
yorumlamalar getirmeye elverişli bir yöntem türüdür (Yaman, 2010). Araştırma durum
çalışması desenine uygun olarak yürütülmüştür.
ÇalıĢma Grubu: Bu çalışma, Ankara ilinde daha önce girdiği kamu personeli seçme sınavını
kazanamayıp, 2014-2015 öğretim yılında tekrar sınava girecek olan ve sınav kaygısı problemi
yaşayan 8‟i kız, 2‟si erkek toplamda 10 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma
grubunun belirlemesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip
kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmasıdır (Büyüköztürk ve diğerleri,
2009). Katılımcıların belirlenmesinde öncelikle olarak öğrencilerin sınav kaygı düzeylerini
ölçmeye yönelik Totan ve Yavuz (2009) tarafından uyarlanan westside sınav kaygısı ölçeği
uygulanmış ve sınav kaygısı yaşadığı tespit edilen öğrencilerle çalışma grubu oluşturulmuştur.
Görüşmelerde etik sıkıntı olmaması için öğrencilerden izin alınarak gerçekleştirilmiştir.
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Veri Toplama Aracı: Araştırmada, sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin öz-değer algılarını
belirlemek için görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlandıktan sonra ikinci
aşamada bir öğrenci ile ön uygulama yapılmış, herhangi bir sorun yaşanmadığı görülmüştür.
Araştırmacı katılımcıları gözleyerek gerektiğinde ek sorular sormuş ve açıklamalar yapmasını
talep etmiştir. Böylece, olası veri kaybının önlenmesi ve verilerin araştırma sorularına uyumu
sağlanmaya çalışılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır.
Veri Analizi: Analiz sürecinin ilk aşamasında sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin yorumları
doküman haline getirilmiştir. İkinci aşamada ise bu öğrencilerin işaret ettiği ortak yorumları
belirlenmiştir. Görüşme formlardan elde edilen veriler öncelikle Office programına
aktarılarak birkaç kez okunmuş ve buna yönelik kodlamalar oluşturulmuştur. Ardından kodlar
bir araya getirilerek, araştırma bulgularının ana hatlarını oluşturacak kategoriler ortaya
çıkarılmıştır. Öğrencilerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavram ve
ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizine göre nitel araştırma verileri dört aşamada analiz edilir;
Verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların
tanımlanması ve yorumlanmasıdır. İçerik analizi toplanan verilerin açıklanarak kavram ve
ilişkilere ulaşıldığı bir süreçtir (Yıldırım ve Şimşek, 2005: s.227). Verilerin yorumlanmasında
katılımcılardan doğrudan alıntılar yapılarak görüşler sunulmuş ve bu görüşler
değerlendirilmiştir.
ARAġTIRMA BULGULARI
Öz-Değer Tanımına ĠliĢkin Bulgular: Öğrencilere göre öz-değer kavramı daha çok
başarının ölçütüdür. Yani akademik yeterliklere göre öz-değerlerini tarif etmişlerdir: „Başarılı
olursam başkaları tarafından önemsenirim ve değerli olurum gibi geliyor‟ (SD,8, 26, K).
„Herkes başarabiliyorken ya da arkadaşlarım yapabiliyorken benim yapamamam benim bir
eksikliğimmiş gibi geliyor. Eksikliğin tanımı da olması gereken bir başarının olamaması
denilebilir‟ (MD,1,22, K). „Sınavla sınanıyoruz, onu da yapamayınca yetersiz, eksik gibi
oluyorum. Öyle hissediyorum‟ (LÖ, 2, 24, K). „Önemli biri olabilmem için kesinlikle bu
sınavı geçmem gerekiyor‟ (AY, 9, 26, E). İçselleştirilmeyen başarı kişiyi olumsuz duygu ve
düşüncelere sürükleyebilmektedir. Cevaplar incelendiğinde öğrencilerin daha önceki
yaşadıkları sınav başarısızlığından dolayı öz-değerlerinin düşük olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır.
Öğrencilerin DüĢük Öz-Değer Algısının Nedenlerine ĠliĢkin Bulgular: Öğrencilerin
cevapları incelendiğinde öz-değerlerinin düşük olduğu ve buna neden olan bazı sebepleri
sıraladıkları görülmüştür. Öğrencilerin görüşlerine göre düşük öz-değere neden olan
faktörlerin daha çok ebeveyn- çocuk ilişkilerinden kaynaklandığı görülmektedir: „Hata
yapabilme şansım olmadı, hiç hataya izin verilmedi. Durmadan bir korumacı, kollayıcı
yetiştirilme tarzıyla büyüdüm. Her yaptıklarımdan haberleri olur, dışarı çıksam babam alır,
götürür, getirir. Bu yetiştirilme tarzından da olabilir ki çok özgüvenli biri değilim. Bir de
üstüne bu sınavlardaki başarısızlıklar iyice öz-değerimi düşürdü diye düşünüyorum‟ ( BU, 7,
23, K). „Ailem bana güvenseydi, belki ben de kendime güvenirdim. Ama onlara göre benden
bir şey olmaz‟ (OT, 3, 25, E).
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Kimi öğrenciler çevreden onay alma beklentisinin de öz-değer algılarını etkilediğine dikkat
çekmiştir: „Bu zamana kadar hep başarılı olmam beklendi, en basit dersane sınavlarında bile
durum böyleydi. Sürekli girip çıktığım sınavlarda başarılı olunca tatminkâr bir duygu oluşmuş
kendi içimde, öyle hissediyorum. Son girdiğim sınavda da başarısız olunca, bu tatminkârlığı
yaşayamadım‟ (MC, 5, 28, K). „Çevremde hep takdir edilmeye alıştım. Başarısız olduğumda o
takdiri göremeyince üzülüyorum‟ (HA, 4, 30, K)
Akademik alanda öz-değerini yapılandıran öğrencilerin ise sınav dışında herhangi bir uğraş ya
da aktivitelerinin olmaması da öz-değer düzeylerinde düşüklüğe neden olabilmektedir: „Bazı
kişiler resimde, müzikte vs. başarılıdır ve tatmin olur ya. Ben o alanlarda donanmadım. Hiç
adamakıllı bir hobim olmadı. Ben başarıyla tatmin oluyormuşum. Sınavda bunu göremeyince,
hayal kırıklığa uğradım. Ben kendime tamam adamakıllı bir hobim yok ama çalışıp başarılı
oluyorum derdim ve böylece mutlu olurdum‟ (SA, 10, 24, K). „Sınavda başarılı olsaydım çok
mutlu olacağımı düşünüyorum. Şimdi çok mu mutsuzum belki hayır. Ancak başka hiçbir
uğraşım olmadığından daha fazla mutluluğu ona bağladım ve orda olmak istedim‟ (LÖ, 2, 24,
K).
DüĢük Öz-Değer Algısının Öğrenciler Üzerindeki Belirtilerine ĠliĢkin Bulgular:
Bireylerin öz-değerini yapılandırdığı alanda başarısızlık yasaması durumunda gösterdikleri
başlıca tepkilerin içe çekilme, depresyon, uykusuzluk, öz-güven kaybı gibi fiziksel ve sosyal
belirtiler olduğu görülmektedir: „Ben çalışıyordum, başarıyordum. Ancak şimdi çalışsam da
yapamadığımı görünce bir depresyon yaşadım. Demek ki çok iyi yaptığımı düşündüğüm
şeyde de çok iyi değilmişim diye düşündüm‟ (SA, 10, 24, K). „Sınav durmadan zihnimde,
rüyalarıma bile giriyor. O zamanlar uykum kaçıyor. Mesela sınavı kazanan arkadaşlarımla
görüştüğümde bende onlar gibi olmak, o hayatı yaşamak istiyorum. Esas o zaman daha iyi
anlıyorum, gerçekten benim bu sınavı kazanmam gerektiğini‟ (MD,1,22, K). Son sınav başta
olmak üzere sınavdaki başarısızlığıma üzülüyorum. Bu konudaki eksikliğimin benim sosyal
hayatımı da etkilediğini düşünüyorum. Artık kimseyle eskisi kadar görüşmüyorum‟ (AK, 6,
27,K). „Son sınavdaki başarısızlık bende aynı zamanda güvensizlikte oluşturdu ve bu
güvensizlik hayatımın diğer alanlarına da yansıdı. Artık hiçbir şeyi yapamayacağım,
üstesinden gelemeyeceğim gibi geldi‟ (AY, 9, 26, E).
Öğrencilerin Öz-Değer Algısının Sınav Kaygısına Etkisine ĠliĢkin Bulgular: Araştırma
bulgularına göre öz-değerini özellikle akademik yeterlik ve daha sonra onay alma, rekabet ve
aile desteği gibi alanlarda yapılandıran öğrencilerin, bu alanlarda başarısızlık yaşama
korkusuyla sınavda daha çok kaygı yaşadıkları görülmektedir: „Başarısızlık beni korkutuyor.
Verdiğim emek aklıma geliyor ve eğer başarısız olursam tüm bunların boşuna gideceğini
düşünüyorum ve ailemden de biraz tepki alacağımı düşünüyorum. Bundan dolayı başarısız da
olmak istemediğim için bu durum beni kaygılandırıyor. Sınav öncesinde hep bunları
yaşadım‟( OT, 3, 25, E). „Annem çok sever başarıyı. Ondan dolayı da kaygım artıyor. Onun
benim için olmasını istediği yerde olamayınca ben, üzülüyorum. Onu da üzüyorum kendimi
de kısacası‟ (LÖ, 2, 24, K). „Biz üniversitede beş yakın arkadaştık, gizliden gizliye bir rekabet
de vardı aramızda. Onlardan düşük puan alınca, bak niye böyle oldu, nerde eksik yaptım, bir
dahaki sınavda da mı böyle olacak, yapamayacak mıyım diye kaygılanırdım‟ (MD,1,22, K).
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Akademik yeterlik alanında öz-değerini yapılandıran bireylerin olumsuz öz-değerlendirici
düşüncelerinin ve işlevsel olmayan inançlarının sınav kaygısını arttırdığı anlaşılmıştır:
„Özellikle saatler kala hep sınav sonrasını düşünüyorum. Hep başarısız olursam, nolur diye
zihnimden geçiyor. Sanki başarılı olacağımı bertaraf ediyorum. Ama bunlar hep son günlerde,
son saatlerde falan oluyor. Yani duygusal olarak kendimi daha yoğun hissettiğim zamanlar‟ (
BU, 7, 23, K). „Sınava girerken başarılı olamayacakmışım gibi geliyor. Bu da doğal olarak
sınav performansımı etkiliyor‟ (AY, 9, 26, E). Buradan hareketle benzer cevaplar veren
öğrencilerin sınav kaygısının sınava çok az süre kala arttığı anlaşılıyor.
TARTIġMA
Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler öz-değerlerini akademik yeterliliklerine göre
yapılandırmaktadır. Martin Covington (1992) da öz-değer güdüsü kavramını bireyin
akademik performansına olumlu bir değer verme çabası olarak açıklamıştır. Öz-değerini
akademik yeterlik alanında yapılandıran bireyler, öz-değerin yapılandırılması sürecinde
çevreden gelen akademik düzeyi hakkındaki geri-bildirimleri dikkate almaktadır. Bu kişiler
öz-değerlerini korumak için engelleyici davranışlar, akademik görev ve davranışları erteleme,
arkadaşlarla vakit geçirerek çalışmaya zaman bırakmama, bahaneler bulma, yeteri kadar
çalışmama gibi davranış örüntüleri ile başarıyı da önleyebilirler. Böylece, bireyler
başarısızlığın nedenini öz değerini daha az tehdit edecek sözü geçen faktörlere yükleyerek,
başarısızlıklarına bir neden bulmuş olurlar (Kapıkıran, 2012). Çocukken anne babasının
kapasitesinin üzerinde yüksek beklentileri nedeniyle zorlanan çocuk, yetişkin olduğunda
patronlarının ya da müdürlerinin aynı beklenti içinde olacaklarını düşünerek de başarı
göstermek istemeyebilir.
Öz-değerin yapılandırıldığı alanda yaşanan başarı ya da başarısızlık durumlarını bireyin özdeğerini etkilemektedir. Bundan dolayı daha önce akademik alanda başarısızlık yaşamış olan
katılımcılar, düşük öz-değere sahiplerdir. Araştırma bulgularına göre düşük öz-değere sebep
olan faktörlerin daha çok ebeveyn- çocuk ilişkilerinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
Türkiye‟de yapılan diğer araştırmalarda da anne babaların çocuklarına yönelik geliştirdikleri
tutumların onların sınav kaygılarının önemli bir yordayıcısı olduğu anlaşılmıştır. Çünkü aile
sınavı ölüm kalım meselesi haline getirerek ya da çocuklarını daha başarılı arkadaşlarıyla ve
akrabalarıyla kıyaslayarak bu sınava hazırlanma sürecini olumsuz yönde etkileyebilirler. Bu
durumda kişi sınava sadece kendisi için değil anne babası ve çevredekiler için girmesi
gerektiğini düşünür ve ancak başarılı olunca değerinin artacağına inanır (Güler ve Çakır,
2013). Bunun yanında bireylerin öz-değerlerini onay alma alanında yapılandırması da, özdeğer düzeylerini etkiyen önemli bir bulgudur. Crocker ve Park (2004)‟a göre onay alma
alanında yapılandıran bireylerin öz-değerleri diğer bireylerin onayına bağlı olduğu için, bu
bireyler istikrarsız bir görünüm sergilerler. Yüksek düzeyde onaylanma ihtiyacı, dıştan
denetimlilik ve düşük düzeyde bağımsızlık ile tarif edilen bağımlı kimlik ile otoriteryen değer
ve eğilimlerin benimsenmesi arasında güçlü ilişkiler ortaya koyan çok sayıda araştırma
mevcuttur. Bağımlı kimlik, diğer kimlik statüleri arasında en fazla otoriteryen eğilimler
gösteren kimlik statüsünü oluşturmaktadır Bu bireyler amaçlarını, değerlerini ve inançlarını
çok fazla eleştirel düşünmeden ailelerinden ya da diğer otorite figürlerinden edinmektedir.
Yapılan çalısmalar bu bireylerin otoriteryen, onay bekleyen ve düşüncelerinde katı olduğunu
göstermektedir (Marcia, 1993; Akt. Demir ve Derelioğlu, 2010). Öğrenciler cezadan
776

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

kaçınmak için ya da öğretmeninin veya ailesinin beklentilerini karşılamak için okuyorsa bu
durum öğrencilerin sosyal olarak değer verilen davranışları özümseyerek okumayla kendi
değerlerini bütünleştirmelerine neden olur. Bu durumda karşımıza okumasının odağında
dışsal süreçler olan, dışsal nedenlerden dolayı okuyan ve bunu benimsemiş okurlar çıkar
(Wang ve Guthrie, 2004; Akt. Yıldız ve Akyol, 2011). Hâlbuki birey, içsel kaynaklarını
kullanarak kendi değerini belirleyebilir ve bunu başka insanların takdirine bırakmadan ortaya
koyabilir. başkalarinin onay ve desteğine bagimli kişilerin iç sesleri negatiftir. Eleştirel iç ses
özgüven ve becerilere ilişkin güveni zedeler. Bu durum da öz-değerde düşüklüğe neden olur.
Akademik alanda öz-değerini yapılandıran öğrencilerin, sınav dışında herhangi bir uğraş ya
da aktivitelerinin olmaması da öz-değer düzeylerinde düşüklüğe neden olabilmektedir. Bu
konuda Crocker (2002) bireyin öz-değerini belli alanlarda yapılandırmasının yarattığı problem
davranışların ancak kendisine aşırı şekilde odaklanmayı bırakmasıyla ve sevgisini başka
kişilere yöneltmesi durumunda aşılabileceğini ifade etmektedir.
Katılımcılardaki öz-değer düşüklüğünün olumsuz etkileri içe çekilme, depresyon, uykusuzluk,
öz-güven kaybı gibi fiziksel ve sosyal belirtiler şeklindedir. Nitekim yapılan araştırmalarda
bulguları destekler niteliktedir. Öz-değerini onay alma, fiziksel görünüm, rekabet ve
akademik yeterlik alanlarında yapılandıran bireylerin, depresyon gibi olumsuz psikolojik
durumları yaşamaya daha eğilimli oldukları anlaşılmıştır (Luhtanen ve Crocker, 2005).
Eroğlu‟na (2011) göre bireylerin öz-değerini yapılandırdığı alanda başarısızlık yasaması
durumunda gösterdikleri başlıca tepkiler, içe çekilme veya daha çok çaba sarf etme
şeklindedir. Bazı durumlarda ise bireylerin, başarısızlığa uğradığında öz-değerini
yapılandırdığı alanı değiştirmediği ancak içinde bulunduğu fiziksel ortamdan uzaklaşma
çabası içine girdiği görülmektedir. İnsanlar kendilerini değersiz hissettiklerinde ise
kandırılmayı, ezilmeyi, başkaları tarafından aşağılanmayı beklerler. Kendilerini savunmak
için bir güvensizlik duvarının arkasına saklanır, korkunç yalnızlık duyguları ile baş başa
kalırlar. Böylece diğer insanlardan uzaklaşarak kendi içlerine çekilir ve başkalarına da
kendilerine davrandıkları gibi kayıtsız davranırlar (Satir, 2001). Ancak sınavda başarılı
olabilmek için kişinin kendini değerli hissetmesi ve yeterlilik duygusuna sahip olması
gerekmektedir.
Birey, öz-değerini tehdit eden herhangi bir durumla karşılastığında problem davranışlar
sergileyebilmektedir. Yani öz-değerini yapılandırdığı akademik alanda başarısız olmasıyla
ortaya çıkan işlevsel olmayan inançları, onun gireceği tüm sınavlarda kaygı yaşamasına neden
olabilmektedir. Araştırmacılar öz-değerini akademik yeterlik alanında yapılandıran bireylerin
çok istemelerine rağmen, sınavlarda başarılı olamamalarının nedenini öğretim yılı boyunca
daha stresli olmalarından, zaman baskısını daha yoğun yaşamalarından, dersleri yürüten
öğretim elemanlarıyla daha çok tartışmalarından, başarısızlık karşısında daha sık depresyona
girmelerinden ve olumsuz öz-değerlendirici düşüncelerin etkisi altına girmeye daha yatkın
olmalarından kaynaklandığını ortaya koymuştur (Eroğlu, 2011). Çörüs (2001) ise “son
ergenlikte öz-değeri etkileyen ailesel değişkenler: bilişsel kuram açısından bir degerlendirme”
konulu araştırmasında gencin öz-değeri ile işlevsel olmayan düşünceleri arasında anlamlı bir
ilişki bulgulamıştır. Yani kişide düşük öz-değer ile birlikte işlevsel olmayan inançlar
artmaktadır.
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Düşük değer duygusu öğrenilmiş bir kavram olduğundan unutulabilir ve yerine yenisi
konabilir. Yani kişi doğumdan ölüme kadar hayatının herhangi bir noktasında daha yüksek
değere sahip olmayı öğrenebilir. Ancak yaş ilerledikçe bunu yapmak zorlaşır ve bazen daha
uzun sürebilir. Değişimin mümkün olduğunu bilmek ve bunu başarmaya karar vermek ilk
büyük adımdır. Bazı kişiler yavaş öğrenir ama herkes öğrenir (Satir, 2001). Gelecekte yine
başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak için öncelikle başarısızlığın kaynaklandığı
etmenleri doğru olarak analiz etmek gerekir. Çünkü bireyin öz-değerini yanlış alanda
yapılandırması da problem davranışların oluşmasına neden olmaktadır. Öz-değerin
yapılandırıldığı alanın bütünüyle değiştirilmesi bireye olumsuz durumla mücadele etmede
önemli bir dayanak sağlamaktadır. Örneğin başarılı bir öğrenci değilim ama dürüst birisiyim
seklinde bir amaç geliştirebilir (Eroğlu, 2011). Sınava girecek kişilere sınavla ilgili
beklentileri yerine sınavın gerçek değerinin ifade edilmesi sınav kaygılarını azaltmada önem
taşımaktadır (Şahin ve ark., 2006). Sınav kaygısı ile baş etme mekanizmalarında bilişsel,
duyuşsal ve davranışsal yaklaşımlara odaklanılarak çoklu yöntem kullanılması önemlidir.
Bunun yanı sıra gevşeme teknikleri, sistematik duyarsızlaştırma ve bilişsel-davranışsal
girişimlerin bir arada kullanılması önerilmektedir (Şahin ve ark. 2006). Ayrıca bireye
başkaları tarafından dayatılan standartlar ve bireyin işlevsel olmayan inançları ortaya
konmalıdır. Belirlenen işlevsel olmayan inançlar işlevli olanlarla değiştirilmeli ve bu
işlevlilerin hangilerinin yaşama katılıp, hangilerinin çıkartılacağı belirlenmelidir. Bunların
yanı sıra birey, klasik alışkanlıklarını sürdürmek yerine daha etkili öğrenme yöntemleri
kullanmalıdır. Sonuç olarak bu çalışma, sınav kaygısı yaşayan KPSS hazırlık öğrencilerinin
olumsuz öz-değer algılarını ortadan kaldırarak, sınavda başarılı olabilmeleri ve meslek
hayatına atılabilmeleri açısından önemlidir.
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SÜRDÜRÜLEBĠLĠR PAZARLAMA UYGULAMALARI: TOYOTA ÖRNEĞĠ
ÜZERĠNDEN BĠR ĠÇERĠKANALĠZĠ*
Mehmet Safa ÇAM**

Emre ÜRÜN***

Öz
Bu çalışmanın amacı, sürdürebilir pazarlama faaliyetleri çizgisinde uygulanabilecek eylemleri bir örnek olay
çerçevesinde somutlaştırmaktır. Bu kapsamda, çalışmada öncelikle sürdürülebilir pazarlamaya ilişkin
literatürden derlenen bilgiler sunulmuştur. Sürdürülebilir pazarlama kavramının anlamı ve içeriği, sürdürülebilir
pazarlama karmasının ve stratejinin hazırlanmasına ilişkin bilgilerle bu pazarlama anlayışını uygulayan yeşil
markaların özelliklerine vurgu yapılmıştır. Araştırma yöntem ve bulgularının anlatıldığı ikinci kısımda ise
literatür bilgilerinden yola çıkılarak hazırlanan içerik analizi kategori ve kodlama cetveli ile örnek olay
incelemesine konu olan Toyota markasının seçimine ilişkin sınırlılıklar ifade edilmeye çalışılmıştır. Bununla
birlikte, sürdürülebilir pazarlamaya ilişkin kategori ve kodlama cetvelinde yer alan teorik başlıklar ise Toyota
markasının “Sürdürülebilirlik Raporu”nda yer alan faaliyetler ile örneklendirilmiştir. Böylelikle sürdürülebilir
pazarlamaya ilişkin teorik başlıkların Toyota markası ile somut faaliyetlere dönüşme biçimi anlatılmaya
çalışılmıştır. Yapılan örnek olay incelemesi neticesinde, sürdürülebilirliğe ilişkin literatürde yer alan konuların
Toyota markası özelinde fazlasıyla ve titizlikle ele alındığı anlaşılmaktadır. Markanın sürdürülebilirliğe ilişkin
algısının ise temelde topluma ve onu oluşturan bireylere yönelik olarak geliştirdiği hassasiyet, insana ve çevreye
azami derecede saygı, toplumsal refah ve kalkınma odaklı yaklaşımlardan beslendiği sonucuna varılmaktadır.
Araştırmada ayrıca, sürdürülebilir pazarlama kavramının modern pazarlamadan tamamıyla farklılaşmayan ancak
onun üzerinde yükselen entegre ve çok disiplinli bir anlayış olduğuna, konuya hem toplumsal hem de analitik bir
süreç olarak yaklaşmanın gerekliliğine vurgu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, pazarlama, yeşil marka, sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma.

SUSTAINABLE MARKETING ACTIVITIES: A CONTENT ANALYZE OF
THE TOYOTA CASE STUDY
Abstract
The purpose of this study is to embody the actions implied in terms of sustainable marketing efforts. In this
scope, first of all, we have introduced the theoretical framework related to sustainable marketing concept and
focused on the green brands which adapted these strategies, how to organize and apply them, contents and
explanations of the sustainable marketing. In the second phase of the study, we tried to explain the method and
results by stating the categories and codes for the content analyze of Toyota brand and its limitations. By the
way, we tried to overlap the Toyota activities within the “Sustainable Reports” to illustrate the theoretical
framework of the sustainable marketing concept that was placed into the category and codes of the analyze.
Hereby, we tried to tell the transformation of the theoretical headlines of sustainable marketing into perceptible
and possible activities to perform. It can be understood that Toyota brand has paid attention to deal with the
concepts in terms of sustainability marketing meticulously and exceedingly. The sense of sustainability of the
brand has been feeding on the sensitivity of society and its individuals, respect to the environment at maximum
degree, social welfare, and efforts focused on development. On the other hand, in this study, it has been stated
that sustainable marketing is not such a different concept than the modern marketing but it has its roots strongly
based on which has integrated and multidisciplinary approach and it will be necessary to think about sustainable
marketing as it was a social and highly analytic course for implementation.
Keywords: Sustainability, marketing, green brands, social responsibility, sustainable development.
*
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GiriĢ
Sürdürülebilirlik, çevre, insan ve şimdiki kuşakların gelecek kuşaklar için
sorumlulukları arasındaki ilişkiyi tanımlamak için yeniden adlandırılmış bir anlatımdır.
Sürdürülebilirlik, yaşam kalitesini düşürmeden, düşünce tarzında değişiklik gerektiren bir
kavram ortaya koymaktadır. Bu değişikliğin özü, tüketim toplumu olmaktan sıyrılıp, evrensel
açıdan dayanışma içinde olan, çevresel yönetim, toplumsal sorumluluklar ve ekonomik
çözümleri hedeflemektir (Özmehmet, 2010). Sürdürülebilir kalkınma ise, bugünün
gereksinimini karşılama yöntemi olarak kalkınma etkinlikleri gerçekleştirilirken, gelecek
kuşakların kendi kalkınmalarını gerçekleştirmeleri için kullanacakları doğal varlık tabanının
korunması, en azından azaltılmaması; kalkınmanın yeniden üretiminin koşulu olan doğal
varlıkların gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma, çevrenin taşıma
kapasitesini gözeten, bugünkü kuşaklarla gelecek kuşaklar arasında kaynaklara erişimde
eşitliği güvence altına alarak, ekonomik, toplumsal ve çevresel açıdan bütünleştirilmiş bir
kalkınma anlayışıdır (Köfteci, 2008).
Çevre yalnızca insanların içinde yaşadığı ve hayatlarını devam ettirmeleri için
kaynaklar sunan bir ortam değil, işletmeler için de ekonomik bir kaynaktır. Üretimlerini
çevreden elde ettikleri kaynaklarla gerçekleştiren işletmelerin, söz konusu kaynakları
üretimde etkin ve verimli kullanmaması çevrenin kirlenmesine, kaynakların tükenmesine
hatta yeni kaynak bulunamamasına yol açmaktadır. Bu oluşumların etkilerini minimuma
indirebilmek için hem işletmeler hem de tüketiciler, günümüzde çevre konusunda daha
duyarlı olmaya ve daha sorumlu davranmaya çalışmaktadırlar. Markalar, özellikle toplumsal
değerlerdeki değişimin de etkisiyle yaşanan küresel çevre sorunlarına stratejik bir
perspektiften yaklaşmakta ve bu sorunlara en uygun çözümler bulmayı amaç edinmektedirler.
Bu doğrultuda markalar, üretim yöntem ve süreçlerini daha çevreci hale getirmekte, çevre
dostu ya da yeşil ürünleri pazara sürmekte, reklamlarında ve diğer tutundurma çalışmalarında
çevreye duyarlılıklarını anlatan mesajlara yer vermektedirler (Özkaya, 2010).
1970 ve 1980’lerde hız kazanan yeşil hareketler, işletmeler üzerinde baskı kurarak
onları çevreye duyarlı olmaları konusunda sorumluluk almaya zorlamıştır. Dolayısıyla birçok
işletme, çevreye duyarlı politikalar geliştirerek karlarını buna göre elde etmeye çalışmışlardır.
Böylelikle ekolojik sürdürülebilirliğin adımları atılabilmiştir. İlerleyen dönemlerde, işletmeler
“Sürdürülebilirlik Vizyonu” hazırlayarak geleceği planlamaya ve çevreye duyarlılık
konusunda atılacak adımları stratejik bir kurum felsefesi haline dönüştürmeye başlamışlardır
(Armstrong & Kotler, 2000, s. 558-559). Tüketicilerin çevresel duyarlılıklarına göre hareket
eden ve iş süreçlerini çevre odaklı politikalar çerçevesinde belirleyen firmalar satın alma,
pazarlama ve işletme stratejilerini yeşil işletmecilik kapsamında yeniden tesis etmeye
başlamışlardır. Dolayısıyla, aslında kazan-kazan stratejinin bir parçası haline gelen yeşil
işletmecilik ve pazarlama olgusu sayesinde, işletmelerin bir takım önemli kazanımlar elde
ettiği ifade edilebilir. Satışların artması, müşteri geri bildirimlerinden daha fazla yararlanma,
tüketicilerle yakınlaşma, rekabetin artması ve gelişen kurumsal imaj bunlardan bazılarıdır
(Pujari, Wright, & Peattie, 2003).
Sürdürülebilir pazarlama, ürün ve hizmetlerin daha az toksik ancak daha dayanıklı ve
tekrar kullanılabilir malzemelerle üretilerek geri dönüşüme elverişli şekilde tüketicilere
ulaştırılmasına vurgu yapmaktadır. Kısaca, bu ürünler çevre dostu ürünler olarak, işletmelerin
“çevreye duyarlı ve sorumlu” olmalarına yol açmıştır (Lamb, Hair, & McDaniel, 1996, s.
735). Sürdürülebilir pazarlama ya da doğal markalama olarak da bilinen doğaya ve topluma
duyarlı pazarlama anlayışının temelinde, bir ürünün ya da hizmetin çevreye duyarlı bir
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pazarlama karması geliştirilerek “doğa dostu” algısını uyandıracak şekilde pazarlanması esası
yatmaktadır. Günümüzde tüketiciler satın aldıkları her bir ürüne yönelik tutum geliştirmekte
ve kendilerini ürünleri değerlendirme konusunda özgür hissetmektedirler. Satın aldıkları
ürünlerin çevreye karşı ne denli özenli olduğunu sorgulayan ve tüketimlerini sadece bu
konuya göre şekillendiren tüketici gruplarının sayısı ise hızla artış göstermektedir (Johnson,
2014).
Sürdürülebilir pazarlama, tüketicilerin ekolojik çevreyi koruma hassasiyetlerini
karşılayacak pazarlama uygulamalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Uygulamalar ürünlerin
optimum enerji sarfiyatıyla taşınabilmeleri ve ambalajlarının geri dönüşüm yoluyla tekrar
kullanılabilir hale gelmeleri anlayışı ile hareket etmektedir (Churchill & Peter, 1998, s. 4445).
İşletmelerin bu yeni pazarlama anlayışını benimsemelerini sağlayan çeşitli
faktörlerden söz edilebilmektedir. Öncelikle organizasyonlar amaçlarına ulaşabilmek adına
sürdürülebilir pazarlamayı bir fırsat olarak kullanabileceklerinin farkına varmışlardır.
İşletmeler bu çerçevede, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını topluma ve çevreye etik
yaklaşım temelinde adapte etmişlerdir. Bu anlayışın yaygınlaşmasına paralel olarak, rakiplerin
çevresel duyarlılıklarının artması işletmeleri daha fazla sorumluluk üstlenmeye yöneltmiştir.
(Polonsky, 1994).
Günümüzde tüketicilerin birçoğu, yeşil pazarlamanın sadece çevresel vurgularla
donatılmış reklam ya da tanıtım faaliyetleri ile sınırlı bir disiplin olduğunu düşünmektedirler.
“Geridönüşüm”, “Fosfat içermez”, “Şarj edilebilir”, “Ozon Dostu”, “Çevre Dostu” gibi
tabirler tüketicilerin genellikle sürdürülebilir pazarlama ile ilişkilendirdikleri ifadeler
olmasına karşın sürdürülebilir pazarlama anlayışı gerçekte tüketici ürünleri, endüstriyel
ürünler ile hizmetlerin içinde yer aldığı daha geniş bir çerçevede değerlendirilebilen
pazarlama anlayışına atıfta bulunur. Bu kapsamda, sürdürülebilir pazarlamanın ürün
geliştirmeden ürün süreçlerine, paketlemeden reklam ve tanıtım çalışmalarına kadar uzanan
çok geniş bir pazarlama uygulaması olarak anlaşılması gerekmektedir (Dhar & Das, 2012).
1. Sürdürülebilir Pazarlama Süreci
Sürdürülebilir pazarlama, günümüz tüketici ve işletmelerin taleplerini karşılamanın
yanı sıra gelecek nesillerin de ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak kurumsal yeteneklerin ve
çevresel kaynakların korunması ve geliştirilmesini amaçlayan bir pazarlama anlayışıdır.
Kavram, günümüz pazarlarındaki rekabet şartlarında tüketicilerin arzuladıkları ürün ve
hizmetleri en verimli şekilde sunarak şirketin kısa dönemli satış, büyüme ve kar beklentilerini
karşılayarak geleceğe yönelik toplumsal ve çevresel hassasiyetlere yönelik kurumsal bir
anlayışını tesis etmeye odaklanmaktadır. Bu çerçevede; sürdürülebilir pazarlama anlayışının,
günümüz tüketicilerinin gelecekteki refah seviyelerine vurgu yapan toplumsal pazarlama
anlayışı ile şirketlerin gelecek planlarına ışık tutan stratejik planlama faaliyetlerini kapsayan
bir düşünce olduğu ifade edilebilmektedir. Bir başka söylemle sürdürülebilir pazarlama
anlayışı, şimdi ve gelecekteki pazar aktörlerinin ihtiyaçlarını garanti altına alacak toplumsal
ve çevresel sorumlulukların üstlenilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır (Kotler ve
Armstrong, 2001, s. 609).
Sürdürülebilir pazarlama anlayışını geleneksel pazarlama anlayışında olduğu gibi
sadece pazarlama birimi ile sınırlandırmak mümkün değildir. İşletmelerdeki satın alma, insan
kaynakları, finansman, üretim gibi diğer birimlerde de sürdürülebilirlik kapsamında gerekli
değişimlerin sağlanması gereklidir. Örneğin; çocuk işçilerin çalıştırılmaması, üretim
sistemlerinin daha az enerji tüketimi ve atıklarının azaltılması, üretimde kullanılacak
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hammadde ve diğer mamullerin yeşil tedarikçilerden temin edilmesi gibi faaliyetlerle de
doğrudan ilgilidir. Bu çerçevede, sürdürülebilir pazarlama anlayışının başarısı işletmenin
bütünleşik pazarlama çabalarını uyumlaştırabilme yeteneğine bağlıdır (Erciş, 2010, s. 67).
Sürdürülebilir pazarlama faaliyetlerinin amacı işletme faaliyetlerinin her aşamasına
sosyal ve çevresel olguları entegre ederek çevre dostu ürünlerin sunumunu yapmanın yanında
tüketiciler nezdinde çevresel farkındalığı artırarak sürdürülebilir bir toplum bilinci temelinde
bir davranış değişikliği oluşturmaktır. Bu noktada işletmelerin üretim süreçleri, lojistik,
paydaşlar gibi tüm süreçlerinin sosyal ve çevresel ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı
sorgulanması gereken temel unsur olmaktadır (Rebel, 2010).
Belz ve Peattie’ye (2009) göre stratejik sürdürebilir pazarlama planlaması 6 farklı
aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; (1) Sosyo-ekolojik problemlerin analizi, (2) tüketici
davranışlarının analizi, (3) sürdürülebilir pazarlama değer ve amaçlarının tespiti, (4)
sürdürülebilir pazarlama stratejileri, (5) sürdürülebilir pazarlama karmasına ilişkin kararlar ve
(6) sürdürülebilir pazarlama transformasyonudur.
1.1. Sosyo-ekolojik sorunların analizi
Ürün yaşam eğrisinin tüm yönleriyle ele alınarak gerçekleştirilmeli; şirketlerin sahip
oldukları hammadde kullanımı, lojistik süreçler, üretim hazırlıkları, dağıtım, kullanım,
yeniden kullanım, satış, geri dönüşüm vb. tüm süreçler sürdürülebilir çevreci yaklaşımlarla
gözden geçirilmelidir. Öte yandan ekolojik problemlerin neden olduğu iklim değişikliği, bioçeşitliliğin azalması, ozan tabakası gibi global problemler ile toprak erozyonu, su
kaynaklarının azalması ve gürültü kirliliği gibi yerel ve bölgesel sorunlarla başa çıkma
yöntemleri kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. Toplumların refahı, obezite, işsizlik oranları,
açlık, çocuk işçiler, cinsiyet ayrımcılığı gibi konular da sürdürülebilir şirketlerin ele alması
gereken sosyal problemlerin başında gelmektedir.
1.2. Sürdürülebilir tüketici davranıĢlarının analizi
Tüketici davranışlarına temel teşkil eden çevresel bilinç ve tutumların her zaman aynı
yönde somut davranışlara dönüşmediği bilinen bir gerçektir. Tutum-davranış boşluğu adı
verilen bu tutarsızlık toplumun her bir bireyinin sıradan bir vatandaş, bir çalışan ya da bir
tüketici olarak üstlendiği farklı rollerle sergileyecekleri davranışlar bakımından kaygı verici
niteliktedir. Sürdürülebilir satın alma davranışı geliştirmeye yönelik en önemli faaliyetlerin
başında ise tüketicilerin farkındalık ve tutumlarına odaklı sosyo-ekolojik mesaj ve ürün
bilgilerinin doğru iletişim kanallarıyla etkili sunumu gelmektedir. Sürdürülebilir ürün ve
hizmetlere yönelik geliştirilen bilimsel bilgiler, test sonuçları, tanıklıklar gibi kanıta dayalı
enformasyon stratejisinin bilişsel karar verme süreçlerine olan etkisi ile duygulara odaklı
empatik, ailesel, toplumsal, manevi mesajların duygusal karar verme süreçlerine ilişkin
olumlu sonuçları birlikte kullanılarak çevresel sürdürülebilirlik değer ve tutumları inşa
edilebilmektedir.
1.3. Sürdürülebilir pazarlama amaçları ve değerler
Amaç ve değerlerin belirlenmesine yönelik ilk eylem genellikle kurumsal doküman ve
ifadelerin hazırlanmasıdır. Kurumsal sürdürülebilirlik felsefesi, planı, prensipleri ve temel
kurallara ilişkin yönergeler işletmelerin kurumsal felsefeleri olarak yayınlanmakta bununla
birlikte temel sorumluluklarına ilişkin marka imajı ve algılarını pekiştirebilmektedirler.
Çoğunlukla işletmenin operasyon anlayışına ilişkin bilgiler veren birkaç cümleden oluşan
misyon, vizyon ya da kurumsal felsefe cümleleri sayesinde işletme paydaşları da kısa vadede
bilgilenebilmekte ve operasyonlar hakkında bir fikir sahibi olabilmektedirler. Genellikle iki
grupta değerlendirilen bu ifadelerden ilki, işletmenin niyetlerini ve beklentilerini ortaya koyan
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genel cümlelerden oluşurlar ancak amaçları gerçekleştirdiklerine dair herhangi bir denetimden
uzak dururlar. Diğer taraftan sosyal ve çevresel odaklı üretim standartlarını belirleyerek
hazırlanan kurumsal ifadeler ise bağımsız kuruluşların denetimlerine açık olarak sertifikasyon
süreçlerine tabi tutulmaktadırlar. Bağımsız denetimler sonucu ifadelerde yer alan taahhütleri
gerçekleştiren işletmeler ise bu sertifikaları almaya hak kazanmakta bu ödüller sayesinde
kurumsal imaj ve konumlandırmalarını güçlendirebilmektedirler.
1.4. Sürdürülebilir pazarlama stratejileri
İşletmelerin kurumsal amaçlarını, vizyon, misyon ve değerlerini yansıtan ve içinde
bulunduğu pazardan etkilenerek işletmenin paydaşlarının etkisinde hazırlanan stratejilerdir.
Yeşil markaların pazarlama stratejilerinde öne çıkan konuların başında ise ürün/marka
konumlandırma ile pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi gelmektedir. Ürün ve
markaların konumlandırılması genellikle tüketici önceliklerine, rekabetçi pazar yapısına ve
marka kategorisine göre şekillenmektedir. Yeşil konumlandırma kısaca, tüketicilerin
zihinlerinde rekabetçi üstünlük sağlayabilmek amacıyla markanın ekolojik, sosyal ve
ekonomik yönlerini yani sürdürülebilir odağını ortaya çıkartmak ve marka algısını geliştirmek
olarak ifade edilebilmektedir (Meyer, 2001). Ürün kategorisi ve durumuna bağlı olarak
ürünün sunduğu müşteri değeri ve fiyatı konumlandırma açısından kritik öneme sahip
olabilmektedir. Dolayısıyla, tüm pazar bölümlerinde rekabet eden ve tüketici algısı henüz
şekillenmemiş olan sürdürülebilir ürünler ve işletmelerin satış önerileri bakımından elde
edecekleri avantaj başarıyı da beraberinde getirebilecektir. Diğer taraftan, sürdürülebilir
pazarlama söz konusu olduğunda “6R” karmasından söz edilebilir. Bunlar: Azaltmak
(Reduce), Yeniden kullanım (Reuse), Geri Dönüşüm (Recycle), İyileştirme (Recover),
Yeniden Tasarım (Redesign) ve Yeniden Üretim (Remanufacture) (Thomas, 2008).
1.5. Sürdürülebilir Pazarlama Karması
Belz ve Peattie’ye göre (2009) geleneksel pazarlama karmasının (4P) yerini
sürdürülebilir pazarlama karması (4C) almaktadır. Bunlar; müşteri çözümleri (customer
solutions), dağıtım - uygunluk (convenience), müşteri maliyeti (customer cost) ve iletişim
(communications) dir.
1.5.1. Ürün – MüĢteri Çözümleri: Sürdürülebilir ürün ve hizmetler, geleneksel
ürünlerle kıyaslandığında, tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılarken tüm yaşam eğrisi boyunca
sosyal ve çevresel bir performans gösteren etkin müşteri çözümleri şeklinde
tanımlanabilmektedir ( Belz & Peattie , 2009, s. 154). Sürdürülebilir ürün stratejisinin ilk
adımı ekolojik çevre açısından karakteristik ürün özelliklerini incelemek olmalıdır. Bu
anlamda, öncelikle ürün yaşam eğrisi dahilinde tasarım, hammadde, üretim, transfer, el
değiştirme, tüketim gibi tüm süreçlerin çevresel hassasiyet odağında değerlendirilmesi ve
çevresel zararından ötürü alternatif ürünlerle karşılaştırılması gerekmektedir. Diğer taraftan,
ürün ya da markaların sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi çözüme ya da sorunlara
olan katkılarını analiz etmek anlamına gelmektedir. Ancak bir ürünün sürdürülebilir
başarısının çevresel performansları ile fiziksel performans hakkındaki tüketici algıları ile
şekillendiğini unutmamak gerekmektedir. Bu çerçevede, tüketici algılarının çoğunlukla
bireysel olduğunu ve ürün dışındaki farklı unsurlardan etkilendiği göz ardı edilmemelidir.
“Yeşil ürünler” tasarlamak yeni ürünler üretmekten daha farklı bir süreçtir. Ürün stratejileri
oluşturmak ise pazarın durum analizi ve tüketici davranışlarının gözden geçirilmesine,
ürünlerin üretim süreçlerinden tanıtım ve iletişim faaliyetlerine, kamuoyu çalışmalarından
kurumsal sosyal sorumluluğa kadar bir dizi karar alanında faaliyette bulunmayı
gerektirmektedir. Yeşil ürünler üretmenin işletmelere sağladığı ekonomik katkıların yanında,
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işletmelere bu sayede ürün ya da marka konumlandırma açısından da önemli avantajlar
sunmaktadır. Bu kapsamda, yeşil ürünlerin taşıması gereken nitelikler şu şekilde sıralanabilir
(Uydacı, 2011, s. 188):
İnsan sağlığı açısından tehlike yaratmaması,
İmalat, kullanım ve ortadan kaldırma gibi süreçlerde çevreye vereceği
zararların minimize edilmesi,
Üretim ve lojistik gibi süreçlerde enerji tüketimi, kaynakların korunması gibi
niteliklere sahip olmalı,
Ambalaj ya da yaşam süresi nedeni ile gereksiz çöpe ve atıklara neden
olmaması,
Amaç dışı ve gereksiz kullanımı teşvik etmemelidir.
1.5.2. Dağıtım – Uygunluk: Ürünlerin sürdürülebilir dağıtımı ve transferinde, dağıtım
zincirinde yer alan bütün noktalar arasında enerji kazanımı ve emisyon azaltılması çalışmaları
önemli bir yer tutmaktadır. Dağıtım fonksiyonu lojistik unsurların da sürdürülebilir bir
politikayla planlanmasını gerektirmektedir. Doğal kaynakların korunması, çevresel atıklar ve
emisyon salınımı gibi transferler esansında ortaya çıkan olumsuzlukların en aza indirilmesi
için tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Ambalajlamada doğaya dost maddelerin kullanılması
ve alternatif transfer yöntemlerinin araştırılması bu konuda atılacak adımlara örnek teşkil
etmektedir (Uydacı, 2011, s. 215). Bu anlamda aşağıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere,
dağıtım türünün belirlenmesi özellikle enerji tasarrufu ve emisyon salınımı açısından önemli
farklılıklar ortaya koymaktadır (Rebel, 2010). Pazarlama disiplini açısından dağıtımın temel
fonksiyonu çevresel maliyetleri en aza indirgemektir. Sürdürülebilir dağıtım politikası ile
ilgili alınabilecek tedbirler ise, ürünlerin dağıtımının daha az yakıt harcanarak ve daha az yer
kaplayarak yapılması için gerekli çalışmaların yapılması, satış noktalarının müşterilerin daha
az zaman ve yakıt tüketeceği şekilde yerleştirilmesi sayılabilir (Erciş, 2010, s. 70).
Rekabet ortamının zorlaşması, globalleşme, tedarik zincirinin karmaşıklaşması ve ürün
yaşam sürelerinin kısalması gibi gelişmeler işletmelerin dağıtım ve tedarik zinciri stratejilerini
yeniden ele almalarını zorunlu kılmıştır. Tüketici beklentilerini tatmin edebilmek ve tedarik
zincirini geliştirebilmek için işletmeler sosyal sorumluluk bilinciyle doğal kaynakların
korunmasına yönelik tedbirleri almak durumundadırlar. Bu gelişmeler artık klasik tedarik
zinciri yönetiminden sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimine geçişi gerektirmekte dolayısıyla
malzeme yönetiminden lojistik fonksiyonlara ve son müşteri atığına kadar her kademede
çevresel duyarlılığı kapsayacak biçimde yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır (Büyükozan
& Vardaroğlu, 2008).
1.5.3. Fiyat – MüĢteri Maliyeti: Geleneksel ürünlerin pazarlanması ile
kıyaslandığında, çevreye duyarlı ürünleri pazara sunmanın dikkate alınması gereken önemli
bir boyutu daha bulunmaktadır. Yeşil ürün olarak adlandırılan tüketici çözümleri, fiyat –
kalite dengesinin yanında ekolojik olarak da üstün bir performans sergileyebilmelidir.
Dolayısıyla sürdürülebilir ürünlerin fiyatlandırılmasında önemli rol oynayan üçlü bir
dengeden söz edilebilmektedir. Herhangi bir ürünün fiyatlandırılmasında olduğu gibi,
sürdürülebilir ürünlerin fiyatlandırılmasında da genel pazarlama stratejisinden hareketle karar
verilmelidir. Benzer şekilde, fiyatlandırma kararları arz ve talep dengesinden etkilenebileceği
gibi rakip markaların stratejileri de önemli bir unsur olarak görülmelidir. Fiyat ya da maliyet
liderliği şeklinde konumlanmak isteyen işletmelerin, özgün know-how ve ARGE süreçleri ile
tüketiciler nezdinde oluşturdukları kurumsal itibarlarının her şeyden daha kuvvetli bir strateji
olacağı unutmaması gereken en önemli unsurlardan biridir (Rebel, 2010).
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1.5.4. Tutundurma – ĠletiĢim Faaliyetleri: Sürdürülebilirlik bakış açısıyla
tutundurma faaliyetlerinin amacı sadece satışları artırmak değil aynı zamanda, tüketici algı ve
tutumlarını sürdürülebilir tüketim yönünde etkileyerek toplumun çevresel konulara olan
farkındalık seviyelerini yükseltmektir. Bu kapsamda yürütülecek iletişim faaliyetleri
neticesinde toplumun yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi de mümkün
olabilmektedir. Ayrıca sürdürülebilir tutundurma çabaları yeni nesil pazarlama iletişimi
faaliyetleri olarak; işletmelerin ürünleri aracılığı ile sürdürülebilir çözümler hakkında
tüketicileriyle doğrudan iletişim kurmalarına olanak tanırken diğer taraftan da işletmenin tüm
yönleriyle tüketicilere ve paydaşlara şeffaflık ilkesi gereğince sürdürülebilir bir
konumlandırma yapmasına kapı aralamaktadır. Diğer bir deyişle sürdürülebilir tutundurma
faaliyetleri, işletme ürünlerinin tanıtımından daha fazlasını yani tüm paydaşlarıyla karşılıklı
etkin geri bildirimi esas almaktadır ( Belz & Peattie , 2009, s. 180).
1.6. Sürdürülebilir pazarlama dönüĢümü:
Sürdürülebilir pazarlamanın son aşaması ise transformasyonel dönüşüm olarak
nitelendirilebilen, kurumsal sorumluluk bilincine kavuşan işletmelerin sürdürülebilir
projelerle çevresel ve toplumsal sorunlara çözüm üreten aktörler olarak ekonomik
faaliyetlerini devam ettirmeleridir. Böylece, işletmeler sahip oldukları imkânlarla sadece
toplumu değil, farklı otorite ve standartları da sürdürülebilir düşünce temelinde
etkileyebileceklerdir. Bu yaklaşım tarzı öncelikle üretim alanlarında lider işletmelerin birer
model olarak sahiplenmesi gereken stratejilere atıfta bulunmaktadır. Benzer şekilde, küçük
ölçekli işletmelerin ise öncelikle rekabet avantajı sağlayıp olumlu bir işletme
konumlandırmasının ardından elde edecekleri güç doğrultunda amaçlayacakları bir süreç
olabilmektedir.
Sürdürülebilir pazarlama uygulamaları, ilişkisel pazarlama çerçevesinde hedef kitlesi
ile duygusal faydalar temelinde buluşmaya ve uzun dönemli ilişkiler kurmaya çalışan ve
böylelikle kendisini çevre odaklı şekilde yeniden konumlandıran işletmelere rekabet avantajı
oluşturacak yeni kapılar aralamaktadır. Gerek reklamlarında ilettikleri mesajlarda yeşil
uygulamaları anlatan firmalar gerekse de gerçek anlamda bir işletme kültürü olarak çevreye
duyarlı olmayı benimseyen işletmeler, bu tür bir pazarlama anlayışını rekabet avantajına
dönüştürme gayreti içindedirler. Bu aynı zamanda toplum yararına bir faydayı da beraberinde
getirdiğinden tam anlamıyla karşılıklı bir kazanımı ortaya çıkarmaktadır.
2. Çevre – Toplum Bilinci Ve Kurumsal Sorumluluk AnlayıĢı
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinin tanımına göre, sosyal sorumluluk;
işletmelerin ekonomik kalkınmaya olan katkılarının yanında iş gücünü temsil eden çalışanlar
ve ailelerinden başlamak üzere halkın ve diğer toplumların yaşam kalitelerinin artırılmasına
yönelik faaliyetler bütünü şeklinde tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler ise 2001 yılında
yayınladığı “Green Paper” adlı raporda benzer bir tanımla kurumsal sorumluluk anlayışını;
işletmelerin gönüllük esasına bağlı kalarak sosyal ve çevresel konuları iş süreçlerinde
paydaşlarıyla birlikte ele aldıkları ortaklaşa bir çerçeve olarak tanımlamaktadır. Diğer bir
ifadeyle şirketlerin sosyal sorumluluğu; birbirine bağlı çevresel, ekonomik ve sosyal olguları
stratejik iş süreçleri olarak yasal zorunlulukların ötesinde gönüllülük esasıyla ele aldıkları
yönetimsel süreçler şeklinde algılamaları gerekmektedir (Rebel, 2010).
Modern dünyada işletmelerin, gün geçtikçe bilinçlenen paydaşlar karşısında kurumsal
sorumluluk anlayışını benimsemeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle global firmaların
sahip oldukları politik ve ekonomik olanakların bir kısmını çevresel ve sosyal sorunların
çözümüne harcamaları beklentisi giderek artmaktadır. Dolayısıyla günümüz pazarlarında
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işletmelerin oluşturdukları finansal değerlerin paydaşlarına olumlu ya da olumsuz bir sosyal
ve çevresel etki şeklinde yansıması söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda, paydaşların
pazara, sosyal ve doğal çevreye ilişkin tüm ihtiyaçları, işletmelerin faaliyet programlarında
stratejik olarak planlanması gereken eylemlerdir. Dolayısıyla bu yeni etik anlayış, kar peşinde
koşan işletmelere gelecek nesillerinde eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini hatırlatan
dinamik bir yapıya sahiptir. (Laszlo, 2005, s. 17-18) .
İşletmenin içinde ve dışında yer alarak pazarlama faaliyetlerini etkileyen ve bu
faaliyetlerden etkilenen gruplar olarak bilinen paydaşlar, kurumsal sürdürülebilirlik
stratejisinin önemli bir boyutunu temsil etmektedir. Bilindiği üzere işletmelerin operasyonel
faaliyetleri işletme çevresinde bir takım etkilere sebep olmaktadır. Öncelikle işletmeler
ekonomik göstergeleri etkileyen aktörler olarak vergi veren, çalışanlarına maaş ödeyen ve
böylelikle toplumun refah seviyesini belirleyen kurumlardır. Vergi veren kurumlar olarak
işletmeler, yerel yönetimler ve politikalar üzerinde de önemli bir etkiye sahiptirler. Diğer
taraftan üretim aşamasında kullanılan enerji ve doğaya bıraktıkları atık malzemeler, atmosfere
saldıkları emisyon gazları gibi nedenlerle de ekolojik çevreyi olumlu ya da olumsuz
etkileyebilmektedirler. Dolayısıyla işletmeler bir şekilde operasyonel çevresiyle etkileşim
içine girmekte doğrudan ya da dolaylı olarak birbirlerinden etkilenmektedirler. Bu bakımdan
paydaşlar, işletme faaliyetlerini etkileyen ve onlardan etkilenen kişi ve gruplar olarak ifade
edilebilmekte şu şekilde gruplandırılabilmektedir:
İşletmeler toplumun bir parçası olarak faaliyetlerinde onlara hesap verme zorunluluğu
hissetmektedirler. Ancak bu tarz bir sorumluluk anlayışını tesis etmek farklı toplumsal ve
kurumsal kültürler karşısında oldukça zor hale gelebilmektedir. Sosyal sorumluluk kararları
genellikle 3 temel alan gözetilerek alınmaktadır. Bunlardan ilki (1) kar maksimizasyonuna
ilişkin sorumluluk anlayışıdır. İşletmeler temelde oldukça net bir misyonla hareket etmekte ve
sermayedarlarla hissedarlarının kazançlarını artırmaya çalışmaktadırlar. Diğer bir sorumluluk
faaliyet alanı ise işletmenin (2) paydaşları ile olan ilişkilerinde gerçekleşmektedir. İşletmeler,
amaçlarını gerçekleştirmek için birlikte çalıştığı farklı yapılardaki çeşitli gruplara karşı bir
takım zorunluluklara sahiptirler. Tüketici grupları, çalışanlar, tedarikçiler ve dağıtım kanalları
gibi farklı motivasyonlara sahip paydaşlar işletmelerin tüm faaliyetlerinden değişik şekillerde
etkilenmektedirler. (3) Topluma karşı olan sorumluluk algısı ise son yıllarda oldukça hızlı bir
gelişim gösteren farklı kollara sahip bir faaliyet olarak, işletmelerin hem ekolojik çevrenin
korunmasına hem de kamunun refah seviyesine yönelik olan bir sorumluluk anlayışına atıfta
bulunmaktadır. Günümüzde sosyal sorumluluk anlayışı işletmeler tarafından toplumsal
refahın artırılması, gezegenimizin daha yaşanabilir bir dünyaya dönüşmesi ve işletme
amaçlarının elde edilmesi şeklindeki üç önemli alanda yürütülmektedir. Bu üç önemli başlık
aynı zamanda işletmelerin uzun dönemli, sürdürülebilir pazarlama amaçlarına ulaşmaları
açısından önem arz etmektedir (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2011, s. 86-89).
İşletmeler açısından anlamlı bir fark yaratmanın önemli yollarından birisi günümüz
dünyasının sorunlarından biri olan çevrenin sürdürülebilirliği kapsamında mücadele etmektir.
Birçok şirket henüz süreçlerini çevre ve toplumsal açıdan uyumlaştırma çalışmalarına
başlamış değilken, bazı şirketler toplumsal baskıyı hissederek bu durumu bir rekabet
avantajına dönüştürmeyi başarabilmişlerdir. Pazarlama dünyasında örneklerine oldukça az
rastlanan sürdürülebilir rekabet avantajını ellerinde bulunduran şirketler, uyguladıkları
yenilikçi stratejiler sayesinde sosyal ve çevresel sorunlara çözümler üretebilmiş ve karlarını
maksimize edebilmişlerdir. Yenilikçi iş fikirleri ile çevreyi kurtarma potansiyeli olan ve
toplumun yaşam seviyesine katkıda bulunan ürünler üreten şirketler hem çevre duyarlılığına
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hem de ARGE projelerine önemli ölçüde kaynak ayırmaktadırlar. Günümüzün önemli
şirketleri insan kaynağına, geri dönüşüm tesislerine, yeşil ürünlere ve sosyal sorumluluk
projelerine yatırım yaparak karlarının önemli bir kısmını yine topluma kazandırma anlayışı
gütmektedirler. Böylelikle önemli ölçüde bir kurumsal imaj kazanımı elde etmekte
yatırımlarını yeniden kara dönüştürebilmektedirler. Çevre bilincini yerleştirmeye ve bu
konuda farkındalık oluşturmaya yönelik kampanyalarıyla gündeme gelen küresel şirketler ise
sergiledikleri iletişim stratejileri ile sürdürülebilir çevre ve toplum odaklı bir kurum algısı
oluşturabilmişlerdir (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010, s. 165-175).
İşletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmalarının çeşitli nedenleri
olabilmektedir. Ancak nedeni ne olursa olsun ekonomik kaygıların her durumda en önemli
sebeplerden birisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İşletmeler etkileşim içinde oldukları
çevrelerin sorunlarına eğilmeyi ve bunlara en uygun çözümleri sunmayı amaç edinen
sorumluluk anlayışına sahip olmalıdırlar. Bu anlamda işletmelerin sahip olmaları gereken
görev ve sorumlulukların başında toplumun refah seviyesinin korunması ve artırılması
çalışmaları gelmektedir. İşletmeler kendi amaçlarına yönelik faaliyetlerle topluma ve çevreye
karşı olan sorumluluklarını bağımsız olarak düşünmemeli, bunları sosyal dengeyi
bozmayacak ve olumsuzlukları ortadan kaldırarak sosyal refahı artıracak şekilde
uyumlaştırmalıdırlar. Bu durum işletmelerin son yıllarda gündemine giren “sosyal imaj”
kavramının gelişmesine de önemli ölçüde katkı sağlamaktadır (Uydacı, 2011, s. 65-70).
Yaşadıkları topluma karşı duyarlı davranarak alacağı kararlarda ve sürdüreceği
faaliyetlerde kanunlara, etik değerlere ve insan haklarına saygılı, çevreye verebileceği zararı
hesaplayarak hareket eden işletmeler, sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından biri
olarak kabul edilmektedirler. Sürdürülebilir kalkınma; insan sağlığını ve doğal dengeyi
koruyarak sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkân verecek şekilde doğal kaynakların akılcı
bir şekilde yönetimini sağlamak ve gelecek nesillere yakışır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre
bırakma yaklaşımıdır. Böyle bir yaklaşım, kalkınmanın her aşamasında küresel anlamda
ekonomik ve sosyal politikaların, çevre politikaları ile birlikte ele alınmasını gerektirmektedir
(Toprak, 2006).
3. AraĢtırma Metodolojisi
Makaleye konu olan araştırma kapsamında, sürdürülebilir pazarlama stratejilerini
uygulayan sürdürülebilir işletmelerin faaliyetleri Toyota Motor Company (TMC) markası
örnek olayı üzerinden içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Böylelikle sürdürülebilir
pazarlama ve işletmelere ilişkin literatür incelenerek içerik analizi kodlama cetveli
oluşturulmuş ve kodlama cetvelindeki teorik başlıkların örnek olay analizi ile
somutlaştırılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu makalede sürdürülebilir pazarlamaya ilişkin
teorik başlıklar, örnek olay analizi ile pratikleştirilmiştir. Makalenin amacı doğrultusunda
araştırmanın cevaplaması gereken sorular ise şu şekildedir:
S1- Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir pazarlamaya ilişkin temel kavramlar nelerdir?
S2- İşletmelerin planlaması gereken sürdürülebilir stratejiler nasıl şekillenmektedir?
S3- Sürdürülebilir markaların genel özellikleri nelerdir?
Makale, son yıllarda çevresel tartışmaların odağında ilerleyen ve işletmeler açısından
kritik öneme sahip olan sürdürülebilir pazarlama konularına ilişkin temel bilgiler içerdiğinden
bu konuda ülkemizdeki literatüre bir katkı yapmaktadır. Çalışmaya asıl önemini kazandıran
nokta ise teorik içeriği somutlaştırması yani örnek olay analizini yine sistematik bir şekilde
içerik analizi ile birleştirmesidir. Bu bakımdan, pazarlama dünyasının global şirketlerinden
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biri olan ve sürdürülebilir çalışmalar konusunda diğer global ve yerel markalara bir model
niteliği arz eden Toyota Motor Company (TMC) gibi bir işletmenin sürdürülebilir pazarlama
faaliyetlerinin incelenmesi, olgunun anlaşılması bakımından son derece önemlidir.
İfade edildiği gibi araştırmanın amacına yönelik olarak, Toyota Motor Company örnek
olayı içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı
kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği
sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanmaktadır. İçerik analizi metin veya
metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını
belirlemeye yönelik olarak uygulanmaktadır. Sosyal bilimlerde içerik analizi; görseller,
mektuplar, tarihsel dokümanlar, gazete başlıkları vb. ortamlarda bir analiz yöntemi olarak
kullanılabilmektedir (Büyükozan & Vardaroğlu, 2008).
İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar
ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde
düzenleyerek yorumlamaktır. Bu temel amaç çerçevesinde içerik analizinin uygulanışı
sırasında izlenen bir takım aşamalar söz konusudur. Bunlar; verilerin kodlanması,
kategorilerin bulunması, kodlar ve kategorilerin düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ile
yorumlanmasıdır (Yıldırım & Şimşek, 2008, s. 227)
Araştırma kapsamında, Toyota Motor Company (TMC) markasının örnek olay konusu
olarak seçilmesinin en önemli gerekçesinin sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları olduğu
söylenebilir. Bu kapsamda, TMC’nin 2011 yılından itibaren düzenli olarak Interbrand
araştırma şirketinin yayınladığı “Best Global Green Brands” raporunda gösterdiği sıralama
performansı şirketin sürdürülebilirlik uygulamalarının tescil edilmesi anlamına gelmektedir.
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ġekil 1. Interbrand “En Yeşil Global Markalar” ilk 5 sıralaması (Interbrand - http://interbrand.com/bestbrands/best-global-brands)

1974 yılından beri marka danışmanlığı yapan Interbrand adlı araştırma şirketi, dünya
çapında 40 ofisiyle dünyanın en büyük marka danışmanlık şirketlerinden biri olarak kabul
edilmektedir (Climate Volunteers, 2012 ). Şirket 2000 yılından beri düzenli olarak Best
Global Brands listesini hazırlayarak bu alanda önde gelen çalışmalar yapmaya devam
etmektedir. Ancak şirket, 2011 yılından bu yana hazırladığı listeyi “Best Global Green
Brands” ismi ile yayınlamaktadır. Bir başka ifade ile şirket, sürdürülebilirlik özelliğini bu
sıralamanın ana etmeni haline getirmiştir. Interbrand’in 2011 yılından beri düzenli olarak
yayınladığı “En Yeşil 50 Global Marka” listesi, “100 Best Global Brands – En Değerli Global
Markalar” raporuna dayanılarak hazırlanmaktadır. Listede yer alarak küresel rekabete dayalı
faaliyetleriyle adından söz ettiren markalar paydaşları nezdinde bir marka değerine sahiptirler.
Interbrand, Deloitte Danışmalık LLP. firmasının finanse ettiği “Sürdürülebilirliğe İlişkin
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Tüketici Algıları Araştırması” ile elde ettiği sonuçları markaların sürdürülebilir
performansıyla kıyaslamaktadır. Araştırma dünyanın en büyük ekonomisine sahip 10
ülkesinde gerçekleştirilmekte, 10.000 tüketicinin markaların sürdürülebilirliğe ilişkin
vaatlerine olan tepkileri ölçülmektedir. Bu kapsamda, markaların sürdürülebilir performansı
ve tüketici algıları arasındaki açıklık markanın listedeki sıralamasını da tayin etmektedir
(Interbrand, 2015). Öte yandan Toyota Motor Company, kurumsal sürdürülebilirlik
faaliyetlerini raporlayarak kapsamlı ve düzenli bir şekilde kamuoyu ile paylaşan ender
işletmelerden biridir. Bu kapsamda hazırlanan tüm sürdürülebilirlik materyalleri “TMC –
Sustainability” başlığı altında Toyota Global internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna
sunulmaktadır.
Sürdürülebilir
Pazarlama
Kurumsal Sosyal
Sorumluluk
Toplumsal Duyarlılık
Çevresel Hassasiyet
Tüketici Odaklı
Örgüt Kültürü

Sosyo-ekolojik Analiz
Değer ve Amaçlar
Sürdürülebilir Karma
KSS Organizasyonu
Kurumsal Uyum ve Risk Yönetimi
Finansal Yönetim
Trafik Güvenliği
Geleceğin İnşası
Ortaklar ile İşbirliği
Çevresel Mücadele
Çevresel Eylem Planı
Çevre ve Toplumsal Uyumu
ARGE
Üretim
Lojistik-Dağıtım

Tüketiciler
Stratejiler
Global Vizyon
ISO 26000 Sertifikasyonu
Toplumsal Faaliyetler
Müşteri – Kalite Önceliği
İnsan Haklarına Saygı
Çalışanlar - Paydaşlar
Çevresel Yönetim
Düşük Karbon Toplumu
Geri Dönüşüm Toplumu
Satın alma
Satış
İletişim – Halkla İlişkiler

ġekil 2. İçerik Analizi Kategori ve Kodlama Cetveli

Diğer taraftan, sürdürülebilir pazarlama literatüründen yola çıkılarak ve Toyota Motor
Company (TMC) “Sürdürülebilirlik Raporu”nun incelenmesi suretiyle içerik analizinde
kullanılacak kategori ve kodlama cetveli geliştirilmiştir. Toplamda 5 kategori ve 30 alt
kategoriden oluşan cetvel içerisindeki ifadeler, örnek olay analizindeki faaliyetlerin
çözümlenmesinde temel başlık görevi göreceklerdir. Alt kategorilerin örnek olay
çözümlemesinde incelenen faaliyetlere göre birleştirilmesi ya da daha detaylı hale getirilmesi
mümkün olduğu gibi cetvele yeni kodların da eklenmesi söz konusu olabilecektir. Burada altı
çizilmesi gereken unsur ise, sürdürülebilir pazarlama anlayışına ilişkin özelliklerin sadece bir
cetvele sığdırılamayacağı ve işletmelerin yaratıcılıklarıyla kendilerine yeni faaliyet alanları
oluşturabilecekleri unutulmamalıdır. Dolayısıyla, literatürde teorik olarak ifade edilen
sürdürülebilir pazarlamaya ilişkin kategoriler örnek olay ile somutlaştırılarak “yeşil marka”
olan Toyota’nın sürdürülebilir faaliyetleri çözümlenmiş olacaktır.
4. Bir YeĢilMarka Öyküsü: Toyota Örnek Olay Analizi
Toyota Motor Corporation, 28 Ağustos 1937 yılında Kiichiro Toyoda tarafından
Japonya’da kurulmuş otomotiv, robotik, finansal hizmetler ve biyoteknoloji alanlarında
hizmet veren küresel bir şirkettir. Toyota Grubu günümüzde en çok otomobil üreticisi olarak
tanınsa da halen tekstil işine de devam etmektedir.
Toyota ismi şirketin kurucu ailesinin soyadından alınmış ve üretilen ilk araçlarda
“Toyoda” markası ve logosu kullanılmıştır. Kelimenin kökü ailenin soy ismi olan Toyoda,
Japoncada "bereketli pirinç tarlası" anlamına gelmektedir. Ancak 1936 yılında şirket yeni bir
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logo için halka açık bir yarışma başlatarak bugün kullanılan logo ve marka ismini yani
“Toyota” yı kurumsal bir isim olarak ürünlerinde kullanmaya başlamıştır. Japonya'da 12
fabrikası, 11 bağlı kuruluşu ve 26 ülkede 46 üretim tesisi 316.121 çalışanı ile Lexus ve Toyota
marka araçlar üreten şirketin ürünleri, 140'tan fazla ülkede tüketicilere ulaştırılmaktadır.
Toyota'nın otomotiv işlerindeki gelirleri, toplam satışlarının %90'ını kapsamaktadır. 1990’lı
yıllarda çevre dostu üretim ve pazarlama anlayışını bir şirket felsefesi haline getiren Toyota,
1997 yılında dünyanın ilk seri üretilen hibrid aracı "Prius" u pazara sunmuştur. Sonrasında
geliştirdiği dünyanın ilk hidrojenli aracı "Toyota FCHV" ile bu alanda öncü maka konumunu
güçlendirmiştir (Toyota Motor Corporation, 2012).
4.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası
Toyota’nın üstlendiği kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temelinde çevre odaklı
sürdürülebilir uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalar ve faaliyetler özellikle Toyota
Motor Company Global CEO’su Akio Toyoda’nın liderliği ile en üst düzeyde temsil
edilmektedir. Toyota’nın bu çerçevede sıraladığı faaliyetlerin başlıcaları; karbon dioksit
emisyonunu sıfırlayan araçların üretilmesi, buna bağlı olarak sürüş keyfi veren otomobillerle
birlikte toplumların özellikle büyük şehirlerde yaşadığı trafik sıkıntısına ilgili şehirlerin
yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çözüm arayışı ve projelerin üretilmesi,
tüm bu hizmetlerin en verimli şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynakları gücüne
yatırım yapılabilmesi için fırsatların oluşturulması şeklinde sıralanmaktadır.
Toyota, 2005’te oluşturulan ve 2008 Ağustos ayında revize edilen “Sürdürülebilir
Kalkınma Yolunda” adını verdiği, çevresel ve toplumsal değişimlere odaklanan Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Politikası’nı kamuoyuna deklare etmiştir:
“Toyota olarak bizler Kurumsal İlkelerimiz doğrultusunda, küresel arenada
uygulamakta olduğumuz tüm işletme faaliyetleri kapsamında toplumların ve dünyanın
sürdürülebilirliği konusunda sorumluluk alacağız. Yerel, ulusal ve uluslararası kanun ve
düzenlemelere uyacağımızı, işletme faaliyetlerimizi dürüstlük ve bütünlük içinde icra
edeceğimizi taahhüt ediyoruz.
Sürdürebilir kalkınma yolunda, paydaşlarımızla olan iletişimimizi sürekli geliştirerek
şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla geleceğe hizmet etmeye kararlıyız. Tüm ortaklarımızın
da bu girişimi destekleyeceğine ve bizimle uyum içinde çalışacağına inancımız tamdır.”
4.2. Toyota Yol Gösterici Ġlkeleri
Toyota’nın “Yol Gösterici İlkeler”i işletme faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır.
İlk olarak şirketin kurulduğu 1937'de belirlenen ve 1997'de güncellenen bu yedi ilke, yönetim
felsefesinin tam kalbinde yer almaya devam etmektedir. İlkeler insanlar, kültürler, uluslar ve
çevreyle ilişkilerde saygı, güven ve sorumluluk yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya
odaklanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır (Toyota, Yaşamda Toyota, 2010):
 İyi bir dünya vatandaşı olmak için her ulusun yasalarının diline ve ruhuna saygı göster
ve iş faaliyetlerinde açık ve adil ol.
 Her ulusun kültürüne ve geleneklerine saygı göster ve kurumsal faaliyetler yoluyla
toplumların ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağla.
 Tüm şirket faaliyetlerimizde temiz ve güvenli, ürünler sunmayı ve her yerde yaşam
kalitesini artırmayı öncelik haline getir.
 İleri teknolojiler geliştir ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak mükemmel
ürünler ve hizmetler sun.
 Hem bireysel yaratıcılığı hem de ekip çalışmasının değerini yükseltirken çalışanlar ve
yönetim arasında karşılıklı güven ve saygıyı artıran bir kurumsal kültür geliştir.
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 Yenilikçi yönetim yoluyla global toplumla uyum içinde büyümeyi hedefle.
“Yol Gösterici İlkeler” Toyota’nın kavuşmak istediği ideal işletme yapısının
şifrelerini sunarken, 2001 yılında tasarlanan “Toyota Way” ise işletmenin tüm çalışanlarının
bu amaçlara ulaşmak için uyması gereken değerler ve metotları açıklamaktadır. Diğer bir
ifadeyle Toyota, hedeflerin sadece kurumsal kültürün desteklediği uygulamalarla
gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Tüm Toyota operasyonlarının ana motivasyonu
durumunda olan Toyota Way değerleri, iş dünyasının değişken şartlarına göre adapte
edilebilecek kurallardan oluşmaktadır.
4.3. Kurumsal Ġtaat ve Toyota DavranıĢ Kuralları
Toyota Yol Gösteri İlkeler, kurum felsefesini özetlenin yanı sıra Toyota’nın nasıl bir
kurum arzuladığına dair vizyonunu da yansıtmaktadır. İlkeler, temel yönetimsel prensiplerin
anlaşılması ve bu prensipler ışığında topluma katkı yapılması beklentilerini yansıtmaktadır.
“Toyota Way Değerleri” ve “Toyota Kurumsal Davranış Kuralları” ise işletme içi günlük
pratiklerin uygulanması hakkında rehber kurallar içermektedir. “Toyota Way Değerleri”
global işletme organizasyonu hakkında yansıtılması gereken temel değerler ve metotlara
vurgu yapmaktadır.
Toyota, “İyi bir dünya vatandaşı olmak için her ulusun yasalarının diline ve ruhuna
saygı göster ve iş faaliyetlerinde açık ve adil ol” şeklindeki rehber ilkelerinden ilkini,
kurumsal itaat ve saygı temelinde yorumlamış ve bu maddenin gereği olarak 1998 yılında
“Kurumsal Davranış Kuralları” nı geliştirmiştir. Kurallar genel olarak, tüm Toyota
personeline kesin ve somut ifadeler ışığında “Yol Gösterici İlkeler”in gerçekleştirilmesi ve
sosyal sorumluluğun yerine getirilmesini amaçlamaktadır. Kurallar, iş yerinde ve toplumsal
çevrelerinde uygulayabilmeleri için tüm Toyota personeline kitapçık şeklinde dağıtılmıştır.
Toyota davranış rehberi, üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilki “Toyota ve Biz”
başlığı altında yer alan uyumlu ve canlı bir işyeri oluşturmaya yönelik kurallardan
oluşmaktadır. İkinci bölüm ise işletmenin günlük pratiklerine ait kuralların ifade edildiği
“Kurumsal Faaliyetlerimiz” ile ilgili departman uygulamalarına ayrılmıştır. İşletmenin
dışındaki çevre ile alakalı kuralları düzenleyen son bölüm “Toplum ve Biz” ise kurumsal
iletişim faaliyetleri, trafik güvenliği, hissedar ilişkileri, yöneticilerle olan ilişkiler gibi
konulara odaklanmıştır.
Bir pusula niteliğindeki “Davranış Kuralları”, iş ve toplumsal yaşantılarda uygulanan
pratiklere ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekleri kapsamaktadır. Örneğin; kurumsal iletişim
faaliyetlerine ilişkin kuralda dürüst ve açık iletişimin önemi hatırlatılmış, toplumun ve
paydaşların güveninin kazanılabilmesi için doğru ve etkili iletişim faaliyetlerine vurgu
yapılmıştır. Bu tarz bir kural ise hem tüm Toyota personeline hem de özellikle halkla ilişkiler
bölümlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kuralda ayrıca, paydaşlardan gelen eleştiri, öneri
vb. geri bildirimlerin kurumsal gelişim açısından taşıdığı öneme odaklanılmıştır.
4.4. Toyota Global Vizyonu
Toyota 2011 yılında bir basın toplantısı ile Global Vizyonunu duyurmuş, sosyal
sorumluluk anlayışının tesis edilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği konularını
vurgulamıştır:
“Toyota ortaya koyduğu yüksek güvenlikli ve sorumlu seyahat etme olanakları ile
dünya çapında hayat standartlarını yükseltmeye ve geleceğin otomobil teknolojisine yön
vermeye devam edecektir. Kalite taahhütümüz, değişmez inovatif yapımız ve gezegenimize
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olan sorumluluğumuz ile amacımız sadece beklentilerin ötesine geçmek ve sıcak bir
tebessümle ödüllendirilmektir. Değişmez ve köklü amaçlarımızı, her zaman daha iyi bir yol
olduğuna inanan yetenekli ve tutkulu insanlara odaklanarak başaracağımıza inancımız
tamdır.”
Toyota belirlediği Global Vizyonu’nu metaforik olarak “Toyota Tree” adını verdiği
ağaç ile sembolleştirmektedir. Ağaç “köklerden meyvelere” doğru giden Toyota Vizyonu’na
da atıfta bulunmaktadır. Sembol, aynı zamanda, doğal bir güce de göndermede bulunarak,
yıldan yıla tazelenen ve uzun ömürlü bir çevre unsuru çağrışımlarını barındırmaktadır.
Toyota’nın sahip olduğu değerler kökler tarafından temsil edilmektedir. Çünkü Toyota, marka
adına gerçekleştirilen her işin inançları ve değerleri üzerinde yükseleceğine inanmaktadır.
Böylesine güçlü ve devamlı köklerin ise faaliyetleri yani ağacın gövdesini besleyeceği
düşünülmektedir. Gövdenin üstünde yer alan ve 12 ilkeyi barındıran meyve mecazları ise
global vizyonun temel yapı taşlarına atıfta bulunmaktadırlar. Ağaç benzetmesi, tüm bu ilkeleri
birlikte tutarak Toyota’nın azim ve kararlılıkla ortaya koyduğu başarma gücünü de
simgelemektedir.
4.5. Toyota Sürdürülebilirlik Stratejisi
Toyota sürdürülebilir toplum amacına yönelik olarak şekillendirdiği global
vizyonunda esas teşkil eden çalışmaları üç ana başlık altıda toplamıştır. Bu başlıklar
sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarına atıfta bulunan toplumsal, çevresel ve ekonomik
alanları kapsamaktadır. Toyota’nın bu üç temel alanda planladığı stratejiler; “Daima En İyi
Araçların Üretilmesi”, “Yaşamların Zenginleştirilmesi” ve “İstikrarlı İşletme Yapısı” olarak
şekillenmiştir.
4.5.1. Daima En ĠyiAraçlar
Toyota, 15 Ekim 2014 tarihinde dünyanın seri üretim ilk yakıt hücreli aracını (FCV)
üretilmesiyle birlikte aslında hidrojen toplumu oluşturulması adına önemli bir adım atmış
oldu. 1992 yılında yedi mühendisten oluşan küçük bir ekiple başlayan ve çoğunlukla deneme
yanılma tecrübesine dayanan çalışmalar, 1994 yılında bir prototip üretilmesi ile
neticelenmiştir. Ekip sırasıyla 20 kW, 1996 yılında 40 kW ve 2002 yılında 90 kW FCV
araçlarını üretebilmeyi başarmıştır. 2008 yılın dek süren menzil ve depolama odaklı
çalışmaların sonunda ise seri üretime hazır hale getirilen araçlar ekonomik krizlere rağmen
pazara sunulabilmiştir. 2014 yılında ise 114 kW güce sahip dünyanın ilk arabası MIRAI
üretilmiş ve lansmanı yapılmıştır. Bu tarihten itibaren Toyota, sürdürülebilir hidrojen toplumu
oluşturmak adına projelerine hız vereceğini duyurmuştur.
4.5.2. YaĢamların ZenginleĢtirilmesi
Toyota öncelikli işletme faaliyetleri arasında ele aldığı toplumsal ve çevresel
uygulamalar kapsamında çevresel sorunlar, trafik güvenliği ve eğitim gibi temel konularda
çözüm odaklı girişimlerde bulunmaktadır. Toyota bu çerçevede, 2014 yılında kurulan “Toyota
Mobilite Vakfı” ile sosyal ve çevresel problemlere odaklana araştırma kuruluşları, enstitüler
ve dernekler vb. organizasyonlara destekte bulunmaktadır. Kurulduğu günden itibaren
Toyota’nın gerçekleştirdiği topluma hizmet uygulamaları 1970’li yıllara kadar vakıf ve bağış
organizasyonları şeklinde devam etmiştir. 60’lı yıllarda Japonya’da hızla artış gösteren trafik
kazaları ile birlikte sosyal problemlerde baş göstermiş böylece Toyota tüm paydaşlarıyla
birlikte “Trafik Güvenliği Kampanyası”na uygulamaya başlamıştır. Toyota, global olarak
büyümesine paralel olarak da topluma karşı olan sorumluluğunu topluma hizmet uygulamaları
ile yerine getirmeye devam etmiştir.
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Öte yandan, Toyota büyük şehirlerde artan trafik yoğunluğuna bağlı düzensizliklerin
azaltılmasına yönelik olarak, yapılabileceklerin günümüz itibariyle sınırlı olduğunu ancak
sürekli geliştirilen kaizen yönetim anlayışıyla birlikte, ülkeler ve bölgeler düzeyinde trafik
sistemleri üzerine yoğunlaşmanın bu sorunun azaltılmasına katkı sunacağını düşünmektedir.
Bu çerçevede Toyota, trafik yoğunluğu bakımından öncelikli ülkelerde yerel sanayiciler,
hükümet organları ve akademik çevrelerle iş birliği içerisinde bir dizi çalışma yürütmektedir.
Trafik sıkıntısı ile mücadelede diğer bir örnek ise; Toyota’nın eş başkanlığını yürüttüğü
Sürdürülebilir Hareketlilik Projesi kapsamında uyguladığı faaliyetler verilebilir. Proje
kapsamında dünya şehirleri altı kategoriye bölünerek pilot şehirlerde 2014 yılından itibaren,
ilgili hükümetler ve paydaşlarla IT tabanlı yol haritası sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Bu
altı şehirden Toyota, özellikle Bangkok’ta trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla bir dizi
proje hayata geçirmiştir. Proje kapsamında toplu taşımayı, araçları ve insanların kolay
ulaşımını sağlayacak yüksek demiryolu hattının inşası gibi büyük bütçeli uygulamalar da
bulunmaktadır.
Toyota 2006 yılında kurduğu “Kurumsal Vatandaşlık Birimi” aracılığıyla dünya
genelinde yürüteceği sosyal sorumluluk faaliyetlerini planlamaya başlamış, toplumla olan
global iletişimini sürekli hale getirmeyi amaçlamıştır. Yaşamların zenginleştirilmesi
vizyonuna dair tüm faaliyetlerini topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde
gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalarla Toyota, kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine
getirirken aynı zamanda global vizyonda ifade edilen hedefleri gerçekleştirmeye
çalışmaktadır. 2014 yılında dünya genelindeki iştiraklerinin de faaliyetleriyle Toyota yüze
yakın uygulamaya imza atmış, bunun sonucunda 22 milyon Yen tutarında bir harcama
gerçekleştirilmiştir (Toyota, Social Contribution Activities, 2015).
4.5.3. Ġstikrarlı ĠĢl
etme Yapısı
“Global Vizyon” da ağacın gövdesiyle temsil edilen istikrarlı işletme yapısı, aynı
zamanda meyvelerin yani “en iyi araçların üretilmesi” ve “yaşamların zenginleştirilmesi”
hedeflerinin de bağlı olduğu kritik öneme sahip bir vizyona atıfta bulunmaktadır. Temel
olarak, insanlar ve süreçlerin geliştirilmesinin doğrudan üretim kalitesine etki edeceği
gerçeğinden hareketle, Toyota’nın beşeri sermayesinin değerler sistemindeki yeri ile Toyota
bakış açısını yansıtması özellikle önem verilen bir konu durumundadır.
Bu kapsamda, Toyota küresel ölçekte insan kaynağının kabiliyetlerini artıracak altyapı
ve fiziksel gereksinimleri karşılamış durumdadır. Bu faaliyetler içerisinde, geleceğin üretim
sistemlerine yön verecek insan kaynağı profiline ulaşmayı amaçlayan World Skills
Competition ile satış sonrası hizmetler, arge, bakım ve onarım hizmetleri gibi alanlarda fark
yaratan çalışanları ödüllendirmek ve yeni eğitim olanakları ile tanıştırmak adına düzenlenen
Tajimi Service Center gibi organizasyonlara çalışanların katılımını teşvik etmek de yer
almaktadır. Sunulan fırsatlarla Toyota çalışanları, toplamda 57 madalya almaya hak
kazanmışlardır. Sonuç itibariyle Toyota, insanlara yatırım yapıp onları geliştirmeyi gelecek
kuşaklara bırakılacak en büyük hizmetlerden saymakta ve insan kaynağını geliştirmeyi
istikrarlı, köklü işletme yapısına odaklanan bir uygulama olarak şekillendirmektedir.
4.6. Ġnsan Ve Toplum Odaklı ÇalıĢmalar
Toyota Global Vizyon’unda ifade edildiği gibi, sürdürülebilir bir dünyanın
tasarlanması öncelikle insan ve toplumu ilgilendiren önemli sorunların çözümü ve devamında
topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren işletmelerin varlığı ile mümkün olabilecektir.
Toyota, işletme olarak insan ve topluma karşı sorumluluğunu öncelikle insan kaynağına ve
ardından toplumun geneline yansıtmak adına faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede
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Toyota’nın insan ve toplum odaklı çalışmaları beş başlık altında toplanmaktadır. Bunlar;
personel ve paydaşlar, trafik güvenliği, kalite ve müşteri önceliği, geleceğin toplumu tasarımı
ve insan hakları alanında yapılan çalışmalardır.
4.6.1. Toyota Personeli ve Ġçsel Pazarlama YaklaĢımı
Toyota, istikrarlı işletme yapısını besleyen çalışanlarına yönelik olarak “Toyota
Personel Yaklaşımı” felsefesini benimsemiştir. İşletme üst yönetiminin çalışan sorumluluğu
kapsamında ele alınan yaklaşım tarzı; tüm çalışanların kabiliyetlerini yaratıcı olmaya, iş
yaşamlarında kendilerini gerçekleştirmeye ve topluma hizmet konularında mümkün olan en
yüksek motivasyonla hareket etmelerini sağlamaya olanak tanıyan fırsatları sunmaya
dayanmaktadır. Bunun karşılığında Toyota personeli de işletmenin başarısı için görev ve
sorumluluklarını en iyi şekilde ifa etmeye odaklanmaktadır. Çalışma hayatına yönelik olarak
benimsenen bu felsefenin, Toyota’nın küresel ölçekteki tüm kurumları tarafından
paylaşılmakta ve bu felsefenin topluma hizmet uygulamalarının başarılmasında iç
motivasyonu sağlamasından ötürü kilit öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır. Daha da
önemlisi Toyota bu kapsamda müşteri tatminin en üst düzeyde gerçekleştiğini ifade
etmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği, Toyota’nın üzerinde en çok durduğu evrensel değerlerden
birisidir. Güvenli işin tüm işlerin kapısı konumunda olduğunu vurgulayan üst yönetim, bu
düşünceyle, çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarının önemsendiği dinamik bir çalışma
ortamı hazırlamak için çalışacaklarını taahhüt etmektedirler. Öte yandan, Toyota iş sağlığı ve
güvenliğinin sürekli gelişimini interaktif bir ortamda gerçekleştirebilmek amacıyla kurumsal
bir kültür oluşturma çabasındadır. Üst yönetimin kurumsal uyum ve itaati geliştirmek için
devreye soktuğu uygulamalar ile birlikte Toyota personeli çalışma çevresine ilişkin risk algısı
ve değerlendirmesi konularında farkındalık kazanmıştır. Fiziksel çalışma koşulları ile
personelin uyumuna dikkat çekilen sistemde başlangıç noktası olarak çalışanların güvenlik
konusunda farkındalıklarının artırılması gelmektedir. Bu amaçla Toyota, her yıl bu konuda
konferanslar düzenlemekte, tatbikatlar yapmakta ve eğitim faaliyetleriyle çalışanlarının risk
algılama kabiliyetlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Makinelerin ve teçhizatın modernizasyonu
ve konforlu bir iş ortamının sağlanması ile iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli gelişmeler
kaydedilmiştir. Tüm bu çabalarının karşılığı zaman içerisinde fazlasıyla alan Toyota’da, 2014
yılında Japon Sağlık ve Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre %0,06 oranında iş kazası
gerçekleşmiş, global ölçekte ise tüm Toyota kuruluşlarında bu oran %1’e bile
yaklaşamamıştır.
Global olarak büyümenin altındaki en önemli dinamik olan insan kaynağının sürekli
gelişimi amacıyla Toyota, çalışanların kendilerini güvende hissedebilecekleri, dinamik ve
heyecanlı bir iş ortamı oluşturmuştur. Toyota, personelinin kurumlarına gurur ve aidiyet
hissiyle yaklaşmalarını sağlayacak uygulama ve iletişim faaliyetleriyle takım çalışması ve
rekabeti teşvik etmektedir. Toyota’nın bu amaçla 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği
etkinliklerden biri de “We Love Toyota” kampanyasıdır. İşletme operasyonlarına ve üretim
süreçlerine çalışanların ilgisini ve aidiyet duygusunu artırmaya odaklanan programda, her yıl
nisan ve mayıs aylarında seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. 2015 yılında Japonya’da
üst yönetimin de aralarında bulunduğu 400 civarında çalışan bu programa katılmış, bir daha
karşılaşmaları neredeyse mümkün olmayan değişik pozisyonlardaki çalışanların oluşturduğu
takımlarda “Prius Cup” ta birlikte mücadele etmişlerdir. 2014 Aralık ayında düzenlenen “68.
Toyota Bayrak Yarışı” nda denizaşırı bölümleri ve operasyonları temsil eden 4000 çalışan
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488 takım halinde mücadele etmiştir. Yarışlara 30,000’in üzerinde izleyici gelmiş ve Toyota
ailesi olarak ses getiren bir etkinliğe imza atılmıştır.
Diğer taraftan Toyota, Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikasının ön sözünde belirttiği
gibi, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden tüm işletme operasyonlarında paydaş merkezli bir
yönetim sergileyeceğini ve paydaşlarıyla şeffaf ve dürüst ilişkiler geliştirip bunu koruyacağını
taahhüt etmektedir. Dünyanın her ülkesindeki küresel Toyota ofisleri ve bölümleri ana
paydaşlarla diyalog geliştirmek ve süreklilik kazandırmak amacıyla çalışmakta ve karşılıklı
anlayışa dayalı uzun dönemli ilişkiler geliştirmektedirler. Toyota KSS politikası uyarınca,
paydaşlarıyla değişik platformlarda iletişim halinde bulunmaya ve onlardan önemli geri
bildirimler almaya özen göstermektedir. Örneğin; STK temsilcileri, sanayiciler, ilgili
uzmanların, üniversiteler ve tedarikçilerin katılımıyla 2011 yılında düzenlenen “11. Toyota
Paydaş Toplantısı” nda Toyota Global Vizyonu ve bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler
tartışılmış ve geleceğe ilişkin fikir paylaşımında bulunulmuştur. Ayrıca farklı ülkelerdeki
iştiraklerden ve farklı kurumların yöneticilerinden katılımcıların bulunduğu toplantıda,
Toyota’nın karşılaştığı problemlere ilişkin tecrübe paylaşımı ve küresel trentlere ilişkin fikir
paylaşımı gerçekleştirmektedir.
Mayıs ayının Japon hükümeti tarafından “Tüketici Günleri” olarak ilan edilmesinin
ardından, Toyota’da bu ayı “Müşteri Günleri” olarak belirlemiştir. Bu çerçevede, “Müşteri
Önceliği” prensibine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla kurum genelinde bir dizi etkinlik
düzenlenmektedir. Bu günlerde yürütülen etkinlikler ise çalışanların bu konularda
bilinçlenmesi ve kurumsal aidiyeti artırmayı teşvik eden tüketici tepkileri seminerleri, tecrübe
paylaşım programları, sergiler ve eğitimleri kapsamaktadır. Özellikle farklı şirketlerden davet
edilen konuşmacıların tecrübelerini aktarmaları, çalışanların müşteri hizmetleri alanında
önemli kazanımlar elde etmelerini sağlamaktadır.
Toyota, 2005 yılında bayilere yönelik olarak hazırladığı kurumsal sorumluluk
rehberinde üç önemli başlığa atıfta bulunarak, başta müşteriler olmak üzere tüm paydaşların
memnuniyetini uygulanacak sosyal sorumluluk planlarına bağlamıştır. Bu başlıklar; kurumsal
uyumun gerçekleştirilmesi, çevresel hassasiyet ve topluma hizmet uygulamaları şeklinde
sıralanmıştır. Bu kapsamda, her bir bayi yapması gereken kurumsal sorumluluk faaliyetlerini
oluşturulan sekretarya kapsamında takip etmek, 400 maddeden oluşan “KSS Checklist” adı
verilen denetleme anahtarıyla kontrollerini sağlamak ve her yıl Toyota Bayileri Danışma
Kurulu’na raporlamaktan sorumludurlar.
4.6.2. Toyota ve Trafik Güvenliği
Toyota, tüm iş süreçlerinde hayalini kurduğu en önemli hedefin trafik kazalarından
kaynaklı can ve mal kaybının tamimiyle ortadan kaldırılması olduğunu belirtmektedir.
İnsanlar, araçlar ve trafik çevresinin entegrasyonuyla mümkün olabilecek güvenli bir mobil
hayatın projelendirilmesi amacıyla “Entegre Güvenlik Yönetimi” konseptini geliştirmiş ve
geleceğin trafik teknolojilerini üretebilmek amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda,
Toyota bir araçta çalışmakta olan çeşitli güvenlik sistemlerinin ayrı ayrı geliştirilmesi yerine
tüm sistemlerinin entegrasyonuna işaret etmektedir. Bu sistem kapsamında, park etmeden
normal sürüşe, kaza öncesi ve sonrası zamanlama bilgisinden, kaza sonrası yardım çağrılarına
kadar sürüş esnasında sürücüye optimum destek sağlayan tüm sistemlerin entegrasyonuyla
güvenli taşıtların üretilmesi planlanmaktadır. Konseptin geliştirilmesi ile birlikte Toyota
dünyada ilk olacak güvenlik sistemlerini üretmeye başlamıştır. Toyota, trafik kazalarının ve
trafik çevresiyle ilgili diğer sorunların sadece araçları geliştirmekle değil güvenlik
sistemlerinin tümünün geliştirilmesi ile bertaraf edileceğini düşünmektedir. Bu nedenle
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Toyota, her bir bireyin güvenli ve serbestçe seyahat etmesini olanaklı kılacak geniş kapsamlı
otomatik sürüş teknolojileri geliştirmeyi amaç edinmiştir.
4.6.3. MüĢteri ve Kalite Önceliği
Toyota kalite anlayışını; ürün, satış – servis performansı ve her bir çalışanın ortaya
koyduğu müşteri faydaları ile tüketicilerden gelen geri bildirimlere dayandırmaktadır. Toplam
kalite anlayışını ve uygulamasını, tüm bu süreçlerin gözle görülür bir şekilde başarıyla bir
araya getirilmesi ve nihayetinde tüketicilerin bu süreçleri algılamaları neticesinde
güvenlerinin kazanılması şeklinde tanımlamaktadır. Toyota bu çerçevede, kalitenin sürekli
denetim ve geliştirmeden beslendiğini düşünmekte, sahip olduğu sürekli gelişime dayanan
monozukuri (üretim) felsefesinin şartlarını yerine getirmekle mümkün olabileceğini ifade
etmektedir.
Toyota, teknik bir hatadan dolayı otomobillerini geri çağırmak zorunda kaldığı 24
Şubat (2010) tarihini “Toyota Restart Day” olarak belirlemiş ve her yıl düzenlenen, müşteri
beklentilerini aşmak adına daha fazla çalışmaları gerektiğini anlatan etkinliklerle tüm
çalışanların bu tarihi hatırlamaları sağlanmıştır. Toyota bu tarihten itibaren müşteri
beklentilerinin ötesinde ve çok yönlü bir kalite anlayışını tesis etmek amacıyla kalite
politikasını yeniden şekillendirmiştir. İşlevsel yönetim ve politika yönetimi olarak tasarlanan
kalite uygulama esaslarıyla, işletme bünyesindeki tüm birimlerin interaktif olarak farklı kalite
konularına ilişkin uygulamalar geliştirmeleri ve uygulama planlarını formüle ederek yıllık
periyodlarla belirlenen hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu süreç zarfında, ilerleme ve
sonuç raporları üst birim olan Kalite Kurulu’na raporlanarak uygulamaların denetimi
sağlanmaktadır. Toyota ayrıca, işletme içi gelişimi ve tüketicilerin perspektifinden kalite
lideri algısını geliştirmek amacıyla 2012 yılında kurduğu “Customer First Promotion Group,
(CF Promotion Group)” sayesinde müşteriler ile işletme birimleri arasında doğrudan iletişim
kurulması ve “müşteri önceliği” uygulamalarının yaygınlaştırılması konusunda önemli bir
adım atmıştır. Toyota’nın müşteri ve kalite önceliğine ilişkin tamamladığı faaliyetlerden
bazıları şu şekildedir:
 İlki 2013 yılında gerçekleştirilen Küresel Kalite Şefleri Buluşması’nda amaçlandığı
şekilde her bir bölgenin müşteri profili çıkarılmış ve kalite gelişimi adına
gerçekleştirilen uygulamalar konusunda tecrübe ve fikir paylaşımları yapılmıştır.
 “Toyota Restart Day” etkinlikleri kapsamında Japonya’da ve denizaşırı Toyota
iştiraklerinde seminerler, üst yönetimin katıldığı soru cevap oturumları, personel
eğitimleri ve tartışma toplantıları organize edilmiş, personelin “müşteri önceliği”
kurumsal kültürünü benimsemesi sağlanmıştır.
 Yılın 365 günü aktif olan Japonya merkezli Müşteri Yardım Hattı ve günün 24 saat
yazılı istek ve şikayetleri kabul eden Müşteri Bilgi Masası kurularak, müşterilerden
gelen istek ve şikayetlerin hızla çözüme kavuşturulması ve geri bildirim odaklı etkin
iletişim hedeflenmiştir.
 Mayıs ayında ilan edilen “Tüketici Günleri” kapsamında işletme bünyesinde müşteri
önceliği farkındalığını benimsetmek amacıyla geri bildirim tecrübe toplantıları,
sergiler, örnek olay analizleri, eğitimler gibi bir dizi etkinlik düzenlenmiştir.
Etkinlikler kapsamında her bir çalışanın müşteri ve kalite önceliği konusunda inisiyatif
alarak verimli bir çalışma ortaya koyması amaçlanmıştır. Geri bildirim seminerleri;
müşteri beklenti, şikayet ve yorumlarının çalışanlara ulaştırılması amacıyla kullanılan
intranet alt yapısından faydalanılarak gerçekleştirilmiş ve böylece herkesin bildiği
konular üzerinden alınması gereken tedbirler tartışılmıştır.
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4.6.4. Toyota ve Geleceğin Toplumu
Geleceğin mobil toplumunu inşa etmek amacıyla Toyota, otomobil üretmenin ötesinde
çok daha geniş bir çerçevede girişimlerini sürdürmektedir. Sürdürülebilir bir toplum adına
hükümet, siyasi partiler, yer toplumlar, işletmeler, akademik birimler ve diğer tüm paydaşlarla
iş birliği içerisine girmiştir. Bu iş birliği süreçleriyle Toyota, çevresel hassasiyetler odağında
birleşen toplumların birbirleriyle serbestçe etkileşime girdikleri standartları yüksek bir yaşam
tarzı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, başta mobil toplumun en önemli yapı taşı
olan teknoloji gelişimi ve robot paydaşların geliştirilebilmesi en önemli adımlardan birisi
konumundadır.
Bu amaç doğrultusunda Toyota, toplumların günlük faaliyetlerinden seyahatlerine
varıncaya kadar yaşama dair tüm alanlarda kendilerini güvende hissedebilecekleri ve araçların
insan ve toplumlarla etkileşime geçebildiği bilgi iletişim teknolojilerine dayanan bir mobil
toplum tasarlamaktadır. Toplumların yaşam standartlarını belirleyen bu girişimler dört temel
başlık altında sıralanmaktadır. Bunlar; insanları birbirine bağlayan yeni nesil iletişim
sistemleri, trafik altyapısı ile araçların etkileşimi sağlayan bilgi iletişim teknolojileri,
toplumları birbirine bağlayan enerji yönetim sistemleri ve halkı bütünleştiren yeni nesil trafik
yönetim teknolojileri şeklindedir.
Toyota 2014 yılında tanıttığı yeni nesil “T-Connect” iletişim sistemleri sayesinde
araçları ve insanları birbirine bağlamayı başarmış, araçların herhangi bir güzergahta
ilerledikleri anda diğer araçlar, insanlar ve iletişim alt yapılarından gelen bilgilerle sürücüyü
ve araçları yönlendirmeyi bu sayede trafik sıkışıklığı, kaza ve stresin önüne geçmeyi
amaçlamıştır. Diğer taraftan, oluşturulan “Toyota Kenti” aracılığı ile düşük karbon
toplumunun inşası ve ön testleri gerçekleştirilmekte, konsept araçların yeni nesil enerji
yönetim sistemleriyle çalışabilmesi, park ve trafik sorunlarına alternatif çözümlerin
geliştirilmesi gibi bir çok projeye imza atılmaktadır.
Toyota, insanların hayatına anlam katacak teknolojileri geliştirmek ve pratik olarak
onları kullanmak adına yardımcı robotların geliştirilmesine büyük önem vermektedir.
Böylece, insan yaşamına dört alanda katkı sunmaya ve sürdürülebilir toplumların evrensel
yaşam standartlarına katkı sunulmaya çalışmaktadır. Toyota robotik teknolojiyi özellikle dört
ana kategoride tasarımlamaktadır. Bunlar; sağlık hizmeti desteği, bireysel mobil destekler,
üretim ve geliştirme destekleri ile günlük yaşam desteği şeklinde sıralanmaktadır.
4.7. Ekolojik Çevre Odaklı ÇalıĢmalar
Toyota’nın “Yol Gösterici İlkeler” temelinde tasarladığı çevre politikaları, 1992
yılında çevresel girişimlerin formüle edildiği “Toyota Yeryüzü Sözleşmesi” ile küresel
anlamda uygulamaya konulmuştur. Bu politikalar ışığında Toyota, 2005 yılına kıyasla %25
oranında yakıt verimliliğine ulaşmayı ve tümüyle yeniden tasarlanan 21 hibrid modelin
üretilmesini amaçlamaktadır. Bu ilerlemelerin, şarj edilebilen hibrid araçlar (PHV), elektrik
akülü araçlar (EV) ve hidrojen yakıtlı araçların (FCV) üretilmesi ile taçlandırılması ve
çevresel hassasiyet odaklı ekolojik mobil teknolojiklerin insanların günlük kullanımlarına
sunulması amaçlanmıştır.
4.7.1. Toyota Yeryüzü SözleĢmesi ve Çevresel Eylem Planı
Toyota’nın çevresel eylem planına ilişkin genel bir çerçevenin sunulduğu ve temel
çevresel politikaların formüle edildiği “Toyota Yeryüzü Sözleşmesi” üç ana bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm temel politikalara ilişkin dört temel amaca vurgu yapmaktadır.
Bunlar, (a) 21. Yüzyıl toplumsal refahına katkı çalışmaları, (b) çevre odaklı çalışmaların
artırılması, (c) sürdürülebilir gönüllü faaliyetlerin desteklenmesi ve (d) toplumsal işbiriliği
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çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktır. Toyota çevresel eylem planının temel politikalarını bu
dört amaç çerçevesinde şekillendirmektedir. Yeryüzü Sözleşmesi’nin ikinci bölümü ise
faaliyet ilkelerinden oluşmakta ve yine dört temel başlık altında sıralanmaktadır. İlki, sıfır
emisyon amacını ortaya koyan çevresel odaklı üretim anlayışına atıfta bulunan ilkedir. İkinci
ilkede ise, işletme ortak ve paydaşlarının aslında sürdürülebilir çevre amacına hizmet eden
işbirlikçiler olması gerektiği vurgulanmıştır. Üçüncü ilkede, Toyota’nın toplumun bir parçası
olarak sorumluluklarına işaret edilmiş ve gere dönüşüm toplumu çalışmalarına, devlet
politikalarına ve STK’lara destek verilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Son ilkede ise,
toplumsal iletişimin önemine ve çevresel farkındalığın artırılmasına yönelik bir hatırlatma
yapılmıştır. Sözleşmenin son bölümünde ise “Yeryüzü Sözleşmesi’nin sorumluluğu üst
yönetimi de kapsayan Kurumsal Planlama Kurulu’na devredildiği ifade edilmiştir.
Toyota, her beş yılda bir revize ettiği çevresel eylem planlarının beşincisini 2011
yılında hayata geçirmiştir. Şirketin gelecekteki çevresel aktivitelerine dair ideal bir uygulama
ve hedefler içeren plan, 2020 ile 2030 yılları arasındaki on yıllık süreçte gerçekleşmesi
muhtemel çevresel riskler ve iş fırsatlarının (eco-araçların üretilmesi vb.) birlikte
değerlendirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Toyota bu açıdan üç temel önceliği esas
almaktadır. Bunlar: (1) düşük-karbon toplumunu inşa çabaları, (2) geri-dönüşüm toplumu
çalışmaları ve (3) doğa-toplum birlikteliğini sağlamak üzere çevresel koruma ve destekleme
çabalarına destek şeklindedir. Bu temalar ekseninde Toyota, toplumun ve içinde yaşadığımız
dünyanın sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşabilmesi adına monozukuri (üretim),
kurumazukuri (araç yapımı) felsefeleriyle ürün ve hizmetlerinin küresel çevre ile uyumunu
sağlamlaştırmak üzere eylem planlarını harekete geçirmiştir. Belirlenen 24 ana amaç ve
herbirine yönelik alt hedeflerle birlikte beş yıllık eylem planının tüm çıktıları raporlanmış ve
6. eylem planı hazırlanmıştır. Bu eylem planı da 2016 yılında uygulamaya konulacak, bir
önceki eylem planına ek olarak çevresel yönetim teması altında yedi başlık eklenerek eylem
planı kapsamı genişletilmiştir.
4.7.2. Toyota Çevresel Mücadele Planı ve 2050 Toplumu
Toyota, üretim faaliyetlerinin küresel çevreye olan etkilerini minimum düzeye
çekmesinin yansıra, ekolojik çevre odaklı çalışmalarını vizyoner bir anlayışla uzun vadede
insan ve çevrenin uyumunu sağlayacak etkinlikler ve mücadele alanı olarak planlamıştır. Hızlı
nüfus artışı, bioçeşitliliğin azalması, iklim değişikliği, emisyon gazlarının ozon tabakasına
etkileri, doğal kaynakların azalması gibi mevcut ekolojik değişimlerin günümüzde ulaştığı
kritik seviye, Toyota’nın 30 yıllık bir süreci kapsayan “Çevresel Mücadele 2050” planını
hazırlamasına neden olmuştur. Tüm Toyota paydaşlarının katılımıyla ele alınan plan altı
aşamalı bir mücadele sahasını içermektedir. Bunlar:
CO2 Emisyonunun Azaltılması
1. Yeni nesil araçların üretilmesi
2. Ürün yaşam döngüsünde iyileştirmeler
3. Üretim üslerinin planlanması

Daha YaĢanabilir Bir Ekolojik Çevre
4. Doğal su kaynaklarının kullanımı
5. Geri dönüşüm toplumu ve sistemleri
6. Doğa uyumlu geleceğin toplumu

ġekil 3. Toyota Çevresel Mücadele 2050 Planı

4.7.3. Geri DönüĢüm Toplumu ÇalıĢmaları
Toyota 1970’lerden beri devam eden çalışmalarında, kullanım ömrü biten araçların
geri dönüşümü konusunda en etkili sistemleri tasarlamayı amaçlamıştır. Bugün gelinen
noktada Toyota, 360 derecelik bir geri dönüşüm sistemini adapte etmeyi başarmıştır. 3R
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kuralını uygulayarak araçtan araca geri dönüşüm modelini hayata geçirmiş, aracın tasarım
aşamasından kullanım ömrünün bitişine kadar her aşamada geri dönüşüm odaklı bir sistem
oluşturmuştur. Parçaların sökümü ve dönüştürülmesi işlemlerinin yanı sıra, araç tasarım ve
yaşam ömrü aşamasından başlayarak araçtan araca dönüşümün planlandığı bir değer zinciri
tesis etmiştir. Hibrid araçlara gösterilen yoğun ilgi ve ortaya çıkan talep doğrultusunda
Toyota, araç bataryalarının geri dönüştürülmesi gibi ileri uygulamaları da devreye almıştır.
Böylece, hibrid araçların batarya sistemlerinde yer alan ve doğada çok nadir bulunan
neodimyum, disprosiyum ve diğer elementlerin giderek yok olmasını da engellenmiş
olmaktadır.
Toyota’nın atık malzemelerin azaltılması konusunda yaptığı çalışmaların başında
paketleme ve ambalaj malzemelerinin geri kazanılması gelmektedir. Alınan önlemler
sayesinde, yıllık 1300 ton malzemenin geri kazanımı sağlanmış, gönderim ve diğer ambalaj
malzemelerinin azaltılması ve geri dönüşümü sayesinde yeni malzeme kullanımı 51,700 ton
civarında azalmıştır. Toyota 2014 yılında su kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar
kapsamında da, önemli kazanımlar elde etmiştir. Örneğin, sadece üretim süreçlerinde buhar
kullanımını azaltarak bir önceki yıla göre %1’lik bir su tasarrufu sağlamıştır. Küresel ölçekte
buna benzer alınan tedbirlerle birlikte, bir yıl içinde tüm Toyota fabrikalarında bir önceki yıla
göre %1,5’lik bir su tasarrufu elde edilmiştir.
Dünyanın dört bir yanındaki bayiler ve yedek parça dağıtıcıları da geri dönüşüm
faaliyetleri çerçevesinde hasar görmüş ya da kullanım ömrü biten araçlardan parçaları
toplamakta ve yeniden işleme tabi tutmaktadırlar. Bu çerçevede, Toyota küresel anlamda
araçlarının üretiminin yapıldığı tüm ülkelerde güvenli ve verimli bir şekilde geri dönüşüm
yapılabilmesi amacıyla gerekli sistemleri ve teknolojileri tesis etmiştir. 1997 yılında dünyanın
ilk hibrid aracı Prius’un üretilmesiyle birlikte Toyota, kullanım ömrü biten bataryaların geri
dönüşümü amacıyla kendi ağını kurarak 2015 yılı sonuna kadar 45,000 batara toplamış ve
geri dönüşümünü sağlamıştır. Bataryaların nikel, kobalt gibi önemli elementler içerdiği
düşünüldüğünde, Toyota’nın araçtan araca geri dönüşüm sistemi sayesinde bu değerli
elementlerin yeniden kullanımının, çevresel mikro kaynakların korunmasına yönelik önemli
bir hizmet olduğu anlaşılabilmektedir. Benzer şekilde, mıknatıs yapımında kullanılan ve
doğada çok nadir bulunan neodimyum ve disprosiyum elementlerinin geri dönüşümüyle de
önemli oranda bir kazanım elde edilmiştir. Toyota, mıknatıs tedarikçileri ile işbirliği
neticesinde dünyanın ilk neodimyum ve disprosiyum ayrıştırıcı sistemini geliştirmiş ve geri
dönüşüm süreçlerinde bu sistemi kullanmaya başlamıştır.
Toyota enerji verimliliği amacına yönelik olarak geri dönüşüm sistemleri konusunda
yapısal tasarımlarla modernize edilen yenilikçi tesisler kurmaktadır. Örneğin; Yaris Hibrid
araçların üretim üssü olan Toyota Fransa fabrikası, bir “sürdürülebilir tesis” olarak
Avrupa’nın en önemli modellerinden birisi seçilmiştir. Toyota Fransa, araç üretimi sırasında
kullanılan su miktarını, üretim kalitesi etkilenmeksizin, araç başına yıllık 3000 litreden 1689
litreye kadar düşürmeyi başarmıştır. Dahası, kullanılan atık su geri dönüşüme sokularak araç
başına 1362 litre kullanım miktarına ulaşılmıştır. Elde edilen su tasarrufu ile yetinmeyen
Toyota Fransa, yıllık ortalama 172 gün yağmur alan bir bölgede konuşlandığından, yağmur
suyunu biriktirmenin yollarını aramış ve kurulan sistemlerle araç başına satın alınan su
miktarı 789 litreye kadar düşmüştür. Ancak satın alınan su miktarını sıfırlamak isteyen
fabrika, ikinci bir su toplama sistemi ile geri dönüşüm sistemini de devreye almış ve 2014
yılında %95 oranında satın alınan su miktarını azaltmayı başarmış, diğer bir ifadeyle ihtiyaç
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duyduğu suyu yağmur sularından ve geri dönüşüm yoluyla karşılamayı başarmıştır. Bu
başarısından dolayı Toyota Fransa, “Kaizen Faaliyeti Platin Ödülü”ne layık görülmüştür.
4.7.4. DüĢük Karbon Toplumu ÇalıĢmaları
İklim değişikliğinin bir sonucu olarak artan yağmurlar ve sel felaketleri gibi doğa
olaylarının, Toyota araçlarının üretildiği ve satıldığı ana pazarlarda hammadde ve yedek parça
tedariki gibi işletme operasyonlarını etkileyebilme potansiyelinden hareketle; Toyota çevresel
mücadelesine öncelikli olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği konularından başlamıştır.
İklim değişikliği gibi önemli bir sorunun sadece uluslararası iş birliği ile oluşabilecek düşük
karbon toplumu ile çözülebileceğine inanan Toyota; ARGE, tasarım, üretim, lojistik ve satış
gibi araç yaşam sürecinin her aşamasında sera gazlarının salınımını azaltmayı
amaçlamaktadır.
Toyota’nın CO2 salınımını azaltma çabasına temel teşkil eden faaliyet ise hibrid ve
yeni nesil araçların kullanımının özendirilmesidir. 1997 yılında Pirius’un üretilmesiyle
birlikte tüketicilerden büyük bir talep gören Toyota, 2015 itibariyle 7,65 milyon adet hibrid
araç satışına ulaşmış durumdadır. Toyota bu tarihten itibaren, üretimlerini hibrid araçlara
yoğunlaştırmıştır. Çevreye ve topluma yönelik atılan en önemli adımlardan birisi konumunda
olan yeni nesil araçların üretimi konusunda Toyota, motivasyonunu karmaşık mühendislik
hesaplarına dayandırmaktadır. Ancak en basit ifadeyle; 1997 yılından bu yana yaklaşık 7,65
milyon hibrid aracın satışının, aynı segmentteki benzinli araçlara oranla 54 milyon ton daha
az CO2 emisyonu gerçekleştirdiği ve 20 milyon litre benzin tasarrufu yapıldığı ifade
edilmektedir.
Toyota, toplam enerji sarfiyatı ve CO2 emisyonunun araç kullanımına bağlı olduğunu
düşünmekte ve sürücü kullanımına bağlı olarak bu değerlerin farklılıklar gösterebileceğini
ifade etmektedir. Bu çerçevede, sürücülere eko-sürüş farkındalığı kazandırmak ve trafik
kazalarını azaltarak toplumsal hayata katkıda bulunmak amacıyla 2013 yılında “Eko-sürüş
Projesi” başlatılmıştır. Projenin ana paydaşları ise Japon Çevre Bakanlığı ve Japon Otomobil
Üreticileri Birliği olarak belirlenmiş, çeşitli etkinliklerle eko sürüş teknikleri tanıtılmaya
başlanmıştır.
Toyota’nın CO2 emisyonunun düşürülmesine ve düşük karbon toplumu
oluşturulmasına kapsamında üretim yaptığı fabrikalarında yenilenebilir enerji sistemlerini
kullanmaktadır. Örneğin Japonya, Tayland, Amerika, Belçika ve İngiltere fabrikalarında
oluşturulan güneş enerji panelleri sayesinde yıllık 2,500 varil ham petrol tasarrufu
sağlanmıştır.
Bilindiği üzere, sürdürülebilir pazarlama, uygulanan strateji yoluyla sürdürülebilirlik
prensiplerine bağlı kalmayı gerektirmektedir. Böylece marka kimliğini güçlendiren, toplum
nezdinde güven inşa edebilen, paydaşlarıyla şeffaf, dürüst ve güven odaklı bir etkileşim
gerçekleştirebilen sürdürülebilir markaların pazarda başarıya ulaşabilmeleri mümkün
olmaktadır. Çevresel etkileri en aza indirmenin ve toplumsal faydaya odaklanmanın yanı sıra
yeni pazarlama fırsatlarına da kapı aralayan sürdürülebilir pazarlama, etkin bir karmanın
oluşturulabilmesine bağlıdır. Toyota’nın uygulamakta olduğu sürdürülebilir karma ise
öncelikle öncelikle bir çözüme odaklanan ürün tasarımı ile başlamaktadır. Bunu ekolojik
dengeleri gözeten etkin bir lojistik sistemi, optimum fiyatlandırma ve paydaşlarla kurulan
dürüst ve şeffaf bir iletişim sistemi takip etmektedir.
Toyota kalite tanımlamasında ürün, servis ve insan kaynakları alanlarına önemli bir
vurgu yapılmaktadır. Bu üç önemli alanda elde edilecek başarının tüketici güveninin
kazanılmasında en büyük faktör olacağı ifade edilmektedir. Toyota yönetim anlayışı gereği
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sürekli gelişimin ardında yatan temel ilke ise mükemmelliğe adanmış “monozukuri” yani
üretim felsefesi ve bu kapsamda tanımlanan denetim ve gelişim mekanizmalarının kusursuz
bir şekilde çalıştırılmasıdır. Toyota’nın en iyi araçların üretilmesine yönelik vizyonu çevresel
hassasiyet, tasarım, konfor gibi önemli noktalarda karar almayı gerektirirken; Toyota, asıl ve
en önemli amacının güvenle seyahat edilebilen emniyetli araçlar üretmek olduğunu
vurgulamaktadır. Bu çerçevede Toyota, nihai amacının trafik kazaları ve neden oldukları can
ve mal kayıplarını sıfırlayabilmek, dolayısıyla da toplum ve sürüş güvenliğini sağlayabilmek
olduğunun altını çizmektedir.
SONUÇ
Sürdürülebilir kalkınma düşüncesinin ana fikrini çevresel politikaların ekonomik
kalkınmanın merkezine yerleştirilmesi amacı olarak tanımlamak mümkündür. Yaşadıkları
topluma karşı duyarlı davranarak alacağı kararlarda ve sürdüreceği faaliyetlerde kanunlara,
etik değerlere ve insan haklarına saygılı, çevreye verebileceği zararı hesaplayarak hareket
eden işletmeler, sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından biri olarak kabul
edilmektedirler. Bu anlayışla üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten işletmeler yeşil
pazarlama uygulamaları sayesinde hem bir konumlandırma avantajı kazanmakta hem de
çevresel unsurlara verdikleri önemle enerji verimliliği ve devamında sürdürülebilir kalkınma
konularında küresel aktörlere dönüşebilmektedirler.
Interbrand Araştırma Kuruluşu’nun her yıl yayınladığı Best Global Green Brands
listesinde sürekli olarak ilk beşteki yerini koruyan Toyota, sergilediği sürdürülebilir kalkınma
uygulamalarıyla model teşkil edebilecek küresel aktörlerden biri konumundadır. Toyota,
sürdürülebilir uygulamaların kurumsal düzeyde sahiplenildiği, en üst düzeyde temsil edildiği
ve bir şirket kültürü olarak sahiplenildiği ender şirketlerden birisi olarak, günümüzde
faaliyetlerini sadece sürdürülebilirlik ekseninde devam ettirmektedir. Benimsediği Global
Vizyonu ve adapte edilen şirket felsefeleri, yalnızca toplumun ve içinde yaşadığı çevrenin
uyumuna odaklanarak dünyamızı gelecek nesillere taşımanın hesaplarını yaparken; aynı
zamanda kar amacı güden bir kuruluş olarak da yüzbinlerce insana ekonomik olarak katkıda
bulunmaktadır. Toyota, günümüz pazarlama dünyasında özellikle sürdürülebilirlik alanında
yaptığı faaliyetlerle rakiplerinden farklılaşmış görünmektedir. Bu farklılığın temelinde ise
sürdürülebilirlik konusunda ortaya konulan kararların şirketin başkanından en alt düzeydeki
çalışanlara kadar benimsenmesi ve şirketin her kademedeki insan kaynağına eşit fırsatlar
sunabilmesi yatmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın çok boyutlu bir konu olması bu alanda
yapılabilecekleri de hayal gücü ile sınırlandırmak anlamına gelebilmektedir. Toyota şirket
felsefesinin de bir getirisi olarak yaratıcı sürdürülebilir faaliyetlerini özellikle toplum, çevre
ve köklü işletme yapısı ekseninde şekillendirerek farklı ve sürdürülebilir olmak için
çalışmaktadır.
Toyota, düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus, artan trafik merkezli problemler ve
enerji çeşitliliği gibi sosyal çevrenin yaşadığı büyük değişimlere paralel olarak, insanların ve
ürünlerin taşınması konusunda elektrik kullanımı ve bilgi teknolojilerine entegre edilen
araçların toplumların inşasında yeni bir rol üstleneceğini düşünmektedir. Toyota bu
kapsamda, sosyal sistemler ve kişisel mobilitenin evrimini bir arada sunan otomobillerin
öncülük ettiği hareketli bir toplumun tesisi için çalışmaktadır. Toyota’nın geleceğin
toplumunun inşası konusundaki bu düşünceleri temel olarak iki sistem üzerine
konumlandırılmaktadır.
Bu çalışma, sürdürülebilir pazarlamaya ilişkin faaliyetleri örnek olay üzerinden
anlamaya ve tartışmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Yapılacak detaylı, çok örnekli ve
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karşılaştırmalı analizlerle konuya ilişkin literatürün zenginleştirilmesi sağlanacak ve özellikle
ülkemizde yürütülecek sürdürülebilir pazarlama odaklı çalışmalara önemli bir zemin
hazırlanabilecektir. Bu noktadan hareketle, Toyota markasının sürdürülebilir pazarlama
anlayışı temelinde sahip olduğu önemli kazanımları gün yüzüne çıkartmak ve ülkemizdeki
markalara örnek teşkil etmesini sağlayacak faaliyetleri anlatmak bu makalenin temel kaygısı
olmuştur.
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İRAN EDEBİYATINDAKİ ŞEYH-İ SAN’ÂN HİKÂYESİNİN TÜRK
EDEBİYATINA YANSIMASI
Mustafa GÜNEŞ
Abdü’r-Rezzâk ol dervîş yoldaş idindi beni
Hallâc-ı Mansûr’ıla dâra asılan benem
Yûnus Emre
Öz
ġeyh-i San’ân (Abdü’r-Rezzâk) kıssası, ünlü Ġran Ģairi Ferîdü’d-dîn-i Attâr tarafından Mantıku’t-tayr adlı
mesnevisinde ayrıntılı bir Ģekilde ele alınır. ġeyh-i San’ân (Abdü’r-Rezzâk) hikâyesinin, yüzyıllar boyunca
Yunus Emre, GülĢehrî, Ali ġir Nevâî, Mostarlı Ziyâî ve Urfalı Fehim çizgisini takip edip Namık Kemal’e
gelinceye kadar pek çok Ģair tarafından hatırlandığı ve Türk edebiyatında diğer bazı eserlere de konu edildiği
görülür. Ġran edebiyatında Ferîdüddîn-i Attâr’ın Mantıku’t-tayr adlı mesnevisinde bir bölüm hâlinde yer alan
ġeyh-i San’an (Abdü’r-Rezzâk) hikâyesi, ilk defa Abdülbâki Gölpınarlı tarafından Türk dili ve edebiyatına
kazandırılır. Türk edebiyatında ġeyh-i San’anî (Abdü’r-Rezzâk) Hikâyesi konusunda, kaleme alınan yazma
nadir eserlerden birisi de henüz yazanı tespit edilemeyen, mesnevi nazım biçimi ile kaleme alınan ve Ġstanbul
Süleymaniye Kütüphanesi’nde sadece bir yazma nüshasını tespit edebildiğimiz Menâkıb-ı ġeyh Sanânî adlı
eserdir. Ġlk defa tarafımızdan yeni harflere aktarılarak üzerinde inceleme yapılan ve muhtemelen XVIII. yüzyılın
baĢlarında, sanat, Ģiir ve edebiyat meraklısı bir sultan olan III. Ahmed döneminde yazılan; nâzımı ve el yazısı ile
yazıya geçireni belli olmayan bu ilginç hikâye, Doğu Anadolu bölgesinde bir halk hikâyesi olarak da yaĢar. Bazı
araĢtırmacılar, Menâkıb-ı ġeyh Sanânî (Abdü’r-Rezzâk)’nin halk arasında çok sevilen meĢhur Sarı Gelin adlı
Erzurum türküsüne kaynaklık yapmıĢolabileceğini belirtir. Mesnevi nazım Ģekliyle kaleme alınan ve dört yüz
yetmiĢaltı beyitten oluĢan bu eserde, San’ân adlı ünlü bir Ģeyhin hayat hikâyesi Ģiir diliyle anlatılır. Konumuz
olan müellifi meçhul Menâkıb-ı ġeyh Sanânî (Abdü’r-Rezzâk) adlı eserde, Ġslamiyet ile Hristiyanlığın
karĢılaĢtırılarak Ġslamiyet’in Hristiyanlık karĢısındaki üstünlüğünün ifade edilmek istendiği, Ģeklinde bazı
görüĢler ileri sürülür.
Anahtar kelimeler: Ferîdü’d-dîn-i Attâr, Mantıku’t-tayr, ġeyh-i San’an (Abdü’r-Rezzâk) Hikâyesi.
THE STORY IN PERSIAN LITERATURE SHEIKH-I SAN'ÂN REFLECTION OF TURKISH
LITERATURE
Abstract
Sheikh-i San'ân (Abdü’r-Rezzâk)’s Story, famous Iranian poet Ferîdü’d-dîn Attâr from the Mantıku’t-Tayr are
discussed in detail in the Mashnawi. In Turkish literature, it is seen that Sheikh-i San'ân (Abdü’r-Rezzâk)’s Story
had followed the line of Yunus Emre, GülĢehrî, Ali ġir Nevâî, Mostarlı Ziyâî and Urfalı Fehim for centuries and
he had been remembred and mentioned in some of their works by many poets, including Namık Kemal. Sheikh-i
San'ân’s Story which is available in Ferîdü’d-dîn-i Attar is Mantıku’t-tayr as a small part in Persian literature, is
brought into Turkish language and literature by Abdülbâki Gölpınarlı for the first time. In Turkish literature, one
of the rare works which is written about Sheikh-i San'ân’s Story and whose writter has’nt been found, written in
Mashnawi form and only a writing copy that we have delected in Ġstanbul Süleymaniye Library is a work called
Menâkıb-ı ġeyh Sanânî. This interesting story whose poet, hand writing is not known propably written at the
very beginning of XVIII. Century in the reign of III. Ahmet who is a real art, poem and literature enthusiast and
transferred into the new alphabet and examined by us for the first time, lives as a folk story in the East Anatolian
Region. Some resarchers, clarifies that a famous Erzurum’s song Sarı Gelin, liked by the people a lot, might be
inspried by Menâkıb-ı ġeyh Sanânî (Abdü’r-Rezzâk). At this work which is written in mashnawi form and
consisting of four houndred seventy six verses a fomous Sheikh-i San'ân (Abdü’r-Rezzâk)’s life Story called
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Sheikh-i San'ân is told with poety language. At this work whic is our subject and the writer of which is unknown
some idea of the desire of expressing Ġslam’s priority againist Christianty are proposed by comparing Ġslam and
Christianty.
Keywords: Ferîdü’d-dîn Attâr, Mantıku’t-tayr, Sheikh-i San’ân (Abdü’r-Rezzâk) Story.

Klasik Türk edebiyatında hikâye türünün ilk kaynağı, Kur’an-ı Kerim ve içinde geçen
Yûsuf u Züleyha gibi bazı peygamber kıssalarıdır. DerviĢler arasında yayılmaya baĢlayan
enbiya ve evliya menkıbelerinin yanında, din ve tasavvuf büyüklerinin efsaneleĢmiĢkiĢilikleri
çevresinde beliren bazı anlatı ve söylentilerin, menkıbe türü eserlerin yazılmasına öteden beri
zemin hazırladığı bilinir. Klasik Türk edebiyatı geleneği içinde kaleme alınmıĢolan Camasbnâme, Hızır Hikâyeleri ve Mansur-nâme gibi hikâyeler, söz konusu anlatı esasına dayalı
menkıbevi eserlerin ilk akla gelenleri arasında yer alır (Levend, 1984: 122-124).
GeçmiĢtengünümüze kadar, edebî hayatımız üzerinde etkileri görülen ġeyh-i San’ân
(Abdü’r-Rezzâk) menkıbesinin, daha çok sözlü gelenekte yaĢadığı ve mesnevi nazım Ģekliyle
kaleme alındığı görülür.
ġeyh-i San’ân ve ġeyh San’ânî lakaplarıyla tanınan Abdü’r-Rezzâk adlı ünlü bir
Ģeyhin tarihî kiĢiliği, kim olduğu veya yaĢayıp yaĢamadığı konusu kesin olarak bilinememekle
beraber, bu konuda birbirinden farklı rivayetler mevcuttur.
Yemenli ġeyh-i San’ân’ın, çok sayıda müridi bulunan takva sahibi Mekkeli bir Ģeyh
olduğu, Abdü’l-Kâdir Geylânî devrinde yaĢadığı ve bir rivayete göre yedi yüz; diğer bir
rivayete göre ise dört yüz müride sahip olduğu söylenir.
ġeyh-i San’ân hikâyesi, ilk defa ünlü Ġran Ģairi Ferîdü’d-dîn-i Attâr’ın Mantıku’t-tayr
adlı mesnevisinin yanında, Gazzâlî’nin Tuhfetü’l-Mülûk adlı eserinde de ayrıntılı bir Ģekilde
ele alınır.
Türk kültüründe yaygın olarak bilinen ve birçok edebî esere konu edilen halk
muhayyilesindeki anonim ġeyh-i San’ân hikâyesinin konusu genel olarak Ģu Ģekilde
özetlenebilir:
ġeyh-i San’ân menkıbesine göre bütün veliler, Abdü’l-Kâdir Geylânî’nin nasîhatlerini
dinlerken; Hz. Peygamber, âlem-i ervahtan Ģöyle buyurduğu rivayet edilir: Ey Abdü’l-Kâdir!
Senin ayakların, bütün velilerin omuzlarının üstündedir!
Abdü’l-Kâdir Geylânî, bu cümleyi yanında bulunan velilere söyler. Onlar da kabul
edip, Senin ayakların, bizim omuz ve başımız üstündedir, diyerek ona teslimiyetlerini ifade
ederler. Orada bulunmayan birçok veliye de bu durum manevi olarak haber verilir. Onlar da,
baĢgöz üstüne diyerek Geylânî’nin büyüklüğünü kabul ederler. Bilindiği gibi tasavvuf kültür
ve geleneğinde, müridin Ģeyhe teslimiyeti esas bir kural olarak kabul edilir.
Bağdat civarında yaĢayan ġeyh-i San’ân, ben de onun kadar büyüğüm, diyerek
Geylânî’nin büyüklüğünü kabul etmez.
Abdü’l-Kâdir Geylânî, manevi nüfuzumu bütün veliler kabul etti, sen kabul etmedin;
öyle ise senin omzun üzerinde, domuzun ayakları olsun ve kâfir kızına boyun eğesin, Ģeklinde
ġeyh-i San’ân’a beddua eder.
Bunun üzerine ġeyh-i San’ân, bir gece rüyasında puta taptığını görür. Gördüğü bu
rüyayı anlamak için, dört yüz derviĢiyle birlikte Rûm ülkesine doğru yola çıkar. Rûm sınırları
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içerisinde bulunan Kayseri veya Antakya’ya1 geldiği zaman, Hristiyan bir kıza âĢık olup
evlenme teklifinde bulunur. Rûm kızı ona, seninle evlenebilirim; ancak, benim dinime girip,
babamın çiftliğinde domuzlarına bakmak şartıyla, Ģeklinde karĢılık verir. ġeyh-i San’ân,
buna razı olur. Puta tapar, zünnar kuĢanır. Rûm çiftliğinde domuzları gütmeye baĢlar ve
küçük domuzları omzunda taĢır. Kız, Ģeyhten Ģarap ister. ġeyh, hırkasını meyhaneciye
bırakarak aldığı Ģarabı kızla beraber içer (Tersâ güzellerinin, Ģarap içmek Ģartıyla bir
Müslüman ile evlenmeye razı oldukları bilinir).
Müritler, Ģeyhin hâline (Bir güzele âĢık olup onun kabul edilmesi asla mümkün
olmayan isteklerine boyun eğmesine) çok üzülürler. DerviĢlerin bir kısmı Ģeyhi bu kötü
iĢlerden vazgeçirmeye çok çalıĢırlarsa da baĢarılı olamayınca Kâbe’ye geri döner. Müritlerin
bir kısmı, bunda bir hikmetin olduğu kanaatiyle burada kalıp sabretmeyi tercih eder. ġeyhi,
yaptığı hatadan vazgeçirmeye çalıĢırlar. ġeyh, her Ģey gibi baĢınagelenin de kaza ve kaderle
olduğunu belirtir. Bunun üzerine, müritler dağılır.
Mekke’de, arkadaĢlarıyla beraber Diyâr-ı Rûm’a gelmemiĢ olan bir derviĢ, hadiseyi
duyunca çok üzülür ve Ģeyhinin ıslahı için çok dua eder. Rüyasında, Hz. Peygamber ona,
Ģeyhinin ıslah olup imana geleceği müjdesini verir. Diğer müritler de, Gavs-ı A’zâm’dan,
Ģeyhlerinin bağıĢlanmasını diledi. Gavs-ı Azâm: Allah şeyhinizi affetti. Gidin şeyhinizin
çiftliğine yakın bir yerde, zikre başlayın. O, sizin yanınıza gelecek, der.
Müritler, Abdü’l-Kâdir Geylânî’nin iĢaretiyle Ģeyhin bulunduğu Rûm çiftliğini bulup
orada Lâ ilâhe illallâh, zikrini çekmeye baĢlar. ġeyh’in hemen aklı baĢına gelir ve ne hâle
düĢtüğünü anlar (Hikâyenin bazı varyantlarında, Abdü’l-Kâdir Geylânî’nin, ġeyh-i San’ân’ın
müriti olduğu ifade edilir).
ġeyh, müritlerinin yanına gelerek istiğfar edip Ģehadet getirir. Söylediği sözlerden ve
yaptığı kötü iĢlerden piĢmanlık duyar. Abdü’l-Kâdir Geylânî’nin ayakları benim omuzlarım
üzerindedir, diyerek zikre baĢlar.
Rûm kızı, ġeyh-i San’ân’ın bu durumu karĢısında, bu zamana kadar sen bana hizmet
ettin; şimdi ise ben senin dinine girip sana hizmet edeceğim, diyerek Müslüman olur ve
ardından ölür (Attar, 1990: 97, 127); (Gölpınarlı, 1961: 90, 150,151); (Gölpınarlı, 1965: 245);
(Onay, 1993: 398).
Bazı rivayetlerde, Rûm güzelin rüyasında Müslüman olduktan sonra derviĢlerin peĢine
düĢtüğü ve Mekke’ye yaklaĢırken yolda öldüğü belirtilir. Hikâyenin bir kısım rivayetlerinde
de bütün bu yapılanlara karĢılık, Rûm kızının Ģeyhe varmadığı ve bunun üzerine Ģeyhin de
tövbe ederek Rûm diyarından ayrıldığı rivayet edilir. Rûm kızı, Ģeyhin peĢinedüĢer. Çölde,
Ģeyhle buluĢtukları zaman iman ederek ölür. ġeyh-i San’ân, kızı çöle defnederek Mekke’ye
gelir. Tövbe ve tavaf ederek can verir.2
Hikâyenin kahramanı ġeyh-i San’ân, Doğu3 ve Güneydoğu4 Anadolu bölgelerindeki
halk rivayetleri çerçevesinde, beĢyüz kadar müride sahip, elli yıl Ģeyhlik yapan bilge bir kiĢi
olarak tanınır.
1

Üzerinde çalıĢma yaptığımız Mesnevi metninde (Menâkıb-ı Şeyh San’ânî, H Yayınları, Ġstanbul, 2010;
Menâkıb-ı Şeyh-i San’ân (Metin, Günümüz Türkçesine Aktarım ve Tıpkıbasım, Eğitim Akademi Yayınları,
Konya, 2011), bu Ģehir Kayseri olarak geçer.

Şeyh-i San’ân (Abdü’r-Rezzâk) menkıbesi, Abdü’l-Kâdir Geylânî’nin Türk tasavvuf kültür ve
edebiyatı üzerindeki etki gücünü göstermesi açısından da ayrı ve önemli bir anlam ifade eder.
3
Şeyh-i San’ân (Abdü’r-Rezzâk) Hikâyesi’nin, Sarı Gelin adlı Erzurum türküsüne kaynaklık ettiği
bilinir. Bu türküdeki Sinan (ġeyh San’ân, ġeyh-i San’ân) kelimesinin, önce Sinan daha sonraki
dönemlerde de ninen kelimesine dönüĢmüĢ olabileceği üzerinde durulur:
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Vardım kilsesine, bakdım haçına
Mâyil oldum bölük bölük saçına
Kız seni götürem Ġslâm içine
Seni saran neyler bu dünyâ mâlın
Ko Şeyh Sinan ölsün ay Sarı Gelin
Vardım kilsesine kandiller yanar
Kıranta-keĢiĢler pervâne döner
Tersa sevmiĢ deyin el beni kınar
Seni saran neyler bu dünyâ mâlın
Ko Şeyh Sinan ölsün ay Sarı Gelin
Fahrettin Kırzıoğlu, ġeyh-i San’ân menkıbesinin ürünü olan Sarı Gelin adlı Erzurum
türküsünün Azerbaycan Terekemeleri arasında da yaygın olduğunu belirtir. Bu türküde adı geçen ġeyh
Sinan’ın, ġeyh-i San’ân (Abdü’r-Rezzâk) olduğu söylenebilir. Gürcü kralın kızı Humar Hanım (Sarı
Gelin)’a, giydiği sarı Hint elbisesinden dolayı Sarı Gelin adının verilmiĢolabileceği sözlü gelenekte
yaĢar (Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi, C. I, Ġstanbul, 1953, s. 381; http://www.turkuler.com,
19.03.2014).
4
Makalemize konu olan ġeyh-i San’ân (Abdü’r-Rezzâk), kıymetli dostumuz, değerli akademisyen
Mehmet Emin Ertan Beyefendi ve Mahmut Güzelgöz (Urfalı Tenekeci Mahmut Efendi) tarafından
derlenen Urfalı Fehim’in bir gazelinde Ģöyle geçer:
Yanıp bir nâr-ı ruhsâra çerâğân olduğun var mı?
Senin pervâne-veĢĢem’a-Ģebistân olduğun var mı?
DemiĢsin ey sabâ yok bâğ-ı dilde sünbül-i efkâr
Hevâ-yı zülf-i yâr ile periĢân olduğun var mı?
Gürûh-ı zen-perestânın demiĢsin pîriyem zâhid
Senün beytüs’s-sanemde Şeyh-i San’ân olduğun var mı?
Züleyha-yı murâda nâil olmak hayli müĢkildir
Azîzim Yûsuf-âsâ bend-i zindân olduğun var mı?
Visâl-i îd-i edhâda nice ümmîd edersin sen
O Ģûhun besmel-i îdinde kurbân olduğun var mı?
Niceler talîb-i feyz-i muhabbet olmak isterler
Senin ol tekke-yi uĢĢ
âka mihmân olduğun var mı?
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Ġranlı Ģair Ferîdü’d-dîn-i Attâr’ın Mantıku’t-tayr’da bu hikâyeyi güzel bir Ģiir diliyle
ifade etmesinin ardından, Nefahatü’l-üns’te de Ġbn-i Sakâ adlı bir Ģahsın, halife tarafından
Rûm ülkesine elçi olarak gönderildiği, sultanın kızına âĢık olup Hristıyan dinine girdiği
belirtilir. ġeyh-i San’ân hikâyesini kaleme alan Ģairlerin, bu hikâyeden de ilham almıĢ
olabilecekleri tahmin edilir.
Ġran edebiyatında, ġeyh-i San’ân menkıbesinin mazmun olarak kullanıldığı beyitlerden
Hâfız’a ait olanı Ģöyledir:
Ger mürîd-i râh-ı aĢkî fikr-i bed-nâmi me kon
ġeyh-i San’ân hırkı rehn-i hâne-i hammâr daĢt
Eğer aşk yolunun müridi isen dedikodudan çekinme, düşünme! Şeyh-i San’ân,
meyhaneciye hırkasını bir miktar şarap karşılığında rehin verdi (Onay, 1993: 398-399).
Türk edebiyatında, ġeyh-i Sa’nân menkıbesini konu alan Ģiirin ilk defa Ahmedî adlı
bir Ģair tarafından XIII. yüzyılda yazıldığı bilinmektedir. Dâsitân-ı Şeyh Abdü’r-Rezzâk adlı
iki yüz otuz sekiz beyitten oluĢan söz konusu mesnevi5 Ģekil ve muhteva yönüyle zayıf bir
eser olarak nitelendirilir (Gürgendereli, 2007: 5).
XIV. yüzyılda, GülĢehrî Mantıku’t-tayr adlı ünlü mesnevisinin içinde bulunan ve dört
yüz yirmi dokuz beyitlik Dâsitân-ı Şeyh Abdü’r-Rezzâk adlı bölümde, ġeyh-i Sa’nân
menkıbesini ele alır (Gürgendereli, 2007: 4).
XV. yüzyılda Ali ġir Nevâî de Lisânü’t-tayr adlı mesnevisinde bu hikâyeyi nazma
çeker (Levend, 1984: 127).
Lisânü’t-tayr, Ferîdü’d-dîn-i Attâr’ın Mantıku’t-tayr’ına nazire olarak yazılmıĢ olup
ġeyh-i Sa’nân menkıbesini konu alır. ġeyh-i Sa’nân menkıbesi, bu eserin içindeki Hikâyet
adlı kısımda 514 beyitle nazmedilmiĢtir (Gürgendereli, 2007: 4-6).
XVI. yüzyılda Mostarlı Hasan Ziyâî tarafından ġeyh-i San’ân menkıbesini konu alan
Kıssa-i Şeyh Abdü’r-Rezzâk isimli bin yedi yüz yirmi beĢ beyitlik müstakil bir mesnevi
kaleme alınmıĢtır (Gürgendereli, 2007: 6).
Kıssa-i Abdü’r-Rezzâk-ı Uşşâkî adı da verilen bu mesnevi, fe’ilâtün (fâ’ilâtün) /
fe’ilâtün / fe’ilün (fa’lün) kalıbıyla yazılmıĢtır (Gürgendereli, 2007: 4).
Yazma tek nüshası Ġstanbul Sülemaniye Kütüphanesi (Laleli 1939)’nde bulunan
çalıĢmakonumuz olan bu eser (Menâkıb-ı Şeyh-i San’ân)6 de aynı vezinle kaleme alınmıĢtır.
Aynı konunun yer aldığı diğer mesneviler (Mantıku’t-tayr ve Lisânü’t-tayr) fâ’ilâtün /
fâ’ilâtün / fâ’ilün vezniyle kaleme alınmıĢtır.
XVIII. yüzyılda da Sultan III. Ahmet döneminde ġeyh-i Sa’nân menkıbesi meçhul bir
Ģair tarafından nazma çekilir. ÇalıĢmamıza konu olan bu eser de iskelet olarak yukarıda bahsi
geçen eserlerle büyük benzerlik gösterir.
ġeyh-i San’ân (Abdü’r-Rezzâk), hikâyesinin, Türk edebiyatında da Yunus Emre,
GülĢehrî ve Ali ġir Nevâyî çizgisini takip ederek Nâmık Kemâl’e gelinceye kadar pek çok
Ģair tarafından önemli bir mazmun ve mefhum bağlamında kullanıldığı söylenebilir. ġimdi
bunlardan bazılarını görelim: ġeyh-i San’ân (Abdü’r-Rezzâk), Yûnus Emre Dîvânı’nda geçen
bazı beyitlerde Ģöyle zikredilir:

5

Per-i rü’yâyı teshîr eylemekse maksadın ey dil
Fehîmâ mülk-i Belkis’de Süleymân olduğun var mı?
(http://www.turkuler.com (19.03.2014).

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Bölümü 4311 numaralı yazmanın 253 b-261 a yaprakları arasındadır.
Menâkıb-ı Şeyh-i San’ân, Ġstanbul, 2010; Menâkıb-ı Şeyh-i San’ân ((Metin, Günümüz Türkçesine ve
Tıpkıbasım), Konya, 2011.
6
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Cübbe vü hırka taht u tâc bular virürler ıĢka bâc
Dört yüz mürîd ü elli hac terk eyledi Abdü’r-Rezzâk
Anun gibi dîn ulusu haç öpdi çaldı nâkûsı
Sen dahı bırak nâmûsı nefsün itini oda yak
(Tatcı, 1990: 139)
Cübbe vü hırka taht u tâc versen gerekdir ıĢka bâc
Dört yüz müridile hac terketti Abdü’r-Rezzâk
Onun gibi dîn ulusu haç öptü çaldı nâkûsu
Sen dahi bırak nâmûsı gel beri yolun oda yak
(Onay, 1993: 399)
Abdü’r-Rezzâk ol dervîĢyoldaĢ idindi beni
Hallâc-ı Mansûr’ıla dâra asılan benem
Leylî’yle Mecnûn iĢi acebdür(ür bu) halka
Abdü’r-Rezzâk terkiddi ‘ıĢk çi ün îmânı
(Gölpınarlı, 1965: 91-199)
ġeyh-i San’ân, Eşrefoğlu Rûmî Dîvânı’nda Ģöyle zikredilir:
Gâhî oldum Şeyh-i San’ân-ı zamân
Gâhî tersâ gâh müselmân olmıĢam
(GüneĢ, 2006:302)
Sâmî’nin, ġeyh-i San’ân ilgili iki beyti Ģöyledir:
Derâ-yı kârvânî savt-ı Mansûr-ı ene’l-Hak gû
Met’â-ı nâ-revâcî küfr-i mahmîl-zîb-i San’ânî
(Onay, 2009: 444)
Ne aĢk âfet-i îmân-ı Şeyh San’ânî’dür
Ne aĢk dîn-Ģiken ü bend ü küfr efzûd
(Pala, 1989: 468)
(Beyitte beĢeri aĢk,insanı din ve imandan uzaklaĢtırarak küfre götüren bir afet olarak
değerlendirilir).
Türk edebiyatında da yukarıda ana hatlarıyla ifade edilen ġeyh-i San’ân’ın hayat
hikâyesine telmihte bulunulan daha pek çok beyit vardır. ġeyh-i San’ân, söz konusu beyitlerin
önemli bir kısmında, Ģairler tarafından önemli mazmun olarak da kullanılır. ġimdi (yukarıda
verdiğimiz örneklere ilave olarak), bunlardan bazılarını verelim:
Şeyh-i San’âna bir dem oldı yâr
Terk-i dîn etti bağladı zünnâr
Fuzûlî
(Onay, 1993: 399)
Gürûh-ı zen-perestânun demiĢsin pîriyim zâhid
Senin beytü’s-sanemde Şeyh-i San’ân olduğun var mı?
Müslümân ol sana kurbân olayum dedim ol kâfir
ġarap iç gel dedi âdet budur âyin-i ayyârda
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Süleyman Fehim
(Onay, 1993: 399)
Derâ-yı Kârvânî savt-ı Mansûr-ı ene’l-Hak gû
Met’â-ı nâ-revâcî küfr-i mahmîl-zîb-i San’ânî
Sâmî
(Onay, 1993: 399)
Kervanındaki hayvanların taşıdığı çanların sesi, ben Hakkım diyen Mansûr’un sesidir.
Geçmeyen metâı ise Şeyh-i San’ân’ın mahmilini söyleyen küfürdür. Arapça bir kelime olan
mahmil, deve üzerine konulan iki kişinin binebileceği sepet, her yıl Haremeyne gönderilen
hediyeler anlamına gelir.
Gayr elinden içmezin mey geçmezin dildârdan
ġeyh-i San’ânım bugün ahdimde tevbemdir Nasûh
Rûhî-i Bağdâdî
(Onay, 1993: 399)
San’ân gibi bir büt bana manzûr-ı nazardır
Tersâ gibi her çend ki büt-hânelerim var
Tebrizli Kavsî
Bağladım zünnârı ammâ merd elinden bağladım
Özgedir dînim benim âyîn-i San’ân özgedir
Tebrizli Kavsî
(Onay, 1993: 399)
Zühd ve takva sahibi bir Ģeyh iken domuz çobanlığına düĢenġeyh-i San’ân’ın bu hâli
aĢağıdaki beyitlerde de bir mazmun Ģöyle ifade edilir:
Acep olmıya ġeyh-i San’ân’a
AĢk ile girse Ģekl-i ruhbâna
TaĢlıcalı Yahya
Belki mânende-i ġeyh-i San’ân
Reme-i hûk7e olurdu çoban
Kavsî
(Levend, 1984: 146-147).
Azm-i dârü’l-mülk-i aĢkettim yine San’an-misâl
Sâkinân-ı Ka’be-i îmâna kıldım elvedâ’
Nâmık Kemâl
(Onay, 1993: 399)
Dört yüz yetmiĢ yedi beyitten oluĢan müellifi meçhul çalıĢma konumuz olan Şeyh-i
San’ân Menkıbesi’nin konusu Ģu Ģekilde öz
etlenebilir:
ġeyh-i San’ân, zamanının en büyük velisi olarak elli yıl Harem-i ġerîf’te Ģeyhlik
yapmıĢ,zühd ve riyazet sahibi, nefs-i emmâreye düĢkünolmayan, farz ve sünnetleri hakkıyla
yerine getiren, elli defa hac ve umre sahibi, yerine göre ölüleri dirilten, hastaları iyileĢtiren ve
ilmiyle âmil olan bir kiĢiymiĢ.
ġeyh-i San’ân, devamlı olarak geceleri ibadetle meĢgul olurmuĢ. Bir gece ibadet
sırasında güçsüz düĢerek uyumuĢ. Rüya âleminde, Rûm ülkesine giderek burada puta taptığını
7

Domuz sürüsü.
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görmüĢ.Ağlayarak uyanmıĢ.Rüyasını dostlarına anlatmıĢ.Hayra vesile olması için, kendisine
dua edilmiĢ…
ġeyh-i San’ân, rüyanın mahiyetini anlamak için dört yüz sofisiyle, Rûm ülkesinin
sınırları içerisinde bulunan Kayseri Ģehrine geldiği zaman, Rûm kızın aĢkı, can ve tenini
kaplamıĢ. ġeyh-i San’ân, güneĢgibi güzel, eĢi benzeri olmayan Rûm güzeline âĢık olmuĢ.
DerviĢler, Ģeyhin aĢkını duyunca çok üzülmüĢler. ġeyhin, çok büyük bir günah
iĢlediğini kabul ederek onu bu durumdan kurtarmak için ellerinden geleni yapmalarına
rağmen ġeyhi bir türlü ikna edememiĢler. ġeyh, sofilerine baĢınagelenin bir alın yazısından
ibaret olduğunu belirtmiĢ.Bazı müritler, bunda da bir hikmetin olduğu kanaatiyle sabretmeyi
tercih etmiĢlerdir.
ġeyhin, âĢık olduğu güzeller güzeli kızın babası da bir meyhaneci imiĢ. ġeyh,
meyhaneye kapıcı olup dünya güzeli bu kızla daha yakın görüĢmek istemiĢ. Rûm kızı ona,
isteğinin yerine gelebilmesi için, Ģu Ģartların gerçekleĢtirilmesini söylemiĢ: Sanem( puta)e
secde edecek, bade içip imanını unutacaksın.
ġeyh, bunların kendisi için çok zor ve kötü Ģeyler olduğunu, kıza söylemiĢ. ġeyh,
sevgilinin bu konuda kesin kararlı olduğunu anlayınca büyük bir üzüntü içinde kızla beraber
Ģarap içince aklı baĢından gitmiĢ. ġarabın tesiriyle, zünnar kuĢanmıĢ ve sevgilinin diğer
tekliflerini de yerine getirmiĢ.
Müritler, Ģeyhlerinin bu hâline çok üzülmüĢler. Müritlerin bir kısmı, bunda bir
hikmetin olduğu kanaatiyle sabretmeyi tercih ederek ġeyhi, yaptığı hatadan vazgeçirmeye
çalıĢırlar. ġeyh, her Ģeyin kaderle takdir edildiğini belirtmiĢ ve bunun üzerine, müritler
dağılırlar.
Rûm kızı, Ģeyhin mehir parası olmadığı için onun yerine domuzlarına çobanlık
etmesini teklif eder. ġeyh-i San’ân, buna da razı olur ve Rûm çiftliğinde domuz çobanlığı
yapmağa baĢlar. DerviĢler, Ģeyhi bu kötü iĢlerden vazgeçirmek için çok uğraĢırlar. BaĢarılı
olamayınca Kâbe’ye geri dönerler.
Mekke’de, Ģeyhiyle birlikte diyar-ı Rûm’a gelemeyen bir derviĢ, olaydan haberdar
olunca çok üzülür ve Ģeyhinin ıslahı için çok dua eder. ġeyhi, Diyâr-ı Rûm’da bırakıp gelen
yol arkadaĢlarına da, Siz de hiç vefa yok mu? Sizin de onun yaptıklarını yapmanız gerekirdi.
Dost olan kimse, dostunu asla terk etmez, diyerek serzeniĢte bulunur.
ġeyhin yanına gitmek ister. Müritler, kırk gün kırk gece itikâfa girer ve gece gündüz
Ģeyhin ıslahı için dua edilir. Sema ve zemin ehli, bu durum karĢısında matem tutar. Bu
davranıĢlarından dolayı, içlerinden bir derviĢ, rüyasında Hz. Peygamber’i görür. Hz.
Peygamber, ona Ģeyhi âzâd ettiğini ve Ģeyhin ıslah olup imana geleceği müjdesini verir.
DerviĢler, bu haberi duyunca nara atıp çok sevinirler. Rûm ülkesine gelerek ġeyh-i
San’ân’ı karĢılamak isterler. Rûm ülkesine geldiklerinde, Ģeyhin Hrıstiyan kuĢağı olan zünnârı
kestiğini, rüyadaki gibi Ġslam’a girdiğini ve yaptıklarından dolayı çok utandığını görürler.
ġeyh, derviĢlerini görünce çok üzülür ve ağlar. Müritlerinin yanında istiğfar edip
Ģehadet getirir. Söylediği sözlerden ve yaptığı kötü iĢlerden piĢmanlık duyar. Hz.
Peygamber’in rehberliğinde, tekrar doğru yolu bulduğunu belirtir. Gusledip Ģükür namazı
kılar. Dört yüz sofisiyle birlikte Hicaz’a dönmeye karar verir. ġeyhin de tövbe ederek Rûm
diyarından ayrılmasından sonra kız, bir rüya görür. Rüyasında güzel bir ses ona, şeyhin peşine
düş. Ona tabi ol, dinine gir, iman et, der.
Duhter, gördüğü bir rüya üzerine iman ederek Ģeyhin peĢinedüĢer. Bağ ve bahçelerden
ayrılıp aç, susuz ve yorgun durumda çölde Ģeyhi aramaya baĢlar. Güzelin, iman etmesi Ģeyhe
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malum olur. BuluĢtukları zaman ġeyh, sevgiliye (eski eĢine)iman ve Ġslam konularında bazı
telkinlerde bulunur.
DerviĢler, bayram ederler. Kız, hastalanmıĢ ve yüzü sararmıĢ bir vaziyette Ģeyhin
ayaklarına kapanarak Kâbe’ye gitmek istediğini söyler. Yaptıklarından dolayı özür diler ve
helallik ister. VedalaĢtıktan sonra imanla can verip cennete uçar. ġeyh-i San’ân ve derviĢleri,
kızı çöle defnederek Mekke’ye doğru yola devam ederler.
Bu Ģekilde özetleyebildiğimiz ġeyh-i San’ân (ġeyh San’ânî) mesnevisi, Tevhit (1-13) 8
Naat (14-20), Medhiyye (21-34) ve Destan (35-447) olmak üzere dört ana bölümden
oluĢmaktadır.
Destan (Hikâye-35-447)’in anlatıldığı kısım, on iki alt baĢlıktan (Şeyhin Kayseri’ye
Gelişi, Dervişlerin Şeyhe Nasihatı, Şeyhin Aşk Ateşiyle Âh u Zâr Etmesi, Dervişlerin Şeyhe
Nasihatı, Şeyhin Duhter (Rûm kızı)le Başbaşa Oluşu, Şeyhin Meyhaneye Gidişi, Şeyhin, Aşkın
Tesiriyle İmanı Kaybedişi, Şeyhin Mehir Karşılığı Olarak Domuz Çobanlığı Yapması,
Sofilerin Kâbe’ye Dönüşü, Dervişlerin, Hz. Peygamberi Rüyada Görmesi, Sevgilinin İslam’a
Girmesi, Duhterin İman Etmesinin Şeyhe Malum Oluşu) meydana gelmiĢtir.
Dört yüz yetmiĢ yedi beyitten oluĢan ve mesnevi nazım Ģekliyle kaleme alınan sözü
edilen ġeyh-i San’ân mesnevisi, nazım tekniği açısından mükemmel olmasa da ifadesinin
sade, samimi ve anlaĢılır olması bakımından Türk kültür ve edebiyatı açısından oldukça
önemli bir eser olarak kabul edilebilir.
Tarafımızdan yeni harflere aktarılarak inceleme ve dil içi çevirisi yapılan 9 mesnevide
herhangi bir mahlas veya isme rastlanılamamıĢtır.
Meçhul bir Ģair, ġeyh-i San’ân menkıbesini istediği ve içinden geldiği gibi okuyucuya
aktarma ve yorumlama yoluna gitmiĢtir. Daha önceki çalıĢmalarımızda eski ve yeni harflerle
metnini verdiğimiz ġeyh-i San’ân menkıbesinin, ana hatlarıyla diğer anlatılara uymakla
birlikte, bazen onlardan ayrıldığı görülür. Ortak noktalar çok, ayrıĢma noktaları ise oldukça
azdır. Ortak motifler, daha çok rüya motifleridir. Eserin baĢlangıç ve bitiĢ bölümlerindeki
önemli olaylar, daha çok rüya ile Ģekillenerek okuyucunun ilgisi çekilmektedir.
ġair, kahramanları, fizikî, sosyal, ruhsal vb. yönleriyle tasvir ettiği için okuyucu
kahramanları hayalinde canlandırarak onlarla bütünleĢebilecek bir duygu seline
kapılmaktadır. Özellikle, sevgilinin güzelliği ve Ģeyhin içinde bulunduğu ikilem ayrıntılarıyla
ele alınmıĢtır. Hikâyede, önemli kahraman arasında yer alan müritler de çeĢitli özellikleriyle
tanıtılmıĢtır.
Olayın, Ġslam inancı açısından mutlu sonla bitmiĢ olmasının en önemli unsuru, Hz.
Peygamber’in, bir sofinin rüyasına girerek ġeyh-i San’ân’ın hidayetini müjdelemiĢolmasıdır.
10

8

Bölüm isimlerinden sonra verdiğimiz rakamlar, ilgili kısımların geçtiği beyit aralıklarını ifade etmektedir.
Menâkıb-ı Şeyh-i San’ân (Metin, Günümüz Türkçesine Aktarım ve Tıpkıbasım), Eğitim Akademi Yayınları,
Konya, 2011.

9

Müslüman bir kimse, yüce Allah’ın ve Hz. Peygamber’in gösterdiği yoldan çıkıp başla bir
peygamber ve dinin sınırları içine asla giremez. Bilindiği gibi Müslüman olan bir kişi, Hz.
Peygamber’in gösterdiği yola girip o istikamette yürümeye başladıktan sonra Allah’ı, diğer
bütün peygamberleri tanımış ve her türlü erdemli davranışa sahip olmuştur. Hz.
Peygamber’in rehberliği olmaksızın Allah’ı gerçek anlamda tanımanın mümkün olmadığı
hususunu net bir şekilde ifade etmek gerekir. Bu bakımdan hiçbir Müslüman’ın putperestlik,
Mecusîlik ve Nasranîlik gibi İslam dışı dinleri kabul etmesi düşünülemez ve böyle bir hâl asla
10

814

AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Hikâyenin yaĢandığı coğrafya, Diyâr-ı Rûm ve Arap yarımadasıdır. Mekke ve Kayseri
Ģehirleri, olayın baĢkahramanlarının bulunduğu iki önemli yerleĢimmerkezidir.
Ġslam kültüründe, önemli bir yere sahip olan mehir verme geleneğinin, mesneviye göre
Diyâr-ı Rûm’da olması ilginç taraflardan birisidir.
Hikâye’nin, baĢlangıç ve bitiĢbölümlerine rüya motifi damgasını vurmuĢtur. Hikâye,
Ģeyhin rüyada puta taptığını görmesiyle baĢlar ve Hz. Peygamberin manevi iĢaretiyle tekrar
onurlu makamına yükselmesi ve kızın Müslüman olarak ölmesiyle sona erer.
Menkıbede, okuyucu veya dinleyiciye iletilmek istenen temel düĢünceler Ģu Ģekilde
özetlenebilir:
Tasavvufî gelenekte, bilge kiĢinin makamı ne olursa olsun daima bir tehlike ile karĢı
karĢıya olduğu söylenebilir. Aynı tehlikeye, çeĢitli Ġslam bilginleri de iĢaret etmiĢlerdir.
Dolasıyla hem Ġslam sofilerinin hem de bilginlerin nefsin kötü isteklerini yerine getirmeme
noktasında uyanık olmaları gerekir.
Masiva, mürit için en büyük bir tehlike olduğu için Allah’tan uzaklaĢtırır. Mecazi
sevgi, ilahî sevgiye kapı araladığı takdirde önemli bir basamak olarak algılanır. ġeyh veya
mürit, mecazi sevgiliden yüz bulamayınca ilahî sevgiliye yönelerek muradına kavuĢur.
Yaratılanların varlığı, Yaratıcının varlığından baĢka bir Ģey değildir. Ruhlar, çokluktan
birliğe dönerek ilahî varlığa katılacaklardır. Varlıkların geçici görünüĢleri içinde, dalgalar
altındaki deniz gibi akan O’dur (Karahan, 1992: 322).
Müridin, dünya hayatında, bunun çeĢitli örnekleriyle (masiva) karĢı karĢıya gelme
ihtimali vardır. Hırs ile haram helal ayırmadan yapılan iĢler, fiilin sahibini çeĢitli sıkıntılara
sürükleyerek telafisi zor olan sonuçlara zemin hazırlar. Bu noktada seyr ü sülûk ehlinin ve her
insanın, çok dikkatli olması gerekir. Gerçek sevgiliye, vahdete ulaĢma yolunda her türlü
sıkıntıya katlanmak icap eder.
Menkıbede yer alan Rûm güzeli ve Ģarap gibi Ģeyhin dikkati çeken unsurların,
sembolik anlamlar ifade ettikleri de söylenebilir.
Menkıbeden çıkarılabilecek baĢka bir sonuç da Ģu tasavvufî fikir ve gerçek olabilir:
Hayatın özüne aşk konulmadığı takdirde, her türlü gayret ve çalışma, fazla bir değer ve
anlam ifade etmez. Aşk, bir maya ve iksirdir.
Bir güzele duyulan aĢkile gerçek ve ebedî olan aĢkaulaĢılabilir. BaĢka bir ifade ile
mecazi aĢk,hakikate (ilahî aĢka)köprü olur. Hakiki aĢk,tükenmez, değiĢmez ve ebedî olan,
Allah’a duyulan aĢktır. Ġnsanda, ilahî vasıflar vardır. Bir güzele hayran olmak, aynı zamanda
Yaratıcının güzelliğini düĢünüp O’na hayran olmak demektir. Bunun için YeniĢehirli Avnî
Ģöyle der:
Çünkü sen âyine-i kevne tecellâ eyledin
Öz cemâlin çeĢm-i âĢıkdan temâĢâeyledin
Sûrete nazar eyler isen sen ile ben var
Ammâ ki hakîkatte ne sen var ve ne ben var
(Karahan, 1992: 53-54).
mümkün değildir ve olamaz. Eski dönemlerden beri çeşitli dinlere mensup insanların İslam’a
girdikleri ve hiçbir Müslüman’ın, İslam dışı başka bir dini kabul ettiğine şahit olunmamıştır.
İslam’dan çıkan ve başka bir dine girmesi de asla söz konusu olamayan bir kişinin, her
insanda bulunduğu düşünülen bazı beşerî özelliklerini kaybederek yaşadığı topluma her
yönüyle zararlı ve kendisine çok dikkat edilmesi gereken bir özellik taşıdığı söylenebilir.
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Bu mesnevide, bakıĢta Ġslam geleneğine uygun olmayan bir sevgi dile getirilse de
gerçekte bu, Divan Ģiirinde var olan klasik bir ĢiirsöyleyiĢ biçimidir.
Sonuç:
ġeyh-i San’ân hikâyesinin, pek çok divan Ģairi tarafından çeĢitli Ģiirlere konu edildiği
görülür ve divan Ģiirinde, tür söyleyiĢlere sıkça rastlanır.
ġairin, ġeyh-i San’ân’ın diliyle söyledikleri veya baĢkahraman ġeyh-i San’ân’ın
yaĢadığı acılar, bir üslup meselesi ve klasik Türk edebiyatının geleneksel söyleyiĢ tekniği
olarak kabul edilebilir.
ġeyh-i San’ân hikâyesi, Ġslam inancı ve kaynakları çerçevesinde değerlendirildiği
zaman bir mürĢidin bu tür bir tehlikeli bir davranıĢve inanç içine düĢmesi yadırganır ve kabul
edilemez bir durum olarak görülür.
ġeyh-i San’ân mesnevisinde ana tema olarak iĢlenen din değiĢtirme mazmununun,
itikat anlamında bir din değiĢtirme Ģeklinde anlaĢılmaması gerekir.
Söz konusu motifle bir Müslüman’ın karĢıkarĢıya geldiği tehlikelere ve bir derviĢin
asla yapmaması gereken iĢlere bulaĢarak dinden çıkma tehlikesi ile karĢı karĢıya gelmesi
konularına vurgu yapıldığı söylenebilir.
Hikâyede geçen olaylar zincirinin her birinin tasavvufi açıdan değiĢmeceli (sembolik)
bir anlamlar taĢıdığı ve akla gelen ilk anlamı ile kabul edilemez olay, ilahî sevgiliye yani
Allah’a ulaĢmayolunda karĢılaĢıl
an bazı engel Ģeklinde yorumlanabilir.
BaĢta, Mevlânâ Yûnus Emre olmak üzere Türk tasavvuf Ģiirinde benzer anlatımlara sık
sık rastlamak mümkündür. Bunları, ilk akla gelen gerçek anlamlarından ziyade mecaz
anlamlarıyla değerlendirip anlamaya çalıĢmakgerekir.
Yûnus’un, Bir sâkiden içdüm şarâb arşdan yüce meyhânesi / Ol sâkînün mestleriyüz
cânlar anun peymânesi beytini ele alacak olursak burada gerçek anlamda sâki, Ģarap ve
meyhaneden bahsetme imkânımız yoktur. Beyitte geçen sâki, bilge kiĢiyi, meyhane tekkeyi ve
Ģarap da ilahî aĢkı et msil eder.
Sözü edilen ilahî aĢk yolunda, pek çok sınav ve engel vardır. Bu yolda her türlü
sıkıntıya katlanıp sonuna kadar sabretmek gerekir.
EĢrefoğlu Rûmî’nin ifadesiyle:
Belâ yağmur gibi gökden yağarsa
Başını ana dutmakdur adı aşk
ġeyh-i San’ân ve hikâyesini gerçek anlamda yorumlayıp anlayabilmek için sadece
düĢüncenin yetmediği, kalp ve ruhun engin sularına açılarak dalgalı bir denizde gemi
yüzdürmek gerektiği söylenebilir.
Hikâyede, insanın daima fani güzelliklere meyilli olduğu ve içindeki bu yöneliĢin,
daima kesret âleminden vahdet âlemine doğru yönlendirilmesi gerektiği anlatılmak istenir.
Ġnsanoğlu, beĢerî sevgilideki geçici güzellik ve lezzeti tattıktan sonra aradığı gerçek
mutluluğun bu fani güzellik ve lezzetlerde olmadığı gerçeğini idrak ederek baki güzelliğe
(vahdete) yönelir.
Ġnsanoğlu, yaĢadığı bazı olumsuz deneyimlerden sonra ilahî güzelliğe yönelir.
Tasavvuftaki seyr ü süluk (manevi olgunlaĢma ve yükselme) süreci, insandaki fani varlık ve
güzelliklere olan eğilimin yüzünü sonsuzluğa çevirmek açısından önemlidir. Bütün bunlara
rağmen insanoğlu, nefsin etkisinde kalarak fani dünya ve içindeki güzellikleri sevmeye istekli
olan bir varlıktır. Yûnus Emre, insanın bu özelliğini Ģöyle dile getirir:
816

AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Bu dünya bir gelindür yeĢilkızıl donanmıĢ
KiĢiyeni geline bakubanı toyamaz
(Tatcı, 1990: 116)
Türk edebiyatında, baĢlangıçta destan ve masallarla baĢlayan anlatı geleneğinin,
Ġslamiyet’ten sonra mesnevi nazım Ģekli ile yoluna devam ettiği ve günümüzde de bu
ihtiyacın, daha çok hikâye ve romanla karĢılandığı söylenebilir.
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ŞİRİN FİLMİNDE ANLATININ SINIRLARI ve YÜZLERE
YANSIYAN GERÇEKLİK
Farhad EIVAZI*
Öz
Bu çalışmada, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren tartışılıp duran bir mesele odağında yolculuğa çıkılacak;
özünde bir yansıma olarak değerlendirilen bir kavram, başka bir yansıma üzerinden anlaşılmaya çalışılacaktır.
Nakkaşlık yapan Ferhat'ın hikayesi kalplere nakşolup günümüze ulaştı. Usta yönetmen Abbas Kiyarüstemi, bu
nakşı yansımayla yeniden yorumlar. Varolduğu günden beri gerçeklik üzerinde tartışan insan, belki de bu
konuya dair ilk tartışmasını, Platon aracılığıyla tarihe kazır. Platon'un mağara örneğinin gerçek nedir‟e ilişkin
ilk sorgulama olduğunu göz önüne alırsak kameranın yansıttığının gerçek‟e daha uzak durduğu sonucuna
varabiliriz.
Peki nedir gerçek? Hangisidir gerçek? Dünyaca ünlü İranlı yönetmen bu konuyu bir deneysel filmle ele alır;
kendisi başlı başına yansıma olan sinemada yeni bir yansıma arayışına girişir. Gerçek‟i bir yansımayla anlatmaya
kalkan Kiyarüstemi‟nin deneysel filmi, Frankfurt okulu düşünürlerinin ve özellikle de Walter Benjamin‟in
gerçek ve sanat ilişkilerine dair görüşleri odağında ele alınıp diğer eleştirmenler ve sanat kuramcılarının
düşünceleriyle de desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yansıtma, Gerçeklik, Hikaye etmek, hikaye anlatıcısı, Şirin, Abbas Kiyarüstemi
THE BOUNDARIES OF NARRATIVE IN THE FILM SHIRIN AND THE REALITY REFLECTED IN
THE FACES
Abstract
In this study, there will be a journey focused on a matter that is debated from the beginning of human history; a
concept considering as a reflection in its essence will be sought by the way of another reflection. The story of
Ferhat who was a nakkaş has been touched hearts and reached the present day. The master director Abbas
Kiyarüstemi reinterprets this story with the reflection. The human who has discussed since the time of his/her
existence wrote down the first discussion about reality in history by Plato. If we consider that Plato's first
example of the cave is the first inquiry, then we can come to the conclusion what the camera reflects is farther
away from reality. If then what is reality? Which one is reality? Worldwide known Iranian director handle this
subject with an experimental film, he embarked on a search for a new reflection in cinema which is itself a
reflection. Kiyarüstemi's experimental film which tries to tell the reality with a reflection will be approached by
the views of Frankfurt School thinkers and particularly Walter Benjamin‟s views on reality and artistic relations
and will be supported the views of other critics and art theorists.
Keywords: reflecting, truth, narrate, story teller, Shirin, Abbas Kiarostami

Giriş
İnsanoğlunun ilk ortaya koyduğu edebi metinler sayılan mitlerden başlamak üzere, bir gerçek
arayışında olduğu su götürmez.Yerle gök arasındaki insan daima sorular sormuş ve
etrafındaki varlıkları, kâinatın gerçek‟ini anlama çabasına girmiştir. İlk başta anlayıp
kavrayamadığı her şey için bir analoji kurmaya başlayan insan, anladığı gerçekliklerden yola
çıkarak anlamadıklarını anlamlandırmaya girişti. Anlama, bilme ve tanımlama yolculuğunda
ulaştığını sandığı gerçekliklerin bir yanılsama olduğunu fark etti insanoğlu bir süre sonra. Ya
da gerçek olarak kabul ettiğinin aleyhine ikna edici delillerle karşılaşıp onun gerçekliğinden
şüphe etti.
*
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Gerçek nedir? Sorusunun peşine düşen insan bu soruyla cebelleşmekteyken sanat çıktı ortaya
ve bu soru daha zorlu bir aşamaya girdi. Sanat gerçek kavramına farklı açılardan bakma
olanağı yarattı ve böylece gerçek‟in ne olduğu daha da katmanlı bir hal aldı. Kimin nereden
baktığı ve neyi, nasıl gördüğü başka şüphe kapılarının da aralanmasına yol açtı. İş bununla da
kalmadı, sanat ürününün teknik olanaklar aracılığıyla çoğaltılması boyutu yani fotoğraf ve
sinema devreye girince gerçek nedir? Sorusunun cevabından daha da uzağa düşüldü.
Gelgelelim “sular bulanmayınca durulmaz” atasözü uyarınca gerçekliğe dair bu karmaşa
belki de insanın gözünün önündeki perdenin kalkmasına da hizmet etmiş oldu.Yanlışları
düzeltmenin yolu geri dönüp, eskiyen konuya otopsi yapmaktır. Burada da filozoflar,
sosyologlar ve eleştirmenler girerler devreye. Köklere vurmak için onları bulup deşmek
gerekir. İnsanoğlu hayatın gerçekleri konusunda şüphe içinde damdan dama atlarken Platon,
bu dünyanın, gerçek hayatın sadece bir yansıması olduğunu söyleyerek bir başka cevapla
çıkar ortaya. İşte bu da insanın ayağının altındaki zemini çekip alır yeniden ve boşlukta kalan
insanna, dönüp tekrar ilkel hayatın doğduğu mağaralara ve bu mağara duvarlarına çizilen
resimlere bakması gerektiğini hatırlatır. Artık gerçekleri bulmak için hayal dalgalarıyla
yüzmek gerekecektir.
Gerçek arayışına düşen kişinin atalarının yolunu da bilip izlemesi yani tarihe başvurması
gerekir. Gelgelim bu arayış, sadece geçmişten bugüne gelen ve adına tarih denilen hikayeleri
kapsamamalıdır. Hayal perdesi sinema da bu yolculuğa çıkmak zorundadır. Çünkü insan
hayalin iskeletinin gerçek olduğuna inanır. Hayal bedendir, gerçek ise o bedenin ruhu.
1. Gerçek Kavramı
Hakikat tektir, gerçekler çoktur. İnsanoğlunun düşünce tarihinde en çok tartışılan konulardan
biri gerçeklik kavramıdır. Düşünürlerin kimisi yeni yorumlarla, kimisi kendinden önce
söylenenleri ele alarak bu kavramı açıklama çabasına girmiş; ancak bugüne kadar farklı
alanlarda insanların karşısına çıkıp duran bu muamma henüz çözülememiştir. ''Aristoteles
Metafizik adlı yapıtında konuyu şöyle tartışmaya açar: Hakikatin araştırılması bir anlamda
zor, bir başka anlamda kolaydır. Bunun bir delili hiç kimsenin onu tam olarak elde
edememesi, ancak öte yandan insan türü olarak ondan uzak duramamamızdır. Herkesin,
şeylerin doğası hakkında söyleyecek az ya da çok bir şeyi vardır.'' (Kutay Uğur, 2009:25)
Aristotales‟in söylediği gibi bu sonu her yere çıkabilecek olan yol, uzayıp gitmektedir. Bu
yüzden neyin yanlış neyin doğru olduğu konusunda kesin bir yargıya varılamamaktadır.
“Bakhtin'in ‟diyalojik(söyleşimsel) hakikat‟tanımı da benzer şekildedir. Gerçekle ilgili iki
çeşit söylemden bahseder: monolojik ve diyalojik. Kelimenin kendisinden de anlaşılacağı
gibi, monolojik gerçek, tek bir sesle sunulur. Kendi kendine yetmektedir ve hiçbir itiraza ya
da muhalif sese, örneğin Papa'dan ya da Başkan'dan gelecek bir açıklamaya, geçit vermez.
Sanki son sözmüş gibi sunulur; her ne kadar böyle bir şey imkansız olsa da. Öte yandan
diyalojik hakikat birbirinden ayrı pek çok sesin ortasında ortaya çıkan 'hakikat' tir. Tek bir
monolojik seste birleşmeyen bir bilinç çoğulluğu ortaya koyan, yönlendirilmemiş seslerin
kesişimidir. Sistematize edilemez ve sonuçlandırılmaz. Diyalojik hakikatin 'hakikati', neyin
doğru ve neyin yanlış olduğuna dair bir açıklama değildir. Olayın kendisinin özel ve benzersiz
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oluşudur. Bir sistem bütünlüğü değil, dinamik bir olayın bütünlüğü, mücadele ve zıtlık içeren
bir diyalogdur.” (Hitchcock, 2013:96)
Günümüze kadar belirsizliğini koruyarak sürdürülegelen gerçeklik tartışması, son bulacak
gibi de görünmüyor, zira bir son söz söylenemiyor ve son bir nokta konulamıyor bu
tartışmalara. Belki de bu konuda söylenmiş en güzel sözlerden biri Gustave Flaubert‟e ait,
şöyle diyor: “Gerçek yoktur, algı vardır.” Bu söz aslında sanatın da nasıl doğduğunu açıklar
niteliktedir. İnsani farklar algının da değişmesine yol açtığına göre, nesnel bir gerçeklikten
söz etmek de güç olsa gerek. Akira Kurosawa‟nın abide niteliğindeki “Rashamon” filmi de
gerçeğin kişilerin algısında nasıl bir hale geldiğini, nasıl bir aynada çarpuk çurpuk olduğunu
ve aslında ele geçirilemez olduğunu göstermez mi?
Günümüzde
Eco ve Baudrillard gibi filozofların yeni gerçeklik modelleri üzerine
tartışmalarıyla başını çektiği uygun bir araştırma konusu olarak gerçeğin doğasının, aslında
tüm felsefe tarihinin en önemli sorunlarından biri olduğunu görmek ilk başta şaşırtıcı
gelebilir. Fakat aslında insanın doğayla ilişkisinin temelinde hep bu gerçeklik problemi yer
almıştır. Gerçeğin peşindeki insan, Einstein‟ın Görecelilik Kuramı‟nın da sanata katkısıyla
artık gerçeğin tek olmadığını birden çok gerçek olabileceğini fark etti. Öte yandan günümüz
dünyası gerçeğin ne olduğunu çözmenin yolunu bulamayan insana gerçeği basitleştirmenin
yolunu sundu. Bu da ortaya birçok gerçeğin çıkmasının yolunu açmış oldu.
Öte yandan günümüz dünyası gerçeğin sunumuna ve gerçeğin aslında ne olduğuna ilişkin de
kafa karışıklığı yaratmakta, gerçeği eğlence sektörünün bir parçasına dönüştürerek kendi
çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. “Niçin haber programına müzik konur? Bunun nedeni
tiyatro oyununa ve sinema filmine müzik konmasıyla aynıdır: Eğlenceye uygun bir Leitmotif
sunmak. Eğer müzik olmasaydı izleyiciler hakikaten dehşet verici, belki yaşamlarının bile
değişmesini gerektiren bir haber dinlemeyi beklerlerdi. Ama programın çerçevesi müzikle
çizildiği sürece, izleyici, ciddi biçimde dehşete düşülecek bir şey olmadığına inanarak aslında
aktarılan haberlerin bir oyundaki sahnelerden farksız olduğuna kanaat eder.” ( Postman,
2014:117) “Bir haberin hemen arkasından bir reklam kuşağı gelecek, bir anda haberlerin etkisi
silinecek, hatta büyük ölçüde bayatlayacaktır.” (Postman, 2014: s.118-119)
Belgesel filmde gerçeğin sunumu da içeriğin, izleyicinin algısını ve ilgisini belirleyen temel
etkenlerdendir. Ancak tüketime dayalı ve artık bir endüstri halini almış olan sinema ve
televizyon sektöründe gerçeğin sunumu başlı başlı başına bir illüzyona dönüşmüştür. “İran
Rehine Krizi adı verilen drama sırasında yaşanan gerginliği ele alalım: Yıllardan beri
televizyonda bundan daha aralıksız biçimde takip edilen başka bir olay olduğunu
sanmıyorum, bu durumda Amerikalıların bu talihsiz olay hakkında bilinebilecek şeylerin
çoğundan haberdar olduklarını varsayabiliriz ve bu varsayımla şu soruyu yönelteyim: Yüz
Amerikalı içinde bir tanesinin dahi İranlıların hangi dili konuştuğunu, Ayetullah sözcüğünün
ne demek olduğunu ya da İranlıların dinsel inançlarının ilkelerinin ayrıntılarını, politik
tarihlerinin ana çizgilerini, Şah‟ın kim olduğunu ya da hangi kökenden geldiğini bilmediğini
söylemek abartı olur mu?” (Postman, 2014:121)Nasıl algılanılması isteniyorsa öyle sunulan bir
gerçekten söz ediyoruz artık.Yanıltılmaya ve yönlendirilmeye maruz kalan bir izleyici kitlesi
var artık karşımızda. “Haber spikerleri, okudukları haberin anlamını kavramaktan uzak
görünmekte; depremleri, toplu katliamları aktarırken sevinçli bir coşkuyla dolu yüz ifadelerini
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hiç değiştirmemektedirler. Spikerlerin herhangi bir şekilde kaygılı ya da dehşete kapılmış
görünmeleri izleyicileri de endişelendirir. İzleyiciler „Ve şimdi de…„ kültüründe haber
spikerlerinin ortaklarıdır ve spikerlerden, çok az ciddileşen, ama sahici bir kavrayış gücüne de
sahip olan bir karakter rolünü iyi oynamalarını beklerler. Tiyatroya giden birinin sahnedeki
karakter mahallede katil dolaştığını söyledi diye hemen evini aramak için telefona sarılması
gibi, haberleri izleyen birinin de verdiği tepkilerde hiçbir gerçeklik hissi olmayacaktır.” (
Postman, 2014:118)Bu noktada bir yönetmenin gerçeği sunma ahlakı da sinema ahlakı kadar
öne çıkıyor.
Gerçek, aslında bir arayıştır. ''Platon söylüyor: insanın salt güzellikle karşı karşıya geldiği an
yok mu, sevgili Sokrates, işte yalnız o an için insan hayatı yaşanmaya değer! Yoksa, biz
Zeus'un yardımıyla, bilmeden, yalnız salt gerçek karşısında heyecanlanan özgür insanların
bilimiyle mi karşı karşya geldik; sofisti ararken, ondan önce filozofu mu bulduk?''( Soykan,
2006:79)Buradaki önemli detaylara baktığımızda gerçeğin peşinde olan filozofların evrenin
yaradılış hikayesindeki kayıp parçayı aradıklarını düşünebiliriz. Bu örnekte görüldüğü üzere,
gerçek o kadar önemseniyor ki insanın yaşama nedeni salt bu gerçeği bulmaktan ibaretmiş
gibi algılanıyor. olarak gizemli durum için yanigereçekle
karşılaşmak için tasarlandığı
sanılır.“Aristoteles: Şimdi bilgisizlikten kurtulmak için felsefe yapmaya giriştiklerine göre,
onlar, kuşkusuz herhangi bir faydacı amaçla değil, sırf bilmek için bilimin peşine
düşmüşlerdi'' ( Soykan, 2006:79)Altı çizilen, gerçeğin bir arayış olduğu ve onun peşine düşüp
bilim kapılarını çalmak gerektiğidir. Ancak farklı yöntemlerle aransa da, farklı tanımlamalarla
tarif edilmeye girişilse de ucu bucağı bilinmeyen bir kavramdır gerçek. Gerçek tek ve mutlak
değildir; pek çok parçadan oluşmuştur. Heidegger bunu şöyle anlatır: ''Meydana getirme, bir
şeyi gizli-kalmışlıktan, gizli-kalmamaklığa çıkarır. Meydana getirme, sadece gizli kalanın,
gizli-kalmamaklığa gelmesinde vuku bulur. Bu getirme bizim açığa-çıkarmak dediğimiz şeye
dayanır ve onun içinde hareket eder. Yunanların ' açığa-çıkarma' için kullandığı kelime
aletheia'dır'' ( Bolt, 2012: 45 )
Belki de çağımızın deneyimlerinin en önemli nedeni bu arayıştır. Her deneyimde
normalleşmiş ve kalıplaşmış, genel kabullerin arkasında yeni bir keşif heyecanı olduğunu
söyleyebiliriz. Bu konuda pek çok örneklerle karşılaşabiliyoruz. “19. yüzyılda deneye
dayanan bilimlerin gelişmesi özellikle de Auguste Comte' un Pozitivizm felsefesi realist
akımın doğmasına sebep oldu. Olaylar arasındaki bağlantıların gözlem ve deneyler sonucu
ortaya çıkacak değişmez kanunlarla açıklanabileceğini ileri süren pozitivizm felsefesi,
1850'den sonra sosyal bilimler ve edebiyat alanında kendini gösterdi.” (Kara, 2010:86)ve hala
bu deneyimlerin tümünün bir sonuca ulaştığını söyleyemiyoruz, farklı bilim dallarında ilk
adımlar yeniden atılmaktadır.
Felsefe, sosyoloyoji psikoloji ve diğer bilim dallarında denemeler sürdürülmekte; insana ve
toplum bilimlerine ilişkin yeni keşifler artmaktadır. Ancak pozitif bilimlerdeki değişkenlerin,
daha öngörülebilir olmasına karşın, sosyal bilimler doğrudan insan odaklı değişkenlerle
hareket etmek zorundadırlar. Bu da sosyal bilimlerdeki bilimsel çabaların sonucunu
değiştirmekte, öngörülemez sonuçlarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bu da gösteriyor ki
sosyal bilimlere ilişkin sonuçlara ulaşmada sadece akıl ve bilim odağında ilerlemek doğru
değildir. “Realizm, klasisizm gibi akıl ve sağduyu ile yetinmeyip bir anlamda aklı bilimin
emrine verir, gerçeği bilimle sınırlamak ister. Bu sebeple realistler eserlerinde, romantikler
821

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

gibi olağanüstülüklere, mucizelere, tesadüflere, hayali olanlara ve soyut olaylara yer
vermezler. Ancak bu anlayış çok derin bir şekilde verilmemiştir. Realistler eserlerinde,
yazmanın doğası veya yaratıcığılın gereği, belirli ölçüde bireysel unsurları kullanmaya da
devam etmişlerdir.” ( Kara, 2010: 87)
2. Gerçek, Sanat ve Sinema
Sanat ve sinema, sanatçının düşüncelerinin ve duygularının süzgecinden geçmiş bir evren
sunar bize. Bu durumda sanatın bir gerçek barındırması nasıl bir sözkonusu olabilir? Diğer
taraftan sanat, vuku bulmuş bir gerçeklik de sunar; bir anlamda evren de vuku bulmuş
olanların bir birleşimi olduğuna göre tavuk ve yumurta ikilemi gibi bir çıkmazla karşı karşıya
kalırız bu durumda. Hiçbir gerçek, önceden, hayal edilmeden var olamaz diyenler olduğu gibi
hiçbir hayal, gerçekleşmeden önce hayat bulamaz diyenler de vardır. Her iki tarafın da
tezlerini ispatlamak için yeterince kanıtları vardır, öyle ki biri, diğerinin iddiasını reddedemez
durumdadır. Bu karmaşa içinde sanat önemli rol oynar.
Hayal edilen şey aslında sanattır. Bu açıdan bakarsak sanat var oluşun sütunlarından birisi
sayılabilir. İnsan pek çok şeyi hayal eder ve sonra da hayal ettiklerini keşfeder. Sanat, hayalin
ifadesidir; ifade ise, tanımlamanın ve keşfin önemli adımıdır. İnsanoğlu sanatla gerçeğin
yollarının kesiştiğini inkar edemeyecek kadar bilgi birikimine sahip artık. Öyleyse sanatın,
gerçeğin bir boyutu olduğunu, gerçeğin farklı yorumlanma söyleyebiliriz. ''Sanat, Schelling
sisteminin tepe noktasında bulunur. Ona göre filozofun son gayesi sanat felsefesidir. Sanat
yapıtı, ancak bir deha ürünüdür. Deha, Tanrı'dan tanrısallığı ödünç alan kişidir. Bu bakımdan
sanat, ide'nin görünüşe çıkmasıdır.'' (Soykan, 2006: 18)
İnsanoğlu dünyayı keşfetmeye etrafında gördüklerini sorgulamakla başladı. Bu sorgulamalar
onu yeni keşiflere, yeni kıtalara götürdü, büyük başarılara imza atmasını sağladı. Gelgelelim,
bunca zorluğun üstesinden gelen, içinde yaşadığı evreni anlayıp kavramada bunca yol alan
insan bazı “basit” şeyleri çözmekte yetersiz kaldı.
Mağaralara yansıyan gölgelerin hakikat mi yoksa yansıma mı olduğunu çözmedi insan
mesela. Belki de insan dünyayı çözmeye çalışırken kendisini, kendi içinde ortaya çıkan
soruları, tereddütleri fark etti ve asıl bunları çözmekte başarılı olamadı. Adalet, hak, hakikat
gibi temel kavramlar başlangıçtan beri cevabı bulunamayan kavramlardı ve hâlâ da bu
konulara ilişkin bir çözüme ulaşıldığını söyleyemeyiz.
İşaret parmağı karşıya doğru uzanan, baş parmağı ise içe /kendine doğru olan insan, hep işaret
parmağını takip etti ve baş parmağının hangi yöne doğru olduğunu ve kendisini işaret ettiğini
hiç göremedi. İnsan mağara devrinde de hakikatin peşindeydi, günümüzde de hakikatin
peşinde. ''Aristoteles Metafizik adlı yapıtında konuyu şöyle tartışmaya açar: Hakikatin
araştırılması bir anlamda zor, bir başka anlamda kolaydır. Bunun bir delili hiç kimsenin onu
tam olarak elde edememesi, ancak öte yandan insan türü olarak ondan uzak duramamamızdır.
Herkesin, şeylerin doğası hakkında söyleyecek az ya da çok bir şeyi vardır.'' (Kutay, 2009:25)
Aristotales‟in söylediği gibi bu sonu her yere çıkabilecek olan yol uzayıp gitmektedir.Bu
yüzden neyin yanlış neyin doğru olduğu konusunda kesin bir yargıya
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varılamamaktadır.“Bakhtin'in ‟diyalojik(söyleşimsel) hakikat‟tanımı da benzer şekildedir.
Gerçekle ilgili iki çeşit söylemden bahseder: monolojik ve diyalojik. Kelimenin kendisinden
de anlaşılacağı gibi, monolojik gerçek, tek bir sesle sunulur.
Öte yandan diyalojik hakikat birbirinden ayrı pek çok sesin ortasında ortaya çıkan
''hakikat''tir.Tek bir monolojik seste birleşmeyen bir ''bilinç çoğulluğu'' ortaya koyan
yönlendirilmemiş seslerin kesişimidir. Sistematize edilemez ve sonuçlandırılmaz. Diyalojik
hakikatin “hakikati”, neyin doğru ve neyin yanlış olduğuna dair bir açıklama değildir. Olayın
kendisinin özel ve benzersiz oluşudur. Bir sistem bütünlüğü değil, dinamik bir olayın
bütünlüğü, mücadele ve zıtlık içeren bir diyalogdur.” ( Hitchcock, 2013:96)
Öte yandan günümüz dünyası gerçeğin sunumuna ve gerçeğin aslında ne olduğuna ilişkin de
kafa karışıklığı yaratmakta, gerçeği eğlence sektörünün bir parçasına dönüştürerek kendi
çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. “Niçin haber programına müzik konur?Bunun nedeni
tiyatro oyununa ve sinema filmine müzik konmasıyla aynıdır: Eğlenceye uygun bir Leitmotif
sunmak. Eğer müzik olmasaydı izleyiciler hakikaten dehşet verici, belki yaşamlarının bile
değişmesini gerektiren bir haber dinlemeyi beklerlerdi. Ama programın çerçevesi müzikle
çizldiği sürece, izleyici, ciddi biçimde dehşete düşülecek bir şey olmadığına inanarak aslında
aktarılan haberlerin bir oyundaki sahnelerden farksız kanaat eder.” ( Postman, 2014:117)
Belki de bu konuda söylenmiş en güzel sözlerden biri Gustave Flaubert‟e ait, şöyle diyor:
“Gerçek yoktur, algı vardır.” Bu söz aslında sanatın da nasıl doğduğunu açıklar
niteliktedir.İnsani farklar algının da değişmesine yol açtığına göre nesnel bir gerçeklikten söz
etmek de güç olsa gerek.
Sanat önce hayatı kaydetmekle başladı. Ancak bu kaydetme bireysel, algısal farkları da
beraberinde getirdi. Belki de şunu demeliyiz: Sanat aslında bu algısal farkların bir ürünüdür.
Dolayısıyla herkes gördüğü gerçekliği kendince ifade etmeye başladı ama bu, “Gerçek
nedir?” sorusunun cevabını aramaktan uzaklaştırmadı insanları. Gerçeklik her geçen gün
daha karmaşık bir hal aldı. Konfuçyüs‟ün Hiçbir şey karanlık bir odada, siyah bir kedi aramak
kadar zor değildir; hele odada siyah bir kedi yoksa!” sözünde olduğu gibi belki de gerçek
kavramının durumu da.Akımlar yaratıldı, manifestolar yazıldı ama bütün bu anlama çabası,
sanatsal üretimlere yeni kapılar açmanın ötesinde bir sonuç yaratmadı ve gerçeğin ne
olduğuna dair sorular gökyüzünde dünden bugüne asılı kaldı, tartışmalar süregeldi.
İnsanoğlu binlerce sene sonra bu kadar gelişim göstermesine rağmen her şeyi karşılaştırma
yoluyla idrak edip değerlendiriyor. İşte bu nedenle insan karşılaştıracağı ögeleri doğru ve
isabetli seçmeli. ''Huxley'in bir yerde söylediği gibi hiçbirimizin bütün hakikati bilecek kadar
zekaya ya da bildiğimize inansak bile bunu anlatacak zamana veya anlattıklarımızı
doğrulayacak kadar saf dinleyicilere sahip olmamız anlamında. Büyük özetleyici konumunda
olan kişileriz. Genelde elinizdeki metinde, işlediği konuyu daha önceki argümanlardan daha
net biçimde kavradığını varsayan bir argümanla karşılaşacaksınız.'' ( Postman, 2014:15)Yani
bir şeyi değerlendirmek için, kavramları ve düşünceleri birbiriyle benzerleriyle karşılaştırmak
zorundayız.
Ana bilim dalları büyüdükçe sanat yapıtı başka disiplinlerle daha çok etkileşime girer ve
zamanın geçmesi gibi değişkenler nedeniyle eski tanımları yeniden gözden geçirmek gerekir.
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''Heidegger'in düşüncesi, başından sonuna, varlığın anlamı hakkındaki bu tek bir temel soru
etrafında döner. Heidegger sanatı araştırdığında, bu insan deneyimini özel ve diğer
deneyimlerden yalıtılmış bir alan olarak sanatın özelliklerini belirlemek amacıyla değil, sanatı
varlığın anlamını deşifre edebilecek muhtemel bir ipucu olarak gördüğü için yapar.” (Bolt,
2012:14)

Söz konusu bağlamda bu yazının konusu olan “sinemada gerçeklik” kavramı zaman içinde
değişime uğramıştır. Bu nedenle de yeni anlayışlarla yeni tanımlar yapmak gerekir. ''Fiziksel
gerçeklik, insanın sembolik faaliyetlerindeki gelişmelerle orantılı olarak geri çekiliyor gibidir.
İnsan, şeylerin kendileriyle ilgilenmenin yerine, bir bakıma durmadan kendisiyle
konuşmaktadır. İnsan dilsel biçimler, sanatsal imgeler, mitsel semboller ya da dinsel ayinlerle
kendi etrafına öyle bir zar örmüştür ki yapay (bir) aracın dolayımı olmadan hiçbir şey
göremez ya da bilemez.” (Postman, 2014:19)
Bir eser analiz edilirken veya değerlendirilirken onun nerede, nasıl, ne amaçla yapıldığını ve
yapımcılarının, nasıl bir hedeflerinin olduğunu bilmek gerekir. Öte yandan akıldan
çıkarmamak gerekir ki her sanat yapıtı, bir toplumsal iletişim aracıdır ve her araç, ne kadar
masum ise o kadar sessizce toplumun derisinin altına sızar; bir toplumu hiç tahmin etmediği,
aklından geçirmediği yerlere götürebilir.
Sanat yapıtlarında ifade kavramı her zaman önemli bir öğedir. Her yapıt kendine ait bir dile
ve tarza sahiptir. Bir şeyden farklı yoruma ulaşmak ve onu farklı şekilde ifade etmek, iletişim
aracı sayılan sanat yapılarının özelliklerine ve eserin yaratıcısına bağlıdır, ona özgüdür. Ancak
bu özellik ve özerklik ürünün ele aldığı konuda ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmede
rol sahibi olur. Bu da demektir ki bir sanatçının „ben hakikati şöyle görüyorum ve gördüğüm
gibi tanımlıyorum.‟ deme hakkı vardır. ''Hakikat kavramının, ifade biçimlerinin içerdiği
yönelimlerle yakından bağlantısı vardır. Hakikat kendini süslenmemiş bir biçimde göstermez,
asla da göstermemiştir. Hakikat asıl giysisiyle görünmek zorundadır, yoksa geçerliliği kalmaz
(ve bu da 'hakikat‟ın bir tür kültürel önyagrı olduğunu söylemenin başka bir yoludur).Her
kültür 'hakikat'in, başka bir kültürün belki de önemsiz ya da gereksiz sayabileceği belli
sembolik biçimler içinde gerçekten sahici bir biçimde ifadesini bulabileceğini düşünür.'' (
Postman, 2014:32) İfade biçimleri farklı olsa da açılar fark etse de hakikat fark etmiyor.
Sinemada ifade denilen şey, gerek sözle gerekse de görüntü vasıtasıyla aktarılan her şeydir.
Bir film ya da program ister diyalog veya dış sesle, ister görüntüyle arkasında gizlenen
sanatçıyı veya onu sunan medya aracının/kanalın düşüncesini ifade eder. ''İletişim araçlarını
etkilemenin bir fonksiyonu olduğu saptamasında ısrar etmek zorundayım, 'Görmek
inanmaktır' sözü epistemolojik bir aksiyom olarak daima önde gelen bir konumda olmuştur;
ancak „söylemek inanmaktır, okumak inanmaktır, saymak inanmaktır, çıkarsama yapmak
inanmaktır ve hissetmek inanmaktır' gibi sözler de kültürlerin medya değişimine uğramasıyla
önemleri artan ya da azalan sözlerdir.'' (Postman, 2014:34)
Sinema her ne kadar görüntüyle öne çıkmış olsa da hala söz, diyalog kendi yerini
korumaktadır. Düşünceyi aktarmak dil vasıtasıyle yapılır ve dil, zaman içinde kendine özel bir
fonksiyon kazanmıştır. Toplumdan topluma dilin fonksiyonu da değişmektedir. Her toplum
zekasını ve yeteneklerini, kullandığı dille ifade eder. Ve dile zaman içinde farklı fonksiyonlar
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ekler. ''Zeka esasen bir
insanın şeylerin hakiki yüzünü kavrama yeteneği olarak
tanımlandığından, bir kültürün zekadan ne anladığı da o kültürün etkili iletişim biçimlerinin
niteliğinden türetilir. Salt sözel bir kültürde zeka, genellikle vecize bulmadaki yaratıcılıkla,
yani geniş kapsamda uygulanabilecek sözlü deyişler bulma gücüyle birlikte anılmaktadır.''
(Postman, 2014:34) Çeşitli fonksiyonlara sahip olmak toplumun sadece zekasına değil, zaman
içinde yaşadıklarına, geçtiği dönüm noktalarına, varlığını nasıl koruduğuna bağlıdır. Bir
toplum her bir aşamadan geçtikten sonra diğer kuşaklara tecrübelerini aktarmaktadır ve bu
aktarma biçimlerinin zenginleşmesi onların sadece bir iletişim amacıyla kullanılmadığını,
analiz yapma gücünü de arttırdığını, bunu da sonraki nesillere aktardığını
göstermektedir.“Bizim doğayla ve kendimizle ilgili konuşmalarımız, kullanmayı uygun ve
olanaklı gördüğümüz dillerle yürütülmektedir. Doğayı, insani motivasyonu ya da ideolojiyi
olduğu gibi değil, yalnızca dillerimizdeki gibi görürüz. Ve dillerimiz bizim medyamız,
iletişim araçlarımızdır. Medyamız metaforlarımızdır. Kültürümüzün içeriğini metaforlarımız
yaratır.” (Postman, 2014:24)
Her toplum kuşaktan kuşağa kendine ait özel iletişim ve etkileşim ritüellerine sahiptir. ''Karl
Marks Alman ideolojisi'inde retorik bir dille şu soruyu soruyordu: Matbanın, hatta baskı
makinelerinin olduğu bir çağda İlyada mümkün müdür? Matbaanın doğuşuyla birlikte şarkı
söylemenin, hikaye anlatmanın, hatta derin derin düşünmenin geçerliliğini yitirmesi
kaçınılmaz değil midir? Marks, matbaanın yalnızca bir makine değil, aynı zamanda belli türde
içerikleri ve doğal olarak belli türde izleyicileri dışlayan ve bunda ısrar eden bir söylem yapısı
olduğunu çok iyi anlamıştı.” (Postman, 2014:29) Şimdi Marks‟ın söylediği gibi makinalaşmış
bir iletişimi, nesiller arasında bir iletişim aracı olarak düşünsek bile sözünü etiğimiz
yetenekleri ne kadar koruyabilir ? Ve acaba eskiden kalan söze dayalı iletişim araçları, bu
karmaşanın içinde varlığını ne kadar koruyabilecektir?
3. Sinema İzleyicisi
Sinemanın izleyici algısındaki belirleyici işlevi, küresel kapitalist sistemin hedeflerini
gerçekleştirmede elbette ki çokça kullanılmıştır. Sinema, algısal bir yönlendirme yaptığı gibi
yanılgılar da doğuruyor. Bilimsel gelişmeler sayesinde izleyicinin bilinçaltında yaratılan
imgeler, onu yönlendiren güçlere dönüşüyorlar. Gerçekliğe ilişkin hem sinema hem
televizyon ekranları vasıtasıyla yaratılan bu yanılsama, oldukça ciddi boyutlara ulaşmakta,
kişinin gerçek dünyaya dair algısını büsbütün değiştirip sarsmaktadır. Oysaki ''Filmler;
binalar, kitaplar, resimler ve heykeller gibi insan elinden çıkma yaratılardır. Ve insani
maksatlar ve hedefler için yaratılmışlardır. Ancak nedense film izlerken hep bu temel amaç
unutulmaktadır. Film bir çiçek gibi bir yıldız veya deniz gibi ve doğal bir yaratı değildir.
Bazen sinema bizi kendisine öylesine bağlıyor ki onun insan ürünü olduğunu unutuyoruz.
Oysaki Sinemayı iyi anlamanın temeli onun bir insani yaratı olduğunu; sanatla sanayinin yan
yana gelişinden doğduğunuanlamaktır.'' (Mehemedi, 2010:6) Bir sanat ürününün muhatabı olan
kişi, seçim yaptığı andan itibaren o sanat ürünü ile bir anlaşma da yapmış olur. Eseri seçen
kişi onun seçerek, esere „ben senin ne olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum ve seni
seçiyorum‟ da demiş olur. Bu da bir diğer dikkat edilmesi gereken noktadır.
Geçmişin dünyasında her şeyi siyah ya da beyaz olarak tanımlamak, sınıflandırmak bugünün
dünyasına göre daha kolay ve belki de daha yaygın bir davranış kalıbıydı. Oysa bugünün
dünyasında siyah ve beyaz arasında net sınırlar çekmek o kadar da kolay değil Shakespeare‟in
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Hamlet‟te dediği gibi artık “İyi ya da kötü yoktur; düşünce var eder ikisini de” Bir sanat
ürününe bakışta ve popüler kültürü değerlendirirken de iyi ya da kötü yönde bir hükme
varmak kişinin düşünceleri ve baktığı açıya göre elbette değişiklik gösterecektir.
İçinde bulunduğumuz çağın vazgeçilmez boyutu iletişimdir. İnternet gibi devasa bir iletişim
ağının ortaya çıkmasına rağmen, sinemanın önemini ve yaygınlığını kaybetmemesi de dikkate
değer bir nokta. Günümüzün iletişimi artık çok katmanlı bir yapı içeriyor. Siyasetin,
ekonominin, sosyal ilişkilerin hepsinin birden yönlendiricisi konumunda artık iletişim. Siyasi
iktidarlarının motorunun temel yakıtı, artık hiç tartışmasız ki iletişimdir. Siyasi olarak bir
iktidarın, varlık alanını inşa ederken, iletişim dilinin kodlarını ve nüanslarını bilmesini siyaset
ya da ekonomi bilimine vakıf olmasından çok daha önemli artık bugün. Sinemanın, bütün
sosyo-ekonomik çevrelerde en yaygın kullanılan iletişim araçlarından biri olması onu, bütün
iktidarlar için cazibe merkezi haline getiriyor pek tabii ki. Sanatsal iktidarlar, siyasi ya da
ekonomik iktidarlar… hepsi için televizyon vazgeçilmez bir erk kurma alanı.
4. Şirin Filmi ve Gerçeklik
4.1. Şirin Filmi ve Filmin Yönetmeni Hakkında Kısa Bilgi
2008'de sabit çekimlerle 113 İranlı ve bir de Fransız oyuncu (Juliette Binoche) tek bir yönerge
ile neredeyse hiç oyunculuk sergilenmeden yapılmış bir filmdir. İran sinemasının usta
yönetmeni sinematografi açısından ne kadar yetenekli olduğunu ispat ettiği kadar siyasi
iktidarın hassas konularına dokunmaktan yana olmadığını da ispat etmiş oldu.
İran devletinin sınırlarına hep saygı duyarak kendisi için en önemli konu olarak sadece sinema
sanatını gören yönetmen, saygı kazandığı kadar kendi meslektaşları ve bazı eliştirmenler
tarafından fazla taviz vermekle de suçlanmıştır. Şirin filmi Kiyarüstemi‟nin yirmi yedinci
filmi olarak İran kadınlarına, kadın oyuncularına bir saygı duruşu adeta.
Kiorostami ilk defa bu filminde profesyonel oyuncu kullanmıştır ki bu da filmin bir saygı
duruşu amacında olduğunu destekler niteliktedir. Şirin, pek çok deneysel filmin yaşadığı
kaderi yaşamış; birbiriyle taban tabana zıt izleyici tepkisiyle karşılaşmıştır. Bir kısım seyirci
filme hayran olurken bir kısmı da sinema salonunu yakacak kadar keskin olumsuz tepkiler
göstermiştir. Böylesine uç tepkiler beklemeyen yönetmen de bu durum karşısında duyduğu
şaşkınlığı dile getirmiştir. Bu film üzerine çok tartışmalar yapılmış ve bazen tartışmalar yanlış
yerlere de kaymıştır. Ancak sonuçta kabul etmek gerekir ki Şirin bir pardokslar (zıtlıklar)
filmidir ve pek çok deneysel filmde olduğu gibi yönetmenin istediğinin, öngördüğünün
ötesinde noktalara varmış; birbirinden farklı anlam düzlemleri çıkmıştır ortaya. Bu
düzlemlerden biri de gerçek ve yansımasıdır. Ki bu düzlem, üzerinde en az kalem oynatılan
en az tartışılan düzlemlerden biri olmuştur.
4.2. Hüsrev ve Şirin Hikayesinin Özeti
İran edebiyatının en ünlü mesnevilerinden biri olan ve Kiyarüstemi‟nin “Şirin” filminde ele
aldığı Hüsrev ü Şirin mesnevîsi, Hürmüz‟ün tahta geçmesiyle başlar. Hürmüz ülkesini
adaletle yönetmektedir ve bu yönüyle beğeni kazanmaktadır; ancak bir çocuğu olmamasından
ötürü üzgündür. Nihayet, Hüsrev adında bir oğlu olur. Oğlunu çok seven Hürmüz, onu veliaht
yapar. Hüsrev‟in Şapur adında bir nedimi vardır. Şapur, Hüsrev‟e Ermen Melikesi Mehin
Banu‟dan ve onun yeğeni Şirin‟den söz eder. Bu sözler üzerine Şirin‟e âşık olan Hüsrev, onu
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istemesi için Şapur‟u Ermen‟e gönderir. Şapur, Şirin‟inin de Hüsrev‟e âşık olmasını sağlar ve
Şirin‟i Medayin‟e Hüsrev‟in yanına gitmeye razı eder. Bu arada, Hürmüz ile Hüsrev
arasındaki olumlu baba-oğul ilişkisini kıskanan düşmanlar, bir hileye başvurarak Hüsrev‟le
oğlunun arasını bozarlar. Hüsrev bir süre, canını kurtarmak için İran‟dan uzaklaşır, Ermen‟e
gitmek üzere yola çıkar.
Hüsrev‟in yolda konakladığı yer, Şirin‟in bulunduğu yere çok yakındır. Hüsrev gezerken
gülşeni, pınarı ve ağaca bağlı olan atı görür ve o anda yıkanmakta olan Şirin‟i fark eder.
Şirin‟in güzelliğinden o kadar etkilenir ki, bir süre hareket bile edemeyecek duruma gelir.
Şirin ise bu durumdan habersizdir. Hüsrev‟in farkına varınca saçlarıyla bedenini örter. Her ne
kadar Hüsrev‟le tanışmak istese de utanarak oradan uzaklaşır. Hüsrev, Şirin‟i yeniden
görebilmek umuduyla bekler; ancak bir sonuca ulaşamayınca Ermen‟e doğru gider. Bu arada,
Şirin, Medayin‟e ulaşır ve Hüsrev‟in babasından kaçarak Ermen‟e gittiğini öğrenir, yolda
karşılaştığı gencin Hüsrev olduğunu anlar, onunla konuşmadığı için çok üzülür. Hüsrev de
Ermen‟de Mehin Banu‟nun konuğu olarak, Şirin‟den haber beklemektedir. Yolda karşılaştığı
güzelin Şirin olduğuna dair bir kararsızlığı kalmamıştır.
Medayin‟den gelen haberci, babasının gözüne mil çekildiğini, taç ve tahtın kendisine
kaldığını, hemen Medayin‟e dönmesi gerektiğini söyler. Hüsrev ülkesine dönerek tahta geçer,
ülkesini yönetmeye başlar. Onun hükümdarlığını kıskanan Behrâm-ı Çûbîn, babasının gözüne
mili Hüsrev‟in çektirdiğini, onun ülke yönetimine lâyık bir kişi olmadığını yayarak Hüsrev‟e
karşı bir ordu oluşturur. Hüsrev ise, tahtı Behram‟a bırakarak Ermen‟e gider. Birbirlerine
kavuşan sevgililer birlikte güzel vakit geçirirler. Ancak, Şirin, Hüsrev‟i ülke yönetimini ele
geçirmesi konusunda zorlar.
Hüsrev, Rum Kayseri‟nin yardımıyla tahta oturur ve siyasi ittifakı sağlamlaştırmak amacıyla
Kayser‟in kızı Meryem‟le evlenir. Bu arada Şirin de halası Mehin Banu‟nun ölümü üzerine
tahta geçer, Hüsrev‟e duyduğu aşk aradan geçen yıllara rağmen bir değişiklik göstermemiş
tersine alevlenmiştir. Bu aşkın tanığı Şapur, Hüsrev‟in de aşkından vazgeçmemiş olduğunun
haberini Şirin‟e getirir ve bunun üzerine tahtı varislerine bırakan Şirin, İran‟a gider; ancak
karısı hayatta olduğu için Hüsrev‟in kendisiyle görüşme taleplerini reddeder.
Hikâyenin bundan sonraki kısmına taş ustası Ferhad dahil olur, Şirin‟in kendisinden süt
akıtan bir çeşme ve bu sütü biriktirmek için havuz inşa etmesini istemesi sırasında ona âşık
olur. Bu aşkı duyan Hüsrev, Ferhat‟ı Şirin‟den uzaklaştırmaya çalışır; başarılı olamayınca,
ondan Bî-Sütun Dağı‟nı delmesini, eğer dağı delerse Şirin‟e kavuşabileceğini söyler.
Ferhat‟ın dağı delme işinde başarıya ulaşacağını anlayınca bir hileye başvurarak Şirin‟in ölüm
haberini Ferhat‟a ulaştırır.
Bu haber üzerine yaşamanın anlamsız olduğuna inanan Ferhat, kendini dağdan aşağı atarak
ölür. Bu arada, iki sevgili, Hüsrev‟in zorunluluk gereği evlendiği Meryem‟in ölümüyle
yeniden bir araya gelirler. Ancak Hüsrev‟in Meryem‟den olan büyük oğlu hileyle kardeşlerini
etkisiz hale getirdikten sonra babasını tahttan indirip zindana attırır ve Şirin‟e göz koyduğunu
açıkça belirtir. Kısa süre sonra da babasını öldürtür. Yaşadığı acılara daha fazla katlanamayan
Şirin, Hüsrev‟in cansız bedeni başında bir hançerle hayatına son verir.
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4.3. Şirin Filminin Dramatik Yapı Analizi
Şirin filmi Nizami‟nin Hüsrev ve Şirin mesnevisinden uyarlamadır ancak bu filmde klasik
dramatic ilkelere bağlılık söz konusu değildir.
Hiç görüntü olmadan zihinde canlandırmayla olaylar gerçekleşir. Bu yüzden olay dizgileri,
sesleri dinleyen herkeste farklı bir imajinasyonla canlanabilir ve farklı yorumlar ortaya
çıkabilir. Bu olay dizgisi de, bu yazıyı yazanın kişisel algısına göre şekillenmiştir.
Husrev‟in ölümü, Şirin‟in onun naaşı başında ağıt yakması ve kadınların ağlamaları.
Şirin‟in bahçede üstüne resim çizilmiş bir tahta bulması ve o resme âşık olması, her yerde o
resimle karşılaşması ve sonunda halasının Şirin‟e bir kahinle buluşması gerektiğini söylemesi.
Kahin‟in Şirin‟e nakşın, İran padişahına ait olduğunu ve Şirin‟in onu bulması gerektiğini
söylemesi.
Şirin‟in Kahin‟in tavsiyesiyle, her şeyini bırakıp alınyazısının peşinden dört nala Medain‟e
gitmesi.
Şirin‟in halasının onun kaybolduğunu fark etmesi. Ve nedimeler vasıtasıyle Şirin‟in âşık
olduğunu öğrenmesi.
Şirin‟in peşine düşen İran şahının oğlu Hüsrev‟in, Şirin‟in halasıyla görüşmesi.
Kahin‟in bu defa bir ulak kılığında ortaya çıkması, Şirin‟in onu tanıması. Kahin‟in Şirin‟e
Hüsrev‟in kendisini bulmak için halasının sarayına gittiğini ve bu nedenle de kendisinin de
saraya dönmesi gerektiğini söylemesi.
Şirin‟in saraya geri dönmesi ve Mehmene Banu‟nun(halası) vasıtasıyla Hüsrev‟in kendi
ülkesinde savaşmak için geri döndüğünü öğrenmesi.
Hüsrev savaşta yenilir ve Azerbaycan‟a Şirin‟in yaşadığı ülkeinin sınırına yaklaşması.
Şirin'le Hüsrev‟in karşılaşıp konuşması. Tahtını bırakan Hüsrev‟i Şirin‟in geri dönüp kendi
tahtını alması yönünde ikna etmesi.
Hüsrev‟in geri dönmesi, tahtını geri alıp evlenmesi. Şirin‟in kendini daha da yalnız bulması.
Mehmene Banu‟nun ölmesi ve Şirin‟in onun yerine tahta çıkıp sultan olması.
Hüsrev‟in rüyasında sürekli Şirin‟i görmesi hem kendisinin hem de eşinin hayatını
zorlaştırması.
Şirin‟in sultan olmasına karşın, hâlâ zorluklarda ve yalnızlıklarda Hüsrev‟i düşünmesi.
Kahin bu defa da Şirin‟in veziri olarak ortaya çıkması ve ona huzur bulmasının tek bir
yolu olduğunu onun da Hüsrev‟i bulmak olduğunu söylemesi. Şirin‟in İran‟a doğru yola
çıkması.
Hüsrev‟e Şirin‟in İran‟a geldiği haberinin ulaşması. Hüsrev‟in başta tereddüt etmesi ancak
sonra Şirin‟le görüşmek istemesi.
Şirin‟in Hüsrev‟le yalnız buluşmak istememei ve bu nedenle buluşmayı reddetmesi.
Şirin‟in dağda yaşayan taş işçisi Ferhat'ı bulup getirmeleri için adam yollaması.
Taş işçisi Ferhat‟ın Şirin‟i görmeye gelmesi. Şirin'in güzelliğini gören Ferhad‟ın bayılması ve
Şirin‟e âşık olması.
Ferhat‟ın Şirin‟e âşık olması haberinin Hüsrev‟e ulaşması ve Hüsrev‟in Ferhat‟ı görmek
istemesi.
Hüsrev‟i görmeye gelen Ferhat‟ın Şirin‟e âşık olduğunu söylemesi. Hüsrev‟in Ferhat'a
Şirin‟den uzak durmasını söylemesi, ancak bunun için geç olması, Ferhat‟ın Şirin‟e âşık
olması.
Şirin‟in dağda Ferhat‟ı görmeye gelmesi. Ferhad‟la Şirin‟in aynı ata binmesi. Bu dikkat çekici
davranıştan Hüsrev‟in haberdar olup, bunu savaş sebebi olarak görmesi.
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Şirin‟in ölüm haberinin Ferhat‟a gelmesi, Ferhat‟ın intihar etmesi, ama sonra Şirin‟in öldüğü
haberinin yalan olduğunun öğrenilmesi.
Seneler sonra Şirin‟le Hüsrev‟in birbirine kavuşması. Şirin‟in Hüsrev‟i oğlu konusunda
uyarması ama Hüsrev‟in bunu ciddiye almaması. Ve sonra Şirin‟in dilinden Hüsrev‟in oğlu
Ferhat‟ı hapsettirip diğer kardeşlerini öldürdüğü bilgisinin edinilmesi.
Sonunda Şirin‟in bütün bu olup bitenlerin erkek egemenliğinin bir göstergesi olarak
nitelendirmesi.
Hüsrev‟in öldürülmesi, filmin başındaki sahneye geri dönülmesi, Hüsrev‟in aşkından ağıt
yakan Şirin ve ağlayan kadınlarının seslerinin işitilmesi, ardından Şirin‟in ölmesi.
4.4. Şirin Filminin Analizi:
Hikâye anlatmanın tarihi insanlık tarihiyle başlar galiba. Bu meselenin tarihsel evrimini çok
da detaylandırmayacağım. Destan döneminden bugüne hikâye anlatıcısının izlediği seyri,
şöyle bir hızla geçip Abbas Kiyarüstemi‟nin Şirin‟ine geleceğiz.
Destan döneminin anlatıcısı elbette ki kendi içinde değişimler yaşayarak romanın doğuş
sürecine kadar hükmünü yürüttü. Bu hikâye anlatıcısı, bir metni hafızasının ve sözünün
gücüyle anlatma, yeniden, yeniden anlatma becerisine sahipti. Dinleyici ise sözün gücüyle
büyülenmeye hazır konumda hemen hikâye anlatıcısının yanıbaşındaydı. Hikâyeyi anlatanın
geleneksel bir anlatıcı olduğunu varsayarsak onu, kendisini dinlemeye gelenlerden ruhen ve
bedenen kopuk biri gibi düşünemeyiz. Anlatısı dudaklarından dökülürken onun gözü,
dinleyenlerin yüzündedir. Hikâyesinin sarsıcı etkisini görmenin ve o etkinin yaratacağı hazla
kendinden geçmenin, daha iştahla anlatmanın arayışı içindedir.
Peki ya oturup sessizce hikâyeyi dinleyenlerin bu süreçte payı nedir? Anlatıcı her durumda
bildiğini, bildiği şekilde anlatmayı sürdürebilir mi? Bunun imkanlı olduğu söylenemez.
Temelde sözlü kültürün, yazılı kültürden en büyük farkı da bu olsa gerek. Kelimelerin bir
mürekkeple sabitlenmesi onlara son noktanın konulması anlamına gelirken, diğer durumda
her kelime capcanlı uçuşup durur havada, hiçbir zaman ilk anlatıldığındaki gibi değildir
hikâye. Bu değişimin, hem anlatan hem de pekala dinleyen farkındadır. Öyle ki, bu
farkındalık bir anlamda, da metnin kollektifliğini sağlayan temel etkenlerden de biridir.
Hikâye anlatıcısı, anlatırken en az iki düzlemdeydi o halde. Biri anlattığı hikâyenin düzlemi,
diğeri hikâyeyi anlattığı zamandaki düzlem. Bunlara eklenecek bir diğer düzlemin anlatıya
dahil
olabileceğini ise modern romana kadar kimse keşfedemedi. Anlatıcının zihninde aynı anda
akıp giden, donan, geriye dönen ve son derece gizemli ve iştah kabartan bir düzlemdi bu.
Bu durumda hikâye anlatıcısının en az üç hazzı aynı anda yaşadığı düşünülebilir. Birincisi,
ağzından ustalıkla çıkan sözcükleri kendisinin yaratmasından doğan Tanrısal haz; ikincisi,
anlattığı hikâyenin yarattığı başka bir yerde, zamanda, iklimde olmanın hazzı ve üçüncüsü de
dinleyenlerin yüzlerine bakarken gördüklerinin yarattığı, tanrı olduğunu bir kez daha
hatırlamasına olanak sunan haz.
Gelelim dinleyene: Dinleyen için haz kaynağının merkezinde anlatının olduğunu söylemek
hiç de yanlış olmayacaktır. Sonra da sözcüklerin şiirinden doğan edebi hazzı yaşadığını
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düşünebiliriz. Peki ya dinleyen, anlatıcının aldığı hazzın da farkında mıydı? Neden olmasın?
Yani kendi yüzünün bir haz nesnesine dönüştüğünü anlıyor olabilir miydi? Dinleyenin bu son
durumdan büsbütün uzakta olduğunu kabul etmek çok akılcı olmayabilir. Bu da dinleyenin de
tıpkı anlatan gibi bu süreçte, birden çok hazza eriştiği sonucunu doğurur.
Sözlü kültürün yerini yazının almasıyla birlikte hikâye anlatmanın ve dinlemenin hızla
evrimleşmeye başladığı ve roman denen türün hükümranlığının başladığını söyleyebiliriz.
Peki roman, hikâye anlatıcısında ve tabii dinleyende neyi değiştirdi? En başta terminolojiyi
elbette.Yazar ve okur doğdu.Yazar, bireyin ihtiyaçlarıyla şekillenen ben‟e hitap ederek sessiz
odasında yazmaya başladı.
Hikâye Anlatıcısı‟ndan söz edip de Walter Benjamin‟den söz etmemek mümkün değil elbet.
Ünlü “Hikâye Anlatıcısı” adlı uzun yazısında Benjamin romanın doğuşuyla birlikte hikâye
anlatıcılığının da gerileme sürecinin başladığını söyler. Ve şöyle der:”…her durumda hikâye
anlatıcısı okuruna akıl verebilecek kişidir. Günümüzde akıl vermek modası geçmiş bir şey
gibi algılanıyorsa, deneyimin daha az aktarılabilir hale gelmesindendir. Bu yüzden ne
kendimize ne de başkalarına verecek aklımız yok artık. Çünkü burada akıl, soruya verilmiş bir
cevaptan çok henüz gelişmekte olan bir hikâyenin devamı için yapılan bir öneridir. Birine akıl
danışabilmek için önce hikâyeyi anlatabilmek gerekir.” Temelde bütün sanatsal türlerin
hikâyeyi anlatabilmek esasına dayandığını kabul edersek asıl mesele bu işi nasıl yapmak
gerektiği galiba.
Geleneksel anlamda hikâye anlatıcısının öldüğünü kabul etsek bile, ki bunu
söyleyemeyeceğimiz iddiasındayım, hikâye anlatıcısının kılık değiştirdiği açıktır. Her
durumda hikâyeyle var olabilen, inşa edilen, sürüp giden bir benlikle yaşıyoruz. Geleneksel
kalıplardan, hikâye etme tekniklerinden uzaklaşsa da özünde yapılan işin aynı olduğu
yadsınamaz bir gerçek. Edebiyat her /daim hikâyeyi anlatacak yeni bir yolun arayışında oldu,
tıpkı sinema gibi. Bu çabanın kaynağında kendi gölgesinin izini okurda daha belirgin hale
getirmek yani yegâneleştirmek amacının yattığı kuşkusuz.
Anlatıcıyla okur arasına giren mesafe, zamanla bir meseleye de dönüştü.Yalnız başına yazan
modern zamanın hikâye anlatıcısı yazar, o yalnızlıktan sıkılıp kendi sesinden bir yeni ben icat
etti ve onu kendi metninin üstünde bir yeni düzlemde görmek istedi ve bazı okurlarını da
çekip bu düzleme alarak anlatının üstünde bir loca oluşturdu. Postmodern tekniklerden biri
olarak da buna üstkurmaca dedik. Yazar, metni nasıl yazdığını, o anda ne yapmakta olduğunu,
ne düşündüğünü kurguladığı bir başka anlatıcı kimliğiyle okuruna sunuyordu böylece ve
locadaki kurgulanan okur, kurgulanan yazarıyla yan yana, karşı karşıya idi, aynı atmosferde,
aynı düzlemde, aynı zaman dilimindeydi. Hatta yazar ve okur eğlenceli bir oyun düzlemine
geçiş yapıyordu böylece. Oyun olduğu bilinen ama gerçekliği daha da etkileyici gelen bir
düzlemdi bu.
Bunu nasıl okumak gerekir peki? Yazarın kendi yalnızlığından sıkıldığı ve okurunu hemen
yanı başında hissetmek ihtiyacı duyduğunu mu düşünmeliyiz? Yazarın yalnızlık burcu fazla
mı ıssızdı ve aslında onun istediği bu değil miydi? Ya da şöyle mi düşünmeli : yazara
kurmaca metnin kalabalığı yetmemeye mi başladı ve o daha sahici bir kalabalık yaratma, en
azından iki kişilik bir kalabalık yaratma ihtiyacı mı duydu? Her durumda “üstkurmaca”
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dediğimiz renkli, postmodern tekniğin özünde hikâye anlatıcılığını özleyen yazarın alt beninin
olduğunu söylemek “gerçek”ten uzak bir saptama mı olur?
Bu durumda yazar-okur ilişkisine yeni bir boyut eklendiğini, üstünden yüzyıllar geçmiş
olmasına rağmen destan döneminin geleneksel hikâye anlatıcısının sesini duyurmak
ihtiyacıyla fincanları oynata oynata hortlayıp geldiğini düşünmek ya da onun reenkarnasyonla
yeniden hikâyeye döndüğünü söylemek pek de yersiz olmayacaktır. Hal böyleyken okurun da
kurgulanmış da olsa asıl kurgunun dışına çıkıp metne yukardan baktığı alanı, diğerine göre
daha sahici bulduğu söylenebilir. O halde okur da kendini bir dinleyen gibi konumlandırma
ihtiyacı içinde.
Vardığımız noktada yazarın ve okurun kendi ilkel atalarına bilinç düzeyinde olmasa da bir
özlem içinde oldukları söylenemez mi? Yani anlatmanın ve dinlemenin ve bunun yarattığı
hazzı hatırlamanın peşinde oldukları. Bu durumda Benjamin‟in gelenekte akıl danışılan,
deneyimini aktaran kişi olarak tanımladığı hikâye anlatıcısı bugünün dünyasında bu
görevinden istifa etmiş olsa da dinleyeni anlatana yaklaştıran kimliğinden uzaklaşmış değil.
Bu kimlik, dünden bugüne uzanan bir hikâye anlatıcısını çıkarıyor karşımıza.
Şimdi gelelim İranlı ünlü yönetmen Abbas Kiyarüstemi‟ye ve Şirin‟e: Hikâye herkesin bir
şekilde duyduğu Hüsrev ile Şirin. Diğer adıyla “Ferhad ile Şirin” İlk kez 12.yy'da İranlı şair
Nizami tarafından yazılan bu mesnevi Doç.Dr. Orhan Kemal Tavukçu‟nun saptadığına göre
12. yy'dan 20.yy'a kadar toplam 47 şair tarafından ele alınıp işlenmiş. Mesnevi, eski
edebiyatın, hikâye anlatmada kullandığı ve bugünkü hikâye ve romana karşılık geldiğini
söyleyebileceğimiz bir şiir formu. Bir şair, aynı konuyu ele alıp kendi şiir ve hayal
dünyasında yepyeni ayrıntılar ekleyerek ya da çıkararak yeniden yazabilirdi. Bu da aslında
hikâyenin nasıl anlatıldığının daha önemli olduğunu gösteriyor.
Hüsrev ü Şirin yazan toplam 47 şair, aynı mesneviyi ele alırken hikâyeyi, iki erkek
kahramandan birini öne çıkararak anlatmayı seçmiş. Yine Doç Dr. Tavukçu‟nun verdiği
bilgiye göre söz konusu 47 şairden 35‟i “Hüsrev ü Şirin” ya da “Şirin ü Hüsrev” adını seçerek
Hüsrev‟i merkeze alırken 12 şair de “Ferhad ü Şirin” adını seçip Ferhad‟ı esas oğlan
mertebesine atamış. Bunlardan sonuncusu da Ferhad‟a ideolojik bir kimlik kazandırmayı
seçen Nazım Hikmet. Bu seçimde birden çok belirleyici taraf var, bu belirleyiciler
Tavukçu'nun “Hüsrev ü Şirin Konulu Eserlerde Hüsrev Veya Ferhad‟ın Tercih Edilme
Nedenleri” adlı makalesinde detaylı biçimde bulunabilir.
Abbas Kiyarüstemi bu hikâyeyi elbette İranlı şair Nizami‟nin yazdığı versiyondan yola
çıkarak sinemaya uyarlamış; gelgelelim bu, hiç de bildiğimiz anlamda bir uyarlama değil, bu
nedenle uyarlama terimi pek de karşılamıyor yapılan işi. Hikâyenin farklı şairlerce defalarca
ele alındığını ve şairin tercihi yönünde merkeze Hüsrev ya da Ferhad‟ı yerleştirdiğini
söylemiştim, Kiyarüstemi ise ikisine de yüz vermiyor ve tutup kolundan Şirin‟i çıkarıyor baş
role. “Her ne kadar görmediğimiz filmin tam olarak nasıl sinemasallaştırıldığından hiçbir
zaman emin olamasak da, Şirin‟in konumunun anlatıcı konumu olduğu açıktır. Şirin söze
şöyle başlar: Kulak verin bana kardeşlerim, bir de benden dinleyin hikayemi, anlatayım
sizlere. Burada, Hüsrev‟in naaşı başında. Hüsrev ki, düne kadar sizin hükümdarınız, benimse
kocamdı. Bugünse ölümün kollarında huzura kavuştu. Görüyor musunuz? Yüzündeki huzurlu
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ifadeyi görüyor musunuz? Onu ilk gördüğüm andaki gibi asude” Filmin sonunda öyküsünü
anlatmış olan Şirin, etrafındakilere ve (sanki) kendisini seyredenlerden emin ve (belki salona
da doğrudan gönderme yaparak?) hepimiz için çok kilit bir soru daha sorar, işte buradayız,
Hüsrev ve ben. Ve sizler, acı içindeki kardeşlerim. Naaşına bakıp ağlıyorsunuz. Hikâyemi
dinleyip ağlıyorsunuz. Döktüğünüz gözyaşlarından gözlerinizi görüyorum. Benim için mi
döküyorsunuz o gözyaşlarını? Yoksa içinizdeki Şirin için mi? Tüm yaşamı boyunca ne bir
lütuf ne de ihtimam görmüş Şirin için mi?” (Kırel, 2010:50)
Metin, özünde, Nizami‟nin yazdığından farklı bir hal almamakla birlikte biz, bütün hikâyeyi
Şirin‟in hayata bakışıyla, onun aşkının odağından ve çoğunlukla da onun sesiyle dinliyoruz.
Kiyarüstemi‟nin deneysel denebilecek bu filminde bir sinema salonunda perdede “Hüsrev ile
Şirin” filmini izlediklerini anladığımız kadın yüzleriyle buluşuyoruz. Hikâyeden uyarlanmış
bir film vardır perdede ve biz bu filmi hiç görmeyiz, yalnızca sesleri, konuşmaları duyarız;
kadınların yüzlerinde dolaşan kamerayı takip ederiz. Biri Juliette Binoche olmak üzere toplam
113 İranlı kadın oyuncunun yer aldığı filmde kameranın yüzlerde yakaladıklarıyla hikâye
bambaşka bir açılım, anlam, değer ve hatta yeni bir merkez kazanıyor. “Şirin‟de çoğunluğunu
kadın seyircilerin oluşturduşu sinema salonunda Juliet Binoche gibi bir Batılı oyuncunun
ayrıksı varlığı dikkat çekici bir başka öğe olarak sorgulanmayı beklemektedir. Binoche,
filmde diğerleri gibi bir İranlı kadın mıdır? Yoksa kendisi midir? Yani, tüm oyuncular aslında
kendilerini mi canlandırmaktadırlar? Filmin bize ipucu vermeyen kapalı yapısı yorumlanırken
bu faktör de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu seçim, bir yabancılaştırma efekti gibi
işleyecek bir unsur olarak yorumlanabilir mi? Onların oyuncu olduğuna dair batılı gözü
uyaran bir ayrıntı mıdır? Diğer yandan, görsel olarak Binoche‟u diğer kadınlardan ayırmak
olası değildir. Çünkü, onun da tüm kadınlar gibi başı örtülüdür ve ilgiyle, zaman zaman onlar
gibi ağlayarak filmi izlerken diğerlerine çok benzer.” ( Kırel, 2010:54)
Bir filmi böyle yapılandırmak çılgınca görünse de ve sanki bir süre sonra monotonluk
tuzağına düşülebilirmiş endişesi yaratsa da tuhaf bir biçimde izleyici, yüzlerdeki filmi
merakla izlemeyi sürdürüyor.Yönetmenin Şirin‟i merkeze almasını ve sinema salonunda
yalnız kadın yüzlerinde dolaşmayı seçmesini nasıl yorumlamak gerek peki? 12.yy‟dan beri
erkek kahramanları ve özellikle Ferhad‟ın trajik aşkıyla belleklerde yer eden bu hikâyeye bir
de Şirin‟in aşkından baktırmak mı istedi yönetmen. Öyleyse neden?
Şirin hiç de yalnızca “maşuk” ve güzelliğinden ya da asaletinden başka hazinesi olmayan bir
kadın değildir. Şirin, aşkı için yıllarını harcayan, bir başkasıyla evlenmeyi, zorunlu da olsa,
seçen bir şahı her şeye rağmen bekler. Bekleyişi sarhoşça değildir, son derece bilinçlidir. Öyle
ki aşkından deli divane olduğu Hüsrev‟le ilk kez bir araya geldiklerinde tahtı bırakmış olan
Hüsrev‟i ülkesine dönmesi konusunda son derece akılcı bir dille uyarır, bunu yaptırır da.Aşka
teslim olup dünyayı unutan bir romantik kahraman değildir bu haliyle. Kendinden başka
kimseye yaşadığı aşkın zarar vermesini istemez, aslında çektiği acıları da bir zulüm gibi
algılamaz, aşkla kendini inşa eden bir kahramandır o. Son derece dirençli, akılcı, yönetici
tavrı gelişmiş bir kadındır Şirin. Hem seven özne olarak hem de aşkı uğruna ölünen özne
olarak gerçek anlamda hiç mutlu olmayan Şirin bu hikâyenin en trajik kahramanıdır buradan
bakıldığında.
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Filmdeki sinema salonu İran‟da, kadınlarla erkekler birlikte izliyorlar filmi gelgelelim
Kiyarüstemi kadın merkezci bakışını burada daha da altını çizerek kuruyor.113 kadın yüzünde
sürekli yakın çekimle dolaşan kamera, erkek yüzlerini hep geri planda veriyor.
Erkek kahramanları silikleştiren bu tavır, film boyunca Şirin‟in son derece dokunaklı ve
şiirsel sesiyle daha da ön plana çıkıyor. Konuşmalarla ekranda ne olup bittiğini anlayan
izleyici, seslerin azaldığı, yok olduğu sahnelerde neler olduğunu da kadın yüzlerindeki
tebessümlerle, sessizce akan gözyaşlarıyla ve milimetrik anlam çizgileriyle yakalıyor. Bu
durum, sinemayla kurulan ilişkiye de yeni bir katman ekliyor, izleyici anlamın sinemadan
yansıyan ışıklar eşliğinde yüzden yüze nasıl taşındığını, nasıl dalgalandığını görmenin tadına
varıyor.
Hikâye ekranda değil, kadın yüzlerinde. Aslında yüzdeki ifadede ve dahası bakışlarda.
Kamera bir kadının yüzünden öbürüne geçtikçe Farsçanın şiirselliğiyle kurulan ses mimarisi
sanki bu yüzlerle fotoğraflara dönüşüyor hafızamızda. Ortaga y. Gasset “Gözler, bize öteki
hakkında en fazla ipucu veren şeydir; çünkü bakışlar gibi içeriden gelen pek az şey vardır.
Baktığı şeyin ne olduğunu ve nasıl baktığını da görürüz. Bakışlar yalnız içeriden gelmekle
kalmaz, hangi derinlikten baktığını da görürüz” ( Gasset, 2010: 96 )der, sanki bu filmdeki
bakışları anlatırcasına.
Her kadının yüzü, sesini film boyu duyduğumuz Şirin‟in yüzüdür bir anlamda da. Her bir
yüze aşkın, acının yansıyıp sindiğini görmemek mümkün değil. Bir anlamda Kiyarüstemi 113
Şirin‟le yeniden yaratmış Şirin‟i, hepsi birleşerek tek bir yüze dönüşüyor ve o yüzün ifadesi
ekranda ne olabilecekse o oluyorlar belki de daha fazlası oluyorlar. Böylece biz kollektif
hafızadaki bir hikâyenin kahramanını hala capcanlı karşımızda buluveriyoruz. Nitekim filmin
sonunda Şirin şöyle diyor: “Hüsrev‟in cansız bedenine bakıp ağlıyorsunuz, benim hikâyemi
dinleyip ağlıyorsunuz. Gözyaşlarınızın arasından gözlerinizi görüyorum. O gözyaşlarını ben,
Şirin için mi döküyorsunuz, yoksa her birinizin içinde saklı olan Şirin için mi?” Öte yandan
yönetmenin kadın bedenini, yüzünü kullanma biçimine başka bir açıdan da bakmak mümkün.
Bu bakışla gördüğümüz yer ise, günümüz dünyasının kadın bedenini metalaştıran, seyirlik bir
konuma hapseden yapısının bir uzantısı olarak okunabilir. “Kadın bedeninin (popüler)
sinemada kullanılışındaki sorunlu alan bu filmde kısmen aşılmış gibi görünürken yine seyirlik
olanın, seyirlik hale getirilenin, kadın bedeni olması düşündürücü bir unsurdur. Alışıldık
anlamda olmasa da bu kez kadının duygusal olarak en mahrem sayılacak anlarında bu şekilde
yakından izlenmesinden alınan görsel zevkin sorgulanması gerekmez mi? Film seyrederken
otomatik bir biçimde bizim seyirci olarak röntgenci içgüdülerimizin harekete geçtiğini
hatırlamak gerekmez mi?” (Kırel, 2010:58)
Hikâye anlatıcısı ve dinleyicisi bahsine geri dönersek Şirin‟in sözlerinin bu geleneksel
yapıdaki temel şifreyi çözdüğünü de görebiliriz. Dinleyici hikâyedeki kahraman olmanın
hazzını yaşamak yani yeni bir benle o hikâyede var olmak için dinler biraz da. İşte yazının
başında sözünü ettiğim hazlara bir yenisi daha eklendi: bir başkası olmanın/bir başkasına
dönüşmenin/kendimizi bir başkasına dönüştürmenin hazzı. “Şirin, izlemekten alınan haz ve
film izleme deneyimi üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğini hatırlatan ayrıksı bir örnektir.
Şirin‟de görmekten alınan haz, duymaktan alınan hazla örtüşüp başka bir deneyime, sesle
iletilen bilgi parçalarını birleştirerek olmayan görüntüye ulaşma oyununa dönüşmektedir.
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Sinema ve seyirci arasındaki ilişki birçok kuramsal çalışmaya kaynaklık etmektedir.” (Kırel,
2010: 61)

Film boyunca perdeyi tek bir kare olsun görmeyen izleyici, merakını da içinde sakinleştirme,
ehlileştirme gayretine giriyor ve aslında unuttuğu bir şeyi hatırlıyor: dinleyerek hayal etme,
tekil bir hayali başkasının hayaline hiç bakmadan yeniden yaratma. “Şirin‟de eksik olanı
perdede film izlediklerini bildiğimiz seyircilerin baktıkları şeyin bizim tarafımızdan
görül(e)memesi ancak, duyulabilmesi oluşturur. Seyirci olarak, klasik anlatıyı benimsemiş bir
filmde, bir film kişisinin bir şeye bakarken gösterilmesinin ardından gördüğü şeyin de
gösterilmesi üzerine yapılandırılan bir çekim ve kurgu düzenlemesine alışılmıştır. Bu yüzden,
filmde eksik olanın, daha doğrusu eksik bırakılanın ne olduğunu ortaya koyabilmek için
sinema dilinin önemli bir öğesini daha hatırlamak gerekir: bakış açısı çekimi. Şirin‟i
çözümlerken bu filmdeki yokluklar da başka varlıklara referans ettiği için önemli hale
gelmektedir.”
Kiyarüstemi‟nin de geleneksel hikâye anlatıcısı gibi dinleyenini/izleyenini görme arzusunda
olduğunu söylemek mümkün, hem izleyici hem de yönetmen bir şeyi dinlerken başkalarının
yüzünü izleme olanağı buluyor böylece. Bir anlamda içimizde ter ter tepinen ekranda ne
olduğunu görme merakımızı, başka bir merakı gidererek ehlileştirip sakinleştiriyoruz.
Giderilen bu merak 'diğerleri bir filmi nasıl izler'e dairdir.
Kiyarüstemi, bu filmle sinemanın esas malzemesini tümden yıkıp onu, izleyenlerin yüzünde
yeniden kurmayı tercih edecek kadar cesur ve evet deneysel bir hamle yapmış. Bu seçim,
yönetmenin, hikâye anlatıcısının kendi yaratısına bakan gözleri özlediğini bu eski hazzı
yeniden yaşamak ihtiyacı içinde olduğunu da göstermiyor mu? Öte yandan yönetmen,
sinemanın ne olduğuna dair de soruyu da yeniden sordurup yeniden cevaplatmak istiyor
seyirciye. Seyircinin gerçek ve sinema perdesi ayrımını hep kafasında tutması gerektiğinin
altını çizen yönetmen, Şirin filmine dair bir söyleşisinde şunları söylüyor: “Seyircinin bir
gerçekliği değil bir film seyretmekte olduğunu görmesi için ekranın iki yanına yanıp sönen iki
ok koymak isterim.Yani bir film gerçeklikten yola çıkarak bizim kurduğumuz bir şeydir. Bu
yaklaşım yeni filmlerimde arttı ve daha da artacak. Daha bilgili bir seyirciye ihtiyaç
duyduğumu düşünüyorum. Onları esir alıp duyguları üzerinde oynamaya karşıyım. Seyirci bu
duygusal şantajdan kurtulduğu zaman kendi efendisi olacak ve olguları daha bilinçli bir gözle
seyredecek. Duygusallığa kapılmadıkça kendimize ve bizi kuşatan dünyaya egemen
olabiliriz” ( Kalari, 1999:66 )Bu sözler sinema sanatının izleyici üzerindeki etkisine dair
yönetmenin bakışından beklenenin ne olduğunu ortaya koyduğu gibi, sinemanın tam bir
duygusal teslimiyetle izlenmesi durumunun pek de olmulanmadığının altını çizer. Seyirciden
uyanık olması ve bir filmi okurken onda gizlenen anlamları da kaçırmaması, doğru
değerlendirmeler yapması bekleniyor. “En başından başlanırsa, bilindiği gibi, sinema bir göz
kusurundan kaynaklanan bir hareketli görüntü yanılsamasıdır. Şirin‟de sinemanın olanakları
bu yanılsamaya hizmet edecek denli yoğun kullanılırken göstermeyi seçtiği görüntülerin
sadeliği ve temposu ile de izleyenini düşünmeye davet eden bir yan vardır. Film, bize her an
bir sinemada olduğumuzu ve perdeyi seyrettiğimizi hatırlatır.” (Kırel, 2010: 60)
Şirin, bir gerçeği anlama filmi değil, gerçek olay üzerine bir filmdir. Yapım, çekim, edit
sürecinden ta gösteriminde şahit olduğumuz tepkilere kadar. Şirin bir vakıadır. Şirin filmi
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hem “Hüsrev ve Şirin”den ayrı değerlendirilebileceği gibi bu mesneviylem birlikte de
değerlendirilebilir. Yönetmen Abbas Kiyarostami filmin fikir olarak ilk ortaya çıktığı
aşamaya ilişkin ''Film çekiminin başladığı gün ortada hiçbir şey yoktu, sinema salonundaki
koltukların üzerinde A4 kağıtlar ve bu kağıtların üzerinde de birkaç nokta vardı.
Oyunculardan, bu kağıtlara bakarak zihinlerinde bir filmi canlandırmalarını istedim.''
(http://www.radiofarda.com/content/o2_Kiyarüstemi/462906.html,05.10.2015) der. Bu cümleyi
okuduktan sonra ilk akla gelen şey ''önce hayal vardır, sonra hayaller gerçekleşir'' dir.
İnsanoğlu hayal eder sonra da onu gerçekileştirir. Bu film gerçek bir hikaye anlatmaktan
ziyade gerçek anları göstermektedir.
Şirin filmi yüz ifadesi üzerine kurulmuş bir eserdir. Tabii ki bir hikayesi vadır ve o
hikaye eski bir mesneviden esinlenerek oluşturulmuştur. Esinlemiştir çünkü söz konusu
mesnevinin tamamı filmde anlatılmaz yalnızca bu hikayeden pek çok bölüm anlatılır.
Aslında sinemada tarzı ve yöntemi filmin kendisi belirler, bu yüzden bir hikayenin hepsini
değil birkaç parçasını anlatmaya kalkan Kiyarostemi, teknik açıdan da yansıtma yöntemini
seçmiştir. Bu filmde iki şekilde yansımayla karşı karşıyayız, birisi hikayenin filmi izleyen
oyuncuların yüzüne yansıyan, diğeri ise izleyenlerin yüzlerinden bize yansıyan. yansıtmasıdır.
Düyna kendisi Hep yansıma ve gerçekle birey arasında boşluklar bırakılmıştır. Bazen bazı
şeyleri anlamak için onlardan uzaklaşmak gerekir. İran kadınlarına filmini armağan etmiş
Kiyarostemi‟nin kadın üzerine ikinci filmiyle karşı karşıyayız. Usta yönetmen 113 İranlı
kadının ortasına bile yabancı bir kadın yerleştirerek kadınların fedakarlığını anlatan eski bir
hikaye üzerinden neyi anlatma peşinde acaba? “Parmaklarıyla eşarplarının ucuyla oynamak,
dudakalrını ısırmak ya da bazen de ağlamak, ünlü oyunculardan gördüğümüz tepkilerdir.
Acaba bunların yan anlamları hali hazırda İran‟da yaşayan kadınların durumu
düşünüldüğünde bizi nereye götürüyor?” (http://seemorgh.com/culture/cinema/cinemaarticles/55015-55015/05.10.2015) Sanatsal sinemada her şey söylenmez, söylenenlerin ötesinde
daha derin bir şeyler anlatılır. Ve bu, sinemanın mucize yönününden faydalanılarak yapılır.
Bu filmin diğer bir yaratıcılığı da olmayan bir şeyin varlığına dair izlenim bırakmasıdır.
Gerçekten kadınsız bir dünya tıpkı erkeksiz bir dünya gibi çok korkunç olurdu. Bu filmde
erkekler arka sıralarda, karanlıkların içinde, belli belirsiz bir varlık sergilemektedirler, öyle ki
neredeyse yok gibidirler. Ve çok çarpıcı bir tezat olarak, erkeklerin sinemadaki bu durumu,
günümüz İran‟ında kadının konumuna eştir. Perdeye yansıdığını varsaydığımız hikaye eski bir
hikaye, öte yandan sinema salonunda erkeklerin arkalara itilmiş, görünmez varlıkları
günümüzdeki gerçekliğe tezat bir varoluş. Peki ne demek istiyor yönetmen bütün bunlarla?
Anaerkil bir toplumsal yapıya sahip olmasına karşın, iktidarların, İslami referanslarla ataerkil
bir yapıyı dayattığı İran‟da kadınlar mahrumiyetlere mahkumdurlar, eksiktirleri bazen de
yokturlar. Bu filmde ise o, gizlenmeye çalışılan kadınalr sanki hep beraber el ele verip zuhur
etmiş gibidirler. İran‟da kadın siyah çarşafların içinde varlığı görünmez kılınmaya çalışılan
bireylerdir, eksik bırakılmaya çalışılan bireylerdir. Peki bu filmde somut varlıklarıyla
sinemayı dolduran kadınların var olduklarını söylemek ne kadar mümkündür? İran‟da film
gösterime girebilsin, izleyici bulabilsin diye kadınlar yine eşarplı ve en duygusal anlarında
bile, o dayatılan örtünme alt bilincinin bir uzantısı olarak, eşerplarıyla oynamakta, onun
başlarından kayıp kaymadığını kontrol etmektedirler.
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Bu film, İran sinemasında kadın hakları konusunda yapılmış ilk İran filmi değil, ancak bu
filmin diğer filmlerden farkı, ilk defa 113 İranlı ünlü kadın oyuncuyu bir araya getirmiş
olmasıdır ki bu da elbette yönetmenin usta bir yönetmen olmasından kaynaklanmıştır büyük
ihtimal. Başka bir yönetmen isteseydi bu sayıda ünlü kadın oyuncuyu bir araya toplayabilir
miydi? Çok kolay evet diyemiyoruz bu soruya.
Filmin bir diğer önemli özelliği oyunculuğun olmaması, sadece yüz ifadeleriyle karşı karşıya
oluşumuzdur. Jenerikte de oyuncular değil izleyiciler terimini seçiyor yönetmen. Demek
filmi izlemeye gelen kişi, filmi izleyenleri izleyecektir. İzlemek öğrenmek için, öğrenmek
keşfetmek için ve keşifler de doğru yönde olurlarsa eğer insanı gerçeklere götürebilirler.
Demek gerçeklere varmak için sabırlı olmak gerekiyor.
Film şöyle yapılıyor: Kiyarostemi kendi evinde sinema salonu gibi bir ortamda önce Hüsrev
ve Şirin‟den kendi çizdiği resmi ve 113 ünlü İranlı kadın oyuncunun önüne koyar. Onlardan
Hüsrev ve Şirin hikayesini düşünmelerini ister ve tesadüfen o sırada Kiyarostami‟yi ziyarete
gelen Juliette Binoche da, kendi ricasıyla, olaya dahil olur. Sonra Hüsrev ve Şirin hikayesi
radyo tiyatrosu gibi birkaç kişiye okutulur. Kadınların görüntülerini sonra görüntülerin
üzerine ekler. Bu filmde izleci tamamen bir montaj kaşısındadır ancak o kadar usta
oyuncular vardır ki o kadar ustaca yansıtmalar söz konusudur ki Hüsrev ve Şirin hikayesini
bilmeyenler bile olayları/durumları oyuncu kadınların yüz ifadelerinden, yorumlarından takip
edbeiliyorlar.
Şirin sadece sinema açısından değil, pek çok açılardan farklı bir deneyimdir. Şirin,
Kiyarostami‟nin her ne kadar iktidarla herhangi bir çatışmaya girmese de kendi ülkesinde
olup bitenlerden haberdar olduğunun göstergesidir. Şirin‟i bir sinema dili işi olarak da
değerlendire biliriz. Kiyarostemi‟nin favorisi fotoğraftır, fotoğraf çekiyor ara sıra da sergiler
düzenliyor. Şirin bir nebze İran tarihinin önemli bir parçasını belgeliyor. Bu belgelemede
sinema ve fotoğrafçılık birleşmiştir ''Şirin İran toplumuna ve sinemasına başka bir özellik de
taşıyor; film, İran kadın oyuncuları için bir nevi aile ve hatıra fotoğrafı değeri taşımaktadır.
Ölüp giden oyuncular veya mecbur kalıp ülkesini terk eden oyuncuların hepsini bir araya
getirip bu resmi çizmekle başka bir değer katıyor bu eserin değerlerine.''
(http://talkhzibast.persianblog.ir/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%
D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C, 05.10.2015 )

Filmin yapımcısı, yönetmeni Kiyarostemi filmin gelirini Tahran huzurevine bağışlamıştır.
Aslında bu para ve sermaye oyunundan uzak tutumun, bu film için para talebinde bulunmayan
oyuncu kadınlarla başladığını söylemek gerekir. ''Kadın oyuncular bu film içi yönetmenden
para talep etmediler ve Juliette Binoche filmin reklamında kendisinden söz edilmemesi
şartıyla filme gönüllü olarak dahil olmak istemiştir.''
Filmin zor izlenen bir film olduğunu yönetmen kendisi de itiraf ediyor. Kiyarostami Tahran
Üniversitesi‟nde söyleşisinde ''Gerçekten Şirin filmi çok zor izlenen bir filmdir. İzleyici
onunla kolay kolay ilişki kuramaz. Hatta ben onu bir defadan fazla izlenmesini tavsiye
ediyorum''

(http://talkhzibast.persianblog.ir/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%
D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C, 05.10.2015) der.
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Film izleyici seyretsin diye yapılır. Altın Portakal Film Festivali‟nde 2014‟te verdiği bir
röportajda Kiyarüstemi, sansürle ilgili film yapmaya dair bir soruya ''Yönetmenin, film
yaparken filmini çok izleyicinin izleyebilmesi maksadıyla yapmalıdır. Ve bu maksatla
gerekiyorsa
bazı
tavizler
vermesi
gerekir''
(http://talkhzibast.persianblog.ir/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%
D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C, 05.10.2015) diye yanıt vermiştir. Bunu

söyleyen bir yönetmenin nasıl olup da bu kadar zor izlenecek bir film yaptığı da soru
işaretidir. Doğu ülkerlerinde bir kişi zirveye çıktıktan sonra onun yaptığı her şey kusursuz
görünür. Eğer bu bakış açısından uzak durursak Abbas Kiyarostami‟nin de her insan gibi
hataları olduğunu söyleyebiliriz. Ve insanın doğası budur, kendi yanlışlarını ne kadar
saklamaya çalışırsa, saklananlar bir şekilde kendilerini gösteriler. Kiyarostami‟nin
söylediğine göre bu film onun iki sene üzerinde çalıştığı bir filmdir ve yine kendisinin
deyişiyle:
“En
zor
tecrübemdir”
(http://talkhzibast.persianblog.ir/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%
D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C, 05.10.2015, )Ancak kendisinin de
söylediği gibi önemli olan bunu tecrübe etmiş olmasıdır. Şirin filmine ilişkin hem yönetmen,
hem izleyici açısından tutarsızlıklar ve tezatlıklar söz konusudur. Bu şüpheli yaklaşım, zaten
insannun hiçbir şey konusunda emin olmamasından kaynaklanır. Ve bu da bilgisizlikten, bu
dünyanın perdelerinin arkasına saklanan gerçekten kaynaklanır. Sanatın, düşüncenin, aklın ve
mantığın varabileceği her şeyin ötesinde saklanan gerçek.
SONUÇ
Sinemanın bir mucize olduğunu iddia edenler vardır. Bu iddia sadece sinemanın teknolojinin
ilerlemesi nedeniyle ortaya atılan bir iddia da değildir. Duyguyu, sevinci, özlemi kısacası
insana dair bütün aydınlık ve karanlık tarafları teknolojinin yardımıyla ekrana taşır sinema.
Sinemayı mucizeye dönüştüren şey de işte tam da bu birleşimdir, teknolojiyle insanın
birleşimi. Ses, ışık, ve hatta sessizlik ve karanlıkla duygular yaratılıyor ve bütün bunlar
izleyende istenen, planlanan ya da hiç planlanmamış pek çok etki bırakır. Bazen kamera daha
acımasız olur, kameramanın ve yönetmenin kontrolünden çıkar ve kendi şahid olduklarını
yansıtır. Tabii ki bu yansımaların ne kadarının okunabileceği izleyen kişiye bağlıdır. Mesela
savaş belgeseli veya haberlerinde esir alnmış insanların röportajı veya röportaja mecbur
bırakılmış
insanların röportajını izlerken, yüz ifadelerinden ve
tepkilerinden dile
getiremeyecekleri pek çok şey anlaşılır. Bu sinemanın mucizelerinden biridir. Kameranın
önündeki kişi kontrolü ele alabilir. ''Abbas Kiyarüstemi denemelerinin birinde oğluna şöyle
der: 'Kameraya bak, ona konuş, kamera senin söylediklerini ne azaltabilir ne de çoğaltabilir,
yorum da yapamaz' Kiyarüstemi‟nin bu tavrı, kameranın korkunç özelliğini gösterir. Montaj
olmazsa, kamera olanları olduğu gibi yansıtacaktır. Bu hem iyi hem korkutucudur.''
(Safariyan, 2009:15)İyidir çünkü bunda bir orijinallik vardır, korkutucudur çünkü artık her şey
bizim kontrolümüz dışındadır.
Şirin filminde sinemadan beklenen şey izleyiciye bir şey yansıtmasıdır. Ancak Şirin filmi
yansımanın yansımasını izletiyor. Bu nedenle bu film birbirine taban taban zıt
değerlendirmelere maruz kalmıştır. Venedik‟te filmi izledikten sonra izleyiciler sinemanın
koltuklarını yaktılar. Ve New York Times dergisi şöyle yazdı: ''Sinemada oturup
diğerlerinin film izlemesini izlemek çok üzücü '' ve otuz sekizinci Rotterdam Film Festival
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'ında ise film, üç seans oynatıldı ve filmi izleyenler bu filmin, festivalin en iyi filmi
olduğunu
söylediler.”
(http://talkhzibast.persianblog.ir/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%
D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C, 05.10.2015) Bu tutarsızlık deneysel
filmler söz konusu olduğunda çok sık yaşanan bir durum olsa da dünyaca ünlü, kendini çoktan
ispat etmiş bir yönetmen için çok da alışılageldik bir durum değildir. Yönetmen deneysel bir
yapıt ortaya koyarken bir taraftan da izleyicinin sabrını ve tahammülünü denemiş olur. Öte
yandan izleyici hemen bir şey elde etmek ister, olaylıkları seçer. Oysa eski filozoflara
baktığımızda her şeyi doğrudan, bütün açıklığıyla söylemeyi tercih etmediklerini görürürüz.
Mevlana, Laozi, Hayyam, Fuzuli, Nesimi… her şeyi anlatmak gereğini görmemişlerdir.
Gerçeği taşıyabilecek kâse bulamıyorum diyen Lao Tzu „yu anlayabiliriz ya da '' Esrar ezel ra
ne tavan goft '' ( Ezelin sırları söylenemez) diyen Mevlana‟yı. Belki de peşinde olduğumuz
sırlar, bizden önce açığa çıkarıldı ve biz onları taşıyamayacağımız için kendi içlerine
kapandılar ve işte peşine düştüğümüz gerçekler de belki de bunlardır.
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TELEVİZYONUN TÜRK SİNEMASINDAKİ GENEL GÖRÜNÜMÜ
Filiz ERDEMİR GÖZE
Öz
Çağımızın en etkili kitle iletişim aracı olarak kabul edilen televizyon, ilk yayına başladığı günden bugüne
toplumun ilgi merkezinde yer almaktadır. Kendisinden sonra yeni kitle iletişim araçları ortaya çıkmasına
rağmen, televizyonun önemi hiç azalmamıştır. Aksine beyaz camın aile içindeki “birey” statüsü ve salon/oturma
odasındaki hâkimiyeti devam etmektedir. Türkiye’de televizyon yayıncılığının tarihine bakıldığında, bu aracın
toplum yaşamında çeşitli değişimlerin yaşanmasına neden olduğu net bir biçimde görülmektedir. Nitekim
televizyonlu hayatın başlamasıyla birlikte hem aile içi ilişkilerde hem de komşuluk ilişkilerinde büyük
dönüşümler meydana gelmiştir. Toplumda statünün ve zenginliğin bir sembolü olarak da işlev görmüş olan bu
teknolojik araç, yayınlarıyla toplumu kısa sürede etkisi altına almış ve ekran karşısındaki izleyicileri bir anlamda
kendisine esir etmiştir.
Türk toplumunun yaşamında ve belleğinde önemli bir yere sahip olan televizyonun, Türk filmlerinde temsil
ediliş biçimlerini ortaya koyabilmek çalışmanın amacıdır. Bu çalışma kapsamında, çeşitli dönemlerde çekilmiş
ve televizyonu ele alan “Canım Kardeşim” (1973, Ertem Eğilmez), “Talih Kuşu” (1989, Kartal Tibet), “C Blok”
(1994, Zeki Demirkubuz), “Masumiyet” (1997, Zeki Demirkubuz), “Vizontele” (2001, Yılmaz Erdoğan ve Ömer
Faruk Sorak) ve “Eve Dönüş” (2006, Ömer Uğur) filmleri incelenmiştir. İnceleme sonrası elde edilen verilerle
kategoriler oluşturulmuş ve böylece Türk sinemasında televizyonun nasıl bir imgeyle seyirciye sunulduğu açığa
çıkartılmaya çalışılmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonrası, Türk filmlerinin televizyonu olumsuz bir imgeyle
perdeye yansıttığı ve sistemli bir televizyon eleştirisi sunduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Türk Toplumu, İmge, Türk Sineması, İzleyici.
GENERAL VIEW OF THE TELEVISION IN TURKISH CINEMA
Abstract
Accepted to be the most efficient mass media of our age, television has been at the centre of the attention of the
society since its very first broadcast. In spite of the fact that there has been novel mass media after its first
appearance, the importance of television has never decreased. On the contrary, tube's status as 'an individual' in
the family and its dominance in the living room have been continuing. When TV broadcasting history in Turkey
is looked at, it is clearly seen that this medium has caused a variety of changes in society. In fact, there has been
great transformations both in family and neighbour relations with the beginning of a life with television.
Functioned as a symbol of status and wealth in the society, this technological instrument immediately influenced
the society and, in a way, captivated the audience.
The purpose of this study is to reveal the presentation forms of the television, which has an important place in
the life and memory of the Turkish society, in Turkish movies. In the scope of this study the films “Canım
Kardeşim” (1973, Ertem Eğilmez), “Talih Kuşu” (1989, Kartal Tibet), “C Blok” (1994, Zeki Demirkubuz),
“Masumiyet” (1997, Zeki Demirkubuz), “Vizontele” (2001, Yılmaz Erdoğan and Ömer Faruk Sorak) and “Eve
Dönüş” (2006, Ömer Uğur), which were filmed in different periods and made television their subject, are
analysed. Using the data from the analysis, categories are created and hence it is attempted to reveal through
what image the television was presented to the audience in Turkish cinema. After the analysis, it is concluded
that Turkish movies presented the television with a negative image and exhibited a methodical criticism of the
television.
Keywords: Television, Turkish Society, Image, Turkish Cinema, Audience.
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GİRİŞ
Bir kitle iletişim aracı olan televizyon, insanların hayatına girdiği ilk günden bugüne kadar
hep ilginin merkezinde yer almış ve yaşamı şekillendirmiştir. Televizyonun gündelik yaşamın
yapılaşmasında şimdiye kadar başka bir aracın veya yeniliğin gerçekleştiremediği ölçüde bir
etkisi bulunmaktadır. Bu alanda yapılan çok sayıda araştırma göstermektedir ki, iş dışında
zamanın en büyük kısmı televizyon karşısında harcanmaktadır. Çünkü modern hayatın
yorgunlukları, boş zamanlarda eğlenmeyi, hoşça vakit geçirmeyi ve dinlenmeyi gerekli
kılmaktadır. Bu hayat tarzında en önemli boş zamanı doldurma aracı olarak da karşımıza
Lefebvre’nin (2013: 65-76) deyimiyle “genelleştirilmiş gösteri” olan televizyon çıkmakta ve
televizyon, dünyanın görsel bir gösteri olarak kurulmasına aracılık etmektedir. Debord da
(2016: 153) zaman tüketiminin toplumsal imajının tamamen eğlencenin hâkimiyeti altında
olduğunu ve modern toplumun sürekli elde etmeye çalıştığı zaman tasarrufunun ABD halkı
örneğinde, sadece televizyon seyretmenin günde ortalama üç ila altı saati işgal etmesi
anlamına geldiğini söylemiştir. Bunların yanı sıra televizyon dinlenebilir, okunabilir olma ve
bedava içerik sağlama özellikleriyle salt eğlence aracı olarak değil, bilgi edinme açısından da
en işlevsel araç konumunu pekiştirmektedir (Ergül ve diğerleri, 2014: 97).
Teknolojik gelişmelerle birlikte çeşitli kitle iletişim araçları ortaya çıksa da televizyonun
toplum yaşamındaki yeri ve önceliği henüz değişmiş değildir. 1990’larda medya alanında
yaklaşmakta olan dijital devrime dair retorik, yeni medyanın eski medyayı kenara iteceğini,
internetin televizyonun yerini alacağını ve tüm bunların tüketicilerin medya içeriğine çok
daha kolay erişimini mümkün kılacağını iddia etmekteydi. Dijital devrim paradigması yeni
medyanın eski medyanın yerini alacağını varsayarken, gelişmekte olan yakınlaşma
paradigması ise eski ve yeni medyanın çok daha karmaşık şekillerde etkileşime geçeceğini
varsayıyordu. Buna göre eski medya yerini kaybetmiyor, bunun yerine yeni teknolojilerin
sunulmasıyla işlevi ve statüsü değişiyordu (Jenkins, 2016: 22,34). Bu iddialar ve tartışmalar
altında günümüz iletişim ortamında televizyon, önemli ve etkili bir kitle iletişim aracı olarak
hâlâ yerini korumaktadır. Nitekim televizyonun oldukça fazla alternatifi olmasına rağmen,
izleyiciler rekor sayıda televizyon alıcısı almaya, ekran karşısında büyülenmiş gibi oturmaya
ve öncelikli haber/bilgi kaynağı olarak televizyonu kullanmaya devam etmektedirler.
Televizyonun tahmin edilenden daha kısa sürede kendisine bağımlı bir izleyici kitlesi
yaratması, eleştiri oklarının bu araca yönelmesine neden olmuştur. Hiçbir kitle iletişim
aracının televizyon kadar suçlanmadığını ya da eleştirilmediğini söylemek abartı
olmayacaktır. Televizyonu temel alan araştırmalarda çoğunlukla beyaz camın olumsuz
özellikleri üzerinde durulmuş, şiddetten eğlenceye kadar geniş bir yelpazede negatif bir
televizyon imgesi oluşturulmuştur. Tarihi boyunca yapılan bunca olumsuz nitelendirmelere
karşın televizyon, herkesin hayatının vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam etmekte ve
günümüzde çoğunluk, televizyonsuz bir hayatın mümkün olabileceğini düşünmemektedir.
Batılı ülkelere oranla oldukça geç olsa da Türkiye’de televizyon yayıncılığı, resmi olarak
1968 yılında başlamış ve çeşitli tartışmalar altında günümüze kadar gelmiştir. Türk izleyicisi
yıllardır sözü edilen bu aracı uzun süre beklemiş, geldiğinde ise hemen kabullenmiştir. Artık
Türk dinleyicisinin/izleyicisinin merkezinde radyo ya da sinema yoktur, sadece televizyon
vardır. Önceleri siyah-beyaz, sonraları da renkli olarak üretilen televizyon, çoğunluğun
rüyalarını süslemiş ve dönemin koşulları göz önüne alındığında çok pahalı olan bu araca sahip
olabilmek, birçok aile için başlıca hedef ve tutku haline gelmiştir. Televizyon alıcısı öyle
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önemli bir hale gelmiştir ki ona sembolik anlamlar yüklenmiş, uzunca bir süre zenginliğin,
gösterişin, yenilikçiliğin bir sembolü olarak işlev görmüştür. Aile yaşamının merkezi aracı
konuma yükselen televizyon, hem aile içi ilişkileri hem de komşuluk ilişkilerini değiştirmiş,
komşular arasındaki sohbetlerin yerini, toplu televizyon izleme seansları almıştır. Televizyon
programları, ana konuşma maddesi olarak herkesin gündeminde yer almış ve günlük hayatın
ritmi de televizyon programlarına göre düzenlenmiştir. Öyle ki televizyonun ilk yıllarında
çeşitli programları kaçırmamak için süratle evlerine koşanlar nedeniyle sokakların bir anda
boşalması, o dönemin anlatılan olaylarının başında gelmektedir. Dolayısıyla televizyon sadece
izlenmekle kalınmayan, bunun yanı sıra kişilerarası ilişkileri ve sohbet konularını da
belirleyen bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilginin merkezini teşkil eden televizyona sinema filmleri
yabancı kalmamıştır. İçinden çıktığı toplumu ve dönemin koşullarını, gelişmelerini vs.
perdeye taşıyan bu filmler aracılığıyla, Türkiye’de hem televizyon yayıncılığının ilk
dönemlerini hem de günümüzde televizyonun günlük hayatı nasıl değiştirdiği ya da çeşitli
yönlerden televizyona nasıl bir yaklaşım sergilendiği konularını açığa çıkarabilmek
mümkündür. Bu çerçevede çalışma, Türk filmlerinin televizyonu nasıl ele aldıkları ve hangi
imgelerle sundukları sorularına cevap bulabilmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca televizyona
tarihinden bu yana sistematik olarak yöneltilen birtakım eleştirilerin izini sinema filmleri
aracılığıyla ortaya çıkarmak araştırmanın bir diğer amacıdır. Buna göre yapılan araştırmada,
sinema filmlerinin televizyona yönelik eleştirileri ve olumsuz televizyon imgesini perdeye
taşıdıkları varsayımından hareket edilmiştir. Bu amaç ve varsayım çerçevesinde Türk
sinemasının belirli dönemlerinde çekilen ve televizyonu ele alan; “Canım Kardeşim” (1973,
Ertem Eğilmez)1, “Talih Kuşu” (1989, Kartal Tibet)2, “C Blok” (1994, Zeki Demirkubuz)3,
“Masumiyet” (1997, Zeki Demirkubuz)4, “Vizontele” (2001, Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk
Sorak)5 ve “Eve Dönüş” (2006, Ömer Uğur)6 filmleri çeşitli kategoriler altında analiz
edilmiştir. Çalışmada öncelikle Türk toplumunun televizyonla tanışma hikâyesi ve televizyon
alıcısına sahip olabilme çabası üzerinde durulmuş, sonrasında film incelemeleri
gerçekleştirilmiştir.
1. TÜRK TOPLUMUNUN TELEVİZYONLA TANIŞMASININ KISA HİKÂYESİ
Türk toplumunun radyoyla tanışması daha kısa sürede gerçekleşmişken, televizyonun Türk
izleyicisinin karşısına çıkması ise oldukça uzun zaman almış ve Batılı ülkelerden yaklaşık
olarak otuz yıl sonra düzenli televizyon yayınlarına geçilmiştir. Sınırlı da olsa Türkiye’de ilk
televizyon yayını, 1952 yılında gerçekleştirilmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik
Fakültesi Elektronik Bölümü tarafından 1 kw güçle başlatılan bu yayınlar, “İstanbul Teknik
Üniversitesi Televizyon Yayınları” olarak tarihe geçmiştir.
1

Yönetmen: Ertem Eğilmez. Yapım yılı: 1973. Oyuncular: Tarık Akan (Murat), Halit Akçatepe (Halit), Kahraman
Kıral (Kahraman), Metin Akpınar (Kancı Mehmet).
2
Yönetmen: Kartal Tibet. Yapım yılı: 1989. Oyuncular: Kemal Sunal (Osman Abalı), Yasemin Yalçın (Leman
Abalı),
3
Yönetmen: Zeki Demirkubuz. Yapım yılı: 1994. Oyuncular: Fikret Kuşkan (Halit), Serap Aksoy (Tülay), Selçuk Yöntem
(Selim), Zuhal Gencer Erkaya (Aslı).
4
Yönetmen: Zeki Demirkubuz. Yapım yılı: 1997. Oyuncular: Haluk Bilginer (Bekir), Güven Kıraç (Yusuf) ve Derya
Alabora (Uğur).
5
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan, Ömer Faruk Sorak. Yapım yılı: 2001. Oyuncular: Yılmaz Erdoğan (Deli Emin),
Demet Akbağ (Sıti Ana), Altan Erkekli (Nazmi), Cezmi Baskın (Latif).
6
Yönetmen: Ömer Uğur. Yapım yılı: 2006. Oyuncular: Memet Ali Alabora (Mustafa), Sibel Kekilli (Esra), Altan
Erkekli (Hoca).
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1952-1953 akademik yılında İTÜ Televizyonu, Cuma günleri 17.00-18.00 saatleri arasında
düzenli yayınlarını gerçekleştirirken, kentte henüz yeterli sayıda alıcı sahibi olmaması
nedeniyle bu yayınları izlemek isteyenler, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Gümüşsuyu’ndaki
binasına gelmek zorunda kalmışlardır (Cankaya, 1997: 30-31). Çok sınırlı sayıda kişi
tarafından izlenebilen bu yayınlar sayesinde Türk toplumu televizyon olgusu ile tanışmış
(Aziz, 1999: 17) ve televizyon sahibi İstanbullular, salonlarına özenle yerleştirdikleri “resimli
kutu”dan haftada sadece bir kez yapılan televizyon deneme yayınını izlemekle mutlu
olmuşlardır (Tuğrul, 1975: 142). Bu sınırlı çabanın ötesinde aslında televizyonu kurma ve
geliştirme düşüncesi 50’li yıllarda gündemde gelmiş ancak bu projenin gerçekleşmesine 27
Mayıs Darbesi engel olmuştur (Kılıç, 1996: 53). 27 Mayıs’tan sonra da radyonun artık devrini
tamamladığı düşünüldüğü için, televizyon alandaki ilk girişimler ortaya çıkmıştır. Bu
dönemde Batı ülkelerinde televizyonun gelişmesi sürecinde belli bir yol alınmış, yönetim ve
denetim konusunda deneyler yapılmış, her ülke radyoda olduğu gibi kendi koşulları ve
toplumsal yapı özellikleriyle kültür ortamına uygun düzeni aramaya başlamıştır (Yener, 1999:
68).
TRT’nin televizyon yayıncılığına kadar geçen süreçte Amerika’ya ya da Avrupa’ya gidenler
televizyon alıcısı getirmeye başlamışlar ve çoğunlukla filmlerde gördükleri bu aletin nasıl bir
mucize olduğunu etraflarına anlatmışlardır. 1964 – 1968 yılları arasında İstanbul’da 6-7 bin
liraya satılan bir televizyon alıcısına sahip olanlar Bulgar, Romen, Yugoslav televizyonlarının
programlarını izleyebilmek amacıyla, birkaç bin lira daha harcayarak konutlarının çatılarına
“özel ve çok güçlü” olduğu iddia edilen antenler yaptırmışlardır (Cankaya, 1997: 31; Tuğrul,
1975: 142; Kıvanç, 2002: 21-22). Böylece Güney ve Güneydoğu Bölgesi’nde oturanlar
Suriye, Lübnan, Kıbrıs, Egeliler Yunan, Karadenizliler ise Sovyet televizyonlarının
yayınlarını rahatlıkla izlemişler ve hatta bu televizyonların tutkunu olmuşlardır (Tuğrul, 1975:
139). Bu noktada Türkiye’nin komşu ülkelerinin tümünün çok önceden televizyon yayınına
geçtikleri gibi, bu yayınları yaygınlaştırma çabasında olduklarını da vurgulamak gerekir.
Türk toplumunda televizyona yönelik isteğin giderek arttığı bu dönemde, Birinci Beş Yıllık
Kalkınma Planında, genel olarak radyo üzerinde durulduğu, televizyonun ise geri plana
atıldığı dikkati çekmektedir. Nitekim planda, Türkiye radyolarının yayınlarının yurdun her
yerinden ve yurt dışından dinlenemediği, bu nedenle gerek yurtiçi gerekse yurtdışına iyi bir
dinleme sağlamak için yeni verici istasyonlarının kurulacağı ve bu yönde yatırımların
yapılacağı ifade edilmektedir. Planda, televizyon hakkında ise “Televizyon konusu teknoloji
ve maliyetlerdeki değişmelere göre ekonomimizi zorlamayacak şekilde ele alınabilir”
denilmektedir (Devlet Planlama Teşkilatı DPT, 1963: 384-403).
Televizyon yatırımlarına “lüks” damgasını vuran DPT, Türkiye’de bir televizyon istasyonu
kurularak ulusal bir televizyonculuk hizmeti gerçekleştirildiği taktirde, çok sayıda problemle
karşı karşıya kalınacağını öngörmüştür. Buna göre o tarihlerde bile ortalama 6 bin liraya
satılan televizyon alıcılarının çok pahalı olduğu ileri sürülmüş ve toplumun büyük
çoğunluğunun bunları satın alma gücünden yoksun olduğu görüşü dile getirilmiştir. Yalnızca
varlıklı kimselerin bu hizmetten yararlanacağı ve bu nedenle toplumsal bir yararının
olmayacağı savunulmuştur. Bunların yanı sıra DPT’ye göre, eğer ülkede televizyon
yayınlarına başlanacaksa, bundan önce halka ucuz televizyon alıcısı üretecek fabrikaların
kurulması, öncelikli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır (Tuğrul, 1975: 140-141).
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Bu arada 1965 yılı içinde tüm Türkiye’yi kapsayacak bir televizyon şebekesinin kurulması
için geniş incelemeler başlatılmış ve bu çalışmaların en önemli bölümü, DPT’nin kurduğu
“Radyo ve TV Özel İhtisas Komisyonu”nda yapılmıştır. Bu aşamada televizyon konusu
sürekli olarak teknik açıdan ele alınmış, televizyon şebekesinin nasıl kurulacağı ve ülkeye
yayılacağı konuları saptanmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan ilk televizyon yayınlarının neler
olabileceği, ilk yayınların haftada kaç gün yapılabileceği, ilk deneme yayınlarının ne kadar bir
süreyi kapsayacağı, televizyonun Türkiye’de ne gibi gereksinimleri karşılayabileceği vs.
konuları üzerinde ise hiç araştırma yapılmamıştır (Öngören, 1982: 25).
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında radyoların ülke çapında millî şebeke kurmalarının
tamamlanmasının yanı sıra, televizyonun da beş yıllık üç plan dönemi içinde bütün Türkiye'yi
kapsayacak şekilde geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının
hazırlık çalışmalarındaki “Özel İhtisas Komisyonu” toplantılarında özetle; televizyonun
eğitim ve kültür amaçlı kullanılabileceği, belgesel ve sanat değeri olan filmleri geniş halk
kitlelerinin ayağına götürüp yayabileceği, devlet ve halk ilişkilerini en iyi şekilde
sağlayabileceği, halkı kendi sorunlarından, dünya sorunlarından ve kendi kaynaklarından
haberdar edebileceği savunulmuştur (Oskay, 1971: 49-50).
Raporda kısaca bu olumlu görüşler ortaya konulurken ve televizyona özellikle eğitim/kültür
alanında önemli bir rol atfedilirken, İkinci Beş Yıllık Planda yine radyo üzerinde durularak
radyonun geliştirileceğinin altı çizilmektedir. Televizyonla ilgili olarak da bu plan dönemi
içerisinde televizyon yayınına geçileceği, televizyonun bir eğitim aracı olarak
değerlendirileceği ve televizyon yayınlarının büyük halk kitlelerine ulaştırılmasının amaç
olacağı ifade edilmektedir. “İkinci Plan döneminde televizyon sistemlerinin kuruluşuna
geçmeden önce televizyon vericileri ile ilgili etütlere paralel olarak, yurt şartlarına en uygun
televizyon tipleri tespit edilecek ve yurt içi üretim programları hazırlanacaktır” denilmekte ve
televizyon alıcısı sayısının, tahminen İstanbul ve çevresinde 3000, güney bölgelerinde 4000
civarında olduğu söylenmektedir (DPT, 1968-1972).
Bu tarz araştırmalar ve tartışmalar altında, aslında yeterli bilimsel hazırlık çalışması veya
planlama yapılmadan, Türkiye’de ilk resmi televizyon hizmetinin bir an önce başlatılması
gündeme gelmiştir. Çünkü bu dönemde çeşitli nedenlerle kamuoyunda televizyon için bir
beklenti yaratılmış ve bu beklentinin neticesinde de konuyla ilgili herkes, kendi döneminde
televizyon yayınının başlatılmasını istemiştir (Öngören, 1982: 26). Bu süreçte toplumun
çeşitli kesimlerinin televizyon yayıncılığına geçiş için düşünceleri de birbirinden farklıdır.
Örneğin bürokratların büyük bir kısmı bu teşebbüsün karşısında olurlarken, siyasi iktidarlar
ise olaya ilgisiz kalmışlardır. Televizyonun getireceği ekonomik yükün yanı sıra, burjuvazinin
aleti olacağı endişesini ileri süren bazı yazarlar da beyaz camın gelmesine karşı çıkmışlar ve
gazetelerde, dergilerde sık sık televizyonun sanıldığı kadar yarar getirmeyeceğini savunan
köşe yazıları ve yorumlar yayınlamışlardır.
DPT’nin televizyonla ilgili yatırımları Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planına almamasına
rağmen, Türkiye’de televizyon yayınlarının başlaması ile ilgili yatırım çalışmaları için Federal
Almanya Hükümeti ile görüşmeler başlatılmıştır. TRT’nin 1964 yılında kurulmasından 1 yıl
önce Türk Dışişleri Bakanlığı ile Federal Almanya hükümeti arasında bir anlaşma yapılmış ve
bu anlaşma ile Türkiye’de bir Televizyon Eğitim Merkezi’nin kurulması öngörülmüştür. Bu
merkezin ileride kurulması düşünülen televizyon istasyonları ya da şebekesi için programcı ve
teknik eleman yetiştirmesi planlanmıştır (Aziz, 1999: 20). Federal Almanya ile televizyona
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yönelik bu çalışmalar ve işbirliği devam ederken, DPT’deki bazı uzmanlar televizyona karşı
çıkmaya devam etmişler ve bu uzmanlar Türkiye’nin televizyona hazır olmadığı, hem
kuruluşunun hem alıcı ithalatının Türkiye’ye büyük yükler getireceği iddiasıyla 5 yıllık plana
bu konuyu almakta direnmişlerdir. Yine bazı çevrelerin karşı çıkmasına karşın, Ankara’da bir
televizyon stüdyosunun vericisinin eğitim tesisleri adı altında hibe edilmesi ve kurulması
hususunda bir niyet anlaşması, DPT’ye rağmen Resmi Gazete’de yayınlanmış ve böylece bu
konudaki ilk olumlu adım atılmıştır (Kılıç, 1996: 54-55). Neticede Türkiye ile Federal
Almanya arasında yapılan anlaşma çerçevesinde alınan yardımlarla Ankara’da Mithatpaşa
Caddesi’nde bir apartman katında televizyon eğitim stüdyosu kurulmuş ve stüdyonun teknik
donanımı, bu teknik yardım çerçevesinde Federal Almanya tarafından sağlanmıştır.
Eğitim televizyonu ile ilgili ilk hazırlık, elemanların yetiştirilmesine yönelik olarak
yapılmıştır. Teknik yardım çerçevesinde ve TRT’nin kendi olanakları ile TRT radyolarında
çalışan bazı yayın elemanları, isteklerine bağlı olarak Almanya, Fransa ve İngiltere gibi
televizyon konularında deneyimleri olan ülkelere yetiştirilmek üzere gönderilmişlerdir.
TRT, yurtdışına eleman göndermekle kalmayıp, Almanya ve İngiltere’den uzmanları da
eğitim için Türkiye’ye getirtmiştir. Ankara’da çalışmalarını sürdüren eğitim
televizyonunun, eğitim çalışmaları yanında, televizyon yayınları ile ilgili olarak örgütlenme
çalışmalarına da başlanmış ve “Televizyon Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur (Aziz, 1999:
21-23). Bütün bu çalışmaların neticesinde TRT televizyon yayınları, Alman teknik yardımı
çerçevesinde verilen 5 kw gücünde bir vericinin 1967 yılında televizyon eğitim stüdyosuna
gelmesi ile başlamıştır (Aziz, 1999: 26). Bu yayınlar on dört ay boyunca kapalı devre
yayınları şeklinde yürütülmüş ve sonrasında Ankara Televizyonu, teknik deneme yayınlarını
gerçekleştirmiştir (Gülizar, 1995: 14). TV Eğitim Stüdyosu’nun ilk kapalı devre deneme
yayını “TRT Haberler”, “Almanya’dan Görünüşler”, “Kadın ve Moda” programlarından
oluşmuştur. Bu tarihten başlayarak her Cuma günü kapalı devre deneme programı yapılmış ve
bu programlar, stüdyonun bulunduğu binanın üst katına çağrılan konuklara sunulmuştur
(Tamer, 1983: 49).
Sonuçta televizyon yayını, Türkiye’de bazı bürokratların gayreti ve TRT Kurumu’nun
teşebbüsü ile kerhen gündeme gelmiştir denilebilir (Toskay, 1996: 36). Diğer ülkelerin renkli
televizyon yayıncılığına geçtiği bir dönemde Türkiye’de siyah-beyaz televizyon yayıncılığına
başlanıp başlanmamasının gereklerinin tartışılması dikkat çekici bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır7. Bütün yorumların, tartışmaların ve endişelerin gölgesinde Türkiye’de resmi
olarak ilk televizyon yayını 31 Ocak 1968 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’nin ilk resmi televizyon yayınını başlattığı bu tarihte, dünyada Afganistan, Ekvator,
Bolivya ve Paraguay (Kaptan: 2002: 42) dışında televizyon yayını yapmayan ülkenin
kalmadığını söylemek tablonun anlaşılması açısından yararlı olacaktır.
2. Siyah - Beyaz ve Renkli Televizyona Sahip Olma Tutkusu
Televizyonun izlenmesi iki önemli teknik olanağa bağlıdır. Bunlardan birincisi kapsama alanı,
ikincisi de televizyon alıcısıdır. Kapsama alanı, kurum ve hükümet politikaları iken, alıcının
olup olmaması ise bireysel satın alma gücüne bağlıdır. O dönemin koşulları göz önüne
7

Bir dönem TRT Genel Müdürlüğü yapan Toskay (1996: 36), televizyonlu hayata geçişin hazırlık aşamasında kamuoyunun
ilgi göstermemesi nedeniyle bütün altyapının hatalı şekilde siyah-beyaz yayına uygun biçimde tesis edildiğini ancak bu yanlış
kararın halkın gösterdiği büyük ilgi sebebiyle kısa sürede ortadan kalktığını ve bunun sonucu olarak da televizyon
yayınlarının yurt sathına hızla yayıldığını söyler.
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alındığında, kitle iletişim araçları içerisinde en pahalısının televizyon alıcıları olduğu
görülmektedir (Aziz, 1999: 37). Bu nedenle varlıklı kesim dışında Türk izleyicisinin büyük
bir kısmının önce siyah-beyaz sonrasında da renkli televizyon alıcısına sahip olma çabası
yıllarca sürmüş ve televizyon aygıtı en büyük hedeflerden hatta saplantılardan birisi haline
gelmiştir.
TRT’nin 31 Ocak 1968 akşamı başlattığı deneme yayınları, Ankaralılar arasında büyük bir
ilgiyle karşılanmış ama bu yayınları izleyenlerin sayısı hayli sınırlı kalmıştır. Bunda da
Ankara’nın televizyon konusunda İstanbul gibi bir deneyiminin bulunmaması, coğrafi
konumu nedeniyle yayınları izlemeye elverişli bir il olmaması ve fiyatları çok yüksek olan
televizyon alıcılarına çok az sayıda kişinin sahip olması gibi unsurlar etkili olmuştur. Bu
etkenlerin dışında TRT yetkililerinin yayınlar başlamadan önce halkın nasıl televizyon sahibi
olacağını hesaba katmamaları da bir diğer sorunu teşkil etmiştir. Bu duruma çözüm üretmek
için Ulus Hergelen Meydanı’ndaki Amerikan pazarları devreye girmiş ve fiyatları 5000-6000
TL arasında değişen büyük ekran televizyon alıcılarını varlıklı başkentliler hiç vakit
kaybetmeden satın almışlardır (Kaptan, 2002: 39; Serim, 2007: 42). Orta halli ailelerin çoğu
ise bu merakın da geçeceğine inanarak, birkaç saatlik keyif için hatırı sayılır derecede pahalı
olan bu yatırımı yapmaya pek yanaşmamışlardır (Tunç, 2001: 86). Ancak ilerleyen yıllar bu
anlayışı değiştirmiş, varlıklı olsun ya da olmasın toplumun büyük bir kısmı, televizyon için
yapılacak harcamaları göze almaya başlamıştır. Bu süreçte yabancı ülkelerdeki Türk işçileri,
yanlarında getirdikleri televizyonları karaborsacılara satmışlar, karaborsacılar bu televizyon
alıcılarını Amerikan pazarlarına aktarmışlar ve son halka olarak tüketiciler de televizyonların
fiyatları ne olursa olsun bu pazarlardan satın almışlardır (Tuğrul, 1975: 141).
TRT’nin ilk televizyon yayınlarının başlaması ile doğal olarak televizyon alıcısına yönelik
yoğun bir talebin olacağı açıktır. Nitekim yayınların içerik, süre, sıklık ve periyoduna bağlı
olarak, toplumda televizyon alıcısına sahip olmada göreli artışlar yaşanmıştır. Bunda montaj
sanayinin gelişmeye başlamasının önemli bir etkisi vardır. Örneğin Hollanda’nın Philips
firması, İstanbul tüketicisini yakalamak için Hollanda’dan getirttiği televizyon alıcılarını önce
uygun taksitlerle halka satmış, sonrasında montaj sanayinin ilk temelini oluşturacak ve
televizyonların Türkiye’de üretilmesini sağlayacak anlaşmayı yapmıştır. Böylece televizyon
alıcısını yüzde elli yerli malzeme ile üretime geçiren ilk firma Philips olmuştur (Aziz, 1999:
37). TRT’nin deneme yayınları başladığında, sermayesi yerli olan bir televizyon fabrikasının
kurulması ise hiç düşünülmemiştir. Almanya’nın Grundig, Telefunken, Nordmende, Saba,
Körting, ITT Schaublorenz, Blaupunkt gibi televizyon firmalarını, Japonya’nın Sharp,
Hollanda’nın National ve Philips markaları izlemiştir. Türk televizyon piyasasındaki yerlerini
çok sonraları alan Arçelik, Beko, Nevtron gibi markalar ise başlangıçta yabancı sermaye
ortaklığıyla kurulmuştur (Serim, 2007: 40-41).
Türkiye piyasasında bu kadar çok yabancı şirketin olmasının çeşitli nedenleri vardır. Bilindiği
üzere bu dönemde, söz konusu şirketlerin Türkiye’de yaptıkları televizyon alıcıları siyahbeyaz sistemdeki alıcılardır. Batılı ülkeler, uzun zamandan bu yana, renkli televizyon çağına
girdikleri için siyah-beyaz alıcıların satış fiyatları çok ucuzlamış, bunların yapımında
kullanılan çeşitli teknik girdilerin fiyatları da aynı oranda düşmüştür. Böyle olmasına rağmen,
teşvik belgesinden yararlandırılan bazı televizyon montaj fabrikaları, Türkiye’de ürettikleri
televizyon alıcılarını aşırı oranda yüksek fiyata satarak büyük kazançlar elde etmişlerdir
(Tuğrul, 1975: 159-160). Örneğin orta halli bir memurun aylık gelirinin 500 TL civarında
olduğu 1967 yılında yüzde 50 yerli malzemenin kullanıldığı Philips fabrikalarında günde 5
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tane televizyon alıcısı üretilmiş ve bu alıcılar 3375 TL’ye peşin olarak satılmıştır (Serim,
2007: 42). Bu yıldan sonra alıcı üreten firma sayısı da giderek artmıştır (Bulmuş, 1982: 66).
Bu noktada Türkiye’de televizyon yayınlarının ilk on yılı içinde televizyon alıcısı yapımı
konusunda halka yararlı olacak şekilde yeterli bir çaba gösterilmediğini söylemek yanlış
olmayacaktır. Nitekim TRT’nin yayın ağını arttırdığı yıllarda bile çok sayıda kişi, büyük
paralar harcayıp alıcı almak zorunda kalmıştır. Alıcı sayısının yıllara göre seyrine
bakıldığında ise karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: 1968 yılından önce 7000 alıcı sayısı
olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam, 1970 yılı öncesinde 50.000, 1971 yılında 100.000,
1972 yılında 121.000, 1973 yılında 213.000, 1974 yılında 357.000, 1975 yılında 472.000,
1976 yılında 1.000.000 ve 1980 yılında 3.405.000’e ulaşmıştır (Kaptan: 2002: 42).
TRT’nin ilk reklam yayınına başladığı 1972 yılında, iller sıralamasında ilk sırada 59 bin 43
ruhsatlı televizyon alıcısı bulunan Ankara yer almakta, Ankara’yı sırasıyla İstanbul, İzmir,
Eskişehir ve Edirne takip etmektedir. 1974 yılında televizyon yayınları haftanın her günü
gerçekleştirilirken, yayınlar ülke nüfusunun %55’i ve ülke yüzölçümünün %28’i tarafından
izlenilir olmuş ve televizyonun Türkiye’ye gelişinin 10. yılında PTT merkezlerine kayıtlı
televizyon alıcı sayısı da 2 milyon 250 bine ulaşmıştır (http://www.trt.net.tr/, Erişim Tarihi:
27. 10. 2016). 1981 yılında ise ilk kez televizyon alıcılarının sayısı, radyo alıcılarının sayısını
geçmiştir. 1971 yılından başlayarak 1981’e değin 30 bin artan radyo alıcı sayısı, 1981’den
sonra ancak 9 binlik bir artış göstermiştir. Bu da radyo pazarının artık doyuma ulaştığının bir
göstergesidir. Bu dönem itibariyle televizyon alıcı sayısındaki artışın bir nedeni de renkli
televizyon yayınının TRT tarafından oldukça önemsenmesi ve bu yönde atılan adımların
hızlandırılmasıdır. Bu gelişmelerin sonucunda da 1983 yılında renkli televizyon alıcısına
sahip olanların sayısı 899 bin 455’e ulaşmıştır (Öngören, 1983: 165).
Türkiye’de montaj tarzında dahi televizyon alıcısının üretilmediği, çok sayıda alıcının
yurtdışında çalışan işçiler aracılığıyla Türkiye’ye girdiği dönemlerde birtakım sorunlar da
yaşanmıştır. Televizyonun açma düğmesini bilememek ya da yerini bulamamak
problemlerden sadece birisidir. Herhangi bir satıcı desteği olmadan alıcı sahibi olanlar,
çaresizlik içinde tanıdıklarından bu cihazları nasıl işleteceklerini öğrenmeye çalışmışlar, hatta
kimi zaman TRT uzmanlarından yardım istemişlerdir. Zaten televizyon teknolojisi o dönemde
birçok izleyici için açma düğmesine basıp anteni yönlendirmekten ibarettir ve bu problemi
çözüp görüntü almaya başlayanlar, kendilerini teknoloji devini alt etmiş saymaktadırlar
(Mutlu, 1999: 61).
Alıcı sayısının ve alıcıya sahip olanların sayısının arttığı bu dönemde, televizyon alıcısı sahibi
olmanın toplumsal açıdan sınıf atlama belirtisi haline gelmesine ve büyük bir tüketim
çılgınlığının başlamasına, hatta temel hijyen koşullarının hiçbirine sahip olmayan
gecekonduların çatılarında dahi kısa sürede bir anten ortamı yaratılmasına (Turam, 1996: 6;
Kaptan: 2002: 42) yönelik eleştiriler sıklıkla dile getirilmiştir. Durum öyle bir hal almıştır ki,
televizyon alıcısına sahip olmak her kesim için saplantılı bir isteğe dönüşmüştür. Oysa
gelişmiş ülkelerde ilk televizyon yayınları başladığı zaman, aydınların ve varlıklı, büyük
burjuva ailelerinin televizyonu küçümsedikleri, uzun süre evlerine televizyon almadıkları
araştırmacılarca saptanmıştır. Örneğin Baudrillard’a göre, televizyon sahibi olan burjuvazinin
televizyon setlerini saklama veya gizleme yönünde bir eğilimi vardır. Bunun nedeni,
muhtemelen televizyonun bayağılık ve kitle kültürü göstergesi olarak görülmesidir (Aktaran
Stevenson, 2008: 263-264). Türkiye’de ise “televizyon modası” zirveden başlamış, aşağıya
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doğru hızla yayılmıştır. Dar gelirli ailelerin mutlaka bir televizyon sahibi olmaları bir tür
gövde gösterisine dönüşmüş, bu aileler güçsüzlük duygusunu yenmek için bu araca sembolik
anlamlar yüklemişlerdir.
Günümüzde araba markaları üzerine konuşulması gibi, o yıllarda da evlerde televizyon
markaları üzerine konuşmalar yapılmıştır. Markalar üzerine çeşitli tartışmalar yürütülmüş ve
her aile babası kendi aldığı televizyonun markasını, futbol takımını savunur gibi savunmuştur
(Tunç, 2001: 95). O dönemler için iyi bir televizyon markasına sahip olmanın gösteriş
açısından ne kadar önemli olduğunu gösteren çok sayıda örnek söz konusudur. Dönemin
koşulları göz önüne alındığında, iyi ve pahalı bir televizyon alıcısına sahip olmak her kesimin
hayallerini süslemiş ve Türk izleyicisinin önce siyah – beyaz sonrasında da renkli televizyona
ulaşma hayali yıllar boyunca aynı istekle devam etmiştir.
Türk televizyon tarihinde önemli bir gelişme de 1980’li yılların başında yaşanmıştır. 1981
yılının yılbaşı gecesi programı ilk kez renkli olarak yayınlandıktan sonra 1984 yılında da tüm
programlar renklenmiştir8. Renkli televizyon yayıncılığına geçiş sürecinde; Türkiye’nin
çevresindeki tüm komşu ülkelerde renkli televizyonun olması, bu renkli televizyon
yayınlarının Türkiye’nin pek çok ilinde izlenmesi, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden izlenebilen
bu renkli televizyon yayınları sayesinde izleyicilerin çeşitli teknik özelliklere sahip renkli
televizyon alıcılarını ve video aygıtlarını elde etmeleri, renkli televizyonun bir uygarlık
belirtisi olarak görülmesi, dünyada artık siyah-beyaz yayını mümkün kılan aygıtların ve yedek
parçalarının üretilmemesi, TRT’nin renkli televizyon yayını yapabilecek olanaklara sahip
olması gibi gerekçelerle renkli televizyonun Türkiye’ye getirilmesinin gerektiği çeşitli
platformlarda dile getirilmiştir (Öngören, 1982: 13-14).
Bu gerekçelerle renkli televizyon yayıncılığına başlanması tepkileri de beraberinde
getirmiştir. Özellikle renkli televizyon alıcılarının çok pahalı olacağı ve bu yüzden “mutlu
azınlık” dışında çoğunluğun bu yayınları izleyemeyeceği endişeleri sıklıkla gündeme
taşınmıştır. Çünkü Türkiye’nin o dönemki şartlarında ancak yüksek gelir gruplarında
bulunanlar, renkli televizyon alıcılarını satın alabileceklerdir. Bir başka endişe de renkli
televizyon girişiminin elektronik alanda dışa bağımlılığı arttıracak olmasıdır (Öngören, 1982:
15-24; Bulmuş, 1982: 76). Bunların dışında rengin, televizyon yayınlarına ilginçliğin yanı sıra
daha çok görkem, devinim, çekicilik katacağı ve sonuçta televizyon yayınlarının
bugünkünden daha çok çocuklaştırıcı, eğlendirici, oyalayıcı etkiler içereceği, siyah beyazla
yaratılan kültür boşluğunun daha da derinleşeceği ve popüler kültür ile gazino kültürüne daha
çok yaklaşılacağı dile getirilen kaygılardan sadece birkaçıdır (Öngören, 1982: 29). Bu
konuyla ilgili olarak siyasi çevrelerden de değişik görüşler gelmiş ve genel olarak renkli
televizyonun lüks olduğu ileri sürülmüştür (Dedeoğlu, 1991: 40).
Diğer taraftan bu görüşlere katılmayan ve Türkiye’deki yayınların renkli hale gelmesini
zorlayan unsurun teknoloji olduğunu savunanlar da vardır. Buna göre dünyanın hiçbir
bölgesinde hem siyah-beyaz yayın yapan ülke hem de TRT’nin kullandığı siyah-beyaz
malzemeyi yapan imalatçı firma kalmamıştır. Dolayısıyla Türkiye renkli yayına geçmekte
8

Aslında 1974 yılında renkli televizyon yayınına geçilmesi gerektiğini dile getiren TRT yöneticileri büyük tepki
görünce geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Çünkü TV alıcısı piyasası Türkiye’de henüz renkli TV için hazır değildir ve
siyah-beyaz TV alıcılarının satışı doyum noktasına ulaşmamıştır. Bunlara rağmen bu dönemde Ankara’daki TV stüdyosu,
Batı Alman şirketinin katkısıyla renkli stüdyo aygıtlarıyla donatılmış ve renkli programlar için deneme çalışmaları
yapılmıştır. Dolayısıyla TRT, renkli yayıncılığa geçildiğinde, piyasadan önce ortama hazır olmak amacıyla 1974 yılından
itibaren çalışmalarını sürdürmüştür (Öngören, 1983: 15).
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gecikirse, Türk ekonomisi daha büyük darbeler yiyecektir (Kasaroğlu, 1982: 142). Bu
tartışmalar altında renkli televizyon yayıncılığına geçilmiş ve gazeteler de renkli televizyon
kampanyalarına başlamıştır. Gökşen’in ifadesiyle (2010: 7), iki gün önce tek kanallı siyahbeyaz televizyonlarla haşır neşir olan milyonlarca insanın en büyük derdi, televizyonun renkli
göstermesi olmuş ve insanların hayatı hiç geri dönmemek üzere değişmiştir. Renkli
televizyonun Türk toplumunun yaşam biçimini nasıl değiştirdiğini Tunç (2001: 95 - 96) şöyle
anlatmıştır:
Renkli televizyona çabucak geçildi. Bu yenilik gene elbette misafirliklere yansıdı, renkli
televizyon almakta acele eden aileler bir süre misafir sayısında artış yaşadılarsa da,
televizyonun hayatımıza yeni girdiği yıllardaki kadar şiddetli değildi. Ama renkli
televizyon ağır komplekslere neden oldu. Tutumluluk çağının kapanıp, tüketim yıllarının
başladığına işaret ediyordu. O zamana kadar yoksulluğundan utanmayan ve yoksul
görünmemek için onuruyla bağdaşmayacak davranışlara eğilim göstermeyen toplumda,
yoksulluğundan utanma ve gizleme eğilimleri başladı. Ekranların renklendiği ilk
yıllarda bazı çocuklar, evlerindeki televizyonun hâlâ siyah – beyaz olduğunu
söyleyemedi.
TRT’nin siyah-beyazdan renkliye, tek kanallıdan çok kanallıya yayın serüveni böyle bir süreç
izlerken, Türk izleyicisi 1990 yılının Mayıs ayında ilk ticari televizyon yayıncılığı ile
tanışmış, bundan sonra çok sayıda tecimsel televizyon kanalı iletişim sektöründeki yerini
almış ve böylece ikili sistemin olduğu yeni bir yayıncılık ortamı oluşmuştur. TRT ilk yayına
başladığında televizyon alıcısı lüks ve pahalıyken ve bu araca sahip olmak çok zorken,
günümüzde her evde birkaç televizyon bulunabilmektedir. Nitekim RTÜK’ün 2012 yılında
gerçekleştirdiği bir araştırmada evlerdeki televizyon sayısı araştırılmış; elde edilen sonuçlara
göre ankete katılanların % 60.8’inin “1 adet”, % 31.0’inin “2 adet” ve % 8.2’sinin “3 adet ve
üzeri” sayıda televizyona sahip oldukları gözlenmiştir (RTÜK, 2013: 8). 2009 yılında yapılan
araştırmada sahip olunan televizyon adedine ilişkin verilere bakıldığında, ankete katılanların
% 54.6’sının “1 adet”, % 36.4’ünün “2 adet” ve % 9’unun “3 adet ve üzeri” sayıda
televizyona sahip oldukları dikkati çekmektedir. Buna göre 2006 yılında gerçekleştirilen
araştırmanın sonuçları ile karşılaştırıldığında, evlerde bulunan “1 adet” televizyon sahipliği
oranının % 1.4 ve “2 adet” televizyon sahipliği oranının % 0.8 arttığı, “3 adet ve üzeri”
televizyon oranının % 2.1 azaldığı tespit edilmiştir (RTÜK, 2009: 7).
Yine 2000’li yıllarda yoksul aileleri baz alan bir araştırmada da televizyonun, sahiplik
oranları, tüketilme miktarı ve aile bireyleriyle kurduğu iletişim gibi değişkenler açısından
diğer kitle iletişim araçlarının önünde yer aldığı saptamasında bulunulmuştur. Bu araştırmada
yoksul hanelerin tamamında çalışır nitelikte bir televizyona sahiplik oranı %100 çıkmış ve
televizyonlardan %96.8’i birinci el olarak satın alınmıştır. Yine bu hanelerde ikinci televizyon
sahiplik oranı %34, üçüncü televizyon sahiplik oranı ise %7’dir (Ergül ve diğerleri, 2014: 7172).
3. Televizyonun Vazgeçilmezliği: Türkiye Ekran Başında
Federal Almanya’nın teknik yardımıyla başlayan ve 1968 – 1969 yılları arasında deneme
yayınları şeklinde yürütülen televizyon yayınları (Cankaya, 2003: 79-80) için hem yeterli bir
hazırlık yapılamamış hem de çok sınırlı sayıda personelle işe başlanmıştır. Bunun altında da
televizyon yayınına bir an önce başlanarak gerekli personel ve araçların daha sonra
sağlanması düşüncesi yatmaktadır (Cankaya, 1997: 32). Ancak tüm bu eksikliklere karşın
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Ankara Televizyonu’nun deneme yayınları, kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle
karşılanmıştır.
Günlerce süren test yayınları ile yayın günü ve saati izleyicilere önceden duyurulmuştur.
Ankaralılar bu açılış gecesini, soğuk bir kış gecesinde henüz evlerinde televizyon olmadığı
için, televizyon satan firmaların vitrinlerinden, pastane, kahvehane ve büyük otellerin
lobilerindeki televizyon ekranlarından izleyebilmişlerdir. Bu yayınları izlemeye çalışanlar,
sokak ortasında ya da cadde kenarında saatlerce ayakta durmak zorunda kalmışlardır. Zira
1960’lı yılların son dönemini ekonomik sıkıntılarla geçiren ve bir memur kenti olan
Ankara’da insanların çok lüks kabul edilen televizyona sahip olması olanaksızdır. O yüzden
ilk yayın gecesinde TRT’yi kaç kişinin izlediğini söyleyebilmek mümkün değildir. Zaten bu
konuda herhangi bir araştırma da yapılmamıştır. Özellikle yeni ya da özel bir programın
olduğunun önceden duyurulması izleyici kitlesini daha da artırmıştır. Örneğin 1969 yılının 27
Nisanında Zeki Müren’in Ankara Televizyonu’nda verdiği konseri yaklaşık 200 bin Ankaralı
televizyondan izlemiştir. Yine 1969 yılında insanoğlunun aya ilk defa ayak basmasının
görüntüleri birçok ülke tarafından naklen yayınlanırken, TRT ise bu önemli olayı banttan
yayınlamıştır. Bunu izlemek için komşu illerin yanı sıra İstanbul’dan da pek çok insan
Ankara’ya gelmiş ve bir buçuk saat süren bu yayını kimse yerinden kıpırdamadan izlemiştir.
Bir süre sonra halkın mağaza vitrinlerinin önünde toplanıp merakla izlediği televizyon
yayınları giderek kanıksanmış ve vitrinlerin önü birkaç ay içinde eski canlılığını yitirmiştir.
Tabii bu durum, herkesin hemen televizyon aldığı anlamına gelmemektedir (Kıvanç, 2002: 910; Serim, 2007: 51; Gülizar, 1995: 17-18).
Bu dönemde kitle iletişimi tam anlamıyla yürürlüktedir. Her akşam ekran karşısına geçilip,
hep birlikte TRT’nin tek kanalından yayınlanan programlar kesintisiz olarak seyredilmeye,
açılış anonsuyla alıcıların karşısına geçilmeye, kapanışta verilen İstiklal Marşımız da dahil
olmak üzere yayın sonuna kadar izlenmeye (Turam, 1996: 6) başlanmıştır. Gülizar’ın
ifadesiyle (1995: 16), hem televizyon çalışanlarına hem de izleyicilere yeni bir oyuncak
verilmiştir. Çalışanlar, her gün bir adım daha ileriye gitmek için olanca güçlerini ve
yeteneklerini ortaya koyarken, seyirciler ise her yayın akşamında bir başka şey görmek için
televizyon karşısına sıralanmışlardır.
Mutlu da (1999: 60-61) gözlemlerinin neticesinde bu “harika aracın” çok kısa bir süre içinde
benimsendiğini söyler. Buna göre kilometrelerce uzaklıktaki insanların görüntü ve sesleriyle
evlere misafir olmasının gerisindeki teknik mantık hiç bilinmeksizin, daha önce bu teknolojiyle
hiçbir şekilde yakınlığı, tanışıklığı olmayan insanlarımız tarafından olağan bir şeymişçesine
kabul görmüş, böylelikle modern insanın teknolojiye bağımlılığına yeni bir araç daha
eklenmiştir. Daha doğrusu yeni bir araç daha insanın teknolojiye bağımlılığını artırmıştır.
Radyoyu anlamakta güçlük çekmiş olmakla birlikte, yine de kabullenmiş olan yaşlıların
televizyonla karşılaşmaları çok daha dramatik olmuştur. Genellikle ileri yaşlarında şehir
hayatıyla tanışmış olan ve evden pek çıkmayan bu yaşlılar televizyonu kabullenmekte güçlük
çekmişlerdir. Nitekim şeytan icadı olarak gördüğü televizyonu seyretmeyi reddedenler, “git
buradan git” diyerek televizyona bastonuyla vurmaya kalkışanlar, televizyona çıkan kişilerle
konuşmaya kalkanlar, o yılların eğlenceli hikâyelerini oluşturmaktadır (Tunç, 2001: 91). Bu ve
buna benzer örnekler, televizyonun işleyiş mantığını kabul edemeyen, sorgulayan, zaman
zaman alıcının arkasına geçip biri var mı diye bakan ve bu ısrarını ölene dek sürdüren
ninelerimizin, dedelerimizin olduğunu gösterse de, zaman geçtikçe televizyon Türk toplumu
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için öyle bir bağımlılık haline gelmiştir ki, bu bağımlılığa paralel olarak günlük hayatın ritmi
değişmiş ve komşuluk ilişkileri yeniden düzenlenmiştir (Tunç, 2001: 85).
Aslında önceleri televizyondan haftada birkaç gün ve birkaç saat yayın yapılıyor olması ve bu
yayınların çok az eve girmesi günlük hayatı çok fazla etkilememiştir. Haftada birkaç gün
yapılan yayının ardından televizyonun her gün akşam yediden gece yarısına kadar yayın
yapmaya başlaması bir anlamda sosyal hayatın sonunu getirmiştir. Yaşama biçimi hızla ve
epeyce derin bir şekilde değişmiş; en büyük ve tek eğlence televizyon olmuştur. Bu öyle bir
eğlencedir ki, sinemalar seyircisizlikten kapanmış, tiyatrolar iflas etmiştir. Televizyonu
gereksiz hatta zararlı bulan babaların inadı bir süre sonra kırılmış, televizyon hızla evlere
girmeye başlamıştır. Ailelerin kendi içlerindeki hayatları gibi, çevreleriyle ilişkileri de
değişmiş, ekran bir mıknatıs gibi herkesi kendine çekmiştir (Tunç, 2001: 86).
Türk izleyicisinin hayatına son derece inanılmaz bir hareket ve heyecan getiren televizyon
elbette başköşeye yerleştirilmiştir. Evlerde oturma düzenleri televizyona göre değiştirilmiş,
divanlar, koltuklar, sehpalar televizyonun konumuna göre yeniden düzenlenmiştir. O yıllar
her odaya bir televizyonun düştüğü yıllar değildi ve televizyon alıcısı tek olduğundan dolayı
da düzen ona göre alınmaktaydı (Tunç, 2001: 92). Aile bireylerinin toplanıp söyleştikleri, bir
araya geldikleri en mahrem odada başköşeye oturtulan televizyona kimse sırtını dönmek
“saygısızlığını” asla göstermemiş, insanların gözü, kulağı, dikkati onun üzerinde olmuştur.
Aynı zamanda evlerin değerli eşyalarının statü sembolü olan ve bir zamanlar radyoyu
taçlandıran dantel işlemeli beyaz örtü artık televizyonun üzerine örtülmüştür (Mutlu, 2008:
17).
Günümüzde de bu alışkanlık değişmemiştir. Yoksul hanelerde yapılan bir araştırmada,
televizyonun iki odası bulunan evlerde kesinlikle oturma odasında yer aldığı belirlenmiştir.
Televizyonun konumlanışına baktığımızda da, televizyon setinin fiziksel olarak hanenin
merkezinde yer almakla kalmayıp, yemek yemek, dinlenmek, sohbet etmek gibi günlük
yaşamı oluşturan ev içi pratiklerin de televizyonun yakınında ya da karşısında gerçekleştiği
saptanmıştır9. Televizyon setinin üzerinde ve sehpasında kullanılan dekoratif öğeler, süs
eşyaları gibi şeyler ise araca atfedilen değerin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır
(Ergül ve diğerleri, 2014: 72-73).
TRT’nin yayına başladığı ilk yıllarda dostuna, ahbabına, akrabasına, arkadaşına,
komşusuna hatta ailece hiç görüşmediği apartman komşusuna sadece televizyon yayını
olduğu akşamlar misafir gidenlere “telesafir” ismi takılmıştır. Televizyonu olmayanların
televizyonu olanlara misafirliğe gitmesi halk arasında “telemisafirlik” şeklinde adlandırılmış,
daha kolay söylenebilsin diye de Halit Kıvanç tarafından “telesafir” olarak kullanılmıştır
(Kıvanç, 2002: 11-12). Dolayısıyla televizyon sahibi olmamak, yayın izlemeye engel değildir.
Zira yayın saati geldiğinde hep beraber, alıcısı olan “şanslı” komşunun evinde toplanılmıştır.
“Telesafir”, hatta program geç saatte bittiğinde eve dönmek zor olduğundan yatıya kalanlar
için kullanılan “teleyatısafir” kavramları dilimize böylelikle yerleşmiş (Turam, 1996: 6) ve
misafirler televizyon sahibi oluncaya kadar da bu durum devam etmiştir.
“Telesafir”liğin olduğu dönemlerde her evde televizyon alıcısı yoktur. Ama özellikle ilk
yayınların gerçekleştirildiği Ankara’da, herkesin televizyon izleme hevesi ve heyecanı vardır.
9

Baudrillard, ev içi ortamlarda televizyonun fiziksel konumunun bazı statü farklarını ortaya koyduğunu söyler. Buna göre
alt-sınıf evlerinde oturma odası, çoğunlukla ilk göze çarpan şey haline gelen televizyon setinin etrafında düzenlenmektedir
(Aktaran Stevenson, 2008: 263 - 264).
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O nedenle, yayın akşamlarında komşular televizyonu olan evlere misafir olmuşlar, buna
karşılık ev sahipleri de, televizyonun bulunduğu odayı sıra sıra koltuklar, sandalyeler,
tabureler ve minderlerle bir sinema salonu gibi hazırlamışlardır. Gülizar’ın ifadesiyle (1995:
16-17), bu gecelerin en şanssızları da ev sahipleridir. Çünkü dünyanın parasını verip
televizyon almışlardır ama ondan en az yararlanabilen de kendileri olmuştur. Zira bu kişiler,
misafirlere hizmet etmekten televizyonu izleyememişlerdir. Özetle televizyondan önce aileler
arasında nazik ziyaretler yapılırken, mahallede herkesten önce televizyon alanların evleri,
televizyon seyretmeye gelen komşularla, ahbaplarla, habersiz gelen akrabalarla dolup taşmaya
başlamıştır. Neticede hali vakti yerinde olup komşularından, ahbaplarından önce televizyon
almış olan aileler; bu yeniliğin öncüsü olma gururunu yaşadılarsa da, evlerinde ayaklarını
uzatıp, rahatça televizyon seyredememişlerdir (Tunç, 2001: 86-87).
İlerleyen yıllarda da toplum yaşamındaki dönüşümlerle birlikte televizyon, gündelik yaşamın
ayrılmaz parçası olmaya devam etmiştir ve devam etmektedir. Çünkü televizyon, artık
“içimizden biri”, “bizden biri” ve “ailemizin bir üyesi”dir. Türkiye’de televizyon izleme
alışkanlığına baktığımızda da her geçen yıl televizyona bağımlılığın arttığını söylemek yanlış
olmayacaktır. RTÜK’ün gerçekleştirdiği araştırmada; hafta içi günlük ortalama televizyon
izleme süreleri olarak % 23.5 ile “2 saat”, % 23.5 ile “3 saat” ve % 16.4 ile “4 saat”
dilimlerinin öne çıktığı, % 4.7 oranında “10 saat ve üzeri” sürede televizyon izlendiği ortaya
çıkmaktadır (RTÜK, 2013: 8). 2012 yılı için hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme
sürelerine bakıldığında, % 17.9 ile “3 saat”, % 17.7 ile “4 saat”, % 17 ile “5 saat” ve % 14.4
ile “2 saat” dilimlerinin öne çıktığı, “10 saat ve üzeri” saat diliminin % 5.4 olduğu
görülmektedir (RTÜK, 2013: 11). Yine yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, yaşam diğer
iletişim araçları olmadan da bir şekilde sürerken, yoksul haneler için ekransız bir hayatın
düşüncesi bile kötüdür. Nitekim mutfakta bir ocağa ya da sorunsuz ısıtan bir sobaya sahip
olmadan da uzun süre idare edilebilmekte ama televizyonsuz kalma olasılığı aile üyeleri
arasında neredeyse paniğe yol açmakta ve bütün haneyi huzursuz eden bu olasılık, bir yolu
bulunup bertaraf edilmeye çalışılmaktadır (Ergül ve diğerleri, 2014: 198).
TÜRK SİNEMASININ TELEVİZYON İMGESİNE BAKIŞI
4. Televizyonun Hayaliyle Yaşamak
Büyük kitlelere ulaşan radyo ve sinemanın ardından, Türk toplumu Batılı ülkelere oranla geç
de olsa televizyon ile tanışmış, ancak Türk izleyicisinin çok büyük bir kısmı televizyonu uzun
süre evlerinde görememişlerdir. Çünkü televizyon teknolojik olarak pahalı bir araçtır ve
televizyon yayınlarının evlere ulaşabilmesi için de ciddi yatırımlar ve planlamalar yapılması
gerekmektedir. İşte bu temel nedenlerle gerek televizyon yayıncılığının ilk yıllarında gerekse
sonraki dönemlerde uzunca bir süre televizyon büyük çoğunluğun, özellikle de dar gelirlilerin
hayalini süslemiştir. Kısacası radyoyu ve sinemayı tek bir aygıtta dinleyebilmenin ve
izleyebilmenin coşkusu toplumdaki herkesi sarmış, fakat bu coşkuyu yaşayanların sayısı hayli
sınırlı kalmıştır. Türk toplumunun bu soruna bulduğu çözüm ise, televizyonları olanların
evlerinde bu mucize aletten yansıyan görüntüleri izlemektir.
Akrabaların, komşuların, tanıdıkların evinde televizyon izlenebilse de, herkes bu aleti evinde
görmek ister ve bunun hayalini kurar. Tıpkı “Canım Kardeşim” filminde Kahraman’ın
hayalini kurduğu gibi. Bu filmde Küçük Kahraman, ağabeyi Murat ve Murat’ın sadık
arkadaşı Halit ile birlikte yoksul ama neşeli bir hayat sürdürmektedirler. Devamlı bir işleri
olmayan ve günlerini daha çok boş geçiren bu ikilinin tek amacı, küçük Kahraman’ın
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okuması ve hayatını kurtarmasıdır. Parasızlığa rağmen keyifli bir hayat geçiren bu küçük
ailenin mutluluğu, öğretmenin Kahraman’la ilgili bir gerçeği ortaya çıkarmasıyla son bulur.
Yapılan sağlık taramalarının ardından kan kanseri olduğu anlaşılan Kahraman’ın en büyük
isteği ise bir televizyondur. Murat ile Halit, bundan sonra tüm güçlerini bir televizyon
alabilmek için harcayacaktır.
Televizyona sahip olmanın hayalini kuran Kahraman, bu alet için gazete kuponu biriktirmeye
başlar ve kestiği bu kuponları yastığının altında saklar. Kupon biriktirdiği gazeteyi de
mahallenin zengini ve tek televizyon sahibi Kancı Mehmet’in kızından almaktadır.
Kahraman, çok istediği televizyona giden yolun bu kuponlardan geçtiğini düşünürken, bu
arada Kahraman’ın kanser olduğunu öğrenen Murat ve Halit onun tek isteği olan televizyonu
alabilmek için çok uğraş verirler. Çünkü bir hafta içinde Kahraman’a televizyonu
getireceklerinin sözünü vermişlerdir. Kahraman her gün umutla televizyonu bekler ve
televizyona kavuşmak için günleri sayar. Murat ve Halit, ilkin Kahraman’ı mutlu edebilmek
için bir televizyon katalogu getirirler ve Kahraman’dan bu katalog içerisinde yer alan
televizyonlardan birini beğenmesini isterler. Kahraman televizyon markalarına uzun uzun
bakar ama karar veremez, çünkü hepsini birden beğenir.
Gecekondu mahallesinde yaşayan Murat ile Halit tam karşılarında duran, bir adım ötedeki
apartmanlara bakarlar. Genel görüntü içerisinde apartmanların çatısındaki antenlerin çokluğu
göze çarpmaktadır. Murat bunları “anten tarlası” olarak nitelendirir. Böylece filmde
zenginlik-yoksulluk vurgusu, hem apartmanlar hem de antenler üzerinden yapılmaktadır.
Apartmanda oturanlar televizyon sahibiyken, gecekonduda oturanlardan bir tek Kancı
Mehmet’in evinde televizyon vardır. Murat bu antenlere bakar, Kahraman’a verdiği söz için
iki günü kalmıştır. Çaresizlik içinde olan iki arkadaş, akşam çatının birinden anteni çalarlar ve
kendi çatılarına kurarlar. Anten, hayalin gerçekleşmesine doğru atılan ilk adımdır. Kahraman
henüz televizyona kavuşamamıştır ama antenin kurulması bile onu mutlu etmeye yetmiştir. O
sırada yoldan geçmekte olan arkadaşı Mehmet’e seslenen Kahraman, gururla çatıdaki
televizyon antenini gösterir. Mehmet “Anteni boşver. Alet ne marka?” diye sorar. Kahraman
“Bilmem. Daha yok” diye cevap verir. Kahraman’ın arkadaşı Mehmet’in sorduğu bu soru, o
dönemde televizyonun ve markasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.
Nitekim önemli olan sadece televizyon değil, aynı zamanda markasıdır. Çünkü televizyon
nadir kişilerin sahip olduğu bir araçtır ve bu aracın hem gösteriş unsuru haline gelmesi hem de
çevre tarafından konuşulması onun iyi bir markada olmasına bağlıdır.
Kahraman siyah-beyaz televizyonun hayalini kurarken, 80’li yılların ilk yarısında TRT renkli
televizyon yayıncılığına geçmiştir. Bu kez renkli televizyon alıcısına sahip olmanın hayalleri
kurulur. Örneğin “Talih Kuşu” filminde Leman Abalı, ellerine para geçince renkli televizyon
almayı istemektedir. Çünkü komşuları renkli bir televizyona sahiptir ve Abalı ailesine nispet
yapmaktadır. Fakir ve kendi halinde yaşayan bir vatandaş olan Osman Abalı, bir gün işe
giderken piyangocudan bir bilet alır. Piyango çekileceği gün Osman, bileti koyduğu yeri
bulamaz ve harıl harıl bileti aramaya başlar. Osman'ın bu telaşını gören mahalleli piyangonun
Osman'a çıktığını zanneder. Büyük ikramiyenin Osman’a çıktığı dedikodusu yayılınca da
birden Osman ilgi odağı olur. Bu yanlış anlama bir kırılma noktasıdır. Osman bir anda
göklere çıkarılır. Hiç parası yokken evi, arabası hatta çalıştığı şirkette ortaklığı olur. Osman
piyangonun kendisine çıkmadığını söylese de hiç kimse buna inanmaz. Hatta İstanbul
televizyonundan röportaj yapmak için bir muhabir gelir. Bu röportaj sayesinde toplumda
renkli televizyon ve renkli yayıncılığın ana gündem maddesini oluşturduğunu Osman’ın
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ifadelerinden anlarız. Nitekim Osman muhabire çekimi kastederek “Renkli mi?” diye sorar ve
muhabir de “Tabii ki renkli” diye cevap verir10. Sonunda fakir, kendi halinde yaşayan Abalı
ailesinin yanlış anlamalar sonrasında taşınabilir renkli bir televizyonları olur. Yine bu yanlış
anlamanın düzelmesi sonucunda da televizyonları, bir anlamda hayalleri ellerinden alınır.
12 Eylül dönemini anlatan “Eve Dönüş” filminde de tıpkı “Canım Kardeşim” ve “Talih
Kuşu” filminde olduğu gibi televizyon alıcısının pahalılığına vurgu yapılmaktadır. İşçi olarak
çalışan Mustafa ve eşi Esra, taksitle aldıkları renkli televizyon nedeniyle fazla mesai yapmak
zorunda kalırlar. Öyle ki ev kirası bile ödenemez durumdayken, renkli televizyon alınmıştır.
Ev sahibinin “Evden çıkın” sözlerine karşılık Mustafa, televizyon taksitini kastederek “Bizim
taksitimiz var, elimiz dar” diyebilmektedir. Böylece ev kirası gibi televizyon taksiti
ödenmektedir ve bu durum işçi ailesini çok zorlamaktadır. Mustafa “Bu ay televizyonun son
taksiti. Düzlüğe çıkıyoruz” derken, bu arada televizyonla oynayan kızını “Oynama. Bu çok
pahalı bir oyuncak. O bizim anamızı ağlattı” şeklinde uyarır. Bu kadar önem verilen ve
gözden sakınılan televizyon ise, bir polis baskınında Mustafa’nın uyarılarına rağmen, yere
düşerek kırılır. Bu arada televizyonun yaşamı kolaylaştıran bazı beyaz eşyalardan daha
önemli ve öncelikli olduğu Esma’nın şu sözlerinde açığa çıkar: “Şu televizyonun taksitini
ödedikten sonra bir de çamaşır makinesi alsak”. Kısacası televizyon, aileler için en değerli
araçlardan biridir ve ne olursa olsun geri plana atılamaz. Hatta televizyona sahip olmak için
büyük fedakârlıklar yapılarak, gece gündüz bile çalışılabilir.
Diğer filmlerde olduğu gibi “Vizontele” filminde de, televizyon alıcısının artık günlük
yaşamda ne kadar önemli olduğunun altı çizilir. Örneğin Nazmi, ilk defa gördüğü ve hakkında
çok da fazla bir bilgiye sahip olmadığı televizyonu, “dünyanın en değerli aleti” olarak
tanımlar. Nitekim “dünyanın en değerli aleti” olan televizyon, yeni evlilere düğün hediyesi
olarak verilmektedir. Filmde, özellikle televizyonun markası da gösterilir ve bu marka
Philips’tir. Bu değerli alet hem bu filmde hem de diğer filmlerde evin salonundadır ve salonun
da başköşesindedir.
Görüldüğü üzere Türk toplumu için önce siyah-beyaz, sonrasında renkli bir televizyona sahip
olmak hep hayallerde olan bir şeydir. Ancak bir televizyon alıcısına sahip olmak o kadar da
kolay değildir. Zira dönemin koşullarında oldukça pahalı olan bu alete sınırlı sayıda “şanslı”
aileler ulaşır. Fakat Türk toplumu için bu mucize alıcıya sahip olamamak, onu izleyememek
anlamına hiçbir zaman gelmemiştir. Çünkü televizyon yayına ilk başladığında insanlar
önceleri pastanelerde, dükkânların vitrinlerinde gördükleri bu aracı, sonrasında sınırlı sayıdaki
komşularının evlerinde izleyebilmişlerdir. Böylece kısa sürede Türk ailesinin önemli bir
bireyi haline gelen televizyonu alabilmek birincil hedef olmuştur. Hatta “Eve Dönüş”
filminde de ortaya konulduğu gibi, yaşamı kolaylaştıran beyaz eşyaların yeri bile
televizyondan sonra gelmiştir.
5. “Radyonun Resimlisi” Hayatı Değiştiriyor
Önce Ankara’da başlayan, sonra da adım adım diğer illere yayılan TRT’nin televizyon
yayıncılığı, Türk izleyicisini hemen etkisi altına almıştır. Radyoya ve sinemaya oranla yeni
bir teknik buluş olan televizyonu kimi kesimlerin anlaması çok zor olmuştur. Zira radyoyu ve
sinemayı daha yeni özümsemeye başlamış bir toplum için televizyon saklı bir kutudur. Öyle
10

Filmde TRT’nin sansür anlayışına da bir gönderme söz konusudur. Bu röportaj esnasında Osman Abalı bir hikaye
anlatır, muhabirin sansürden geçemeyeceğini söylemesi üzerine yeni bir hikayeye başlar sonrasında kendisi bu hikayenin de
sansürden geçemeyeceğini söyleyerek anlatmaktan vazgeçer.
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ki televizyonun arkasında yatan teknik nedenler uzunca bir süre anlaşılamamıştır. Bu nedenle
televizyonu tanımlamak/nitelendirmek için özellikle radyodan ve sinemadan yararlanılmıştır.
Televizyon için en yaygın kullanılan nitelendirme ise “radyonun resimlisi” tabiridir11.
“Vizontele” filminde bir ilçenin televizyonla tanışması ve aynı zamanda onu keşfetmesi
süreci, Türk toplumunun televizyon yayıncılığının ilk yıllarındaki tutumunu gözler önüne
sermektedir. 1974 yılının başında Van’ın Gevaş ilçesine televizyonun gelmesini anlatan film,
açıkhava sinemasında Türk filmi izleyenlerin görüntüsüyle başlar. İlçede henüz televizyon
olmadığı için insanlar, toplu olarak sinema filmi izlemektedirler. Filmde televizyon kelimesi
yerine “vizontele” kelimesi kullanılmaktadır. İlçeye Ankara’dan bir heyetin vizontele vericisi
getireceği söylenir ve bu iş de devletin belalı işi olarak lanse edilir. Bu alet hakkında tam
anlamıyla kimse bir bilgiye sahip değildir ve yöre insanı televizyonu sadece gazetede
okuduklarından bilmektedir. Vericinin yerleştirilmesi ve televizyon yayınlarının alınmasının
sağlanması işi kaymakam tarafından Basri ile Nazmi’ye verilir. Basri televizyonun ne
olduğunu soranlara, bu aleti “Hani gazetelerde var ya. Açılış, haberler, ajans, koro” şeklinde
tarif eder. Bu tarifin karşılığında Nazmi de “Demek sonunda bize de geliyor ha. Hep
duyuyoruz da. Radyonun resimlisidir işte. Radyonun resimlisi. Bu resmen sinemadır. Her
evde bir sinema olursa Latif perişan olur” cümleleriyle düşüncesini açıklar. Görüldüğü gibi
televizyon burada hep duyulmuştur ama tam anlamıyla kimse tarafından bilinmemektedir.
Sinema işleten Latif ise televizyon geldiğinde işlerinin eskisi gibi olamayacağını bildiği için
“İstanbul’da görmüştüm. Lüzumsuz bir şey. Katiyen sinemanın yerini tutmuyor” diye
konuşur. Konuşmalardan televizyon hakkında bir şey bilenlerin sayısının oldukça az olduğu
ortaya çıkar. Bazıları ya İstanbul’da ya da Ankara’da televizyonu görmüşlerdir. Buna rağmen
bu kişiler tarafından da televizyon, “resimli radyo” olarak betimlenmektedir. Böylece “resimli
radyo” ve “her eve sinema” şeklinde tanımlanan televizyonun, kendisinden önce ortaya çıkan
kitle iletişim araçları ile nitelendirilmesi dikkat çekicidir. Kısacası buradaki insanlar,
televizyon hakkında net bir bilgiye sahip olmadıkları için böyle bir tanımlama yoluna
gitmektedirler.
Belediye başkanı Nazmi, televizyon için toplanan kalabalığa çok önemli bir heyetin
şehirlerine geldiğini ve bu heyetin son teknoloji olan vizonteleyi ilçelerine getireceklerini
anons eder. Nazmi kalabalığa “Artık her evde bir sinema olacak ve bilet almaya lüzum
kalmayacak” diye seslenir. Büyük coşkuyla karşılanan TRT ekibi, vericiyi yüksek bir yere
kurmaları gerektiğini söyleyerek ilçeden ayrılır. Televizyonu evine getiren Nazmi, hayran
hayran henüz görüntüsü olmayan bu alete bakar ve bu aletin ne işe yaradığını soran karısına
da “Dünyayı evimize getirecek” diye cevap verir. Bu arada Latif, televizyonun kötü olduğuna
dair kamuoyu oluşturmaya çalışmakta ve televizyonu “şeytan aleti” diye lanse etmektedir. Bu
görüşe katılan Sıti Ana da uğursuzluk getireceğini söyleyerek televizyonu saklar.
Sonunda televizyonun denenmesi aşamasına gelinir. Vizontelenin deneneceği alan panayır yeri
gibidir. Herkes en iyi kıyafetlerini giyip gelmiştir. Deneme öncesi Nazmi “İşte tarihi gün
bugündür… Buraya gazeteler iki gün sonra geliyor. Biz duyduğumuz bir havadise şaşırdığımız
zaman büyük şehirdeki insanlar çoktan unutmuş oluyor. İşte vizontele buna son verecek.
İstanbul’daki hadiseyi aynı anda gözlerimizle göreceğiz. Yani vizontele uzağı yakın edecek ve
burası artık o kadar uzak olmayacak” şeklinde bir konuşma yaparak televizyonun ne işe
11

Eğlendirici, ağrı kesici, israf diyarı, yalnızların yoldaşı, aptal kutusu, beyaz gürültü, zaman hırsızı, dünyaya açılan
pencere televizyonu nitelendirmek için kullanılanlardan sadece birkaçıdır (Mutlu, 1999: 11).
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yarayacağını ve ne amaçla kullanılacağını anlatmaya çalışır. Çeşitli sorunlarla karşılaşmasına
rağmen, ısrarla televizyonu çalıştırmaya uğraştığı için Nazmi’ye “vizontele başkan” lakabı bile
takılır.
Kısacası Türk toplumunun hayatına giren televizyon, heyecanla ve merakla karşılanmış ve
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanların yaşamını derinden etkilemiştir. İnsanlara
başta yabancı gelen bu araç, kendinden önceki kitle iletişim araçları vasıtasıyla anlaşılmaya ve
tanımlanmaya çalışılmıştır. Nitekim “Vizontele” filminde ortaya konulduğu şekliyle
televizyon “radyonun resimlisi” veya “evdeki sinema”dır.
6. Zenginliğin ve Gösterişin Simgesi Olarak Televizyon
Televizyon öncelikli olarak tüketimin bir nesnesidir. Bir pazar ürünü olan televizyon, belli
özelliklerine ve modeline bağlı olarak, tüketici mutluluğu ve statü belirleyicisi olarak işlev
görür (Lembo, 2007: 457-458). Nitekim Türk toplumunun yaşamında da televizyon, sadece
haber, bilgi, eğitim ve eğlence sağlayan bir kitle iletişim aracı olarak görülmemiş, aynı
zamanda zenginliğin, gösterişin ve statünün de bir simgesi olarak konumlandırılmıştır.
Dolayısıyla televizyona sahip olmak, insanların gözünde farklı bir yer edinmek anlamına
gelmiştir. Bu sembolik anlamlardan dolayı da çoğu insan televizyon sahibi olmak istemiştir.
Sinema filmleri de televizyon sahipliğinin bu simgesel anlamlarını doğrulamaktadır. “Canım
Kardeşim” filminde mahallede ilk defa televizyon Kancı Mehmet’in evine gelmiştir. Bu
nedenle mahalleye televizyonun gelmesi heyecan yaratır. Bu o kadar heyecan verici bir
olaydır ki Kahraman, televizyonun geldiğini haber vermek için koşarak eve gider. Nitekim
bunun ne kadar önemli bir olay olduğunu vurgulamak amacıyla antenin gecekondunun
çatısına kuruluşu uzun çekimlerle gösterilir. Tıpkı Kahraman gibi mahalleli de antenin
kuruluşunu merakla izler. Kancı Mehmet ise bu sırada elindeki televizyonu göstere göstere
ağır adımlarla evine girer. Akşam kahvehanede herkesin tebriğini kabul eden Kancı Mehmet
çok gururlu ve mutludur. Aldığı televizyonu kutlamak için de Murat ile Halit’i yemeğe bile
götürür. Yemekte 7 bin lirayı bir çırpıda televizyona verdiğini söyler.
O dönemde yaygın bir olgu olan “telesafirlik” Kancı Mehmet’in evinde de yaşanır ve buradaki
televizyon izleme etkinliğinde ilginç bir ayrıntı göze çarpar. Evindeki kalabalıkla televizyon
izleyen Kancı Mehmet, sahibi bulunduğu televizyona en yakın konumda bulunmaktadır. Bu
sırada böbürlenerek televizyonunu “Efendim bu alet dünyanın onuncu harikası. Koca şehirde
bir bende var, bir de birkaç kişide. Adamlar Ankara’da, Almanya’da, Amerika’da oynuyor sen
burada görüyorsun. Ne güzel değil mi?” şeklindeki cümlelerle anlatır. Bu arada mahalleli
çocuklar da Kahraman’la birlikte Mehmet’in evindeki televizyonu pencereden izlemektedirler.
Çocukları gören Mehmet “Ne var lan? Babanızın evinde televizyon yok mu?” diyerek perdeleri
kapatır ve çocukların televizyon izlemesini engeller. Bu davranıştan da gözlemlenebileceği gibi
Mehmet’in evine yetişkinleri kabul ederek televizyon izlettirmesi tamamen gösteriş amaçlıdır.
Aynı duruma “Talih Kuşu” filminde de rastlanmaktadır. Yoksul bir yaşam süren Osman
Abalı ve ailesini bir akşam komşularının çocuğu renkli film izlemeye çağırır. Çocuklar
televizyonun önünde sıralı bir şekilde otururlar ve kalabalık bir grupla televizyon izlenmeye
başlanır. Komşusu Osman’a Avrupa’ya yolu düştüğünde uzaktan kumandalı bir renkli
televizyon alacağı söyler ve “Öyle gezmede, sokakta taşınacak güzel bir şey” diye de ekler.
Abalı ailesinin bırakın renkli televizyonu siyah-beyaz televizyonu bile olmamasına rağmen,
komşusu Osman’a televizyonunun markasını sorar. Buradaki tek amaç, televizyon vasıtasıyla
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üstünlüğü kabul ettirmek ve gösteriş yapmaktır. Yaşanan birtakım olaylar sonrasında Abalı
ailesi, komşularının “hava atmak” için söylediği taşınabilir renkli televizyona sahip olurlar.
Sahile bile bu televizyonu götürerek, toplu olarak izlerler. Bu esnada televizyonu açmak için
düğmeye basarken bile insanların havalı davrandıkları dikkati çekmektedir.
Bu bilgilerden hareketle televizyonun o dönem için, ulaşılması gereken önemli bir hedef,
zenginliğin sembolü, eğlence aracı, nispet aracı vs. gibi birtakım işlevler üstlendiğini
söylemek yanlış olmayacaktır. Netice itibariyle bu filmlerde, hangi gelir grubundan ya da
hangi kesimden olursa olsun televizyona sahip olanların televizyonu statünün, zenginliğin,
övünmenin bir göstergesi olarak kullandıkları vurgulanmaktadır.
Televizyonun Esiri Olmak
Televizyon, ister eğlence ve rahatlama, ister yapılacak daha iyi bir iş olmadığı için dolgu,
isterse de kaçış amaçlı izlensin, her zaman yoğun olarak tüketilen bir kitle iletişim aracı
olmuştur. Nitekim yapılan araştırmaların da ortaya koyduğu üzere, her yaştan izleyici grubu
saatlerce televizyon karşısında vakit geçirmektedir. Böylece çoğunluk için bir televizyon
bağımlılığından söz edilebilir. Bu noktada televizyon bağımlılığının toplumsallaşma sürecini
yok ettiği ve televizyona bağlılığın artmasıyla toplumsallığın azaldığı eleştirilerinin sıklıkla
dile getirildiğini de unutmamak gerekir. Günlük yaşamda önemli bir yer işgal eden bu kitle
iletişim aracının çeşitli programlarıyla izleyiciyi kendine bağlaması ve bir anlamda esir etmesi
televizyon eleştirisi sunan sinema filmlerine de yansımıştır. İncelenen bütün filmlerde, gerek
evlerde gerekse diğer mekânlarda insanlar büyülenmiş gibi televizyon izlemektedirler.
Televizyondaki diziler, filmler, eğlence programları, haberler, çizgi filmler vs. hayatın
gündemini oluşturmaktadır. Örneğin “Talih Kuşu” filminde TRT İstanbul Televizyonu’ndan
röportaj için gelinmesi sonucunda aile bireyleri “Yaşasın biz de Perihan Abla gibi meşhur
olacağız, Kuruntu Ailesi gibi olacağız” diye sevinirler. “Canım Kardeşim” filminde
televizyon, filmin başlarında görünür. Topluluk bir dükkânın önünde toplanmış dışarıdan
televizyondaki futbol maçını izlemektedir. Kahraman kalabalığı yara yara en öne geçer ve
maçı izler. Bu arada televizyonun merkezde olduğu, izleyenlerin ise televizyona yakın
durduğu bir izleme düzeni vardır.
“C Blok” filminde yönetmen, televizyon ekranını hiç göstermez ama salonda bulunan
televizyonun sesini hep duyarız. Salonda otururlarken, yemek yerlerken televizyon hep
açıktır. Ev içindeki yaşam televizyon etrafında şekillenmektedir ve televizyon vazgeçilmezdir.
Aile bireyleri evin salonunda bir araya gelip televizyon ekranına bakarken, televizyon da
salonun başköşesinden onlara bakmaktadır. Biz seyirciler televizyonun kendisini göremesek
bile, bu aletin salonda sesiyle hakimiyet kurduğuna tanık oluruz. Çünkü ne olursa olsun
kendisini izlettirmektedir. Karı koca ve evin hizmetçisi televizyon karşısında yer alan
koltuklarda ve kanepede otururlar. Burada birlikte tüketilebilen içeriklerin yoğunluğu
dolayısıyla televizyonun haneyi fiziksel olarak da bir araya toplayan yapısı dikkati
çekmektedir. Evin hizmetçisi Aslı iş yaparken de gözünü televizyon ekranından hiç ayırmaz
ve yayınlanan dizileri ve filmleri ilgiyle takip eder. Selim ve Tülay ise televizyonla çok ilgili
olmamalarına rağmen yine de televizyon karşısında vakit geçirmektedirler ve evin sessizliğini
televizyonun sesi bozmaktadır. Karı kocanın evin hizmetçisiyle tek iletişimleri de televizyon
aracılığı ile olmaktadır. Nitekim hem Selim hem de Tülay, televizyonda yayınlanan dizilerin
ve filmlerin içeriklerini sorarak Aslı ile iletişim kurabilmektedirler.
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“Masumiyet” filminde televizyon, film boyunca temel bir nesne olarak işlev görür. Nereye
gidilirse gidilsin televizyonun karşısında film izleyen kişiler dikkati çeker. Örneğin filmin
başkarakterlerinden Yusuf, daha motelin kapısındayken televizyonda izlenilen bir Türk
filmindeki karakterlerin sesi duyulur. Küçük bir çocuk, ekranın karşısındaki bir koltukta
televizyon izlerken uyuyakalmıştır. Televizyonun görülmediği sahnelerde bile, televizyonun
sesi motelin resepsiyonunda yankılanır. Çünkü televizyon izlenmese bile hep açıktır ve
böylece televizyon, bulunduğu ortamlardaki varlığını asla unutturmamaktadır.
Yusuf’un ablasının evinde de televizyon vardır. Televizyonun karşısında yine bir çocuk diz
çökmüş vaziyette büyülenmiş gibi televizyonu izlemekte ve çevresiyle ilgilenmemektedir ve
hatta eve gelen dayısının bile farkında değildir. Babasının zorlamasıyla yerinden kalkıp
dayısının elini öper. Bu arada baba, çocuğun hep televizyon karşısında oturduğundan ve
yabani olduğundan şikayet eder. Çocuk televizyonu yemeğe tercih etmekte ve televizyonun
karşısından kalkıp yemeğini bile yememektedir. Bu nedenle babası onu sürükleyerek yemek
masasına oturtur. Moteldeki çocuk gibi bu çocuk da hiç konuşmamaktadır. Burada da fonda
hep televizyon vardır ve hep açıktır. Bu evdeki küçük ekran televizyonun üzerindeki dantel
örtü dikkati çekmektedir. Televizyonun kapalı olduğu nadir zamanlarda dantel örtü
kullanılmaktadır. Özetle burada televizyonun özellikle çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi
gündeme getirilmekte ve bu aletin çocukları çevreden yalıttığına vurgu yapılmaktadır.
Kalınan izbe motelin resepsiyonunda herkes televizyonun karşısındadır ve yine Türk filmi
izlenmektedir. Televizyonun olduğu bu ortamda Uğur ve Bekir şiddetli bir biçimde kavga
etmektedirler. Bu kavganın fonunda da yine televizyon sesini duyarız. Kamera sık sık
televizyona odaklanıp televizyonu gösterdikten sonra açılma yapıp bu kez izleyenlere
odaklanır. Sıklıkla yaşandığı gibi bazılarının ekrandaki Türk filmini izlerken ağladığına tanık
oluruz. Ama ne olursa olsun televizyon hep açıktır ve televizyonun sesi mutlaka
duyulmaktadır. Kısacası film boyunca herkes, tıpkı bir sinema salonundaymışçasına,
büyülenmiş gibi gözlerini kırpmadan ve toplu bir ayin yapılıyormuş gibi televizyon izlerler.
Herkesin ilgisi televizyonun üzerindedir ve bu seyir öyle bir hal almıştır ki uyuyana kadar
ekrandan gözler ayrılmamaktadır.
Gerçek yaşamın akışında her ne olursa olsun, her ne yaşanırsa yaşansın insanlar yine de
televizyon izlemeye devam ederler. Çünkü televizyon tarafından esir alınmışlardır. Örneğin
“Masumiyet” filminde Bekir kendini vurur. Onun kanlı cesedinin görüntüsünden sonra
televizyon görüntüsü ekrana gelir. Yine televizyonda Türk filmi izlenmekte ve hayat kaldığı
yerden televizyonun karşısında devam etmektedir. Bu da göstermektedir ki yaşanılan
gerçeklerin ya da gerçek hayatın izleri televizyon gerçekliğinde kaybolmaktadır. Aynı şekilde
“Vizontele” filminde de Rıfat’ın öldüğü haberi televizyondan öğrenilmiştir. Ancak hayatın
akışı burada da değişmemiş, insanlar bu olaydan sonra oturup futbol maçı izlemişlerdir.
Böylece televizyonun gerçek hayatın karşısında bir yerde konumlandırıldığı ve insan
yaşamının merkezinde olduğu vurgusu yapılmaktadır.
Özetle filmlerde de gösterildiği gibi, her nerede olursa olsun televizyonun bulunduğu
mekânda ilgi hep televizyonun üzerindedir. Televizyonun insanları etkileme gücü o kadar
yüksektir ki, insanlar büyülenmiş gibi ekrana bakmaktadırlar. Günlük hayatın gerçeklerinden
soyutlanıp ya da günlük hayatın gerçeklerini bir kenara bırakıp televizyonun kurmaca
gerçekliğinde kaybolmaktadırlar. Televizyon izlemek, yemek-içmek gibi insanların temel
gereksinimlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle televizyon izlenmese bile hep açıktır.
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Gerçek yaşamın fonunda hep televizyon yer almakta ve insanlar televizyon izlerken dış
dünyayla bağlarını koparmaktadırlar. Debord (2016: 43) bu durumu izleyicinin seyredilen
nesneye yabancılaşması olarak tanımlar ve izleyicinin ne kadar çok seyrederse o kadar az
yaşayacağını, kendisini egemen ihtiyaç imajlarında bulmayı ne kadar kabul ederse kendi
varoluşunu ve kendi arzularını o kadar az anlayacağını söyler.
7. Mutsuzluğun ve Uğursuzluğun Kaynağı Olarak Televizyon
İncelenen filmlerde olumsuz bir imgeyle sunulan televizyonun evlere kavga, uğursuzluk,
iletişimsizlik, yabancılaşma, asosyallik, mutsuzluk ve ölüm getirdiğinin altı çizilmektedir.
Örneğin “Canım Kardeşim” filminde Kahraman’a verdikleri sözün son gününde çaresizlik
içinde yürüyen Murat ve Halit mağaza vitrinindeki televizyonu görürler, pencereyi kırarak
televizyonu çalarlar. Eve gelirler ve o sırada uyuyan Kahraman’ı televizyonu çalıştırdıktan
sonra uyandırmaya karar verirler. İkili bir süre uğraştıktan sonra televizyonu çalıştırırlar.
Televizyonda çizgi film yayını vardır. Kahraman’ı artık uyandırmanın vakti gelmiştir. Odaya
girerler ama Kahraman, çok istediği televizyonu göremeden ölmüştür. Bu arada kamera
televizyon ekranına döner. Televizyonda haberler vardır. Murat ile Halit de Kahraman’ın
cansız bedenine sarılarak televizyonun dibinde ağlarlar. Sonuç itibariyle televizyon eve ölümü
getirmiştir.
“Eve Dönüş” filminde ekmek almaya çıkan Mustafa, askerler tarafından durdurulur. 12 Eylül
İhtilali olmuştur. Asker “Televizyon izlemiyor musun? İhtilal oldu” der. Evine dönen Mustafa
televizyonu açar ve televizyonda muhtırayı okuyan Kenan Evren’in görüntüsü vardır. Burada
birincil haber alma aracı olarak televizyonun kullanıldığını görürüz. Bundan sonra
Mustafa’nın hayatı eskisi gibi olmayacaktır. Gözaltına alınan Mustafa işkence görecek,
aslında aranan kişinin kendisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakılacak ancak eski yaşamına bir
daha dönemeyecektir. Bu filmde de kötü olayların başlangıcında televizyonun olduğunu
görmekteyiz. Zira Mustafa’nın başına gelenler, televizyondan öğrenilen haber sonrasında
gerçekleşmiştir.
“C Blok” filminde mutsuz ve boşanma aşamasında bir çift olan Selim ile Tülay’ın iletişim
kurmaya çalıştıkları tek mekân evin salonu ve salonda da televizyonun karşısıdır. Evdeki
iletişimsizliğin, sessizliğin, mutsuzluğun ve ihanetin bir göstergesi olarak televizyon
karşımıza çıkmaktadır. Televizyon, sosyalleşmeyi yok etmiş, aile bireylerini parçalamıştır.
Televizyon ekranına kilitlenen gözler, aile içi sohbetlerin önünü kapatmış, bu sebeple de
iletişimsizlik had sayfaya ulaşmıştır.
“Masumiyet”te, dinlenme tesislerinde çocuğun dikkati televizyonun üzerindedir ve bu çocuk
önündeki yemeğe bile bakmamaktadır. Bu kez televizyonda haberler vardır. Haberlerin sesi
duyulmamakta ama cinayet yazısıyla Uğur ve sevgilisinin öldürüldüğü gösterilmektedir.
Böylece çocuk, annesinin öldürüldüğünü televizyondan öğrenir. Yine burada da televizyon
“kara haber” veren bir kitle iletişim aracı olarak sunulmaktadır.
“Vizontele” filminde, televizyonu çalıştırmayı onur meselesi yapan Nazmi ve yanındakiler en
yüksek tepeye yerleştirdikleri verici sayesinde televizyon yayınını yakalarlar. Artık bilindik
“telesafirlik” görüntüleri vardır. Herkes televizyon izlemeye Nazmi’nin evine gelir. Nazmi bir
tören havasında evine gelenleri ayakta karşılar. Bu arada salonda toplanan misafirler merakla
televizyonun açılmasını beklerler. Kalabalığın ilk izlediği program haberlerdir. İlk haber
başlığı da Kıbrıs Barış Harekâtı’dır. Bu haberle evin küçük oğlu Rıfat’ın harekât esnasında
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şehit olduğu öğrenilir. O anda ekranda Rıfat’ın görüntüsü, salonda da kalabalık donup
kalmıştır. Televizyon, Sıti Ana’nın dediği gibi eve uğursuzluk, ölüm getirmiştir. Bu nedenle
Sıti Ana televizyonu yüklenir ve evden çıkar. Televizyonu bir çukura gömer.
Sonuç olarak ele alınan Türk sinemasının örneklerinde, televizyonun aile yuvasına uğursuzluk
ve ölüm getiren bir araç olarak betimlendiği dikkati çekmektedir. Televizyonun bulunduğu
mekânlarda hep bir sorun, kargaşa, kavga ve iletişimsizlik vardır. Televizyon önünde ölümler
yaşanır ya da televizyondan ölüm haberleri alınır. Dolayısıyla Türk sinemasının gözüyle
televizyon, kara haber veren ve evlere uğursuzluk getiren bir araçtır.
SONUÇ
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de televizyon ilk ortaya çıkışından günümüze kadar geçen
süreçte hep toplumun merkezinde yer almıştır. Batılı ülkelere göre oldukça geç bir zamanda
televizyon yayınlarıyla tanışan Türk toplumunun buna rağmen televizyonu hemen
benimsediğine tanık oluruz. Önce siyah-beyaz sonrasında da renkli televizyon alıcılarının
pahalı olması sebebiyle, çoğunluk için bu alıcılar hayalleri süsleyen ve mutlaka edinilmesi
gereken bir araç olarak kabul görmüştür. TRT yayınlarının başlaması, sonra gelişmesi
sürecinde Türkiye ekran başındaki yerini almış ve böylece ekran karşısında yaşamlar
değişmeye ve şekillenmeye başlamıştır. Artık televizyon Türk toplumunun günlük yaşamının
değişmez ve ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Toplum yaşamında kısa bir sürede bu kadar önemli bir konuma yükselen televizyona Türk
sineması da kayıtsız kalmamış ve filmleri aracılığıyla televizyona yönelik eleştirileri perdeye
yansıtmıştır. Nitekim Türk sinemasının Türk televizyon yayıncılığını ve televizyon imgesini
ele alan filmleri aracılığıyla oluşturulan kategorilerde, olumsuz bir televizyon imgesi ile
karşılaşmaktayız. Öncelikle analiz edilen filmlerde ailelerin merkezinde televizyon alıcısının
bulunduğu, hatta bu aileler için televizyonun yaşamı kolaylaştıran diğer eşyalardan daha
öncelikli olduğu vurgulanmaktadır. Filmlerde yansıtıldığı şekliyle televizyon, belli
özelliklerine ve modeline bağlı olarak tüketicinin mutluluğunu pekiştirmekte, statüsünü
belirlemekte ve gösteriş unsuru olarak işlev görmektedir. Bu nedenle televizyona sahip olmak
demek, televizyonun taşıdığı birçok sembolik anlama da sahip olmak demektir.
Söz konusu filmlerde her nerede olunursa olunsun televizyon hep açıktır ve izleyicilerin
gözleri ekrana kilitlenmiştir. Televizyon tarafından esir alınan bu kişiler, günlük hayatın
gerçeklerinden soyutlanıp ya da günlük hayatın gerçeklerini bir kenara bırakıp televizyonun
kurmaca gerçekliğinde kaybolmaktadırlar. Dolayısıyla yemek-içmek gibi temel bir
gereksinim haline gelen televizyon izleme etkinliğinin bir sonucu olarak, bu araç hep gerçek
yaşamın fonunda yer almakta ve insanlar televizyon izlerken dış dünyayla bağlarını
koparmaktadırlar.
Bunların dışında Türk sinemasının örneklerinde televizyon, evlere ve ailelere uğursuzluk
getiren bir araç olarak betimlenmektedir. Öyle ki, televizyonun bulunduğu ortamlarda hep
kavga, tartışma ve cinayet vardır. Bu olumsuzlukların yanı sıra televizyon, ailelere ölümü
haber veren bir aracı şeklinde de sunulmaktadır. Böylece Türk sinemasının televizyonu
olumsuz yönleriyle ele aldığı ve daha önceden yaratılan olumsuz televizyon imgesini yeniden
ürettiği açıkça görülmektedir. Televizyonu anlatının merkezine yerleştiren film örneklerinde,
bu araca yönelik olarak günümüze kadar yöneltilen hemen hemen bütün eleştirilerin
yansımalarını, sinema perdesinden görebilmek mümkündür. Bu noktada televizyona
859

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

yöneltilen eleştirilerin, bir anlamda genel bir toplumsal eleştirinin de parçasını oluşturduğunu
söyleyebiliriz. Kısacası Türk sineması da, televizyona yönelik olarak yapılan bütün olumsuz
tanımlamaları, nitelendirmeleri ve eleştirel literatürün temalarını filmleri vasıtasıyla
beyazperdeye taşıyarak sistemli bir televizyon eleştirisi sunmaktadır.
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TÜRKÜSTAN GENERAL-QUBERNATORLUĞUNUN YARADILMASI
Camila Hasanova*
Öz
1867-ci ildə Orta Asyanın geniş əraziləri Rusya imperiyasının tərkibinə daxil olmuşdur. Krijanovskinin
etirazlarına baxmayaraq, hökumət qərara aldı ki, Orta Asya Orenburg komitəsindən çıxarılsın və yerində
Türküstan generl-qubernatorluğu yaradılsın. Birinci general-qubernator general adyutant K.P.Kaufman təyin
edildi.
Rusya imperiyasının sahibkarları Orta Asyada ticarət əlaqələrini genişləndirməyə böyük maraq göstərirdilər və
Türküstanın təbii sərvətlərini mənimsəməyə çalışırdılar.
Anahtar Kelimeler: Türküstan, Asya, Rusya, ticarət, təbii sərvətlər
THE TURKISTAN GENERAL GOVERNORSHIP
Abstract
Wide territories of the Central Asia have been included to composition of the Russia Empire in 1867. In spite of
Kryzhanovskys objection, committee Orenburg of leading to government bodies, he has decided taking back
property being in the middle Asia. The first general governor – general adjutant has been appointed
K.P.Kaufman.
Businessmen of the Russia Empire were continuing to show more great interest in expand of the Asian trade and
operation of the Turkistan natural stocks reserves.
Keywords: Turkistan, Asia, Russia, trade, natural stocks

GĠRĠġ
1853-1856-cı illərin Krım müharibəsində məğlub olan Rusya “Avropa jandarmı” kimi
şöhrət qazanmış rolunu və nüfuzunu itirdi. Bundan sonra o, Şərqdə, o cümlədən Orta Asyada
fəal xarici siyasət-işğalçılıq mövqeyinə üstünlük verməyə, burada özünün iqtisadi, siyasihərbi mövqeyinin möhkəmləndirməyə çalışırdı.
Rus hakim dairələri, ilk növbədə iş adamları, kapitalistləri, siyasətçilər üçün Orta Asyanın
Buxara, Kokand, Xivə kimi geri qalmış xanlıqlardan həm əlverişli və ucuz xammal mənbəyi
kimi istifadə etmək, həm də Rusyada istehsal olunmuş, Avropa ilə müqayisədə satış üçün
əlverişli olmayan mallarını buraya ixrac etməklə külli miqdarda qazanc əldə etmək imkanı
yaranmışdı. Lakin bu yolda çarizm öz güclü və qorxulu rəqibi Britaniya imperiyası ilə
toqquşurdu. Belə ki, XIX əsrin ortalarında İngiltərə Hindistanı özünə tabe etmək prosesini
başa çatdırmış, Şərqi Asiya və Afrikanın bir sıra dövlətlərini işğal etmək məqsədilə onlardan
iqtisadi, hərbi-siyasi vasitə kimi istifadə etməyə çalışırdı. Böyük Britaniya kəşfiyyatı Buxara,
Kokand, Xivə, Türkmənistan və Pamirdə fəal pozuculuq işləri ilə məşğul idi. İngilis hakim
dairələri və mətbuatı özünün xarici siyasətini ört-basdır etmək üçün “Hindistanda rus
təhlükəsi” ası altında demaqoq səs-küy qaldırmışdı.
XIX əsrin 60-cı illərinin sonunda Rusya imperiyasının və diplomatiyasının qarşısında
Orta Asyanın indiki Özbəkistan ərazisində, Sır-Dərya və Amu-Dərya boyunda Orenburg və
Sibir general-qubernatorluqlarından sonra güclü hərbi-siyasi idarəçilik rejimi funksiyasını
*
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həyata keçirən yeni bir qubernatorluq-Türküstan general qubernatorluğunu yaratmaq vəzifəsi
qarşıda dururdu.
General-qubernatorluğun yaranması
1867-ci ildə mərkəzi Daşkənd şəhəri olmaqla işğal olunmuş torpaqlar əsasında
Türküstan general-qubernatorluğu yaradıldı. Onun tərkibinə 1847-ci ildə qazaxlardan,
Kokand xanlığı və Buxara əmirliyindən zəbt olunmuş torpaqlar da daxil edildi. Eyni zamanda
Türküstan Hərbi dairəsi yaradıldı.
Təşkil edilmiş yeni Türküstan general-qubernatoru vəzifəsinə general K.P.Kaufman
təyin olunmuşdur. (Халфин, 1960: 226). 1868-ci ildə Kokand xanı Xudayar xana iki ölkə
(Rusya-Kokand) müqavilə imzalamağı təklif etdi. Beş maddədən ibarət olan müqavilənin
şərtlərinə görə: rus tacirlərinə xanlığın böyük ərazisində sərbəst hərəkət və ticarət etmək
onlara öz karvansaraylarından istifadə etmək, rus tacirlərindən alınacaq rüsumun faizini
azaltmaq, buradan qonşu Kokand sərhədinə sərbəst keçmək hüququ və s. tələb olunurdu.
Müqaviləni imzalayan Kokand xanı Rusyanın vassalına çevrildi. Kokandı təhlükəli düşmən
kimi məğlub edən Kaufman Buxara xanlığı üzərinə hücum etdi.
1864-cü ilin ilk aylarında çar hökuməti Suzak və Alatay üzərinə ciddi və hərtərəfli
hücuma hazırlaşırdı. Eyni vaxtda Kokanda qarşı da əməliyyatlara hazırlıq görülürdü. Yeni
Kokand hökmdarı Molla Alimkul xanlığının hərbi və maliyyə vəziyyətini möhkəmləndirmək
üçün mühüm tədbirlər görürdü. Onun göstərişi ilə Daşkənd valisi Nur Məhəmməd Suzak,
Çolaq-Kurqan və Aul-Ataya gedərək həm də bu şəhərlərin hərbi vəziyyəti ilə tanış olur,
həmçinin də xanlıq ərazisindəki köçəri qazax qəbilələrindən vergi toplamağa çalışırdı. Onu
əvəz edən oğlu isə Aul-Ataya gəlib Çu çayı arxasında yaşayan qazax tayfalarını rus
hökumətinə qarşı qaldırmağa başlamışdı. (Кастрельская, 1980: 88-89).
Eyni zamanda Türküstan şəhərinin hakimi Mirzə Dövlət bu işdə xüsusi fərqlənirdi. O,
2 min nəfərlik dəstə yaradaraq 10 topla ruslara qarşı mübarizəyə hazırlaşırdı. Orenburg və
Qərbi Sibir general-qubernatorlarının Türküstanı tutmaq planı müəyyən tərəddüdlərə
baxmayaraq Peterburq tərəfindən müdafiə olunurdu. 1864-cü ilin mayında Kokand üzərinə
hücum planı tamamlandı. Sır-Dərya hərbi xəttinin komandanı polkovnik Veryevkin 1500
nəfərlik dəstə ilə Türküstan üzərinə hücuma keçmişdi. Qərbi Sibirdən isə Aul-Ata üzərinə Çu
çayı arxasında dayanan polkovnik Çernyayevin 2500 nəfərlik rus qoşunları hərəkət edirdi.
Onu ştabrotmist Çokan Vəlixanov müşaiyət edirdi. Döyüşsüz Mərkl şəhərini tutan Çernyayev
iyunun 4-də 2 saatlıq döyüşdən sonra Aulie-Atanı tutmuşdu. İyunun 9-da Veryovkinin
dəstələri isə Türküstana yaxınlaşmışdı. İyunun 12-də şəhər alınmışdı. Türküstan diyarının
başçısı Dövlət Mirzə 300 sərbazla Daşkəndə geri çəkilmişdi. (Халфин, 1974: 308).
Orta Asyada hərbi əməliyyatların gedişi Peterburqun xüsusi marağına səbəb olurdu.
Müvəffəqiyyətli hərbi əməliyyatlara görə Çernyayev və Veryovkinə general-mayor rütbəsi
verilmişdi. Əməliyyatlarda iştirak edən zabit və əsgərlər orden və medallarla təltif
edilmişdilər.
Çu çayından Yanı-Kurqan istiqamətində yaradılan yeni Türküstan generalqubernatorluğu ölkəsinə əvvəl komandan sonra isə ilk general-qubernator təyin edilən general
Çernyayevə hərbi əməliyyatlara Sır-Dərya boyundan başlayıb, Orta Asyanın içərilərinə doğru
hərəkət etmək tapşırığı almışdı. 1864-cü ilin iyulun 7-də o, Aulie-Atağan Çimkənd şəhəri
üzərinə hərəkət etmiş, burada Kokand xanının ordusu cəmləşmişdi. Döyüşə nəzarət etmək
üçün Kokand xanı Alimkul Çimkəndə gəlmişdi. Alimkulla Çernyayevin nümayəndəsi
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arasında aparılan danışıqlarda Kokand xanı rus qoşunlarını geri çəkmək və hücumu
dayandırmağı tələb etmişdi. Lakin Peterburqun təkidi ilə Çimkəndi tutmaq göstərişinə
baxmayaraq, Çernyayevin şəhəri tutmaq cəhdi uğursuzluqla nəticələnmişdi. 1864-cü ilin
iyulun sonuna rus qoşunları şəhərin mühasirəsindən əl çəkib, onu yenidən tutmaq üçün
hazırlaşmağa başlamışdılar. Ciddi hazırlıqdan sonra polkovnik Lerxinin orduları sentyabrın 3də şəhər üzərinə hücum etdi və sentyabrın 21-də Çimkənd hücumla alındı. (Mehtiyeva, 2004:
68).
1864-cü ilin sentyabrın 27-də Çernyayev Peterburqun razılığını gözləmədən 1550
əsgər və 12 topla Daşkənd üzərinə hərəkət etməyə başladı. Lakin şəhər Kokand qoşunları
tərəfindən möhkəm müdafiə olunurdu. Kokand artilleriyası dəfələrlə rusların artilleriyasından
güclü idi. Xeyli qüvvə itirdikdən sonra ruslar şəhərdən geri çəkilməyə məcbur oldular. Bu
məğlubiyyət çar məmurları arasında müxtəlif ixtilaflara və təşvişə səbəb oldu. Çar II
Aleksandr Çernyayevin raportu ilə tanışlıqdan sonra onun bu hücumu düşünülməmiş hərəkət
kimi qiymətləndirilirdi. Lakin çar hökuməti Orta Asyanın işğalı siyasətindən əl çəkmək
fikrində deyildi. Ona bu addım ərazidə köçürmə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün çox lazım
idi. Rus çarizmi və burjuaziyası işğal olunacaq ərazilərdə iqtisadiyyatı yenidənqurmalı və
genişləndirməli idi. Yeni ərazilər rus sənayesi üçün lazım idi. Odur ki, 1864-cü ilin oktyabrın
31-də xarici işlər nazirliyinin hərbi nazirliklə birgə hazırladıqları “Rusya imperiyasının Orta
Asyada siyasəti” adlı sənədlər çara təqdim edilib təsdiq olunmuşdu. Mütləqiyyətin Orta
Asyada xarici siyasət proqramı olan bu sənəddə bütün Türküstan vilayətinin tədricən və
mərhələlər üzrə tutulması nəzərdən keçirilirdi. Əsas təhlükə Kokand xanlığı idi. Ona görə də
onun işğalı əsas məsələ idi. Buxara və Xivəyə gəldikdə isə onların birincisi Rusya ilə iqtisaditicarət əlaqələrinə meyl edirdi, ikincisi isə həm iqtisadi, həm də hərbi-siyasi cəhətdən zəif idi.
Kokand “narahat qonşu” hesab edilirdi. (Аминов, 1966: 174).
Orta Asyada işğal siyasətini həyata keçirməklə Xəzər dənizinin cənub-şərq sahillərinin
tutulması da az əhəmiyyət daşımırdı. 1864-cü ilin dekabrında Asiya departamentinin direktoru
Stremouxovun xarici işlər naziri A.M.Qorçakova təqdim etdiyi qeydlərində hələ vaxtı ilə I
Pyotrun Xəzər probleminə diqqəti ön plana çəkilirdi. Stremouxov göstərirdi ki, hökumət bu
ərazidə ticarət üçün yeni məntəqələr təşkil etməli, türkmən əhalisinin istehsal etdiyi ərzaq
məhsulları, manufaktura malları, Orta Asya pambığı, türkmən nefti Rusyaya daşınmalıdır.
Rus xarici siyasətinin memorendumu kimi xarici işlər nazirliyi adından çar II Aleksandra
təqdim olunan bu sənədin Xüsusi Komitənin 1865-ci il 4 yanvar tarixli iclasında müzakirə
olunub həyata keçirilməsi məsləhət görülmüşdü. (Mehtiyeva, 2004: 69).
Orenburg general-qubernatoru Krijakovskinin hərbi nazir M.D.Milyutinə 7 aprel
1865-ci il tarixli məktubunda Orta Asya ilə iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsi, bu məqsəd
üçün sərf edilən vəsait və nəzərdə tutulan hərbi ekspedisiyaların zəruriliyi göstərilirdi.
1865-ci ilin aprelin sonu, mayın əvvəllərində çağırılan Xüsusi Komitənin Orta Asya
ilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi zərurəti qeyd edilmişdi. Lakin bu zaman Türküstan
diyarında yaranmış vəziyyət, Buxara ilə toqquşmaq ehtimalı çar hökumətinin bu məsələni bir
qədər təxirə salmağa məcbur etmişdi. (Аминов, 1966: 175).
Çar qoşunlarının 1864-cü ilin yayı və payızında Cənubi Qazaxıstanda həyata
keçirdikləri hərbi əməliyyatlar burada Kokand xanlığının ağalığına son qoyulması ilə
nəticələnmişdi. Lakin Kokand xanlığı bu ərazidən döyüşsüz əl çəkmək fikrində deyildi. Ona
görə də Şimali Qazaxıstana hücum etmək istəyirdi. 1864-cü ilin payızında general-mayor
Çernyayevin uğursuz hərbi yürüşü Kokand feodallarının itirilmiş mövqelərini yenidən
qaytarılması ehtimalını gücləndirirdi. Odur ki, 1864-cü ilin noyabrın sonunda 10 minlik
864

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Kokand ordusu Alimkul xanın komandanlığı altında Arısı çayı boyuna çıxaraq Türküstanla
Çimkəndə gedən yolu kəsdi. Görünür, Kokand ordusu Türküstan şəhəri və vilayəti üzərinə
qəflətən hücuma keçməyi əvvəlcədən nəzərdə tutmuşdu. Dekabrın əvvəllərində onlar kazak
dəstəsinin başçısı yasavul Serovla qarşılaşdılar. Şəhər əhalisi rusları müdafiə etdiyindən
Alimkul şəhəri dağıtmayıb, onun əhalisini vergi verməyə məcbur edərək Daşkəndə
qayıtmışdı. Şəhərin əhalisi Kokand zülmündən əzab çəkirdi. Daşkəndin rus meylli
nümayəndələri rus komandanlığı ilə əlaqə yaratmağa çalışırdı. 1864-cü ilin sonunda şəhərdən
Çimkəndə qaçan Daşkənd valisi Əbdürrəhimbəy şəhərin müdafiə istehkamlarının vəziyyəti
haqqında Çernyayevi məlumatlandırdı. (Халфин, 1960: 133).
1865-ci ilin əvvəllərində Türküstan vilayətindən Rusyanın paytaxtına gələn Türəxan
Zeybuxanov Daşkəndin 50 tanınmış vətəndaşı adından şəhərin Rusya tərkibinə qatılması
müraciəti ilə çıxış etmişdi. O, əhalinin sonsuz müharibələrdən, soyğunçuluqlardan əziyyət
çəkdiyini bildirmişdi. Lakin onun bu səyi baş tutmamışdı. Şəhərin tutulmasına çalışan
qrupların birinin başında Məhəmməd Saatbəy dururdu. İri ticarət adamı olan bu şəxsin
Petropavlovsk və Troitskidə ticarət şirkətləri vardı. Moskva və Nijni-Novqorod ticarət evləri
ilə əlaqələri olan Saatbəy rus dilini bilirdi.
Rus imperiyası hökumət dairələrində Daşkəndin tutulmasına xüsusi diqqət verilirdi.
Bu məsələ ilə Xüsusi Komitə üzvləri hərbi nazir Milyutin, daxili işlər naziri Valuyev, Şərqi
Sibir, Orenburg general-qubernatorları, Asiya departamenti ciddi məşğul idilər. 1865-ci ilin
yanvarın 25-də keçirilən Xüsusi Komitənin iclasında Orta Asyanın siyasi və ticarət məsələləri
ilə məşğul olmaq hüququ Orenburg general-qubernatorluğuna həvalə edilmişdi. Komitə Yeni
Kokand və Sır-Dərya xəttini (İssıkkuldan-Aralaqədər ərazini) bir vilayətdə-Türküstan vilayəti
şəklində birləşdirmək və onu Orenburg general-qubernatorluğunun tərkibində verilməsi
məqsədə uyğun hesab edilmişdi.
Rus hökumətinin bu planından xəbər tutan Buxara əmiri, Kokandla Rusya arasında
gedən müharibədən istifadə edib, 1865-ci ilin əvvəllərində öz qoşunlarını Səmərqənddə
toplayıb, buradan Ura-Tyuba vasitəsilə Fərqanəyə hərəkət etməyi qərara almışdı. Daşkənddə
yaranmış ağır vəziyyəti nəzərə alan Türküstan general-qubernatoru M.Q.Çernyayev 1865-ci il
aprelin ortalarında 1380 əsgər və 12 topla Daşkənd üzərinə hərəkətə başladı. Aprelin 28-də
onun dəstələri Niyazbəy qalasına və Çirçik çayına yaxınlaşmışdılar. Daşkəndin 25 km.liyində olan bu istinadgahlardan şəhər bombardman edilmişdi. Mayın 7-də rus qoşunları
şəhərin 8 km.-liyində idilər. Bu zaman şəhər ətrafına gələn Kokand xanı Alimkulun 60 minlik
ordusu və 40 tonu ilə müharibəyə başladılar. Kokand ordusu bu döyüşdə məğlub oldu.
Alimkul isə öldürüldü. Bu görkəmli sərkərdə və dövlət xadiminin ölümündən sonra
Çernyayev Kokandın gələcək taleyi haqqında məsələ qaldırdı. Alimkulun ölümündən sonra
Kokandda da hərbi sərkərdələr arasında daxili çəkişmələr başlandı. Çernyayevin qeyd etdiyi
kimi, “Kokand hərbi rəisi” gənc Kokand xanı “Sultan Səid” xanla Daşkəndin rəisi quşbəyi
Berdıbəy arasında mübarizə ciddi problemlərə səbəb oldu. Şəhər yoxsulları Sultan Səid xanı
şəhərdən qovmağa nail oldular. O, 1865-ci il iyunun 9-dan 10-na keçən gecə 200 nəfərə yaxın
adamı ilə Daşkəndi tərk etdi. Bu zaman Buxara əmiri Müzəffərin Daşkəndin işlərinə müdaxilə
etməyin qarşısını almaq üçün Çernyayev kapitan Abramovun başçılığı ilə dəstəni Buxara
yoluna göndərib, Sır-Dərya yolu üzərindəki Çinaz qalasını tutub şəhəri həm də 3 tərəfdən
mühasirəyə aldı. Bu zaman rusların 1950 nəfər əsgəri və 12 topu, Kokandın isə 15 minlik
qarnizonu qarşılaşdı. İyunun 14-dən 15-nə keçən gecə rus qoşunları Daşkəndə hücum etdilər.
İki gün davam edən küçə döyüşlərindən sonra şəhər ağsaqqalları Çernyayevin yanına gəlib,
rus hökumətinə tabe olduqlarını bildirdilər. Bu döyüşdə 63 top, çoxlu silah ələ keçdi.
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Ruslardan 25 ölən, 89 yaralanan, 28 kontuziya alan oldu. Kokand ordusu və yerli əhalinin
itkiləri məlum deyildi. (Даблетов, 1979: 197-199)
Daşkəndin alınması rus qoşunlarının ölkənin içərilərinə hərəkət etməsilə nəticələndi.
1866-cı ilin yayında Çernyayevi əvəz edən yeni Türküstan hərbi qubernatoru D.İ.Romanovski
hərbi əməliyyatları davam etdirməyə başlamışdı.
Daşkəndin işğalı çar hökuməti qarşısında onun gələcək taleyini müəyyənləşdirmək
vəzifəsini qoydu. “Daşkənd xanlığı” problemi belə yarandı. Şəhərin tutulmasına qədər
hökumət planında onun işğalı nəzərdə tutulmamışdı. Diplomatik dairələrin bir çox
nümayəndələri, o cümlədən xarici işlər naziri A.M.Qorçakov Daşkəndin tutulması əleyhinə
idilər. Lakin şəhər tutulduqdan sonra bu ərazilərdə “Daşkənd xanlığı” yaratmaq ideyası
qarşıya çıxdı. Peterburq hakim dairələri belə hesab edirdilər ki, Daşkənd və onun ətraf
əraziləri Rusya imperiyasından asılı olan neytral ərazi kimi- “Daşkənd xanlığı” şəklində təşkil
edilməlidir. Lakin İngiltərəni “vəhşilik” adlandırmışdılar. Ona görə də, sonralar Çernyayev və
Krijanetvski bu xətdən əl çəkib güzəştə getməli oldular. 1865-ci ilin sentyabrında Daşkəndə
səfəri zamanı Krijanovski Çernyayevin qarşısına nəyin bahasına olursa-olsun Türküstanda
Rusya imperiyasının hakim mövqe tutması planını təmin etməyi ona həvalə etdi.
Kokand xanlığı mühasirə edilib dağıldıqdan sonra bu ərazidə hegemonluq uğrunda
Buxara əmiri iddia qaldırmışdı. Lakin Rusya ilə müqayisədə Buxara həddən artıq zəif idi. Pis
silahlanmış və təlim keçməmiş Rüstəm bəyin başçılıq etdiyi sərbazlar rus orduları ilə
toqquşmada geri çəkilmişdilər. Krıjanovski tutulmuş ərazilərdə hərbi nəzarəti gücləndirməyi
Çernyayevə tapşırmışdı. Buxara ilə Rusya arasında silahlı mübarizənin genişlənməsinə
baxmayaraq tərəflər öz məqsədlərinə uyğun məsələni diplomatik yolla həll etməyə üstünlük
verirdilər. Rusya xarici işlər nazirliyi çarın adından Orenburg general-qubernatorluğuna
göstəriş verilmişdi ki, Rusya ilə Daşkənd tacirləri arasında birbaşa sıx əlaqələr yaratsınlar. Bu
münasibətlərdə bərabərlik statusuna əməl edilməli idi. Rus hökuməti ticarətdə Buxara
əmirliyinə tarif güzəştləri etməli, əmirliyin Orenburgda ticarət nümayəndəliyinin fəaliyyətinə
kömək edilməli idi. Eyni zamanda əmirin nəzərinə çatdırılırdı ki, ona Kokand xanlığı ilə bağlı
hər hansı məsələyə müdaxilə etmək icazəsi verilmir. (Кастрелская, 1980: 87-88).
Lakin general Çernyayev mərkəzlə hesablaşmadan 1866-cı ilin yanvarın əvvəllərində
özü atıcı diviziyanın başında duraraq Çinaz qalasına doğru hərəkət etməyə başladı, sonra isə
ehtiyat qüvvələrini möhkəmləndirib Sır-Dərya ətrafı ilə Ağ çöl boyunca Cizak qalasını tutmaq
istədi. Lakin Buxara qoşunları tərəfindən məğlub edilib geri oturduruldu. Cizak məğlubiyyəti
onun sonrakı hərbi əməliyyatlar keçirmək planına son qoydu. Daşkəndin alınmasında
xidmətlərinə görə hökumət tərəfindən rəsmən təşəkkür alan və brilliyantlarla bəzədilmiş qızıl
qılıncla mükafatlandırılan Çernyayev tutduğu vəzifəni baş qərargahın üzvü general-mayor
D.İ.Romanovskiyə təhvil verdi. Bu dəyişiklik hadisələrin sonrakı gedişinə də təsir göstərdi.
Tez-tez Sır-Dərya ilə Cizak arasında çar qoşunları ilə Buxara əmiri dəstələri arasında fasiləsiz
toqquşmalar baş verirdi. Hərbi nazirə müraciət edən Orenburg general-qubernatoru
Krıjanovski Buxaranın hərəkətlərinə son qoymaq üçün ona hücum etmək icazəsinin
verilməsini istəyirdi. O, 1866-cı ilin aprelin 7-də hərbi əməliyyatlara başçılıq etmək üçün
Daşkəndə gəldi. Çar hökuməti onun bu təklifini bəyənib onu Peterburqa çağırdı. O, qayıdana
qədər Buxara ilə Rusya arasında xırda toqquşmalar olmuşdu. 1866-cı ilin mayın 8-də iki tərəf
arasında İrcar ətrafında döyüş baş verdi. Bu döyüşdə əmirin qoşunları dağıdıldı və əmir
Kokand xanlığının sərhəd boyuna qaçdı. Bundan istifadə edən Romanovski bir neçə sərhəd
məntəqələrini, o cümlədən-Xacənt şəhəri və Nau qalasının tutdu və onların Rusyaya
birləşdirilməsinə cəhd etdi. İrcar döyüşündən sonra Romanovski əmiri sülh müqaviləsi
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bağlamaq üçün şərtlərini təqdim etdi. Bu şərtlərə görə Buxara əmiri Orta Asyada tutulmuş
yeni əraziləri rus torpaqları hesab etməli, rus tacirlərinin bütün ölkədə, o cümlədən Buxarada
ticarət azadlığı və təhlükəsizliyi təmin edilməli, rus hökumətinə İrcar məğlubiyyəti ilə
əlaqədar təzminat verilməli idi.
1866-ci ilin avqustun 17-də Krjıjanovski nəzərdə tutduğu işğalçılıq planlarını həyata
keçirmək üçün Daşkəndə gəldi. Oradan bir qədər sonra işğal olunmuş bütün ərazilərin Rusya
tərkibinə daxil edilməsi haqqında sənəd rəsmən elan edildi. Sentyabrın 5-də Rusya-Buxara
danışıqlarından dərhal sonra Buxara üzərinə yeni hücum başlandı. Sentyabrın 23-də çar
qoşunları Buxara əmirliyi sərhədlərini keçib Ura-Tyuba, Cizak və Yanı-Kurqanı hücuma
tutdular və rus orduları Səmərqənd yolu istiqamətinə çıxdılar. Zəif düşmən üzərində asan
qələbə çalan Orenburg general-qubernatoru bundan sonra geri qayıtdı.
Beləliklə, işğal olunmuş ərazilərə xüsusi maraq göstərən rus iş adamları, tacirləri və
burjuaziyası Orta Asya ilə ticarət əlaqələrinin təzyiqindən ehtiyat edən Rusya hökuməti onu
müstəqil şəhər-xanlıq kimi tanımağı qərara almışdı. Uzun müddətli və gərgin mübahisələrdən
sonra çar II Aleksandr 1866-cı il 12-iyun tarixli fərmanı ilə Daşkənd Rusyaya birləşdirildi.
Avqustun 27-də Orta Asyanın bu böyük şəhəri rus təəbəliyini qəbul etdi. Bununla da Daşkənd
çarizmin mühüm iqtisadi və hərbi-siyasi mülklərinin əsas mərkəzinə çevrildi. “Türküstan
diyarının idarə edilməsi haqqında” 1867-ci il 1 yanvar fərmanına əsasən həmin ilin iyulun 11də qəbul edilmiş Əsasnamə şəhərə də şamil edildi. 1870-ci ildə burada şəhər Duması
yaradılmışdı. 1865-ci ilin ortalarında Buxara əmiri Müzəffər Kokandla Rusya arasında gedən
mübarizədən istifadə edib böyük bir ordu ilə Fərqanə vadisinə doğru hərəkət etməyə
başlamışdı. O, Kokand xanlığının paytaxtını tutub daxili mübarizə nəticəsində bir neçə dəfə
hakimiyyətdən qovulmuş və daha sonra Xudayar xanı hakimiyyətə gətirtmişdi. O, eyni
zamanda Daşkəndə səfirlər göndərib general M.Q.Çernyayevdən təkidlə rus inzibati və hərbi
idarə sistemi nümayəndələrinin Daşkənddən çıxması tələbini irəli sürmüşdü. Əmirin təkid və
tələbləri rus hökumətini qorxuya saldı. Belə ki, Türküstan vilayətində rus hərbi qüvvələrinə
qarşı Buxara və Kokandın növbəti birgə hərbi hücum təhlükəsi yaranırdı. (Халфин, 1965:
401-402)
Buxara-rus münasibətlərinin pis işlənməsi ilə əlaqədar Çernyayev ona tabe olan
ərazidə bütün Buxara tacirləri və iş adamlarının həbs edilməsinə dair göstəriş verdi. Bundan
əlavə hökumətin və Orta Asya ilə sərhəd olan rus torpaqlarında bu tədbirin həyata
keçirilməsinin tələb olunması zəruri hesab edilirdi. Şübhəsiz ki, bu, həm də Rusyanın iş
adamlarına zərbə demək idi. Çünki iki ölkə arasında ticarətin zəifləməsi eyni zamanda siyasi
münasibətlərin pozulması demək idi. Bir çox yüksək vəzifəli dövlət adamları, o cümlədən
xarici siyasətə başçılıq edən A.M.Qorçakov bu hərəkəti genişləndirməklə yanaşı diyarın təbii
sərvətlərini mənimsəməyə və xalqı istismar etməyə başladılar. (Шепелев, 1979: 63).
1865-ci ildə təşkil edilən Türküstan vilayəti 1867-ci ildə Türküstan generalqubernatorluğuna çevrildi. İşğal olunmuş ərazilərin inzibati quruluşu problemini müzakirə
etmək üçün hərbi nazir general M.D.Milyutinin başçılığı üzrə Komitə yaradılmışdı. Onun
üzvləri Krojanovski, Stremouxov, baş qərargah rəisi Geyden, hərbi əməliyyatların iştirakçıları
Çernyayev, Romanovski, Vorontsov-Daşkov və b. idi. (Предтеченский, 1957: 47).
Krjanovskinin etirazına baxmayaraq Komitə Orta Asya mülklərinin Orenburg
general-qubernatorluğu tərkibindən çıxarılıb, ayrıca Türküstan general-qubernatorluğunun
yaradılmasını qərara almışdı. Oraya Sır-Dərya və Yeddi Su vilayətləri daxil idi. Yeni inzibati
ərazinin yaradılması haqqında Qanun 1867-ci il iyulun 11-də qəbul edilmişdi. Onun ilk
qubernatoru vəzifəsinə general-adyutant K.P.Kaufman təyin olundu. O, Qafqaz hərbi
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əməliyyatlarında iştirak etmiş, hərbi nazirliyin dəftərxana rəisi olmuş, sonra isə Vilen
quberniyasının başçısı vəzifəsini tutmuşdu. Çar II Aleksandr 17 iyul 1867-ci ildə Kaufmana
qeyri-məhdud səlahiyyət vermişdi. Onun qarşısına Orta Asyada rus ticarəti və sənayesi üçün
diyarın içərilərinə doğru geniş və asan yol açmaq vəzifəsi qoyulmuşdu. Kaufman Türküstanın
həqiqi ağası-sahibi olmuşdu. Təsadüfi deyil ki, yerli əhali ona “yarımpadşah” ləqəbi vermişdi.
Onun tabeçiliyində olan N.P.Ostraumov qeyd edirdi ki, Kaufman öz sərəncamları ilə bəzən
hətta ali hakimiyyət orqanlarına xəbərdarlıq edir, qanunçuluq qaydasında onun göstərişləri ilə
hesablaşmaq və onu təsdiq etmək lazım gəlirdi. Bu, qeyri-məhdud səlahiyyətə malik olan bu
dövlət məmuru Rusya imperiyasının Orta Asyada müstəmləkəçilik siyasətinin və yeni
torpaqların zəbt edilməsi tapşırığını həyata keçirmək üçün Daşkəndə gəlmişdi. O, bu
vəzifəsini həyata keçirmək üçün rus ticarət-sənaye burjuaziyasının, ilk növbədə çar
hökumətini işğalçılıq planlarına xidmət edirdi. Rusya sahibkarları diyarın təbii sərvətlərini
istismar etməkdə və mənimsəməkdə maraqlı idilər. Hələ 1866-cı ildə Çernyayevin Orta
Asyadan Rusyaya göndərdiyi təbii sərvətləri əsasında 1867-ci ildə Moskvada təşkil olunmuş
etnoqrafik, kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının sərgisində Türküstan diyarının zəngin
kolleksiyası açılmışdı. Bu zamandan başlayaraq Rusyanın müxtəlif peşə və ixtisas sahibləri
çarizmin bu regiondan siyasətlərinin iştirakçıları olmuşdular. Türküstanın sahibi olan
Kaufmanın təşəbbüsü ilə 1868-ci ildə Daşkənddə yarmarkalar yaradılmış, Rusyanın İrbit,
Nijni-Novqorod, Petropavlovsk, Troitsk kimi yarmarkaların zəngin adamlarının ticarət-sənaye
məhsulları burada nümayiş edilir və satılırdı.
K.P.Kaufman Daşkəndə gəldikdən sonra vaxtı ilə Krjanovski ilə Buxara əmiri arasında
əldə edilmiş sülh müqaviləsindən imtina etmişdi. İşğal olunmuş Yanı Kurqan əmirliyə
qaytarılmışdı, Buxara əmirliyi üzərinə qoyulmuş təzminatda ləğv edilmişdi. Onun yerinə isə
yeni layihə hazırlanıb əmir Müzəffərə göndərilmişdi.
Orta Asyanın işğalı başa çatdıqdan sonra Türküstan general-qubernatorluğunun ərazisi
1533255 kv. verst idi, bu ərazi birlikdə götürüldükdə Almaniya, Fransa, Avstriya-Macarıstan
ərazisinə bərabər idi. 1890-cı illərin axırlarında bu ərazi 5 vilayətə bölünürdü: Sır-Dərya,
Fərqanə, Səmərqənd, Semireçye, Zakaspi. Bununla yanaşı Xivə və Buxara xanlıqları da
general-qubernatorluğun nəzarəti altında idi. (Халфин,1960: 227-229).
Fərqanə vilayəti 1867-ci ildə Kokand xanlığının cənub ərazilərindən təşkil edilmişdi.
Səmərqənd vilayəti 1887-ci ildə Zərəfşan dairəsindən təşkil edildi.
Çar hökuməti Buxara əmirliyinə qarşı daha ciddi müharibəyə hazırlaşırdı. Rus
imperiyasının arxa cəbhəsini təmin etmək və möhkəmləndirmək məqsədilə Kaufman 1868-ci
ilin yanvarında Kokand xanı Xudayarla ticarət müqaviləsi bağlamağa nail olmuşdu. Bu rus
tacirlərinə xanlığın ərazisində sərbəst və güzəştli vergi siyasətini həyata keçirmək, burada rus
ticarət məntəqələri və karvansaraylar təşkil etməyə, rus ticarət nümayəndələrinin xanlığa
gəlməsinə imkan verirdi. Lakin bununla bərabər çar hökuməti Kokandla münasibətlərini
qaydaya salmaqla yanaşı Buxara əmirliyini də nəzarətdə saxlayırdı. (Халфин, 1965: 407).
Bu zaman Buxara əmirliyində vəziyyət son dərəcə gərgin idi. 1868-ci ilin I yarısında
vaxtilə Daşkənddə olduğu kimi Buxara və Səmərqənddə də əmirliyin hakim dairələrinin iki
qruplaşması: Buxara din xadimləri və feodal hakim qrupları arasında ziddiyyətlər mövcud idi.
Hər 2 qrup Rusyaya qarşı qəti hərəkət etməyi əmirdən tələb edirdilər. Onlar əmir Müzəffərin
böyük oğlu Əbdülmalikə arxalanaraq əmiri zəiflikdə və cəsarətsizlikdə günahlandırırdılar.
Müsəlman dini məktəblərinin şagirdlərinə arxalanan din xadimləri ruslara qarşı “müqəddəs
müharibə” (qazavat) elan edirdilər. Bunlardan fərqli olaraq əmirliyin tacirləri, sənətkarları öz
iqtisadi -maraqlarını nəzərə alaraq Rusya ilə münasibətlərin nizama salınmasını tələb
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edirdilər. Bu iki qruplaşma arasında mübarizədə feodal aristokratiyası və din xadimləri qələbə
çalmışdılar. 1868-ci ilin aprelində əmirin başçılıq etdiyi Buxara qoşunları Zərəfşan çayı
boyuna çıxaraq Səmərqəndi tutub onu rus imperiyasının işğal zonalarına qatmışdırlar. Onlarla
üzbəüz şərqdən Kaufmanın komandanlığı altında çar qoşunları da hərəkət edirdilər. Əmir
ondan Cizakı və rus qoşunları tərəfindən işğal olunmuş digər əraziləri geri qaytarmağı tələb
etmişdi, general-qubernator K.P.Kaufman isə qəbul edilmiş müqavilənin şərtlərini:-tutulmuş
ərazilərdən əl çəkməsini və təzminat verməyi tələb etmişdi. (Mehtiyeva, 2004: 62).
Çar II Aleksandr və hərbi nazirlik K.P.Kaufmanın tələblərini bəyəndilər. 1868-ci ilin
mayın 1-də əmirin qoşunlarının Zərəfşan çayı boyuna çıxarması ilə əlaqədar Kaufman
Zərəfşanı keçib əmirliyin içərilərinə doğru hərəkət etmək göstərişi verdi. Həmin gün rus
qoşunlarının təzyiqi altında əmirin sərbazları geri çəkildilər. Ordunu vahimə bürümüşdü. Bu
hadisənin şahidi olan görkəmli tacir maarifçisi Əhməd Doniş belə təsvir edirdi: “Əmirin
döyüşçüləri qaçmağı zəruri hesab etdilər. Hər kəs necə bacarırdı elə də, qaçırdı. Əmlaklarını
və silahlarını ataraq gözləri gördüyü yerlərə qaçırdılar. Əmir də qaçırdı. Heş kəs vuruşmaq
istəmirdi”. (Очерки, 1966: 28).
Əmirin qoşunlarının Səmərqənddən geri çəkilməsi və qaçması şəhərdə müxtəlif
qruplaşmalar arasında yeni ziddiyyətlərin kəskinləşməsinə səbəb olmuşdu. Feodal- klerikal
dairələr şəhər tacir və sənətkarlarına qarşı müqavimət göstərməyə başlamışdılar. İş o yerə
çatmışdı ki, şəhərdə din xadimləri ilə əmirin sərbazları arasında silahlı toqquşma baş verirdi.
Digər tərəfdən isə şəhər yoxsulları ilə tacirlər arasında mübarizə qızışmışdı. Bu rəqabətdə
Səmərqəndin ticarət-sənaye təbəqələri üstünlük əldə edirdilər. Səmərqənd əhalisi şəhər hakimi
əmir Şirəlidən narazı idilər. Onlar əmirə yazdıqları məktubda onu başqa bir şəxslə əvəz
etməyi tələb edirdilər. Əmir xalqın nəinki tələbini yerinə yetirirdi, hətta onların bir qrupunu
cəzalandırmışdı. Əmir Müzəffər Germində öz iqamətgahına gedərkən Şirəli Səmərqəndə də
bir neçə hörmətli adamı cəzalandırdı. Bu şəhərdə böyük bir hiddətə səbəb oldu. Tarixçi Mirzə
Sami yazırdı ki, feodal-klerikal dəstələrlə Səmərqəndin ticarət və sənətkarları arasında
toqquşma baş vermişdi. Bununlada şəhərin qapılarının rus qoşunlarının üzünə açmaq
istəmələri vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi. Bu zaman Səmərqənd əhalisinin Şirəlinin
hərəkətlərinə əhəmiyyət verməyən əmirdən narazılıqlarını bilmişdilər. Rus qoşunları
komandanlığına əhalinin göndərdikləri məktubunda bildirilirdi ki, tezliklə rus qoşunları şəhəri
tutsunlar. General Kaufman bunu göylərin bəxşeyşi hesab etmişdi. Belə ki, şəhər əhalisinin
yığıncağında şəhəri könüllü olaraq ruslara vermək qərara alınmışdır. Həqiqətən Kaufman
şəhər divarlarına yaxınlaşdıqda şəhər qapıları açıq idi. O, müqavimət göstərmədən
Səmərqəndi tutub, bu barədə Peterburqa xəbər yollamışdı. Əmiri izləyən rus qoşunları 1868-ci
ilin mayın 11-də iri yaşayış məntəqəsi Urqutu, 5 gün sonra isə onlar Kəttə-Kurqanı tutub
əmirliyin paytaxtı Buxara isiqamətinə hərəkət etməyə başlamışdılar. (Мирза Азим Сами,
1972: 66-67). İyunun 2-də Zirəbulaq dağı yüksəkliklərində Kəttə-Kurqanla Buxara arasında
olan ərazidə həlledici döyüş olmuşdu. Pis təchiz olunmuş və təlim görməmiş əmirin ordusu bu
dəfə də məğlub olmuşdu. Artıq Buxaraya gedən yol açıq idi. Əmir Müzəffər isə qaçmağa
hazırlaşırdı.
Lakin Kaufmanın planında yalnız Buxara əmirliyini tamam ləğv etmək xətti
durmurdu. Çar hökumətinin daxili və xarici siyasətində Orta Asyada feodal despotizmini
qoruyub saxlamaq xəttinə üstünlük verilirdi. 1868-ci ilin may-iyun hərbi əməliyyatları
nəticəsində ruslar əmirliyin paytaxtını tutmuşdular. İyunun 23-də Rusya imperiyası ilə Buxara
əmirliyi arasında bağlanan sülh müqaviləsi nəticəsində əmir Xocənt, Ura-Tyuba və Cizak
şəhərləri Rusyanın tərkibinə qatılmışdı. Rus nümayəndəliklərinə, tacirlərinə bu ərazilərdə
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sərbəst və azad hərəkət və ticarət etmək, onların şəxsiyyətini və malik olduqları malları
qorumaq, təhlükəsizliklərinin təmin edilməsinə təminat verilirdi. Çar hökuməti 500 min rubl
məbləğində təzminat almağa müvəffəq olmuşdu. İşğal edilmiş ərazilərdə Zərəfşan vilayəti
yaradılmışdı. Bununla da çar hökuməti Orta Asyanın geniş ərazisinin böyük hissəsini öz
nəzarəti altına keçirmişdi.
Rus xarici siyasətində Orta Asyanın işğalı onun hərbi-siyasi və ticarət-sənaye
dairələrinin nümayəndələri tərəfindən razılıqla qarşılanmışdı. O zaman Rusya dövrü mətbuat
səhifələrində bu hadisə ilə əlaqədar xüsusi məqalələr nəşr edilməyə başlanmışdı. Bu hadisə
rus burjuaziyası üçün əlverişli nüfuz dairəsinə sahib olmaq imkanı yaratmaqla yanaşı, onun
Şərqdə-Xəzər sahili boyu əraziləri və Türkmənistanı işğal etmək, Xivə xanlığı üzərində öz
protektoratlığını təmin etmək imkanı verirdi.
1881-ci ildə Aşxabad tutuldu, işğal edilmiş bütün türkmən rayonlarından Zakaspi
vilayəti təşkil edildi. İnzibati mərkəz Aşxabad olan bu vilayət Qafqaz canişinliyinin tərkibinə
daxil edildi.
1884-cü ildə Mərv vahəsinin müqəddəratı həll edildi. Mart ayında ruslar buranı
tutdular. 1895-ci ildə Pamirin ələ keçirilməsi ilə Orta Asyanın tabe edilməsinin sonuncu
mərhələsi idi.
XIX əsr, xüsusilə onun ikinci yarısı Qərb dövlətlərinin müstəmləkə ölkələrinin
işğalının daha da genişlənməsi ilə xarakterizə olunur. Vaxtı ilə, V.İ.Leninin “Rusyada
kapitalizmin inkişafı” (1916) əsərində göstərdiyi kimi kapitalizm öz hakimiyyət dairəsini
daim genişləndirmədən yaşayıb inkişaf etdirə bilməz, yəni ölkələri müstəmləkəyə
çevirmədən, köhnə dövlətləri dünya təsərrüfatını çaynağına keçirmədən yaşaya bilməz.
(Мирза Азим Сами, 1972: 69-70).
Çar Rusyasının gələcəkdə isə o dünya kaştal sisteminin II qrupunun sağ sırasında
olmasına baxmayaraq, kaştal cəmiyyətinə xas olan cəhətlər ona da məxsus idi. Mərkəzi
Avropada, Krım və Balkanlarda öz güclü qərb rəqibləri ilə mübarizədə məğlub olan Rus
çarizmi xarici siyasətində çoxdan marağı olan Türküstanı (müasir Özbəkistanı) öz təsir
dairəsinə keçirməyə çalışırdı. Çar hökuməti XIX əsrin II yarısında bölmək uğrunda Qərb
dövlətlərinin planında öz yerini, nüfuzunu, onu həyata keçirməyə cəhd etdiyi Orta Asyanı
tutmaqdan çəkinmirdi. Lakin onun əsrin əvvəllərində iqtisadi, hərbi, dövlət idarəçiliyi, maarif
və mədəniyyət sahəsində zəifliyini göstərən Krım müharibəsi, çarizmin diplomatik
məğlubiyyəti ölkənin bütün dairələrində kilsədən tutmuş aşağılara qədərki dairələrində ölkədə
yeni islahat keçirilməsinin günün vacib problemi kimi qarşıya qoyurdular. Təsadüfi deyil ki,
1861-ci il 19 fevral “əsasnaməsi və nizamnaməsi” kimi həyata keçirilən 1861-ci il kəndli
islahatı heç də bütün imperiyanı təhkimçilikdən xilas etmirdi. Bu islahat imperiyanın yalnız
rus əhalisinin yaşadığı ərazilərdə yaşayan xalqlara aid idi. Digər tərəfdən 60-70-ci illərdə
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan iqtisadi, inzibati-idarəçilik, hərbi, maarif, təhsil və
mədəniyyət sahəsindəki islahatları, Rusyanı geri qalmış aqrar təsərrüfat ölkəsindən qismən
inkişaf edən aqrar-sənaye ölkəsinə çevirməli idi.
Hökumətin yuxarı dairələrində “Böyük islahat kimi qələmə verilən 1861-ci il islahatı
əslində təhkimçilik münasibətlərini ləğv etməkdən irəli belə getmirdi”.
Çar hökuməti belə hesab edirdi ki, Rusyada məhsuldar qüvvələrin daha da inkişafı
üçün digər rus olmayan ölkələrin vətəndaşlarını amansız istismar və soyğunçuluq etmək
lazımdır. Qafqaz, Orta Asya, Sibir və bu qəlibdən olan digər zəif dövlətlər və xalqlar buna
əyani sübut idi.
870

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

1861,1864-70-ci illərin islahatlarından sonra rus fabrikantları və tacirləri Ost-İndiya
kompaniyası haqqında düşünürdülər. Rus fabrikantlarının və tacirlərinin bununla yanaşı
Buxara, Xivə, Kokand xanlıqlarına da çoxlu şirkət və kantorları vardı. Məsələn, Vladimir və
İvanov, Voznisenski fabrikantları və manafaktura sahiblərini Türküstan bazarlarında böyük
məhsulları vardı. Eyni zamanda Buxara, Səmərqənd, Əndican, Xivə tacirlərinin Moskva,
İvanova, Peterburq, Volqaboyu Sibir və s. yerlərdə böyük gəlir gətirən mülkləri, fabrikləri,
sənaye və ticarət müəssələri vardır.
Çar hökumətinin Orta Asyanı işğal etməsi nəticəsində o, həm də onun yerli əhalisinin
ucuz işçi qüvvəsinə də sahib olmaq istəyirdi. (Галуза, 1965: 230-231).
Rusyanın Orta Asyaya hərəkət etmək cəhdi, bir çoxları ilə onun müttəfiq olmasına
baxmayaraq onları, xüsusən də Rusyanın rəqiblərini narahat edirdi. Lakin çar diplomatiyası,
xüsusən də onun daha çox tanınmış və məşhur nümayəndəsi olan xarici işlər naziri
A.M.Qorçakov Rusyaya qarşı bu düşmənçilik münasibətlərini qismən zəiflətməyə çalışırdılar.
Qərbin dövlət başçılarına yazdığı 21 noyabr 1864-cü il tarixli rəsmi məktubunda o, bildirirdi
ki, Avropa dövlətləri kimi Rusyanın məqsədi bu vəhşi və mədəniyyətsiz xalqı dünya
sivilizasiyasına qovuşdurmaq üçün onu koloniyaya çevirmək idi. Yəni çar hökuməti çıxış
yolunu bunda görürdü. Çar hökuməti Orta Asyaya soxulmaq üçün oraya vaxtaşırı hərbi və
elmi ekspedisiyalar göndərirdi. Onlardan biri belə islahatlardan xeyli əvvəl, 1839-cu ildə
general Perovskinin başçılığı ilə Xivə xanlığına göndərildi (ekspedisiya heyəti idi). Son
dərəcə gizli hazırlanmış bu hərbi səfərdən, ilk vaxtlar hətta o zaman Qərbin qüdrətli dövləti
olan İngiltərənin xəbəri belə yox idi. Lakin bu çox sürmədi. Sonradan məlum olmuşdu ki,
ingilislər bunu bilmiş və hətta ruslardan xeyli əvvəl Xivəyə gələrək burada Xivə əsirlərinin
qul sifəti ilə almışdılar. Bunun isə məqsədi Xivəni gələcəkdə ingilis vassalına çevirmək idi.
(Mehdiyeva, 2004: 63).
1841-1842-ci illərdə Buxara və Xivə ilə ticarət-siyasi müqavilə bağlamaq üçün
Rusyadan Buxaraya və Xivəyə gələn rus diplomatik səfirliyi nəzərdə tutulan məqsədə nail ola
bilməmişdi. (Халфин, 1965: 407).
İngiltərə isə öz növbəsində hər vasitə ilə Rusyanın Buxara və Xivə ilə münasibətlərini
düzəltməyə çalışır, onun Orta Asyaya irəliləməsinə mane olmağa çalışırdı. İngilis agentləri
Konalli və Stoddart rusların vədlərini pozmaqla ittiham edilərək, 1842-ci ildə Xivə xanın əmri
ilə edam olunmuşdular.
Rusyanın Orta Asyada keçirdiyi hərbi əməliyyatlar Britaniya imperiyası hakim
dairələrini ciddi narahat etməyə başlamışdı. 1868-ci ilin sonu-1869-cu ilin əvvəllərində ingilis
hökuməti Rusyanın bu regionda sonrakı hərəkətlərinə mane olmağa çalışaraq, rus hökuməti
qarşısına Orta Asyanın təsir dairələrinə bölünməsi məsələsini qoymuşdu. İngiltərədə
Qladstonun liberal hökuməti adından İngiltərə xarici işlər naziri Lord Klarendon Rusyanın
Londonda səfiri Brunova müraciət edərək “neytral Orta Asya xətti” sərhədlərini müəyyən
etmək təklifi ilə müraciət etmişdi. 1869-cu ilin əvvəllərində bu məsələ ilə bağlı başlanan
danışıqlar oktyabrın əvvəllərinə kimi davam etmişdi. İngilis diplomatiyasını narahat edən
Rusyanın işğal ərazilərindən artıq torpaqlara sahib olmaq idi. İngilislər Rusyanın bu regionda
tutduğu 230 verst ərazidən daha çox-300 verst sahəyə yiyələnməyi nəzərdə tutuldular.
Təxminən 10 aya qədər danışıqlar nəticəsində Rusyanın işğal etdiyi ərazidə qalması,
İngiltərənin isə Əfqanıstanda və Kaşqarda möhkəmlənməsilə nəticələnmişdi. (Солженицын,
2001: 442).
Rusyanın tutduğu ərazi Əfqanıstan və İranın sərhəddinə çatdıqda İngiltərə ilə
münasibətlər kəskinləşdi. İngiltərə Əfqanıstan əmirini Rusyaya qarşı çıxmağa məcbur etdi.
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1885-ci il martın 18-də çar qoşunları Pənc vahəsində əfqan dəstələrini darmadağın etdi. Bu
məğlubiyyətlə əlaqədar olaraq İngiltərə 1885-ci il sentyabrın 10-da müqavilə bağlamağı təklif
etdi. Müqaviləyə əsasən Rusya Kuşka çayına qədər olan əraziyə də sahib oldu. 1895-ci ildə
Pamiri almaqla Orta Asyanın Rusyaya qatılması başa çatmış oldu.
Orta Asya və Qazaxıstanın sosial-iqtisadi və siyasi quruluşunun geriliyi, hərbi
qüvvələrinin zəifliyi belə böyük bir regionun tezliklə Rusya tərəfindən zəbt olunmasının əsas
səbəbi idi.
Çarizmin işğalına qarşı hər şeydən əvvəl feodal-əyanlar və iri müsəlman ruhaniləri fəal
çıxış edirdilər. Ən böyük çıxışlar 1885-ci il Fərqanə və 1898-ci il Əndican üsyanı olmuşdu.
Əndican üsyanı yatırıldıqdan sonra 546 nəfər məhkəməyə cəlb olunmuş, üsyanın başçısı
Məhəmmədəli və onun yaxın tərəfdarları dar ağacından asılmış, bir çoxları isə Sibirəkatorqaya sürgün edilmişdilər.
Rusyanın Orta Asyanı və Qazaxıstanı işğal etməsi çar ordusunun istilaçılıq yürüşünün
nəticəsi idi. Bu xalqların tarixinə aid yazılmış əsərlərdə bəzən könüllü birləşmək, Rusyaya
birləşmək üçün müraciət edilməsi faktları da mövcuddur. Lakin Orta Asya Qazaxıstanı zəbt
etmək üçün Rusyanın hələ XVIII əsrin 30-cu illərindən başlayaraq XIX əsrin axırlarına qədər
apardığı təkcə döyüş əməliyyatlarını yada salmaq kifayətdir ki, bu prosesin əsl mahiyyətiyaxşı silahlanmış və təşkil edilmiş rus ordusunun Orta Asya dövlətlərinin müqavimətini
asanlıqla qırması nəticəsində regionun alınması aydınlaşsın. Eyni zamanda Orta Asya və
Qazaxıstanda yürüdülən milli-müstəmləkəçilik siyasəti Rusyanın hakimiyyətdə olan
qüvvələrinin xətti idi. Bu siyasət Orta Asya və Qazaxıstan xalqlarına yeni ağır iqtisadi və milli
zülm gətirmişdi.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, rus çarizminin müstəmləkəçilik siyasətinin mənfi
tərəflərinə baxmayaraq, Orta Asya və Qazaxıstanın Rusyaya qatılması onların
təsərrüfatlarının Rusyanın iqtisadi həyatı və dünya əmtəə dövriyyəsinə cəlb edilməsində
müəyyən rol oynamışdı. Bu da nəticə etibarı ilə regionda iqtisadi və sosial dəyişikliklərə
səbəb olmuşdu. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlində kənd təsərrüfatı məhsullarının ayrı-ayrı
sahələri üzrə (pambıqçılıq, maldarlıq, taxılçılıq) ixtisaslaşma özünü göstərirdi. Əmtəə-pul
münasibətlərinin və bazar üçün məhsul istehsalının inkişafı sözsüz ki, muzdlu əməkdən
istifadəyə gətitrib çıxartmışdı. Yerli burjuaziya və fəhlələrin təşəkkülü prosesi başlanmışdı.
Təsərrüfat sahələri bərpa edilmiş və iqtisadiyyatda kapitalist elementlərinə keçirilməsinə
imkan yaranmışdı.
Orta Asyanın Rusyaya qatılmasından sonra rus alimləri bu ölkələrin hər cəhətdən
öyrənilməsinə başladılar. Elm, maarif və səhiyyənin inkişafına diqqət bir qədər artılırdı. Rus
alimləri Orta Asya və Qazaxıstanın maddi ehtiyyatlarının, tarix və mədəniyyətinin
öyrənilməsinə başladılar. Əlbəttə, Rusya bu sahədə öz dövlətinin marağını daha çox nəzərə
almışdı. Feodal müharibələri, tayfa və qəbilələr arasında mübarizəyə son qoyuldu. Bütün
bunlar isə Orta Asya və Qazaxıstanın sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi həyatına öz təsirini
göstərirdi. Lakin bir fakt da danılmazdır ki, işğaldan sonra Orta Asya və Qazaxıstan öz
iqtisadi və siyasi müstəqilliyini itirmişdi. (Mehdiyeva, 2004: 64-65).
Zakaspi vilayəti 1881-ci ildə Zakaspi şöbəsindən, Axal-Təkin, Mərv və Təcan
dairələrindən təşkil edilib, 1890-cı ilədək Qafqaz canişinliyinin tərkibində idi. 1890-1897-ci
illərdə bu vilayət bilavasitə hərbi nazirliyin ixtiyarında idi, sonra yenə Türküstan generalqubernatorluğuna birləşdirildi. Vilayətlər qəzalara, qəzalar isə volostlara, volostlar da kənd
icmalarına bölünürdü. Qubernatorluğun əhalisinin sayı 1897-ci il siyahıya alınmasına görə
5280983 nəfər idi. Əhalinin milli tərkibi isə belə idi:-özbəklər-35,77%; qazax və qırğızlar
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44,36%; trükmənlər-4,98%; taciklər-6,73%; qaraqalpaqlar-2,26%; ruslar-3,75%; .
(Нарочницкий, 1956: 39).
General-qubernatorluğun əhalisinin milli tərkibi rəngarəng olsa da, əhali vilayətlər
üzrə elə qruplaşmışdılar ki, hər bir vilayətdə bu və ya digər millət sayca üstünlük təşkil edərək
bu vilayətlərə müəyyən milli xarakter verirdi. Semireçye və Sır-Dərya vilayətlərində özbəklər
üstünlük təşkil edirdi. Zakaspi vilayətində isə türkmənlər yerləşirdi.
Rus əhalisi isə başlıca olaraq şəhərlərdə və dəmir yol xətti boyunca yerləşmişdilər.
1890-cı illərin axırlarında general-qubernatorluğun əhalisinin 13,83%-ni şəhər,
86,17%-ni kənd əhalisi təşkil edirdi. Kənd əhalisi həyat tərzinə görə oturaq və köçəri həyat
keçirirdi. (Йолдашев, 1969: 112).
Türküstan general-qubernatorluğunun siyasi-inzibati quruluşu onun yerli əhalisinin
müstəmləkə zülmünə və milli əsarət altına alınmasına əsaslanırdı. İnzibati quruluş açıq
müstəmləkəçi xarakter daşıyırdı. Diyarın əhalisi həm çar hakimiyyət orqanları, həm də yerli
hakimlər tərəfindən istismar edilirdi.
Müstəmləkəçi hakimiyyət sisteminin strukturu və funksiyaları.
Çar höküməti Orta Asiyanın işğal edilməsinin başlanğıc mərhələsində idarəetmənin
təşkilinə başlayır. Senat 2 mart 1865-ci ildə Orenburg general-qubernatorluğunun tərkibində
“Türküstan vilayətinin yaradılması haqqında” fərman verir. Vilayətin inzibati mərkəzi
Çimkənd şəhəri idi. Çar qoşunlarının Daşkəndi ələ keçirməsindən sonra bu şəhər Rusyanın
tərkibinə rəsmən daxil edilənə qədər də faktiki surətdə vilayətin mərkəzi idi. İmperiyanın
tərkibinə rəsmi surətdə daxil edildiyi dövrdən Daşkənd və onun ətrafı Daşkənd rayonu adı ilə
xüsusi inzibati vahid təşkil edirdi.
Vilayəti öz əlində hərbi və mülki hakimiyyəti birləşdirən general-qubernator rəhbərlik
edirdi. Yerlərdə idarələrə şöbə rəisləri başçılıq edirdi, onlar eyni zamanda hərbi komendatlar
idi. Onlar yerli əhali üzərində polis nəzarətini həyata keçirir, vergiləri toplayır, müsəlman
məhkəmə müəssisələrinin fəaliyyətinə nəzarət edirdilər.
1865-ci il “Əsasnaməsinin” tətbiq edilməsinin praktiki nəticəsi tipik işğal rejiminin
yaradılması oldu. Bu rejim Çar ordusunun ərzaqla təchiz edilməsini, əhalidən vergi
toplanmasını təmin etməli idi.
Lakin tezliklə məlum oldu ki, belə bir rejim kifayət qədər effektli deyildir. Çarizmin
fikrincə, bu rejim iqtisadi vəzifələr üçün heç də tam yararlı deyildir, başlıcası isə yerli əhalinin
Türküstanın Rusyanın tərkibinə daxil edilməsinə müqavimət göstərən sosial təbəqələrinin
siyasi təsirini aradan qaldırmağa qadir deyildir. Çarizm idarəetmənin daha mükəmməl
formasını axtarmağa məcbur oldu. 1867-ci ilin iyulunda Rusya imperiyasının tərkibində
Türküstan general-qubernatorluğunun yaradılması haqqında fərman verilir. Onun paytaxtı
Daşkənd idi. Tüerküstan general-qubernatorluğu ilə yanaşı Türküstan hərbi dairəsi də
yaradılır.
Diyarın idarə edilməsi üçün əsas 1867-ci il Müvəqqəti əsasnaməsi idi. Bu
Əsasnamənin mahiyyəti belə idi:
1. hərbi və inzibati hakimiyyətin bölünməzliyi və onun diyarda bir əldə cəmlənməsi,
2. bu orqanların quruluşunu mümkün qədər Rusyanın digər yerlərindəki orqanların
quruluşuna yaxınlaşdırmaq,
3. aşağı, xüsusi xalq-ictimai hakimiyyət orqanlarının seçkili olması,
4. Rusyanın maraqlarına ziyanlı olan qayda-qanunların bu müəssisələrdən təmizlənməsi
və s. (Аминов, 1959: 82).
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1867-ci il Əsasnaməsinə görə, qeyri-siyasi xarakterli bütün işlər üzrə yerli əhalinin
daxili idarəsi “Xalqın öz içərisindən seçilmişlərə” (qazılar, bəylər, ağsaqqallar) verilməli idi.
Koloniyada digər bütün hökumət funksiyaları hərbi administrasiyasının-general-qubernatorun,
vilayət qubernatorlarının və qəza rəislərinin əlində cəmləşmişdi.
İdarəetmənin belə “hərbi –xalq idarəetmə” çar hökumətinin yeni işğal edilmiş ərazidə
öz qarşısına qoyduğu vəzifəyə-özünün hərbi-siyasi mövqeyini gücləndirmək, yerli torpaq
sahiblərinin və din xadimlərinin mövqeyini zəiflətmək, çarizmə qarşı xalq üsyanlarına divan
tutmaq təmamilə uyğun gəlirdi.
80-ci illərin ortalarında məlum oldu ki, “hərbi-xalq idarəetmə” sistemi Rusya ticarətsənaye burjua dairələrinin və yerli sahibkarların maraqları ilə bağlı olan yeni münasibətlərin
inkişafını ləngidirdi.
1886-ci il Əsasnaməsinin 8 maddəsinə əsasən Türküstan general- qubernatorluğu
(məhkəmə, maliyyə və poçt-teleqraf idarələri istisna olmaqla) Rusya imperiyasının hərbi
nazirliyinin tabeliyində olmamağı halbuki həmin illərdə Rusyanın daxili işlər nazirliyinin
sərəncamında idi. Beləliklə, Türküstan diyarı 1917-ci ilə qədər hərbi nazirliyin tabeliyində
qalır. (Пясковский, 1958: 12). 1886-cı il Əsasnaməsinə uyğun olaraq Türküstan
administrasiyasının strukturu sisteminə yeni bir orqan- Türküstan general qubernatorunun
Soveti daxil edildi. Bu orqan ümumi inzibati xarakterli, vergi və zemstvo mükəlləfiyyətləri ilə
bağlı olan məsələlərin həll edilməsində qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malik idi. Düzdür,
diyarın idarə edilməsinə dair mühüm məsələlərin müzakirəsində kollegiyalıq bir çox hallarda
formal xarakter daşısa da, yeni orqan hər halda müəyyən dərəcədə diyarın baş rəislərinin
“bürokratik radikalizmini” məhdudlaşdırırdı. Dəyişikliklər Türküstan general-qubernatorunun
xarici siyasəti məsələlərindəki səlahiyyətlərinə də toxunurdu. Buxarada Rusya
imperatorluğunun siyasi agentliyi yaradıldı. Bu agentlik Rusya xarici işlər nazirliyinin orqanı
idi. 1889-cu ildən Türküstanda bütün xarici siyasi məsələlər Xarici İşlər Nazirliyinin nəzarəti
altına keçdi.
Türküstan general qubernatorluğu inzibati cəhətdən vilayətlərə bölünürdü. Türküstan
general qubernatorluğu əvvəlcə iki vilayətə-Sır-Dərya və Semireçyeyə bölünmüşdü. Sonralar
işğal edilmiş ərazilər hesabına 1868-ci ildə Zərəfşan dairəsi, 1873-cü ildə Amu-Dərya şöbəsi,
1876-cı ildə isə ləğv edilmiş Kokand xanlığı hesabına Fərqanə vilayəti yaradıldı. (История,
1958: 136). 1886-cı ildə Zərəfşan dairəsi Səmərqənd vilayətinə çevrildi. Amu-Dərya şöbəsi
Sır-Dərya vilayətinə birləşdirildi. Semireçye vilayəti 1882-ci ildə Türküstan general
qubernatorluğunun tərkibindən çıxarılaraq Çöl general qubernatorluğuna verildi. Lakin 1899cu ildə Semireçye vilayəti yenidən Türküstan general qubernatorluğunun tərkibinə daxil
edildi. Həmin ildə beşinci vilayət-əvvəllər Qafqaz canişinliyinin tərkibində olan Zakaspi
vilayəti də Türküstan general qubernatorluğunun tərkibinə daxil edildi.
XIX əsrin sonunda Türküstan general qubernatorluğunun ümumi ərazisi 1738918
kv.kilometr idi. Əhalinin sayı isə 5280983 nəfər idi. Diyar əhalisinin sayı 1911-ci ildə
6492629 nəfərə, 1915-ci ildə 6779138 nəfərə çatmışdı. Əhalinin cəmi 7.6 faizini ruslar təşkil
edirdi. Vilayətlər üzrə əhalinin sayı aşağıdakı kimi idi:
Vilayətlər
Bütün əhali
Ruslar
Sır-Dərya
1950243
11.0
Semireçye
1260392
6.5
Fərqanə
2211864
2.8
Səmərqənd
886392
7.6
Zakaspi
470852
19.0
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Çarizmin Türküstanda həyata keçirdiyi inzibati ərazi bölgüsü tarixi, təbii, iqtisadi və
milli xüsusiyyətləri nəzərə alınmırdı. Yerli xalqların yaşadıqları ərazilər ayrı-ayrı hissələrə
bölünərək müxtəlif inzibati vahidlərin tərkibinə daxil edilirdi. Vilayətlər qəzalara, sonuncular
isə öz növbəsində volostlara bölünürdü.
Orta Asiyanın müqəddəratı generallara və hərbi qubernatorlara tapşırılmışdı. Onlara
“milli sülhü” qorumaq tapşırılmışdı. Milli ucqarlarda çarizmin yeritdiyi siyasət milli istismar,
yerli xalqların siyasi və mülki hüquqlardan məhrum edilməsi, milli mədəniyyətin, dil, mətbuat
və məktəblərin sıxışdırılması, milli qırğınların törədilməsi siyasəti idi. Orta Asiya ərazisi
həmişə hərbi vəziyyətdə saxlanılırdı. Müsəlman əhalisinin çoxluq təşkil etdiyi şəhərlərdə
(Daşkənd, Kokand, Səmərqənd və s.) yeni qalalar tikilirdi. Artilleriya ilə təchiz edilən bu
qalalar yerli əhalinin üsyan edəcəyi şəraitində çar ordusu üçün dayaq nöqtələrinə çevrilməli
idi. Çar ordusunun 1905-ci ilin əvvəllərində Türküstanda ümumi sayı 63 min nəfərə çatmışdı.
Rus çarının 1867-ci il fərmanına əsasən Türküstan general qubernatoruna geniş
səlahiyyətlər verilmişdi. Türküstan general qubernatorluğunun ilk qubernatoru Kaufman idi.
General qubernator diyarda mülki və hərbi idarələrin rəhbəri idi. İlk general qubernatora
bütün siyasi, sərhəd və ticarət məsələlərini həll etmək səlahiyyəti verilmişdi.
General qubernator siyasi baxışlarına görə bu və ya digər adamı beş il müddətinə
diyardan sürgün etmək, hakimiyyətə müqavimət göstərdiyi şəraitdə hərbi məhkəməyə vermək
hüququna malik idi. Əgər xarici ölkə vətəndaşının diyara gəlməsi arzu edilməz hesab
olunurdusa, diyarın rəhbəri onu da buradan çıxarmaq hüququna malik idi. General qubernator
əhali üzərinə qoyulan verginin miqdarını da müəyyənləşdirirdi.
General qubernator çar tərəfindən təyin edilirdi və xidməti işlərə görə imperiyanın
hərbi nazirliyinə tabe idi. General qubernatorun rəhbərliyi altında 7-10 nəfərdən ibarət Sovet
fəaliyyət göstərirdi. Buraya vilayətlərin hərbi qubernatorları, Türküstan hərbi dairəsinin ştab
rəisi və maliyyə nazirliyinin nümayəndəsi daxil idi. Sonra sovetin tərkibinə general
qubernatorun köməkçisi, Daşkənd məhkəmə palatasının prokuroru, diyarın əkinçilik və dövlət
əmlakı idarəsinin rəisi də daxil edilirdi. Bunlardan əlavə, general qubernatorun sərəncamı ilə
Sovetin iclaslarına vilayət məhkəməsinin sədri, Daşkənd məhkəmə palatasının prokuroru,
general qubernator dəftərxanasının işlər üzrə müdiri, Buxaradakı siyasi agent də dəvət
edilirdi. General qubernatorluğun rəsmi mətbuat orqanı rus dilində nəşr edilən “Türküstan
xəbərləri” qəzeti idi. (Фомченко, 1960: 97-98).
Nəticə

Orta Asyanın Rusya imperiyası tərəfindən işğalı Krım müharibəsindən sonra son
dərəcə aktual məsələ idi. Çar hökuməti bu regionda özünün diplomatik və iqtisadi ağalığını
saxlamaq üçün mərhələlər üzrə geniş hərbi-siyasi hücum təşkil etməsi nəticəsində Orta
Asyanın zəngin və geniş torpaqlarını öz tərkibinə birləşdirməyə nail olmuşdu. Bununla
kifayətlənməyən çar hökuməti regionda öz hərbi-siyasi nüfuzunu möhkəmləndirmək
məqsədilə 1867-ci ildə Sibir general-qubernatorluğunun qəti etirazlaqlarına baxmayaraq,
Türküstanda yeni hərbi rejim Türküstan general-qubernatorluğunu yaratmağa, Orta Asyanı
təmamilə isə özünə tabe olan bir diyara çevirməyə nail oldu.
İşğal olunmuş ərazilərdə Rusya Hərbi Naziri Milyutinin başçılıq etdiyi komitənin
qərarı ilə müstəqil Türküstan general-qubernatorluğu yaradıldı. Komitə Orta Asyanın
Orenburg general-qubernatorluğuna tabe olan vilayətləri (Sır-Dərya, Yeddi Su və b.)
Orenburg general-qubernatorluğuna alıb, yeni yaradılmış Türküstan generalqubernatorluğunun tərkibinə qatmış oldu.
875

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Tədqiq edilən dövrdə çarizmin Türküstanda tətbiq etdiyi idarəetmə sistemi hökumətin
işğalçılıq siyasətinə qulluq edirdi. Bu sistem zorakılığa, qeyri-iqtisadi və iqtisadi məcburiyyət
metodlarına, yerli xalqların dövlətçilik mexanizmlərinin məhv edilməsinə əsaslanırdı.
Müstəmləkəçi hakimiyyət sisteminin təşkili prosesinin əsasında aşağıdakı komponentlər
dururdu:
- işğal olunmuş ərazidə Rusyanın özündə tətbiq edilmiş inzibati-ərazi bölgüsü həyata
keçirmək;
- hərbi, mülki və məhkəmə hakimiyyətinin mərkəzləşdirilməsi;
- diyarın maddi ehtiyyatlarını mənimsəmək üçün idarəetmə aparatının təkmilləşdirilməsi.
Ümumiyyətlə, XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəllərində Türküstanda fəaliyyət
göstərən müstəmləkəçi hakimiyyət sistemi yerli xalqları milli dövlətçilikdən məhrum edirdi,
sosial-mədəni həyata zərbə vururdu.
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VAN DİJK’IN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİNİN SİNEMA FİLMLERİNE
UYGULANMASI VE KAZAKİSTAN SİNEMASI’NDAN ÖRNEK BİR FİLM
ÇÖZÜMLEMESİ: STALİN’E HEDİYE
Lokman ZOR
Öz
Teun A. van Dijk’ın medya ürünlerine uygunluğuyla bilinen ve çoğunlukla medyanın ürettiği enformasyonların
ya da eğlence ürünlerinin incelenmesini içeren eleştirel söylem çözümlemesi, her türlü söylemdeki iktidar
yapısının ve ideolojik arka planın analizi için kullanılabilmektedir. Van Dijk’ın formüle ettiği haber söylem
çözümlemesi yöntemi; makro ve mikro yapının çözümlenmesi şeklinde tasarlanmış olup metnin içeriğini,
retoriğini, semantiğini ve anlatısını kapsamaktadır.
Bu çalışmada; Van Dijk’ın oluşturduğu eleştirel söylem çözümleme yönteminin, filmlerin ideolojik arka planını
analiz edebilmek üzere sinema filmlerine uygun biçimde sistematik bir yapıda uyarlanması amaçlanmıştır.
Yapılan uyarlamada mümkün oldukça yöntemin orijinal yapısına bağlı kalınmaya çalışılmış, ortaya çıkarılan
uyarlamayla “Stalin’e Hediye” isimli Kazakistan filmi ideolojik söylem bağlamında incelenmiştir. Filmin ortaya
koyduğu gerçekliğin, görsel ve işitsel kodlarla yeniden inşa edildiği, belli bir anlam ve ideolojinin öne
çıkarılmasında çeşitli retorik ve stratejik yapıların etkin şekilde kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Söylem Analizi, Eleştirel Söylem Çözümleme Yöntemi, Teun A. van Dijk, Stalin’e
Hediye, Kazakistan Sineması.
APPLICATION OF VAN DIJK’S CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS TO CİNEMA FILMS AND AN
EXEMPLARY FILM FROM KAZAKHSTAN CINEMA: THE GIFT TO STALIN
Abstract
The critical discourse analysis of Teun A. van Dijk, known as suitability to media products and often involving
examination of media-generated information or entertainment products, can be used to analyze the structure of
power and its ideological background in all kinds of discourse.The method of newspaper discourse analysis
formulated by Van Dijk is designed as the analysis of macrostructure and microstructure which includes the
content, rhetoric, semantics and narrative of the text.
This study was intended to adapt the method of critical discourse analysis formulated by Van Dijk to cinema
films in a properly systematic manner in order to analyze the ideological background of the films.It has been
tried to adhere the original structure of method in this adaptation whenever possible and Kazakhstan’s film
entitled “The Gift to Stalin” was examined through this recovered adaptation in the context of ideological
discourse.It has been concluded that truth which the film has revealed is reconstructed with visual and auditory
codes, and various rhetorical and strategic structures have been effectively used in featuring a particular meaning
and ideology.
Keywords: Discourse Analysis, Method of Critical Discourse Analysis, Teun A. van Dijk, The Gift to Stalin,
Kazakhstan Cinema


Bu makale, Prof. Dr. Aytekin CAN danışmanlığında 2017 yılında tamamlanan “SSCB Dönemi ve Bağımsızlık
Sonrası Orta Asya Türk Devletleri’nde Sinemanın İdeolojik Söylemi: Kazakistan Örneği” isimli doktora
tezinden üretilmiştir.
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GİRİŞ
Söylem, en genel anlamda bir dil pratiğidir. Daha açık bir ifadeyle; ideoloji, bilgi, diyalog,
anlatım, ifade biçimi, görüş alış verişi, güç ve gücün değişimiyle eyleme dönüşen dil
pratiklerine ilişkin süreç/lerdir. Bu doğrultuda söylem, bir süreç olarak, anlatım ve konuşma
eylemlerinin içsel kurallarıyla düzenlenir. Söylemin kendi içsel kuralları, söylem düzenlerini
oluşturur ya da söylem, düzenlenmiş söylemlerden oluşur. Teorik yaklaşımlar söylemi bir
metin, pratik yaklaşımlar ise karşılıklı konuşmalarda ortaya çıkan anlam aktarımı olarak
değerlendirir (Sözen, 1999:20).
Sosyolojide inanç sistemleri ve değerler hakkındaki konuşma biçimini ifade etmek için
kullanılan söylem, dilbilimciler tarafından, “birbirine bağlanmış ve birden çok cümleyi içeren
dil parçası” olarak tanımlanır (Fowler’dan aktaran: Devran, 2010:56). Stuart Hall, “dil
vasıtasıyla görünürlük kazanan ve düzenlenen, hazır ve önceden kurulmuş tecrübe edişler
kümesi” (Purvis ve Hunt, 2014:22); Foucault ise, “söylenen her türlü şey içinde belli bir
sistemlilik içine girebilen ve kendileriyle birlikte düzenli bir iktidar etkisi meydana getirebilen
ifadelerin bütünü” şeklinde tanımlamaktadır (Aktaran: Timur, 2005:65).
Herhangi bir süreçte insan grupları arasındaki karşılıklı ilişkilerle geliştirilen fikirleri, ifadeleri
ve bilgileri içeren söylem; sadece bir iletinin içeriğini değil onu kimin dile getirdiği, neye
dayanarak dile getirdiği, kime söylediği ve söyleyiş amacı gibi iletiye ait tüm boyutları
kapsar. Söylem bütün iletişim biçimlerini kuşatmasıyla, söze dökülen önermelerle sınırlı
değil, günlük uygulamalar içinde sosyal dünyayı görme, sınıflandırma ve ona tepki verme
yollarını da içerir (Punch’tan aktaran: Çelik ve Ekşi, 2008:100).
Günlük yaşamda söz konusu olan her türlü konuşma ya da gösterge mutlaka bir niyet içerir.
Bu noktadan hareketle anlamın, iletişim sürecinin bir ürünü olduğunu ve sembol, söz ya da
kelimelerin belirli bir söylemi aktardığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla, herhangi bir
yerde söylenen herhangi bir şey, söylemsel bir süreç ortaya çıkarmakta ve her söylemin ortaya
çıkardığı anlam, söylemin yapısal özelliğini taşımaktadır. Bu yönüyle, bir söylemin arka
planında yatan anlamın ortaya çıkarılması o söylemin çözümlenmesine bağlıdır.
Söylem çözümleme yöntemi, özellikle kitle iletişim araçlarının günümüzde toplumu ciddi
boyutta etki altına almasıyla yaygınlaşan bir araştırma yöntemidir. Sovyet Blokunun
yıkılması, dünyanın tek kutuplu bir yapıya geçmesi ve ideolojik keskinliklerin körelmesi
sonucunda sosyal sınıf analizlerinin değer kaybetmesiyle önem kazanmıştır (Sözen, 1999:84).
Söylem çözümlemenin odağını anlamın değişkenliği oluşturur. Bu yaklaşım, dilin sosyal
eylem yönünü öne çıkarmak için dil felsefesinde yer alan konuşma-eylem teorisini ve
insanların kişisel algı dünyalarını yaratmak için günlük olaylarda dili nasıl kullandıklarını ele
alan etnometodolojiyi kullanır. Söylem çözümlemesi bu açıdan, anlam çeşitliliğini ve
değişkenliğini araştıran bir hermeneutik ve sosyal göstergebilim olarak görülebilir (Elliott’tan
aktaran Çelik ve Ekşi, 2008:105).
Söylem çözümleme yöntemi olarak Teun A. van Dijk’ın yönteminin yanı sıra Ruth Wodak,
Jacques Derrida, Jacques Lacan, Norman Fairclough, Ernesto Laclau, Paul-Michel Foucault,
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Hans-Georg Gadamer, Chantal Mouffe ve Paul Chilton gibi birçok teorisyenin çalışmalarıyla
şekillenen, söyleme yaklaşım biçimleri ve kullandıkları yöntemlerle birbirinden ayrılan
söylem çözümleme yöntemlerinden bahsetmek mümkündür. Bu doğrultuda Van Dijk’in
eleştirel söylem çözümleme yönteminin dışında en fazla başvurulan söylem çözümleme
yöntemleri Bell, Fairclough, Halliday, Pecheux, Hartley’in geliştirdikleri yöntemlerdir.
Halliday’ın fonksiyonel gramer çözümleme yöntemi sosyolojik bir dil teorisi olup söylemde
kullanılan dile odaklanmaktadır. Bell’in söylem çözümleme yöntemi ideolojik unsurlara çok
fazla değinmeyen bir yöntemdir. Pecheux’un çözümleme yöntemi metni yapısalcılık
açısından ele alıp karşıtlıklar temelinde çözümleme yapar. Fairclough’un yöntemi daha çok
dil üzerine yoğunlaşan bir yaklaşıma sahiptir. Hartley’in yöntemi ise derli toplu bir yapıya
sahip değildir. Teun Van Dijk’ın, eleştirel söylem çözümlemesi ise son yıllarda en fazla öne
çıkan ve tercih edilen söylem çözümleme yöntemi olarak dikkat çekmektedir.
Teun A. van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi, çoğunlukla medyanın ürettiği
enformasyon ve eğlence ürünlerinin incelenmesini içerir. Medyada yer alan haberler ve diğer
medya ürünleri kendi içinde bir anlambilimsel bütünlük taşır. Bu yönüyle hem haberler hem
de haberlerin dışındaki medya ürünleri sosyal, kültürel ve ekonomik şartlara bağlı olarak
kendine özel ilkeler, değerler, amaçlar ve bunlarla bağlantılı yorum çerçeveleri içerdiğinden
farklı şekilde değerlendirilebilmektedir. Şu halde eleştirel söylem çözümlemesi, medya
ürünlerinin üretim ya da oluşum süreçlerinin yanı sıra anlama ve yorumlama süreçlerine de
farklı bakış açısı getirir.
Eleştirel söylem çözümlemesi, sadece haber incelemesi ya da dilsel konulara yönelik bir
çözümleme yöntemi değil, her tür söylemdeki iktidar yapısının ve ideolojik arka planın analizi
için kullanılabilen bir inceleme yöntemidir. Örneğin Van Dijk’in bu yöntemle yapılmış
önemli ve bilinen çalışmalarından biri “Ideology and Discourse: A Multidisciplinary
Introduction” isimli çalışmasıdır. Bu çalışma, Hollanda’daki göçmenlerle ilgili olarak
parlamentoda yapılan konuşmaların ideolojik boyutunun incelenmesinden oluşmaktadır.
Eleştirel söylem çözümlemesi, metin ve konuşmalarla ortaya konulan sosyal güçlerin kötüye
kullanılması, egemenlik ve eşitsizliklerin çoğaltılması gibi konuları ele alan ve karşı koyma
yollarını araştıran bir analitik söylem araştırması türüdür. Bu tür araştırmalar toplumsal
eşitsizliğin anlaşılmasını ve ortaya çıkarılmasını sağlayarak buna karşı koymanın önünü açar
(Van Dijk, 2003:352). Söylemin arka planında yer alan ideoloji ya da dolaylı olarak sezdirilen
anlamı ortaya çıkarır.
Eleştirel söylem çözümlemesi de diğer bütün marjinal geleneksel araştırma yöntemleri gibi
kabul görmek için diğer araştırma tekniklerinden daha iyi olmak zorunluluğuyla karşı
karşıyadır. Bu yüzden genel olarak; “öncelikle mevcut paradigmalar ve biçimler yerine
toplumsal sorunlara ve politik konulara odaklanır. Söylem yapılarını tanımlamak yerine,
bunları sosyal etkileşim özellikleri ve özellikle toplumsal yapı açısından açıklamaya çalışır.
Spesifik olarak, söylem yapılarının toplumdaki iktidar ve egemenlik ilişkilerini yürürlüğe


Diğer söylem çözümleme yöntemleri için Kaynakça’da yer alan Devran (2010), Özer (2011) ve Sözen’e (1999)
ait eserlerden yararlanılmıştır.

Çalışmaya, Van Dijk’ın kurduğu web sayfasından aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilir.
http://www.discourses.org/UnpublishedArticles/Ideology%20and%20discourse.pdf (Erişim: 18.03.2017)
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koyma, onaylama, meşru kılma, çoğaltma veya meydan okuma yollarına odaklanır” (Van
Dijk, 2003:353).
Söylemi toplumsal bir pratik olarak kabul eden eleştirel söylem çözümlemesi genel olarak
edebiyat, dil bilimleri, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi sosyal bilimler alanlarının
disiplinler arası etkileşimiyle ortaya çıkar. Toplumsal yapı ve kurumlar arasındaki ilişkiyi
metnin içinde yer alan ideolojik yapılar bağlamında sistematik bir şekilde tanımlamaya ve
açıklamaya çalışır (Ankaralıgil, 2008:152). Eleştirel söylem çözümlemesinin en önemli yanı,
toplumsal güç ilişkilerinin nasıl oluştuğunu açıklamayı ve bu ilişkilerin eleştirisini yapmayı
amaçlamasıdır. Metni bir söylem olarak ele almak, bu söylemin temel kaynağı konumundaki
toplumsal durumu sorgulamayı zorunlu kılmaktadır. Eleştirel söylem çözümlemesi, metinlerin
toplumsal bağlamından koparılmaksızın bütün boyutlarıyla değerlendirmesini zorunlu tutması
dolayısıyla oldukça işlevsel bir yapıya sahiptir (Yüksel, 2012:170).
Teun Van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi; metnin ideolojik sunumunu ortaya
çıkarması, ideoloji, söylem ve dil gibi kavramlar üzerine odaklanması, ideoloji ile söylem
arasındaki ilişkiyi derinlemesine ele alması, bütün bunları toplumsal şartları ve süreçleri
merkeze alarak çözümlemesi, metinlerin klasik dilbilim ve edebi metin çözümleme
yöntemleri ile ortaya konulamayacak yönlerini çözümlemede başarılı olması bakımından öne
çıkmaktadır.
Van Dijk, ideolojinin söylem aracılığıyla ortaya konulduğunu ve yeniden üretildiğini ileri
sürer. Bu bağlamda söylem çalışmaları; bağlamın, çatışmaların, güç ilişkilerinin ve grupların
çözümlenmesini; ötekileştirmeye ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerin belirlenmesini; ön
varsayılan ve ima edilen bilgilerin açık hale getirilmesini; kutuplaşmış grupların görüşlerini
vurgulayan sözcük seçimi ve sözdizimsel yapının incelenmesini gerektirir (Ülkü’den aktaran
Mora, 2008:19). Bir başka ifadeyle; söylemin çözümlenmesi sürecinde birçok unsurun göz
önünde tutulması gerekir. Öncelikle bağlamın dikkate alınmasının yanı sıra söylemin hangi
döneme, hangi kültüre ve hangi sosyal duruma ait olduğunu, ileti sahibinin ilgisini, amacını
ve niyetini ortaya koyan içeriksel özellikler dikkate alınmalıdır. Söylemin dilini, dil
kullanımının kurallara uygunluğunu, kullanılan bölgesel ya da sosyal diyalektleri, cümle ve
sözcük yapısını, söylem davranışlarını, söylemin tema ve amacını içeren gramatik özellikler
göz önünde bulundurulmalıdır. Söylemin sahibi ve alıcısının kim oldukları, aralarındaki rol ve
statü farkı, söylem sahibinin stratejisi gibi etkileşimsel özellikler incelenmelidir. Yazım ya da
ses özellikleri, ifade ediş biçimleri, konuşmacıyı ve muhatabını karakterize eden jest ve
mimikler gibi sunum özellikleri ele alınmalıdır. Bütün bunların yanı sıra söylemin yapısı, bu
yapının organize biçimi ve stil özelliklerini kapsayan diğer yapısal özellikler de mutlaka
dikkate alınmalıdır (Baş ve Akturan, 2008:34-35).
Van Dijk’ın formüle ettiği haber söylem çözümlemesi yöntemi; makro ve mikro yapının
çözümlenmesi şeklinde tasarlanmış, metnin içeriği, retoriği, semantiği ve anlatısını
kapsamaktadır. Makro yapı çözümlemesinde metnin bölümleri ve paragraflarının söylemleri
üzerine odaklanılmakta metnin tematik yapısı ve konusu gibi söylem boyutları ele
alınmaktadır. Bu kapsamda, metin içerisinde yer alan sebep sonuç ilişkisine ve detay konulara
değinilmekte, metnin ifade etmek istediği şey ortaya konulmaktadır. Mikro yapı bağlamında
ise metnin sesleri, sözcükleri, cümle yapıları ve anlamları yani söylem stili ele alınıp aynı
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konunun farklı bir biçimde nasıl dile getirildiği üzerinde durulmaktadır. Cümle ve sözcük
yapıları aracılığıyla söylemde bulunanın sosyo kültürel düzeyi konusunda çıkarımlar ortaya
konulmakta, görsel verilerin ve diğer materyallerin söyleme sağladıkları katkılara yer
verilmektedir (Devran, 2010:64-66).
Van Dijk tarafından haber metinlerine yönelik oluşturulan eleştirel söylem analizinin
aşamaları Ömer Özer (2001:85) tarafından makro ve mikro yapı bağlamında daha anlaşılır
olması için aşağıdaki şekilde şemalaştırılmıştır:
A. Makro Yapı
1. Tematik Yapı
a. Başlıklar
b. Haber Girişi: (Spot/lar. Spot olmadığında haber metninin ilk paragrafı
alınmalıdır. Haber tek paragraftan oluşuyorsa ilk cümle haber girişi olarak
alınabilir.)
c. Fotoğraf
2. Şematik Yapı
a. Durum: (Ana Olayın Sunumu, Sonuçlar, Ardalan Bilgisi, Bağlam Bilgisi)
b. Yorum: (Haber kaynakları, Olay taraflarının olaya getirdikleri yorumlar)
B. Mikro Yapı
1. Sentaktik Çözümleme
(Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması, Cümle yapılarının basit ya da karmaşık
olması)
2. Bölgesel Uyum
(Nedensel İlişki, İşlevsel İlişki, Referanssal İlişki)
3. Kelime Seçimleri
4. Haber Retoriği
(Fotoğraf, İnandırıcı Bilgiler, Görgü Tanıklarının İfadeleri)
VAN DİJK’IN ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN SİNEMAYA
UYGULANMASI
Kendine ait sözcüklere, cümlelere, dil ve anlatım yapısına sahip olan sinema; metni ve
anlamlı söylemi dolayısıyla bir dil niteliğine sahiptir. Sözcüklerin birleşerek anlamlı bir bütün
oluşturduğu cümle ile filmsel teknik kodların bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturduğu
sinema aynı niteliktedir (Ekinci, 2014:57).
Filmlerde ses ve diyaloglar, oyuncular, kullanılan mekân ve dekorlar, kamera hareketleri ve
açıları, çekim ölçekleri, aydınlatma, görsel ve işitsel efektlerle oluşturulan görsel bir söylem
bulunmaktadır. Sinemaya ait görsel metinlerin bu çok yönlü yapısını tamamıyla çözümlemek
karşılaşılan sonsuz açılımlar dolayısıyla imkânsız denecek kadar zordur. Ancak eleştirel
söylem analizi bu anlamda, görsel metinlerin ideolojik yapısını çözümleme yolunda tutarlı ve
geçerli bir yol gösterir. Bir ideolojinin meşrulaştırılmasında, yeniden üretilmesinde ve
yaygınlaştırılmasında söylem ileten kitle iletişim araçları ve filmler son derece önemli etkiye
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sahiptir. İdeolojileri doğrudan aktarıp hâkim kılmaya çalışmaktan ziyade söylemini haber ya
da filme ait metnin içine bilinçli olarak yerleştirip hissettirerek, sezdirerek, üstü kapalı
anlatarak yaygınlaştırmak özellikle son yüzyılda oldukça kabul gören bir yaklaşım olmuştur
(Ankaralıgil, 2008:153). Bu yüzden ideoloji, çoğunlukla medya ürünlerinin ve filmlerin
söylemi içerisine örtük olarak yerleştirilmekte, böylece hedef kitle üzerinde daha güçlü ve
kalıcı bir etki yaratılabilmektedir.
Sinema filmlerinin içerdiği ideolojik söylemi ortaya koymak üzere Teun A. van Dijk’ın
geliştirdiği eleştirel söylem çözümleme yönteminin temel alınarak filmlerin analiz edilmesi
mümkündür ve bu doğrultuda çeşitli çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışma ile çoğunlukla
haber metinleri için kullanılan yöntemin, sinema filmlerinin görsel ve işitsel nitelikleri dikkate
alınarak bu niteliklere uygun şekilde sistematik bir yapıda uyarlanması hedeflenmiştir. Bu
bağlamda Van Dijk’ın yöntemi aşağıdaki biçimde uyarlanmıştır:
A. Makro Yapı
1. Tematik Yapı
2. Şematik Yapı
B. Mikro Yapı
1. Sözdizimsel (Sentaktik) Yapı
2. Ses ve Müzik
3. Filmin Retoriği
Makro yapı kapsamında filmin tematik ve şematik yapısı ele alınmıştır. Tematik yapı alt
başlığında filmin konusu ve tema, anlatı yapısı, karakterler, mekânların sunumu
değerlendirilmiştir. Sekans ve sahne bağlamında olayların ilerleyişi içerdikleri söylemlere
değinilerek aktarılmış, filmin ideolojik söyleminin sekans ve sahnelerdeki yansımaları
üzerinde durulmuştur. Kişiler, kişilik özellikleri, aralarındaki ilişkiler, olayın/durumun
içindeki rolleri, mekânların özellikleri, mekânlarla kişiler ve mekânlarla olay arasındaki
bağlantı ve bütün bunların söyleme katkısı ortaya konulmuştur. Şematik yapı bağlamında ise,
filmin olay örgüsü şematik bir anlayışla mümkün oldukça basite indirgenerek ele alınmış,
olayların ilerleyişi filmsel anlatıdaki zincirleme sebep sonuç ilişkisi içerisinde ortaya
konulmuştur. Aksiyonun gelişimi, filmsel anlatının ilerleyişine uygun şekilde genel hatlarıyla,
maddeler halinde ifade edilmiştir.
Mikro yapı kapsamında ise sözdizimsel (sentaktik) bağlamda filmin diyalogları, cümle
yapıları ve kullanılan sözcüklerin biçimleri ve anlamları ele alınmış, bunların ideolojik
söylemin oluşturulmasına sağladıkları katkı üzerinde durulmuştur. Filmin mesajı ve söylemi
çoğunlukla konuşmalar aracılığıyla aktarıldığından konuşmaların da etkili bir unsur olarak
içerisinde yer aldığı sentaktik yapı çözümleme açısından büyük önem taşımaktadır. Filmdeki
ses, efekt ve müzik özellikleri, bunların kullanım amacı ve biçimi, anlatım içindeki yeri,
ideolojik söyleme katkıları ses ve müzik bağlamında değerlendirilmiştir. Filmin retoriği, hem
formüllendirme hem de bağlam ile ilgilidir. Retorik, filmin etkileyiciliği ile birebir bağlantılı
olan görüntü düzenlemesini ele almaktadır. Bu doğrultuda filmde kullanılan görüntü (durağan
ya da hareketli, kısa ya da uzun), renk ve ışık özelliklerinin yanı sıra kamera açıları ve
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hareketleri incelenerek filmin anlatısına ve içerdiği ideolojik söyleme katkıları bakımından
değerlendirilmiştir.
“STALİN’E HEDİYE / THE GİFT TO STALİN” FİLMİ ELEŞTİREL SÖYLEM
ÇÖZÜMLEMESİ
Filmin Adı
Yönetmeni
Yapım Yılı
Yapım
Senaryo
Oyuncular
Müzik
Ses Yönetmeni
Görüntü Yönetmeni
Ülke/Dil/Süre
Ödül/Gösterim

Filmin Künyesi
Stalin’e Hediye / The Gift to Stalin
Rustem Abdrashev (1970-...)
2008
Kazakfilm Stüdyosu, Aldongar Prodüksiyon, Skif (Kazakistan),
İbrus, Nikola Film (Rusya), Tor Stüdyo (Polonya), Sasha Klein
Prodüksiyon (İsrail)
Pavel Finn
Nurjman Ikhtymbaev (Kasım), Dalen Shintemirov (Sabır/Saşka),
Yekaterina Rednikova (Vera), Waldemar Szczepaniak (Ezhik/Ejik),
Bakhtiar Khoja (Balgabai), Aleksandr Bashirov (Binbaşı)
Kuat Shildebayev
Andrei Vlaznev, Sergey Lobanov
Khasan Kidiraliyev
Kazakistan/Rusça-Kazak Türkçesi/97 Dakika
Güney Kore Busan Uluslararası Film Festivali (2008), Rusya
Orenburg Uluslararası Film Festivali (2008), Sırbistan Belgrad
Uluslararası Film Festivali (2009), Fransa Vesoul Uluslararası Asya
Film Festivali (2009), İsviçre Locarno Film Festivali (2010)

Makro Yapı
Tematik Yapı
Kazakistan sineması bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren daha çok post-Sovyet, postsömürge ve post-ideolojik komplekslerin üstesinden gelme gayretiyle meşgul olmuş,
yönetmenler tarihsel gerçeği restore etmek, geçmişin figürlerini ve önemli olaylarını anlatmak
için çaba sarf etmişlerdir (Abikeyeva 2013:169). Bu bağlamda ortaya çıkan tarihi konulu
filmlerin bir kısmında, Stalin'in baskıcı yönetimi süresince, Brejnev’in durağan geçen
idaresinde ve bağımsızlığı hazırlayan yıllarda bölge halklarının yaşamak zorunda kaldığı acı
ve sıkıntıların anlatılmasına çaba gösterilmiştir. Bu filmlerin odağına, özellikle II. Dünya
Savaşı sonrası yıllarda gerçekleşen olayların Sovyetler döneminde gizlenmiş gerçekleri
yerleştirilmiştir (Abikeyeva, 2003:33). Stalin’e Hediye de bu doğrultuda çekilmiş filmlerden
biridir. Stalin dönemi Sovyetler Birliği’nin saklanan ya da farklı yansıtılan gerçeklerini,
insanların maruz kaldığı baskı ve şiddeti, toplumun yaşadığı sıkıntı ve acıları tüm
çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. SSCB’de Stalin döneminde yaşananları, Saşka isimli
Yahudi bir çocuğun yaşadığı olaylar üzerinden anlatan film, üç farklı din mensubu, üç farklı
dil konuşan insanları bir arada sunmaktadır. Yansıttığı döneme yönelik birçok önemli konuda
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belgesel gerçeklik taşıyan Stalin’e Hediye, büyük Saşka’nın çocukluğunu anlatmasından
ibaret bir olay dizisine sahiptir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Stalin rejimi tarafından sürgün edilen insanları taşıyan
trenlerden biri, Kazakistan’ın Semipalatinsk yakınlarındaki bir köy istasyonunda mola
vermiştir. Trende ölenler orada indirilip gömülecektir. Gömülmek üzere trenden indirilenlerin
arasında yaşlı bir Moskovalı Yahudi ve onun ölü numarası yapan Saşka adındaki torunu da
vardır. Anne babası halk düşmanları kamplarından birinde tutuklu olan Saşka, büyükbabasıyla
birlikte Kazakistan’a sürgüne gönderilmiş, ancak büyükbaba yolculuk sırasında ölmüştür.
Ölüleri gömmekle görevlendirilen demiryolu işçileri Kasım ile Fati, Saşka’nın sağ olduğunu
fark etmelerine rağmen kimseye bilgi vermezler. Ölüleri söylenen yere gömdükten sonra
Fati’nin, çocuğu yetimhaneye verme konusundaki uyarılarına kulak asmayan Kasım, onu
sahiplenip evine götürür.
Bu bağlamda filmin hemen başında Stalin döneminde rejim muhalifi, dindar, hain, kaçak,
düşman ya da başka sıfatlarla nitelendirilen milyonlarca insanın, sürgün edilmesi, çalışma
kamplarına gönderilmesi ya da tutuklanması ele alınmıştır. Filmin başından sonuna kadar
görüntü ve konuşmalar aracılığıyla seyirciye; son derece zor ve insanlık dışı koşullar altında
gerçekleştirilen sürgün yolculukları, insanların gönderildikleri bölgelerde yaşadıkları olaylar
ve maruz kaldıkları kötü muameleler, tutsak ya da çalışma kamplarındaki insanların durumu
ve bütün bunların etrafında yüz binlerce insanın yaşamını yitirmesi anlatılmaktadır.
Filmin ilk sekansı, Stalin’in sürgün politikasını eleştirmektedir. Sürgünün insanların
yaşamında sebep olduğu tahribata, neden olduğu acılara ve insanlık dışı boyutuna dikkat
çekilmektedir. Sürgün politikasıyla ilgili ilk sekansta ortaya konulan bu eleştirel yaklaşım,
sonraki sekanslarda da farklı biçimlerde sık sık tekrarlanmaktadır. Bu konudaki bir başka
eleştiri de sürgün bölgesi olarak Kazakistan’ın seçilmiş olmasına yöneliktir. Filmin sonunda
1930-1949 yılları arasında Kazakistan’a sürgün edilen ve toplam 1,2 milyon insanı kapsayan
tüm halkların ismi yazılarak bariz şekilde ortaya koyulan bu eleştirel yaklaşım, Kazakistan’ın
sürgün bölgelerinden biri olarak seçilmesi sonucunda ülkenin demografik, siyasi ve kültürel
yapısının nasıl değiştirildiğine işaret etmektedir.
Sovyetler Birliği’nde kolektif çiftliklerin kurulması sürecine paralel olarak 1930’larda ülkede
kurulan çiftliklere Rus, Alman ve Belarus çiftçilerin yerleştirilmesiyle değişmeye başlayan
Kazakistan demografisi, II. Dünya Savaşı’yla Kazak nüfus açısından ciddi bir soruna
dönüşmüştür. Nazi saldırılarına karşı Avrupa’da bulunan sanayi tesislerinin iç bölgelere
taşınması zorunluluğuyla Kazakistan’ın kuzey bölgelerine kurulan yeni sanayi tesislerinde
çalıştırılmak üzere çok sayıda kalifiye Rus işçi ve teknisyen Kazakistan’a gönderilmiştir.
Bunun yanı sıra çok sayıda Kırım Tatarı, Alman ve Kuzey Kafkasya’daki Müslüman
topluluğu, düşmanla işbirliği yapma suçlaması ya da ihtimali yüzünden Sibirya ve
Kazakistan’da kurulan kamplara sürülmüştür. Bu doğrultuda Kazakistan’daki GULAK
kampları da en az Sibirya kampları kadar öne çıkıp ün salmıştır. Çeşitli gerekçelerle sürgün
edilerek Kazakistan’a gönderilen insan sayısı 2 milyon civarındadır (Alkan, 2011:32).
Filmde sürgünlerin en trajik göstergesi olan Saşka’yı sahiplenen Kasım, tüm ailesini
1930’ların başında yaşanan holodomor adlı kıtlık ve açlık döneminde kaybetmiş yalnız bir
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adamdır. II. Dünya Savaşı’nda beyin travması geçirmiş ve gözünün biri kör olmuştur.
Dungan Fati ile birlikte demiryolu işçisi olarak rayların kontrol ve tamir işlerini
yapmaktadırlar. Kasım, anormal davranan ve hasta olan Şaşka’yı sahiplendikten sonra onu bir
şamana götürür. Çocuğun ruhunu arındırmak üzere ayin yapıp dua eden Şaman, Şaşka’nın
ruhunun arınması için ismini değiştirerek ona Sabır adını verir. Kasım, eve döndükten sonra
eşi ihanetle suçlanıp tutuklanmış, kendisi de bir süre Akmola Kampı Hainlerin Eşleri
Bölümü’nde tutulmuş Hıristiyan bir Rus olan Vera ve köyde sürgün olarak yaşayan Polonyalı
doktor Ezhik’in yardımıyla çocuğu yıkayıp temiz kıyafetler giydirerek bakımını yapar.
Filmde farklı dilleri konuşan, farklı milliyet ve kültürlerden gelen, farklı dinlere mensup
insanların bir arada, sorunsuz şekilde yaşamaları resmedilmektedir. Müslüman bir Kazak olan
Kasım; Hıristiyan dindar bir Rus olan Vera; Yahudi olan Sabır; Polonyalı Ezhik; Müslüman
bir Dungan olan Fati dini, kültürel ve ırki farklılıkları temsil etmektedirler. Aileleri ya da
herhangi bir yakını bulunmayan bu kişilerin varlığıyla bir taraftan da sosyalist sistemin
insanları çeşitli nedenlerle sürüklediği yalnızlık ve kimsesizlik resmedilmekte, aile
kurumunun varlığını yitirmiş olmasına rağmen insanların benliğindeki yerini koruduğu
yansıtılmaktadır.
Filmin çekildiği yıllarda farklı din, kültür ve milliyet mensuplarının bir arada uyum içinde
resmedilmesi, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ideolojik yaklaşımını da yansıtmaktadır.
Kazakistan Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemde Kazaklar ülkenin demografik yapısına göre
nüfusun % 40’ını oluşturmaktadır (Yiğit 2000:107). Bağımsızlık sonrasında farklı etnik
kökenlerden olanların çeşitli sebeplerle göç etmesi ve hükümetin Kazakistan’ı
Kazaklaştırmaya yönelik izlediği politikalar (yurt dışında yaşayan Kazakların Kazakistan’a
dönmelerini sağlama adına çeşitli teşvik programları uygulamak gibi) sonucunda, 2000’lere
gelindiğinde ülkedeki demografik yapı Kazaklar lehine değiştirmiştir (Yergebekov 2010:125).
Bu süreçten sonra ülke tam anlamıyla bir Kazak devletine dönüşmüş, devletin demografik
politikası ise asli unsur olan Kazak halkının, ülkedeki diğer azınlıklarla bir arada uyum içinde
yaşaması şeklinde değişmiştir. Stalin’e Hediye, bir bakıma, devletin bu yaklaşımına da
gönderme yapmakta; Kazakistan’da tüm halkların, “Kazakistanlı” kimliğiyle sorunsuz bir
şekilde birlikte yaşamasının kadim bir tarih olgusu, günümüz içinde önemli bir gereklilik
olduğunu vurgulamaktadır.
Filmde yansıtılan Kazakistanlılık fikri, Kazaklık üzerinden anlatılmaktadır. Bu doğrultuda,
etnik kökeni farklı kişiler de dâhil olmak üzere filmdeki herkesin yaşam biçimi gerçekte
Kazak halkının yaşam biçimidir. Filmde sık sık Kazakça konuşulmaktadır; Kazak (şaman)
kültüründe önemli yeri olan dilek ağacı sık sık gösterilmektedir; Kazak şarkıları
söylenmektedir; bütün bunların yanı sıra Polonyalı Ezhik ile Rus olan Vera’nın düğünleri
Kazak adetlerine göre yapılır; Yahudi olan Şaşka’ya bir Kazak ismi verilir, şamana gidilir,
dombra çalınır. Genel anlamda anlatılan Kazaklık, Sovyet otoritesinin acımasızlığı karşısında
dışarıdan gelen yabancılara sahip çıkma, onları barındırma, doyurma gibi misafirperverlik
davranışlarıyla özdeşleştirilmiştir (Yergebekov, 2010:200). Filmde bu durum, Kazak


Arap erkeklerin Çinli kadınlardan doğan çocuklarından çoğalıp Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya
ve Çin’in çeşitli bölgelerine yayılmış olan Müslüman Çinli topluluktur. Bazı kaynaklarda Tungan ya da Döngen
olarak da anılmaktadırlar.

885

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

demiryolu işçisi Kasım üzerinden ortaya konulmuştur. Kazakistan’a gelen dini, dili, kültürü,
milliyeti farklı bir çocuk, için koruyucu ata ya da baba rolü üstlenen sevecen, yardımsever,
hoşgörülü, nazik ve bilge bir kişiliğe sahiptir. Köydeki farklı din ve milliyetlerden olan diğer
kişilere yönelik yaklaşımı da aynıdır. Yaşlı Kazak Kasım, herkesle ahbaplık kuran, derleyip
toparlayan, yedirip içiren eski Kazak halkının temsilcisidir (Isaacs, 2016:150).
Sovyet ideolojisi, Stalin’le birlikte tamamen baskıcı bir anlayışa bürünmüş, iktidarın varlığı
her şeyin üzerinde mutlak bir değere dönüşmüştür. Bu durumun sonucunda devletin bütün
kademelerinde ve devlet adına görev yapan herkeste totaliter bir anlayış ortaya çıkarmıştır.
Filmde bu anlayış da eleştirel bir bakış açısıyla gözler önüne serilmektedir. Köyde
huzursuzluğa sebep olan iki kişi vardır: Kazak köy polisi Balgabai ve Moskova’dan gelen
Binbaşı. Balgabai, köydeki herkese rahatsızlık vermekte, sık sık Vera’yı taciz etmekte ve
kendisiyle birlikte olmak zorunda bırakmaktadır. Bununla da kalmayıp, korktuğu için her şeye
katlanan Vera’yı Binbaşıya peşkeş çeker. Vera’ya ilgi duyan Ezhik, bu durumdan rahatsız
olsa da elinden bir şey gelmez. Kendisi aynı zamanda sık sık Balgabai’nin hakaret, aşağılama
ve tehditlerine maruz kalmaktadır. Bütün köy halkı, Balgabai’den belirgin şekilde korkup
çekinmekte, insanların üzerindeki baskısı bariz biçimde hissedilmektedir. Bu yolla halkın
rejim karşısındaki durumu resmedilmektedir. Rejim, insanlar üzerinde her an farklı biçimde
hissedilen bir otorite ve baskı unsuruna dönüşmüştür. Balgabai ile Binbaşı’nın varlığı ve
üniformaları da rejimi, otoriteyi ve bunlardan kaynaklı baskıyı temsil etmektedir. Rejime ve
otoriteye eleştiri getirmek ya da karşı gelmek işlenebilecek en büyük suçlardandır. Bu durum,
keyfi kullanılabilen bir güç ve imtiyaz doğurmaktadır. Vera’yı taciz edip zorla birlikte olan,
köydeki bir Kazak kızına tecavüz eden köy polisi Balgabai ve Vera’ya tecavüz eden Binbaşı
gibi rejim de istediği her şeyi yapıp istediği her şeyi elde etme gücünü kendinde görmektedir.
Balgabai ve Binbaşı’nın gerçek anlamda ortaya koydukları taciz, tecavüz, baskı, sindirme ve
benzeri insanlık dışı davranışları, rejim de farklı şekillerde, birebir uygulamaktadır.
Filmde otoriteyi temsil eden devlet görevlileri dışındaki tüm kişiler arasında son derece
fedakârca ve sıcak ilişkiler bulunmaktadır. Dostluk ve sadakat duyguları ile devlet otoritesi
arasındaki çelişki, kişiler arasındaki ilişki çerçevesinde ortaya konulmuş, sistemin ve
otoritenin insan ilişkilerine yönelik yıkıcı etkisine gönderme yapılmıştır. Büyükbaba’nın her
şeyi göze alarak Sabır’ı sahiplenmesi, Vera’nın Sabır’ı korumak için Balgabai’nin taciz ve
tecavüzlerine katlanması, Ezhik’in Vera için her şeye göz yumması, Sabır’ın çocuk çetesinin
hasta liderine tedavi parası toplama gayreti kişiler arasındaki ilişkilerin gücünü
göstermektedir. Bu durum aynı zamanda, SSCB döneminde birey bilinciyle yalnızlaştırılan
insanların, bağımsızlık sonrasında Kazakistan Devleti’nin sağlamaya çalıştığı “ortak değerler
etrafında bir arada yaşama ve bir olma” ilkesini de yansıtmaktadır.
Kasım, Sabır’a kendinden ve ailesinden bahsederken; kışı sert ve soğuk bir yerden gelip yurt
kurduklarını, eşiyle tanışıp evlenmesini, üç çocuğu olduğunu, II. Dünya Savaşı’na katıldığını
ve eşiyle çocukları da dâhil olmak üzere tüm ailesini kıtlık ve açlık döneminde kaybettiğini
anlatır. Bu sahne filmin ideolojik söylemi bakımından oldukça önemli sahnelerden biridir.
Stalin yönetimi; kolhoz sistemine ve uygulanan sosyo-ekonomik politikalara karşı çıkan
köylülerin direncini kırmak için, 1932 yılında, tedbir almamak ve belirli bölgelere gıda
girişini engellemek suretiyle holodomor adı verilen suni bir kıtlık başlatmıştır. Özellikle
Ukrayna’ya ikinci derecede de Kafkaslar, Kazakistan ve Belarus’a yönelik uygulanan ve en
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fazla Ukraynalılar, Kazaklar ve Beyaz Rusların etkilendiği (Ellman, 2007:682) bu politika
sonucunda (Rusya’nın arşivleri açmaması dolayısıyla) resmi olmayan rakamlara göre
toplamda 6 milyondan fazla insan açlık ve açlıkla bağlantılı hastalıklardan dolayı yaşamını
yitirmiştir (Ellman, 2007:688). Sovyetler Birliği’nin Kazakistan’da uyguladığı bu suni kıtlık
ve açlık politikası sonucunda, 1931-1933 yılları arasında 2 milyon 100 bin kişi yani Kazak
halkının toplam nüfusunun %22’si yaşamını yitirmiştir (Hekimoğlu, 2012:404). Filmde bu
olay, Kasım’ın ailesinden bahsetmesiyle hatırlatılarak Sovyetler Birliği’nin insanlık dışı
politikalarından birine dikkat çekilmiştir.
Sovyet rejimini temsil eden Balgabai ile Binbaşı’nın yaklaşımı ve yaşattığı olaylar sonucunda
Vera ile Ezhik evlenmeye karar verirler. Kazak adetlerine göre yapılan düğün törenleri,
Vera’yı kıskanan polis Balgabai’nin taşkınlığı ve Ezhik’le tutuştuğu kavgayla dağılır. Kavga
esnasında Balgabai, hem müdahale eden Kasım’a hem de kavga ettiği Ezhik’e sık sık devlet
görevlisi ve yetkili olduğunu hatırlatmaktadır. Balgabai, Ezhik’i bu şekilde sindirip
korkutamayınca Sovyet otoritesine karşı geldiğini söyleyerek ona ateş etmeye kalkar. Kavga
sonunda Ezhik, Balgabai’nin silahıyla yanlışlıkla kendini vurarak yaşamını yitirir. Sovyet
görevlilerinin eleştirisinin yapıldığı bu sahne, rejimin gücünü arkalarına alan görevlilerin
kişisel ve keyfi birtakım sebeplerle toplum üzerinde oluşturdukları baskıyı, yargısız ve keyfi
infazları gözler önüne sermektedir. Sosyalizmin toplumsal sınıf kavramını ortadan kaldırma
iddiasına rağmen, Stalin’in baskıcı yönetimi, imtiyazlı bir sınıfın ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Devletin çeşitli kademelerindeki üst düzey görevliler, parti yöneticileri, rütbeli
askerler ve gizli servis çalışanlarından oluşan bu ayrıcalıklı sınıf, halkın üzerinde her türlü
hakka sahip totaliter birer efendiye dönüşmüştür. Kavga esnasında Balgabai’nin Ezhik’e
yönelik o, “Sovyet otoritesine karşı gelme” tehdidi de bu kişilerin ellerindeki en büyük
silahtır. Çünkü bu silah, insanları kolayca çalışma kamplarına, hapishanelere ya da ölüme
sürükleyebilmektedir.
Ezhik’in öldüğü günün ertesinde kimin yaptığı anlaşılmayacak şekilde polis Balgabai de
öldürülür. Bu olayların üzerine Kasım, kendisini ve oraları unutmamasını tembihleyerek
ailesini bulması için Sabır’ı trenle Moskova’ya gönderir. Ertesi sabah, Sabır’ın arkadaşlık
ettiği çocuk çetesinin tüm elemanları Balgabai’nin öldürülmesinden dolayı tutuklanır. Aradan
zaman geçmiştir, köylüler olaylara ve acılara rağmen yaşama kaldıkları yerden devam
etmektedir. Tüm köy halkı, 29 Ağustos 1949’da Stalin’in 70. doğum yıldönümü etkinlikleri
kapsamında yapılan bir törendedir. Tören esnasında güçlü bir yer sarsıntısının ardından
korkunç bir gürültü duyulur. Ağaçları kökünden söken, hayvanları ve insanları önüne katıp
sürükleyen, her tarafı toza bulayan bir rüzgâr başlar. SSCB, köye 170 kilometre mesafedeki
Semipalatinsk Nükleer Test Merkezi’nde, Stalin’e doğum günü hediyesi olarak ilk atom
bombası denemesini gerçekleştirmiştir. Bu denemenin sebep olduğu radyasyonlu rüzgâr,
köyün üstünden geçerek Stalin adına düzenlenen töreni ve çevreyi altüst etmiştir.
Sovyetler Birliği’nin Kazakistan’da yaptığı nükleer çalışma ve denemeler filmin en önemli ve
dikkat çekici söylemini oluşturmaktadır. SSCB, 21 Ağustos 1947’de aldığı bir kararla
Kazakistan’ın kuzey doğusunda yer alan Semipalatinsk (şimdiki ismi Semey)’de
Semipalatinsk Nükleer Test Merkezi (Semey Poligonu) adıyla bir nükleer deneme merkezi
kurmuştur. Bu poligonda, çevre köylerde yaşamakta olan Kazak nüfusa rağmen 1949 yılında
yapılan ilk atom bombası denemesinden sonra 1991 yılında Cumhurbaşkanı Nursultan
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Nazarbayev’in emriyle kapatılmasına kadar 340 tanesi yer altında, 116 tanesi yeryüzünde
olmak üzere toplam 456 nükleer deneme yapılmıştır. Semey Poligonu’nda yapılan nükleer
denemeler çevrede yaşayan binlerce insanı ciddi şekilde etkilemiş sebebi anlaşılamayan
hastalıklar, erken ölümler, sakat doğumlar ve günümüze uzanan genetik bozukluklar söz
konusu olmuştur. Semey’de yaşanan acılar ancak bağımsızlıktan sonra tam anlamıyla gün
yüzüne çıkarılmış ve konuşulmaya başlanmıştır (Zor, 2016:203). Stalin’e Hediye de
günümüzde çok az insan tarafından bilinen SSCB’nin Kazakistan topraklarında yaptığı ve
etkileri günümüzde bile devam eden bu nükleer denemelere dikkat çekmektedir.
Filmin sonunda, küçük Sabır yıllar sonra büyümüş olarak köye dönüp hem öz hem de üvey
büyükbabalarının mezarlarını ziyaret eder. Mezarların yanı başındaki dilek ağacına Kazak
(Şaman) adetlerince bez bağlayıp kendini iki defa ölümden kurtaran Kazak dedesi Kasım’ın
mezarı başında, kippa takarak Kadiş Duası okur. Bu son sahnede dini semboller yoğun olarak
kullanılarak karşılaştırmalı bir eleştiri anlayışı ortaya koyulmaktadır. Film süresince çeşitli
yollarla yansıtılan Sovyet döneminin despotik baskıcı anlayışı ile Kazakistan’ın
bağımsızlığını elde etmesinden sonra söz konusu olan rahat ve özgür ortam, bu sahnede yer
alan dini sembol ve metaforlar aracılığıyla karşılaştırılmaktadır (Zor, 2016:204).
Bağımsızlığın sağladığı özgürlük ortamının gösterilmesiyle bir anlamda SSCB’nin din ve
inanç bağlamındaki baskıcı anlayışına yönelik eleştirel bir tutum sergilenmektedir.
Stalin’e Hediye, gerek diyaloglara gerekse görüntülere yerleştirilmiş önemli oranda dini
söylem içermektedir. Vera’nın her şeyi göze alarak boynundan çıkarmadığı haç kolye;
Binbaşı’nın tecavüzüne uğradıktan sonra evindeki Meryem ve İsa resmi önünde dua edip
mum yakarak af dilemesi; Kasım’ın namaz kılması, mezar başında sık sık dua okuması;
Kasım ile Sabır’ın tanrıyla ilgili konuşmaları; Sabır’ın gerçek dedesinin filmin başında ve
sonunda gösterilen Tevrat’ı; büyümüş olarak köye dönen Sabır’ın kippa takıp Kadiş okuması,
filmin başında ve sonunda Kudüs’de ezan sesinin, çan sesine karışması ve ağlama duvarının
gösterilmesi bu dini söylemin birer ifadesidir. Filmin içerdiği dini söylem, dinlerin tek ve aynı
Tanrıya inanma noktasında farklı olmadığı, bu yüzden ayrı dine mensup insanların bir arada
uyum içinde yaşayabileceğini vurgulaması; Sovyet yönetiminin ve onu temsil edenlerin dine
karşı katı tutumunu ortaya koyması; bağımsızlık sonrası Kazakistan’ın ulus devlet olma ve
ulusal kimlik oluşturma gayretinin bir unsuru olan dini öne çıkarması; Kazakistan’ın tarih
boyunca farklı dine mensup insanların bir arada yaşayabildiği bir ülke olduğunu vurgulaması
bakımından önem taşımaktadır.
Filmde yer alan kişiler, gerek kişileştirme gerekse aksiyonun ilerleyişinde ifade ettikleri
anlam bakımından son derece başarılı ve ilgi çekici şekilde oluşturulmuştur. Büyükbaba
Kasım; çiçek bozuğu cildi ve yaralı yüzü, dikişli kör gözü, tehditkâr duruşuyla kötü
karakterlere ait fiziğine rağmen yumuşak kalpli, yardımsever, iyi niyetli, inançlarına ve
kültürüne sıkı sıkıya bağlı aynı zamanda hoşgörülü bir yapıya sahiptir. Misafirperver ve iyi
niyetli Kazak halkını temsil etmektedir. Sabır; korumasız ve yalnız kişiliğinin altında yaşına


Yahudilerin ölü arkasından okudukları en önemli, en yüce, Aramice duadır. Yakını ölen kişi, sabır için
Tanrı’nın adaletine sığınmak ve ölen kişinin ruhunun Tanrı’ya hesap verirken yücelmesini sağlamak üzere okur.
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göre oldukça güçlü bir karakter barındırmaktadır. Masumiyeti ve saflığı barındıran cılız
fiziğiyle merhamete ve korunmaya muhtaç halkı anımsatmaktadır. Vera; tüm yaşadıklarına
rağmen dirayetli, anaç ve inançlarına bağlı bir kadındır. Güzelliği, Sovyet baskısı altındaki
kurak ve verimsiz Kazak bozkırında bir vaha gibi sarsıcıdır. Derleyici, toparlayıcı bir anne
figürü olarak filmdeki herkesin ihtiyaç duyduğu ama devletten göremedikleri şefkat ve
merhamet duygularını simgeler. Ezhik; çevresinde olup bitene duyduğu nefreti içine gömmeyi
tercih eden kendine karşı güvensiz, silik ve ezik biridir. Örselenmiş duygularının verdiği
hassasiyetle çevresindekilere karşı son derece yumuşak ve nazik davranmaktadır. Baskıcı
Sovyet sisteminin sindirmeyi başardığı sakıncalı insanları temsil eder. Balgabai ve Binbaşı;
üzerlerinden çıkarmadıkları üniformaları, tehditkâr davranışları, keyfi ve cüretkâr
yaklaşımları ile halka her an korku, rahatsızlık ve huzursuzluk vermektedirler. Otoriteyi ve
halkın üzerinde her türlü nüfuza sahip, baskıcı Sovyet iktidarını simgelerler. Film kişileri
bağlamında çocuk çetesinin üzerinde özellikle durulması gerekir. Topyekûn bir karakter
olarak ele alındığında II. Dünya Savaşı’nın etkilerini ve sonrasında Sovyetler Birliği’nin
yokluk ve sefalet dolu yıllarını en çıplak haliyle çocuk çetesi yansıtır. Onların varlığı ve
içinde bulundukları durum, savaşın yıkıcı yüzünün küçük bir parçasıdır ve SSCB’nin II.
Dünya Savaşı’ndan etkilenme boyutunu simgeler.
Filmin fiziksel çevresini tamamen köylük Kazakistan mekânları oluşturmaktadır.
Kazakistan’ın uçsuz bucaksızlığını hissettiren başarılı manzaralar tekdüze bir arazinin
ötesinde, çok farklı zenginlikler içeren yapısıyla değişken bir şekilde kullanılmıştır. Tren
raylarının uzayıp gittiği kurak Kazak bozkırının ve gökyüzüne uzanan bengü Kazak
dağlarının arka planda olduğu köye ait mekânlar tüm canlılığıyla sunulmuştur. Olaylar ve
kişilerle olan ilişkisinin biçimi bakımından çeşitli anlamlar taşıyan mekân olgusu, sosyokültürel gösterge olarak da birçok anlam barındırmaktadır. Yaratılan uzam, Stalin dönemini
ve yaşananların gerçekliğini birebir yansıtacak, ele alınan konuların anlatımını güçlendirecek
niteliktedir. Özellikle mezarların gösterildiği sahnelerde SSCB dönemiyle bağımsızlık
sonrasındaki fark anlatılmakta, mekânlar aracılığıyla iki yönetim arasındaki özgürlük,
hoşgörü, otorite ve insana değer verme anlayışı karşılaştırılmaktadır.
Stalin’e Hediye, Stalin dönemi Sovyet rejiminin yıkıcı ve acımasız yüzünü tüm gerçekliğiyle
gözler önüne seren eleştiri içerikli bir filmdir. Stalin dönemini ele alsa da eleştirisi, Sovyet
rejiminin tamamına yöneliktir. Bu bağlamda Sovyet anlayışıyla hesaplaşma ve bu dönemi
sorgulama niteliği taşır. Filmde yaşanan olaylar; sosyalist sistemin tarih boyunca Kazakistan
topraklarına ve Kazak halkına reva gördüğü trajedinin, bir başka deyişle baskının, tecavüzün,
acımasızlığın, şiddetin, topyekûn yaşanan acıların küçük bir kısmının yansıması
niteliğindedir. Bu yönüyle film bir bakıma, yeni modern Kazakistan’ın nasıl oluştuğunun
anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Şematik Yapı
1- Kaybolmuş küçük bir oğlak, Kudüs sokaklarında avare bir şekilde ağılını arayıp
durmaktadır. Sabır, kendini tanıtarak çocukluğunda yaşadıklarını anlatmaya başlar.
2- II. Dünya Savaşı sonrasında, Stalin yönetimi tarafından çeşitli gerekçelerle sürgün edilen
insanlar trenlerle çalışma kamplarına ve sürgün bölgelerine götürülmektedirler. Bir sürgün
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treninde yaşlı bir Yahudi ve torunu küçük Saşka da bulunmaktadır. Yaşlı Yahudi yolculuk
esnasında yaşamını yitirir.
3- Yolda ölenler, Kazakistan’ın bir köyünde gömülmek üzere trenden indirilir. İndirilen
ölülerin arasında yaşlı Yahudi ve ölü taklidi yapan torunu Saşka da vardır. Ölüleri gömmekle
görevlendirilen demiryolu işçileri Kasım ile Fati, Saşka’nın sağ olduğunu fark etmelerine
rağmen görevlilere bilgi vermezler.
4- Kasım, kendilerine verilen görevi yerine getirip ölüleri gömdükten sonra çocuğu kendi
evine götürür. Ertesi gün konuşmayan ve gözlerini açmayan çocuğu bir şamana gösterir.
Çocuğun ruhunu arındırmak için Kazak adetlerince ayin yapıp dua eden şaman, ismini
değiştirerek ona Sabır adını verir. Kasım, Sabır’ı eve götürdükten sonra yakın komşuları Vera
ve Ezhik’in yardımıyla yıkayıp temiz kıyafetler giydirerek bakımını yapar.
5- Kazak köy polisi Balgabai, köye gelip Sabır’ı görünce kim olduğunu sorgulamaya başlar.
Kocası ihanetle suçlanıp tutuklanmış olan Vera, Sabır’ı yeğeni olarak tanıtır. Balgabai’nin
kendine yönelik cinsel tacizlerine sessiz kalarak Sabır’ı ondan korur. Vera’ya ilgi duyan
Ezhik, bu durumdan rahatsız olsa da elinden bir şey gelmemektedir.
6- Rejimin kendisine verdiği yetkiyi bir tehdit unsuru olarak kullanıp tüm köy halkına
rahatsızlık veren Balgabai, Sabır’ı koruma kararlılığındaki Vera’yı sonunda elde etmiş ve
birlikte olmuştur. Vera, Balgabai’nin Sabır için sürekli bir tehdit olduğunu düşünerek durumu
Kasım’a anlatıp onu bir yetimhaneye vermesi gerektiğin söyler. Ancak Kasım bu tavsiyeyi
dikkate almaz.
7- Anne babasına kavuşma ümidini yitirmeyen buna rağmen köye ve yeni yaşamına kısa
sürede alışıp onlardan biriymiş gibi yaşamaya başlayan Sabır, bir çete halinde köy
yakınlarında yaşayan, ailelerini savaşta yitirmiş evsiz ve kimsesiz çocuklarla karşılaşır. Kavga
edeceklerken Kasım yetişerek Sabır’ı kurtarır.
8- Olayların geçtiği 1949 yılı Stalin’in 70. Doğum yıldönümüdür. Tüm ülkede doğum günü
kutlaması için hazırlıklar ve etkinlikler yapılmakta, Stalin’e en güzel doğum günü hediyesi
sunulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, Moskova’dan Stalin’in doğum günü hediyesinin
hazırlanmasına yönelik hazırlıkların film çekimini yapmak üzere özel görevle bir ekip
gönderilir.
9- Sabır, çetedeki çocuklarla yakınlaşır. Hasta olan çete başının tedavisi için para bulmaya
çalışan çocuklara, köyden geçen trenlerin yolcularına sıcak ve soğuk su satarak para
kazanmayı önerir. Bu öneri sayesinde kısa sürede çok para kazanırlar, Sabır da çetenin en
gözde elemanı olur.
10- Kasım, çalışırken bir rahatsızlık geçirir. Bir doktor olan Ezhik, kontrolünü yapıp ona
hasta olduğunu ve bir hastanede tedavi görmesi gerektiğini söyler. Bu arada Sabır, bir gazete
parçasından Stalin’in doğum günü için en güzel hediyeyi hazırlayan çocuğun Stalin’e
hediyeyi bizzat vereceğini okuyunca anne babasını kurtarmasına vesile olacağını düşünerek
hediye araştırmaya koyulur.
11- Kasım, Sabır’a tıpkı onun gibi gelip kendisine sığınan bir oğlak hediye eder. Oğlağın
varlığından çok mutlu olan ve kendine benzeten Sabır, tüm vaktini onunla geçirmeye
başlamıştır.
12- Balgabai, elde edip birlikte olduğu Vera’yı Binbaşı’ya peşkeş çeker. Vera’nın
boynundaki haç kolyeyi görüp dini obje taşımakla suçlayan Binbaşı, ona tecavüz eder. Bu
olaydan etkilenen, kirlendiğini ve bir günahkâr olduğunu düşünen Vera, dua edip af diler.
Sonrasında sarhoş bir şekilde Vera’nın evine gelen Balgabai, Vera’nın kapıyı açmaması
üzerine karşısına çıkan bir Kazak kızına tecavüz eder.
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13- Çeteye katılan Sabır, onlarla birlikte hareket etmeye, çetenin el yapımı tabancasını
kullanmaya ve suç işlemeye başlar. Çocuklarla birlikte bir tren vagonundan yiyecek çalarken
yakalanır. Olay, Balgabai’ye intikal edince, Kasım rüşvet olarak verdiği bir koyun
karşılığında Sabır’ı beladan kurtarır.
14- Binbaşı, Stalin’in doğum yıldönümü anısına yapılacak kutlama için Stalin’e hazırlanan
hediyeye yönelik köylerden hayvanları toplayıp satın almaktadır. Kasım’ın da hayvanlarını
almak ister ancak Kasım satmaz. Sabır, anne babasını kurtarmak için Stalin’i etkileyeceğini
düşünerek en değerli varlığı olan küçük oğlağını Stalin’e hediye ettiğini söyleyip Binbaşı’ya
verir.
15- Sabır’ı sık sık çevrede gezdiren ve büyükbabasının mezarına götüren Kasım, bu
gezilerden birinde ona kısaca yaşadıklarından ve ailesinden bahseder. Büyükbabasının
mezarının başında dua ederek, ilk defa Sabır’a onu göndereceğini ima eder.
16- Vera ve Ezhik evlenmeye karar verirler. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Kazak
adetlerine göre yapılan düğün töreni, Vera’yı kıskanan polis Balgabai’nin taşkınlığıyla son
bulur. Ezhik, sarhoş gelip düğünü basan Balgabai’ye müdahale edince kavgaya tutuşurlar.
Kavga esnasında Ezhik, Balgabai’nin silahıyla yanlışlıkla kendini vurarak Vera’nın kolları
arasında ölür.
17- Olaydan sonraki gün Balgabai, kimin yaptığı anlaşılmayacak şekilde, el yapımı bir
tabancayla öldürülür. Ortalığın karışması üzerine Kasım, Sabır’ı ailesini bulması için
Moskova’ya gönderir. Ertesi sabah, kimin yaptığı belli olmasa da çetenin tüm çocukları
Balgabai’nin öldürülmesinden dolayı tutuklanır.
18- Tarih, 29 Ağustos 1949’dur. Köy halkı, Stalin’in doğum günü etkinlikleri kapsamında
yapılan bir törendedir. Tören esnasında şiddetli bir sarsıntı yaşanır ardından korkunç bir
gürültü duyulur. Ağaçları kökünden söküp hayvanları ve insanları önünde sürükleyen bir
rüzgâr başlar. Sovyetler Birliği, Stalin’in 70. Doğum günü için hediye niteliğinde ilk atom
bombası denemesini gerçekleştirmiştir.
19- Sabır yıllar sonra büyümüş olarak Kasım’a söz verdiği üzere bozkırdaki Kazak köyüne
geri döner. Öz ve üvey büyükbabalarının mezarlarını ziyaret eder. Mezarların başındaki dilek
ağacına Kazak (Şaman) adetlerince bez bağlayıp Kadiş Duası okur.
Mikro Yapı
Sözdizimsel (Sentaktik)Yapı
Birbirinden farklı birçok konuya değinen Stalin’e Hediye, mesaj ve söylem açısından son
derece zengin bir yapıya sahiptir. Geniş bir yelpazede sunulan, görüntülerin yanı sıra
konuşmalara da yerleştirilen her konuyla ilgili mesaj ve söylemlerin büyük bir kısmı eleştiri
ya da vurgulama amaçlı çarpıcı konuşma ya da ifadeler aracılığıyla aktarılmıştır.
Filmin anlatım dili öykülemedir: Büyüyüp orta yaşlı bir yetişkin olan Saşka (Sabır),
çocukluğunda yaşadıklarını anlatmaktadır. Bir kişi aracılığıyla öykünün anlatılıyor olması,
içerdiği görsel ve imgesel belgeselliğin dışında filme ciddi boyutta gerçeklik kazandıran bir
başka belgesellik unsuru taşımaktadır. Anlatıcı filmin sadece başında ve sonunda değil, farklı
sekanslarında devreye girip yorumlar yaparak, olaylarla ilgili açıklamalarda bulunarak ve
görüntüye yansımayan olayları aktararak başlı başına bir karakter gibi aksiyonun
ilerletilmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda filmin çok yönlü mesaj ve söylemleri de
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daha ilk sahnede anlatıcının sözleriyle başlamaktadır. Sözleri, bir şiirin dizeleri gibi etkileyici
ve anlamlıdır. Söylediği her cümle, seyircinin belleğinde kalıcı izler bırakacak güce sahiptir.
Filmde öncelikli olarak; dinlerin, tek tanrıya inanma bağlamında aynı olduğu, insanların farklı
dinlere inansa da bir arada, barış içinde ve uyumlu bir şekilde yaşayabileceği, “insan olma”nın
temel ölçüt olarak dikkate alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Filmin başında anlatıcı
Şaşka’nın (Sabır) kendini tanıtmasından sonra söyledikleri, filmin din ve tanrıyla ilgili
söyleminin ilk örneğidir:
Anlatıcı (Şaşka) – (…) Bu sabah hiç alışılmadık bir şey oldu. Küçük bir keçi yavrusu, modern
Kudüs'ün sokaklarında koşuyordu. Kayıp oğlağın sesi müezzinin sesine ve çan seslerine
karışıyordu.
(…)
Farklı dinlere inanan insanların barış içinde bir arada yaşayabileceklerine vurgu yapan
Stalin’e Hediye, bu anlamda problemli bir şehir olan Kudüs’teki çok dinliliğe değinerek
filmin ilerleyen kısımlarında Kazakistan’daki farklı iki otorite döneminde dinler arası uyumun
karşılaştırılmasına zemin hazırlamaktadır. Çünkü Kazakistan, Sovyetler Birliği döneminde
bile herkesin inanç farklılığına rağmen tek ve aynı tanrı ekseninde sorunsuz şekilde, bir arada
yaşayabildiği bir ülkedir. Bu duruma filmde, Kasım ile Sabır’ın tanrıyla ilgili konuşmaları
aracılığıyla özellikle değinilmektedir. Kasım’ın raylar üzerindeki kocaman bir taşı
kaldırdığını gören Sabır, şaşkınlıkla ona, “Kasım Ata, sen tanrıdan daha mı güçlüsün?” diye
sorar. Kasım, “Hayır çocuğum, ben tanrıdan daha güçlü değilim” diye cevap verince Sabır,
“Evet, benim büyükbabam da tanrının daha güçlü olması gerektiğini söylerdi” der. Bu
konuşmalar aracılığıyla, iki ayrı dinin tanrıya yüklediği sıfatların aynılığına, küçük bir
çocuğun bakış açısı üzerinden işaret edilmektedir. Aynı durum; Sabır’ın gerçek
büyükbabasının mezarı başında Kasım’ın dua etmesinden sonra yemek yedikleri sahnedeki
konuşmalar aracılığıyla da ortaya koyulmaktadır:
(…)
Sabır - Büyükbaba Kasım, senin tanrın kimdir?
Kasım - Tanrı herkes için aynıdır. Benim için de senin için de…
Sabır - Ezhik için? Vera Anne için? Fati için, ayrıca Gleb içinde?
Kasım - Herkes için... Hepimiz için, evlat.
Sabır - Hangi dili konuşur?
Kasım - O bütün dilleri bilir… Sözleri senin yüreğine gelir.
Sovyetler Birliği’nin her şeyin üzerinde yer alan ve sarsmaya sebep olacak en küçük girişimin
dahi şiddetle cezalandırıldığı baskıcı otorite anlayışı filmde, birçok boyutuyla eleştirel şekilde
sergilenmektedir. Daha çok görüntüler ve ortaya çıkarılan durumlar aracılığıyla yansıtılan
otorite baskısı, Sovyet görevlilere büyük bir ayrıcalık sağlamakta, halkın üzerinde her türlü
nüfuza sahip birer efendi gibi hareket etmelerine sebep olmaktadır. Balgabai’nin düğünü
basıp Ezhik’le kavga ettiği sahnede ona söylediği, “Sen bana nasıl el kaldırmaya cesaret
edersin? Sovyet otoritesine el kaldırırsın ha?” cümleleri, bu durumun en belirgin ifadesi
niteliğindedir.
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SSCB otoritesini yansıtan önemli bir unsur da, köyün her tarafında bulunan hoparlörlerden
yapılan propaganda içerikli yayınlardır. Hoparlörler aracılığıyla çeşitli duyurular yapılmakta,
SSCB ulusal marşı ve diğer devrim marşları çalınmakta, Sovyet radyosunun günlük yayınları
aktarılmaktadır. Dönem insanının Sovyet rejimine ve Stalin’e yönelik sürekli bir propaganda
ve manipülasyon bombardımanı altında bulunduğunu gösteren bu abartılı yayınların içeriği de
son derece dikkat çekicidir:
(…)
Radyo Yayını – (Hoparlörden) Milyonların bakışı ve düşünceleri, Moskova’da Kremline
yöneltilmiş… Duygu dolu selamlar ve iyi dilekler sevgili Stalin’e gidiyor. Dünyanın tüm
insanları, bir baba ve en iyi arkadaş olarak yaşamını işçilerin özgürlüğü ve mutluluğu için
harcayan Stalin’i yüceltiyorlar. Sovyet Halkı Jambıl’ın onurlu sözlerini tekrarlıyor:
Stalin bizimleyse gerçeğiz.
Stalin bizimleyse güçlüyüz.
Stalin bizimleyse bayrağımız güçlü,
Mutlu ve güneşli bir ülke bizimle kanatlanır.
Tüm toplantı ve kongreler büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
Metal işçileri, madenciler, makinistler,
Tekstil çalışanları, petrol işçileri.
Metal işçileri, madenciler, makinistler,
Tekstil çalışanları, petrol işçileri.
(…)
Hoparlörlerden yapılan duyurular da radyo yayınları kadar abartılı ve propaganda içeriklidir.
Stalin’in doğum günü kutlamalarına yönelik bir duyuruda dikkat çekici ifadelerle
nitelendirilen Stalin’den abartılı bir övgüyle bahsedilmektedir. “Kazakistan’ın tüm
çalışanları, müthiş bir coşkuyla büyük lider, arkadaş ve öğretmen Stalin’in doğum gününü
kutluyor.” diye başlayan duyuruda, Stalin’e atfedilen sıfatlar, toplum içindeki saygınlığını
perçinleyecek nitelikte özenle seçilmiştir. Stalin dönemi propaganda filmlerinin anlatım dilini
hatırlatan, rejimin ve Stalin yönetiminin kendini halka sunuş biçimine örnek niteliği taşıyan
bu ifadeler aracılığıyla yine eleştirel bir anlayış sergilenmiştir.
Devlet otoritesinin toplum üzerindeki baskıcı anlayışı, uygulanan sürgün politikası, verilen
hapis cezaları ve ceza niteliğindeki çalışma kampları aracılığıyla da yansıtılmaktadır. Filmin
hemen başında, anlatıcı Şaşka’nın sürgünlerle ilgili söyledikleri, bu duruma yeterli açıklamayı
getirecek içeriktedir:
(…)
“Anlatıcı (Şaşka) – İnsanlarla dolu trenler kamplara gönderiliyordu. 1949 yılında
Kazakistan’da neredeyse iki hafta boyunca, insanlar trenlerle kamplara taşındı...”
(…)
Aynı doğrultuda; Sabır’ın anne babasının tutuklanmış olduğunu söylemesi, Vera’nın bir süre
Akmola’da kampta kaldığını söylemesi, sürgün edilenler için kullanılıp birkaç sahnede
tekrarlanan “yerleşimci” ifadesi, Balgabai’nin Ezhik’e söyledikleri ve anlatıcının bu konudaki
sözleri Stalin döneminde milyonlarca insanın, çeşitli suçlamalarla sürgün edildiğine, hapse
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atıldığına ya da çalışma kamplarına gönderildiğine vurgu yapmaktadır. Filmde yer alan bu tür
konuşmalarla sürgünlerin sebep olduğu insanlık dramları yansıtılmakta konuya eleştirel bir
yaklaşım sergilenmektedir.
Film, Stalin’in en acımasız politikalarından biri olan ve 1931-1933 yılları arasında uygulanan
suni kıtlık ve açlık politikasına da dikkat çekmektedir. Sabır’a kısaca ailesinden ve kendi
yaşamından bahseden Kasım, anlattıklarının arasında “(…) Sonra açlık… Hiç kimse hayatta
kalmadı. (…)” diyerek eşi, çocukları, diğer yakınları ve (özellikle Belarus ve Ukrayna’nın
yanı sıra) Kazakistan genelinde milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bu suni açlığa
değinmektedir. Filmin içerdiği ideolojik söylem açısından oldukça önem taşıyan bu
konuşmalarla, fazla detaya girmeden Kazak halkının yaşadığı en büyük felaketlerden biri
hatırlatılmaktadır.
Filmin en önemli söylemi Sovyet yönetiminin Kazakistan’da gerçekleştirdiği nükleer
denemeler üzerinedir. Ne var ki, filmde halkın bölgede yapılan nükleer çalışmalardan
haberdar olmaması dolayısıyla ima edilerek ya da görüntüler aracılığıyla devlet tarafından
özel ve gizli birtakım çalışmalar yürütüldüğüne değinilmekte ama konuşmalarda bu konuya
yönelik direkt bir ifade yer almamaktadır. Öyle ki, denemenin yapıldığı anda bile kimse ne
olduğunu anlayamamıştır. Bu yüzden filmde, nükleer denemelerle ilgili söze dayalı eleştirel
yaklaşım sadece anlatıcı üzerinden ortaya koyulmuştur.
Ses ve Müzik
Filmde yer alan konuşma, müzik ve efektler anlatımı destekleyip güçlendirecek şekilde
birbiriyle belirgin bir uyum içinde kullanılmıştır. Böylece yaratılmak istenen atmosfere sesler
aracılığıyla ciddi katkılar sağlayacak gerçekçi bir yaklaşım sergilenmiştir. Filmde ses ve
müzik aracılığıyla anlatının gerektirdiği duygusal etkinin yaratılması yeterli görülmüş,
oluşturulan atmosferin seyirciye geçmesini sağlamak için seslerden yalnızca gerçeklik adına
katkı amaçlanmıştır. Bu yönüyle filmin ses ve müzik düzenlemesi, anlatımda özel birtakım
anlamlar yaratma amacı taşımamaktadır.
Filmin aksiyonu anlatıcının anlattığı olaylardan ibarettir. Anlatıcının sesi seyirci tarafından
filmin ses bütününü oluşturan işlevsel bir parça olarak algılanmaktadır. Gerektiğinde devreye
giren anlatıcı, film boyunca genelde görünmeden bir perdenin arkasından konuşan dış ses gibi
yorumlar yaparak, olayları özetleyerek ya da gösterilmeyen sahnelere yönelik bilgiler vererek
öykünün içinde yer alan bir kişiymişçesine aksiyona katkı sağlamaktadır.
Filmdeki en dikkat çekici seslerden biri, köyün her tarafında bulunan hoparlörlerden gün boyu
yankılanan Sovyet radyo yayınları, Stalin hakkında bilgilendirici duyurular ve marşların
yayınından ibaret olan metalik sestir. Sovyet rejimi ile Kazak kırsal yaşamı arasındaki
karşıtlığı olanca çıplaklığıyla yansıtan bu yayınlar, aksiyon ilerledikçe sıradanlaşan ve filme
önemli oranda canlılık katan bir ses unsuruna evrilmektedir.
Atmosferin yaratılmasında filmin efektleri çok güçlü bir etkiye sahiptir. Sahnelerin hemen
hemen hepsinde döneme ve köye ait bir ses, dip ses olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra
özellikle köpek havlaması, kuş cıvıltısı, yaprak hışırtısı, vs gibi efektler sahnelerin büyük
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oranda canlanmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda gerçeklik duygusunun daha güçlü yaratılması
ve anlatının desteklenmesinde efektlerin katkısı son derece yüksektir.
Filmin ilk sahnesinde yer alan Kudüs’e ait görüntülerin eşliğinde işitilen ezan sesine karışan
çan sesleri filmin söylemine yönelik özel anlam üretmeyi hedeflemektedir. Filmin tek ve aynı
tanrıya inanç çerçevesinde farklı dinlerin ortaklığı ve birlikteliğini vurgulayan söylemi,
efektlerle desteklenmektedir. Efektler aracılığıyla anlatıya katkı sağlama ve özel anlam
üretme gayreti birkaç sahnede daha kendini göstermektedir. Birer ses unsuru olan
hoparlörlerde çalınan marşların, yapılan duyuru ve yayınların da aynı amaca hizmet ettiğini
söylemek mümkündür.
Filmde az da olsa iç müzik kullanılmıştır. Kasım’ın çaldığı dombra ya da köy hoparlöründen
yayınlanan marşlardan oluşan iç müzikler aracılığıyla Kazak kültürüne, (hoparlörden çalınan
müzikler) Sovyet rejimine ya da SSCB otoritesine vurgu yapılmaktadır. Filmin görüntü ve
diyaloglarına zaman zaman çalınan dombranın yanı sıra, flüt ve orgla yapılan melodiler eşlik
etmektedir. Müzik, filmin genel atmosferine katkı sağlamak adına kasvetli ve melankolik bir
ruh hali yaratmaya yardımcı olmaktadır.
Filmin Retoriği
Stalin’e Hediye, anlatının çoğunlukla görüntüye dayalı olduğu bir filmdir. Bu yüzden filmin
en güçlü yönlerinden biri, başta ideolojik söylem bağlamında olmak üzere her anlamda
başarılı bir çalışma örneği ortaya koyan görüntüleridir. Kazak bozkırının ilgi çekici ve göze
çarpan çekimlerinin ön planda olduğu görüntüler, köy yaşamına ait pastoral bir şiir
aktarıyormuşçasına güçlü etki taşır.
Film çekim açıları, kamera hareketleri ve çerçevelemeler bakımından dikkat çekicidir.
Çoğunlukla dış mekânların kullanıldığı sahneleri seyirciye aktaran geniş planlar ve genel
çekimler aksiyonu yansıtmanın yanı sıra uzamı ve mekânsal özellikleri de gözler önüne
sermektedir. Kamera genellikle uzun süreli olarak hareketsizdir. Bu yolla, Kazakistan bozkırı
ve göçebe Kazak kültüründe önemli yeri bulunan doğal köy yaşamı farklı boyutlarıyla
seyirciye aktarılmaktadır.
Estetik açıdan başarılı olan görüntülerin içleri ideolojik söylem bağlamında büyük bir
ustalıkla doldurularak işlevsel birer anlatım kalıbına dönüştürülmüştür. Sahne, çekim ya da
çerçevede göze batacak ve seyirciyi rahatsız edecek görüntüye, gereksiz olduğu
düşünülebilecek görsel unsurlara yer verilmemiştir. Hemen hemen her şey yerli yerinde ve
kararında kullanılmış, ortaya çıkarılan her türlü görüntüye özel bir anlam ve işlev
yüklenmiştir.
Kayıp bir oğlağın dar Kudüs sokaklarında ağılını araması filmin ilk görüntüsüdür. Şehrin
farklı dinler açısından önemli kabul edilmesine sebep olan mabetler ve dini yapılar, yüksek
bir konuma yerleştirilmiş kamera aracılığıyla dikkat çekici şekilde resmedilir. Bir sonraki
sahnede Sabır’ın gerçek dedesinin trendeki ölümü yer almaktadır: Sırt üstü yatan yaşlı adamın
elinde bir Tevrat vardır ve dua ederek son nefesini verir. Filmin ilerleyen kısımlarında
ideolojik söyleme önemli katkılar sağlayan bu tür görüntüler son derece yoğundur: Kasım’ın
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sık sık dua edip namaz kılarken, Vera’nın dua edip af dilerken gösterilmesi, Vera’nın
boynundaki haçın ve evindeki İsa ile Meryem resimlerinin, Kasım’ın Sabır’a verdiği gerçek
dedesine ait Tevrat’ın, bağımsızlık sonrasında mezar taşlarındaki dini (Haç, Hilal, Davut
Yıldızı) sembollerin gösterilmesi ve bunlara benzer dini içerikli görüntülere yer verilmesi
filmin dinle ilgili söylemi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda özellikle filmin
son sahnesinde dini sembollerin yoğun olarak kullanılmasıyla SSCB dönemi ve bağımsızlık
sonrasına yönelik karşılaştırmalı bir eleştiri anlayışı ortaya koyulmaktadır. Sovyetler Birliği
döneminde rejimin baskı ve yasakları dolayısıyla mezarlarda herhangi bir sembol ya da işaret
kullanılamazken bağımsızlık sonrasında söz konusu olan rahat ve özgür ortamın bir sonucu
niteliğinde her mezar taşında kişilerin mensup olduğu dine yönelik semboller yer almaktadır.
SSCB’nin halka yönelik baskı ve acımasız yönetim anlayışı görüntüler aracılığıyla sık sık
vurgulanmaktadır. Sürgün trenleri, bu trenlerdeki insanlara yapılan insanlık dışı muameleler,
halkın fakir ve perişan durumu, Sovyet görevlilerin halka yönelik tutumu, bölgede yürütülen
nükleer çalışmalar, hayvanların nükleer denemede kobay olarak kullanılmak üzere satın
alınması, askerler, askeri araçlar, asker köpekleri, üniformalar ve benzer nitelikteki birçok
görüntü Sovyet otoritesini, rejimin baskı ve acımasızlığını gözler önüne sermektedir. Bütün
bu görüntüler, eleştirel bir bakış açısıyla filmin ideolojik söylemine katkı sağlamaktadır.
Filmde durağan kameranın ortaya çıkardığı, birer tabloyu andıran başarılı görüntüler oldukça
çoktur. Bu doğrultuda özgürlük hissi veren, engin ve masmavi bir gökyüzü ve hemen her
çekimin arka planını oluşturan uçsuz bucaksız bozkır tasviri sıkça kullanılmaktadır. Örneğin;
Kasım’ın Sabır’ı bozkırda atla gezdirdiği bir sahnede, sabit bir noktadaki hareketsiz
kameranın geniş plan çekimi tam bir tablo gibidir. Çerçeve içerisinde görüntünün alt kısmında
bir çizgiyi andıran düz bir tepe, üstünde ise alabildiğince geniş bir mavilik üzerine
serpiştirilmiş pamuk yığınlarını andıran beyaz bulutların bulunduğu gökyüzü yer alır. At
üstündeki Kasım ile Sabır, çerçevenin bir başından görüntüye girip öbür başından çıkarlar.
Özgürlüğü çağrıştırması bakımından son derece anlamlı olan gökyüzü ve uçsuz bucaksız
bozkır görüntüleri, Sovyet otoritesi ve rejimin baskısıyla özgürlük arasındaki çelişkiyi ortaya
koymaktadır.
Film süresince, anlatıcının sözleri eşliğinde başta ortada ve sonda olmak üzere üç defa
Kudüs’e ait görüntüler gösterilmektedir. Aksiyonun görüntü akışında herhangi bir aksama
yaratmayacak biçimde filme yerleştirilen bu parça görüntüler, sözlere bağlı olarak filmin
anlatısını güçlendirerek ideolojik söyleme ciddi oranda katkı sağlamaktadır.
Stalin’e Hediye’nin ideolojik söylem bakımından önemli bir parçasını da SSCB’nin
Kazakistan’da binlerce insanın yaşamını umursamadan gerçekleştirdiği yüzlerce nükleer
deneme oluşturmaktadır. Filmde daha çok görüntüler yoluyla ifade edilen nükleer
denemelerle ilgili söylem, filmin sonundaki atom bombasının patlama anı görüntüleriyle
belirginleştirilmiştir. Bombanın etkisi; patlama anındaki devasa nükleer mantar bulutu,
patlamanın sebep olduğu rüzgârın devirdiği ağaçlar ve sürüklediği koyunlar aracılığıyla
gösterilir. Bu görüntü, gerçekte nükleer bombanın yok edici gücüyle ilgili yapılan televizyon
programları ve belgesel filmlerde sıkça gösterilen görüntülerdir (Yergebekov, 2010:200).
Görüntü efektleri kullanılarak patlama anını göstermek mümkünken, daha önce çekilmiş
gerçek görüntülerin kullanılmasıyla görsel belgesellik oluşturulmuş, gerçeklik hissi
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güçlendirilmiştir. Böylece de seyirci üzerinde ideolojik söylem bağlamında yaratılmak istenen
etkinin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmiştir.
SONUÇ
Teun A. van Dijk’ın geliştirdiği eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi son yıllarda özellikle
medyanın ürettiği enformasyonun çözümlenmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
İdeoloji, söylem ve dil gibi kavramlar üzerine odaklanan eleştirel söylem çözümlemesi daha
çok metinlerin ideolojik sunumunu ortaya çıkarması ve ideoloji ile söylem arasındaki ilişkiyi
derinlemesine ele alması dolayısıyla tercih edilmektedir. Van Dijk’ın eleştirel söylem
çözümlemesi; metinleri toplumsal bağlamdan koparmadan bütün boyutlarıyla değerlendirme
zorunluluğu ve klasik dilbilim ya da edebi metin çözümleme yöntemleriyle yansıtılamayacak
yönlerini ortaya koyması bakımından diğer söylem çözümleme yöntemlerine göre çok daha
işlevseldir.
Bu çalışmada; Teun A. van Dijk’ın çoğunlukla haber çözümlenmesinde kullanılan eleştirel
söylem çözümlemesinin, filmlerdeki ideolojik söylemi ortaya çıkarmak üzere sistematik bir
yapıda sinema filmlerine uyarlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Teun A. van Dijk’ın
yöntemi, dil ve haber metinlerine uygulanan orijinal biçimine birebir bağlı kalınmaya
çalışılarak sinemanın tekniğine, görsel ve işitsel niteliklerine uygun şekilde adapte edilmiştir.
Yapılan uyarlama bağlamında filmin tematik ve şematik yapısı makro yapı kapsamında ele
alınmış; filmin konusu ve tema, anlatı yapısı, karakterler ve mekânların sunumu filmin
ideolojik söyleminin sekans ya da sahnelerdeki yansımaları ortaya konulacak şekilde ve olay
örgüsü şematik bir anlayışla mümkün oldukça basite indirgenerek aktarılacak biçimde
düzenlenmiştir. Mikro yapı kapsamında ise filmin diyalog ve söz dizininin incelenmesine
dayalı sentaktik yapı; işitsel boyutu ortaya çıkaran ses, efekt, müzik özellikleri; filmin
retoriğini oluşturan görüntü özellikleri üzerinde durularak, bunların kullanım amacı, biçimi,
anlatım içindeki yeri ve ideolojik söyleme katkıları değerlendirilecek şekilde uyarlanmıştır.
Eleştirel söylem çözümlemesinin, sinema filmlerine yönelik bir model olarak düzenlenen bu
biçimiyle Kazakistan sinemasının başarılı örneklerinden biri olan “Stalin’e Hediye / The Gift
to Stalin” isimli film ideolojik söylem bağlamında incelenmiştir.
Stalin’e Hediye, Sovyetler Birliği’nin Stalin dönemini eleştirel bir şekilde ele almakta, o
dönemin bazı olaylarını, belgesel gerçekçi bir anlayışla ve olanca açıklığıyla ortaya
koymaktadır. Filmin genel bakış açısı, Stalin dönemi özelinde SSCB’nin kendi halkından ve
dünya kamuoyundan sakladığı ya da farklı şekilde yansıttığı olaylara gerçek yönleriyle ışık
tutmak üzerine kuruludur.
Buna göre; Stalin’e Hediye, içerdiği milliyetçi söylem aracılığıyla ideolojik olarak Sovyet
hâkimiyetinin tüm dönemlerinin ciddi bir anlatım revizyonu gerektirdiğini ifade etmektedir.
Filmde Stalin dönemi ele alınmasına ve eleştirilmesine rağmen filmin eleştirel bakış açısı
aslında sosyalizme ve Sovyet hâkimiyetinin tamamına yöneliktir. Bu yönüyle Sovyet
anlayışıyla hesaplaşma ve SSCB dönemini sorgulama niteliği taşıyan filmde anlatılan olaylar;
sosyalist sistemin tarih boyunca Kazak halkına uyguladığı baskı, acımasızlık, şiddet ve benzer
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acıları yansıtmaktadır. Film bir anlamda da, modern Kazakistan’ın nasıl oluştuğunun
anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Filmin ideolojik söyleminin merkezinde; sosyalist ideolojinin ve Sovyet otoritesinin insan
ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan, farklı
milletlerden olan ve farklı kültürlere sahip insanların sorunsuz şekilde, bir arada, uyum içinde
yaşamaları yer almaktadır. Bu bağlamda, Stalin’in baskı ve şiddete dayalı iktidarı süresince
çeşitli suçlamalarla tutuklanan, çalışma kamplarına gönderilen ya da sürgün edilen
milyonlarca insana yönelik politik uygulamalar birçok boyutuyla yansıtılmış, sürgün ya da
ceza uygulamaları, bunlara yönelik koşullar ve Kazakistan’ın sürgün bölgesi olarak
seçilmesinin demografik yapıyı değiştirmesi eleştirel bir şekilde ele alınmıştır.
Stalin’e Hediye bunun dışında, Stalin’in suni kıtlık/açlık politikası; Sovyet görevlilerin halk
üzerindeki keyfi baskısı; II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı acı ve yıkımlar; halkın yaşamını hiçe
sayan SSCB’nin Kazakistan’da yaptığı nükleer denemeler; iktidarın halka uyguladığı
propaganda bombardımanı; sosyalist rejimin din ve inanca yönelik yasakları gibi farklı ve
önemli daha birçok söylem içermektedir.
Filmde ayrıca, Kazakların, yabancıları koruyup gözeten misafirperver bir halk, Kazakistan’ın
da farklı insanların bir arada yaşayabildiği bir ülke olarak sunulmasıyla, barındırdığı tüm
etnisitenin genç Kazakistan Cumhuriyeti uyruğu altında uyum içinde bir arada yaşaması
beklentisine vurgu yapılmaktadır.
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VERGİ PLANLAMASI VE İŞLETMELERİ VERGİ PLANLAMASI YAPMAYA
YÖNELTEBİLECEK UYGULAMALAR

İmren Peker*

Erkan Kılıçer**

Öz
Kamu hizmetlerinin finansmanında en önemli rolü üstlenen vergiler, faydasını maksimize etmeye çalışan
mükellefler açısından bir yük oluşturmaktadır. Küreselleşme ve artan rekabet ortamında özellikle işletmeler,
vergi yüklerini en aza indirmek için bazı stratejiler uygulayabilmektedirler. Bazı işletmeler yasal olmayan
yöntemler kullanmakta, bazıları da vergi planlaması uygulamaları ile verginin yükünü azaltmaya
çalışmaktadırlar. İşletmeler açısından saygınlığın ve kurumsallığın zedelenmemesi ve cezai herhangi bir
durumla karşılaşılmaması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, her işletme açısından yadsınamaz bir
öneme sahip olan vergi planlamasının teorik çerçevesi ortaya konulmuş ve işletmeleri vergi planlaması yapmaya
yöneltebilecek olan; vergi mevzuatının basitliği ve anlaşılırlığı, vergi idaresinin ve vergi denetiminin etkinliği,
vergi cezalarının caydırıcılığı, muhasebe ve müşavirlik hizmetleri, kamu yönetiminin etkinliği, vergi ahlak ve
bilinci, vergi aflarının azlığı ve mükellefe değer veren çağdaş ve etkin bir vergi sisteminin kurulması
uygulamaları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Mükellef, Vergi Planlaması, Vergilendirme

TAX PLANNING AND APPLICATIONS THAT MAY LEAD BUSINESSES TO TAX PLANNING
Abstract
Taxes which play the most important role in the financing of public services is a burden for taxpayers trying to
maximize their benefits. In the context of globalization and increasing competition, especially businesses can
implement some strategies to minimize the tax burden. Some businesses use illegal methods, while the others are
trying to reduce the burden of the tax with tax planning practices. It is an important situation in terms of
businesses that there ise no impairment of respectability and institutionalism and absence of any penalties. In
this context, in the study, the theoretical framework of tax planning which has an undeniable importance for
every business has been put forward and the applications which may lead busınesses to tax plannıng are deal
with; the simplicity and clarity of tax legislation, the effectiveness of tax administrations and tax auditing, the
deterrence of tax penalties, accounting and consultancy services, the effectiveness of public administration, tax
ethics and awareness, the lack of tax amnesty ve establishment of a contemporary and efficient tax system that
values the taxpayer.
Keywords: Tax, Taxpayer, Tax planning, Taxpayer, Taxation
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GİRİŞ
Üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üreten ve bunları pazarlayan
birimler olan iĢletmelerin en önemli amaçlarından biri kâr sağlamaktır. Kârın hesaplanması,
devlete vergi ödemek ve ortaklara ne kadar kâr payı dağıtılacağına karar vermek açısından
önemlidir. Bu bakımdan iĢletmelerin varlıklarını devam ettirebilmelerinde, vergi kanunlarıyla
getirilen teĢvik et dbirleri ve vergi kanunlarıyla sağlanan avantajlar gibi olumlu vergi koĢulları,
önemli finansal üstünlüklerden birini oluĢturmaktadır. Vergi; iĢletme kârını azaltan, maliyet
ve giderler gibi iĢletme açısından nakit çıkıĢını ifade eden bir kavramdır. Bu durumda
iĢletmeler varolan vergi sisteminde davranıĢlarını planlama yönünde hareket etmektedirler.
ĠĢletmelerin yasal sınırlar içinde, davranıĢlarını planlama yönündeki hareketleri vergi
planlaması kavramı ile açıklanabilmektedir.
Vergi planlaması, mevcut kararlardan yararlanarak, gelecekte ne yapılması ile ilgilenen
ayrıntılı faaliyetlerin bütünüdür. Bir diğer ifadeyle, iĢletmeler vergi durumlarıyla ilgili olarak
ne karar verecek? Bu doğrultuda ne zaman ve nasıl faaliyette bulunacak? sorularına cevap
aranan bir süreç bütünü olup, iĢletmelerin vergiye karĢıtepkilerinin, vergi mevzuatının çizdiği
sınırlar içerisinde yönetimi yoluyla vergi yükünün en aza indirilmesi amacına yönelik olarak
uygulanan yollardır. Vergi planlaması yasal ortamda uygulama alanı bulan meĢru bir davranıĢ
biçimidir.
Yasal olan vergi planlama faaliyetlerini sürdürmek için iĢletmeler, vergi kanunlarına
yansıtılan çeĢitli araçların kullanımını benimsemelidirler. Bu araçları ve bunların vergi
yükünü nasıl etkilediğini bilen bir iĢletme, söz konusu araçları benimseyerek vergi yükünü
azaltabilme imkânı bulabilecektir. Vergi planlama araçlarını yeteri kadar kullanacak olan
iĢletmeler, yasal olanakları ve iĢletmenin planlama potansiyelini iyi bilmelidir.
ĠĢletmeler vergi planlaması yaparken, vergi planlaması yapmasını engelleyen bazı
durumlarla da karĢılaĢ
abilmektedirler. Hukuki güvenlik ilkesinin yıpratılması, vergi
mevzuatında çok sık değiĢiklikler yapılması, vergi planlama yapmanın maliyetli oluĢu,
ekonomik ve siyasi konjonktür, maliye politikasına yönelik belirsizlikler vergi planlama
yapmayı ya güçleĢtirmekte ya da olanaksız hale getirebilmektedir. Bu noktada vergi planlama
yapmayı olumsuz etkileyen bu sebeplerin azaltılması istenilir bir durum oluĢturacaktır.
ÇalıĢmanın amacı, her iĢletme açısından yadsınamaz bir öneme sahip olan vergi
planlamasının teorik çerçevesini ortaya koyarak, iĢletmeleri vergi planlaması yapmaya
yöneltebilecek vergi mevzuatının basitliği ve anlaĢılırlığı, vergi idaresinin ve vergi
denetiminin etkinliği, vergi cezalarının caydırıcılığı, muhasebe ve müĢavirlik hizmetleri,
kamu yönetimin etkinliği, vergi ahlak ve bilinci ve vergi aflarının azlığı gibi uygulamaları
değerlendirmek ve analiz etmektir. Vergi mevzuatı basit ve anlaĢılır olursa, vergi idaresi etkin
yapılandırılırsa, vergi denetimleri etkin yapılırsa, vergi cezaları caydırıcı olursa, muhasebe ve
müĢavirlikhizmetleri yaygınlaĢırsa, kamu yönetimi etkin çalıĢırsa, vergi ahlâk ve bilincinin
iĢletmelere kazandırılması için ödül sistemi gibi uygulamalar getirilirse ve sık sık vergi
aflarına baĢvurulmazsa iĢletmeler vergi planlaması yapmaya yönelebileceklerdir.
1.

Vergi Planlamasının Teorik Çerçevesi

Vergi planlaması ilk olarak 1920’li yılların sonlarında iĢletme vergiciliği adı altında
Almanya’daki maliyeciler ile vergi hukukçularınca geliĢtirilmiĢ bir kavramdır (Tuncer,
2008:10). KüreselleĢmenin getirdiği geliĢmeler ve bu dönemde rekabetin oldukça yoğun
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olması, iĢletmeleri tüm faaliyetlerini planlamasının yanında vergi planlaması yapmaya
yöneltmektedir. Bu anlamda, iĢletmeler üzerinde oluĢacak vergi yükünü en aza indirmek için
kanunların kendilerine tanıdığı olanakları kullanarak vergi yükünü azaltma eğilimleri olarak
ifade edilen vergi planlaması iĢletmelerin genel planlarının bir parçasını oluĢturmaktadır.
Modern yönetim anlayıĢını sürdüren iĢletmeler, iĢletmelerine yönelik strateji ve
hedeflerini önceden planlamaktadırlar. Planlama yaparak karĢılaĢa
bilecekleri çeĢitli kritik
durumlar için tutarlı kararlar alınması gerçekleĢebilecektir. Vergi planlaması amacıyla
gerçekleĢtirilecek faaliyetler kanun sınırları dâhilinde uygulanmakta olup, verginin gelir
etkisinin, ikame etkisinin önüne geçmesini gerçekleĢtiren bir faaliyettir.
Akılcı bir vergi planlamasının ilk Ģartı; ilgili kanunları iyi bilmek, iyi tahlil etmek ve
ilgili kanunların sunmuĢolduğu tüm hakları ve sınırları kullanarak iĢletmelerin vergi yükünü
azaltmaktır. Bu uğraĢlar neticesinde elde edilen tasarruflara vergi planlaması denilmektedir
(ġiĢman, 2003:33).
Vergi planlaması, iĢletmelerin vergiye karĢıtepkilerinin ve uyum sağlama süreçlerinin,
vergi mevzuatının çizdiği sınırlar içinde yönetimi yoluyla, vergi yükünün en aza indirilmesi
amacına yönelik olarak uygulanan vergi tasarrufu sağlama yoludur. Vergi mükellefleri vergi
kanunlarının kendilerine tanımıĢ olduğu hakları kullanmaları neticesinde daha az vergi
vererek vergiyi minimize edebilmektedirler (Oktar, 2004:8).
Vergi planlamasının ruhunda, iĢletmelerin vergi ödememe isteği ya da vermek
istediklerinden daha fazlasını ödememe isteği yer almaktadır. Vergiyi ödememe Ģeklindeki
vergileme karĢısındaki iĢletme davranıĢları verginin demokratikleĢmesürecinde kimi zaman
ayaklanma, kimi zaman direniĢ Ģeklinde gerçekleĢmiĢve nihayetinde demokratik, sosyal ve
hukuk devletinde vergi planlaması Ģeklinde meĢrulaĢmıĢtır (CoĢkunKaradağ, 2009:693-694).
Böylece mükelleflerin vergiye karĢıtepkilerinin ve dirençlerinin en uygun yolu hukuk devleti
ile güvence altına alınan ve yasal ortamda uygulama alanı bulan ve meĢru bir davranıĢbiçimi
olan vergi planlamasıdır.
2.

Vergi Planlaması Yapmanın Önemi

Vergi yükümlülüklerini azaltıcı ve daha az vergi ödeme imkânı sunması yönünden vergi
planlaması tüm iĢletmeler için önem arz etmektedir. Finansal planlama altında planlı vergi
yönetimi yapan iĢletmeler, ticari iĢlemlerinde alternatifi olan politika ve stratejiler oluĢturarak,
bunları kullanabilme yeteneğine sahip olabileceklerdir. Aniden geliĢebilecek olumsuz
ekonomik olaylar karĢısında söz konusu alternatifli politikalar arasında seçim yapma Ģansına
sahiptirler. Bu bağlamda da planlı bir vergi yönetimi sayesinde hiçbir cezai durumla da
karĢılaĢmada
n vergi yüklerini minimize edebilmektedirler (Eroğlu ve Eftekin, 2015:241).
Vergi mevzuatı kapsamında yasal yollarla vergi yükünün en aza indirilebilmesi için
iĢletmelerin kurumlaĢması, profesyonel kiĢi ve kuruluĢlardan birtakım öneriler alması ya da
vergi planlaması yapma bilincine sahip olması gerekebilmektedir. Örneğin, aynı faaliyet
kapsamında üretim yapan iki iĢletmeden biri kanunların kendisine vermiĢolduğu hakları bir
plan dahilinde kullanarak daha az vergi öderken, diğer iĢletme de herhangi bir plan yapmadan
söz konusu kanuni haklarını kullanamadığı için daha fazla vergi ödemesi halinde, bu
iĢletmenin plan yaparak vergisini en aza indiren iĢletme ile rekabet etmesi zorlaĢacaktır. Bu
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durumda iĢletmeler küreselleĢme ve artan rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek için
vergi planlamasına baĢvurmaktadırlar (Saydam, 2012).
3.

İşletmeleri Vergi Planlaması Yapmaya Yöneltebilecek Uygulamalar

ĠĢletmeler, bir yandan sermaye oluĢumunu engellediği ve iĢletmelerin güvenliğini
tehlikeye soktuğu gerekçeleriyle vergilerin artıĢına ve ekonomik politikaların uygulanmasına
karĢı çıkarken, diğer yandan, veri vergi sisteminde vergilerden tasarruf edebilmek amacıyla
davranıĢlarını planlamaktadırlar. Bir anlamda, mükellef ve vergi sorumluları iktisadi ve mali
imkânlarıyla ödemeleri gereken vergi arasındaki iliĢkiyi belirlemekte kanunlara uygun bir
Ģekilde ödemeleri gereken vergiyi en aza indirmeye çalıĢmaktadırlar (Saraçoğlu, 2005:41-42).
Vergi kanunlarında belirtilen imkânlardan yararlanılması, vergiye tabi iĢlemleri
yapmayarak, muafiyet ve istisna kapsamına giren uygulamalardan faydalanmak ve vergiyi
doğuran olaya sebebiyet vermeden vergi yükünü azaltma uğraĢısı olan vergi planlama hakkı
iĢletmelerin en doğal haklarındandır.
Vergi planlaması, teĢviktedbirleri ve vergi kanunlarıyla sağlanan avantajları kullanarak
ödenmesi gereken vergi miktarının azaltılmasıdır. Bunun gerçekleĢtirilebilmesi için
iĢletmelerin, ciddi bir vergi yönetimi yapması gerekmekte olup, bu durumun sonucunda vergi
planlaması ortaya çıkmaktadır.
ĠĢletmeleri vergi planlaması yapmaya yönelten birçok uygulama bulunmakta olup, söz
konusu bu uygulamalardan bazıları; vergi mevzuatının basitliği ve anlaĢılırlığı, vergi
idaresinin ve vergi denetiminin etkinliği, vergi cezalarının caydırıcılığı, muhasebe ve
müĢavirlik hizmetleri, kamu yönetimin etkinliği, vergi ahlak ve bilinci ve vergi aflarının azlığı
olarak sıralanabilmektedir.
3.1. Vergi Mevzuatının Basitliği ve Anlaşılırlığı
Devlet harcamalarının gerçekleĢtirilmesinde en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Ġyi bir
vergi sisteminin oluĢturulması devletler için önemli konular arasındadır. Bu bakımdan baĢarılı
bir vergi uygulamasının oluĢturulması için vergilemede uyulması gereken kuralları ihtiva
eden vergileme ilkeleri geliĢtirilmiĢtir.
Ġdeal bir vergi sisteminin önemli ilkelerinden olan basitlik ilkesi; vergi mevzuatının
hazırlanması ve uygulanmasında vergilemeye taraf olanların doğru anlayabilmesini, basit
olmasını ve vergileme maliyetlerinin düĢükolmasını ifade etmektedir (Demirli, 2011:16). Bir
diğer vergileme ilkesi olan kesinlik (belirlilik) ilkesi ise; ödenmesi gereken verginin kesin ve
net bir Ģekilde bilinmesi ve vergi kanunları hakkında yeterli açıklamaların yapılmasını ifade
etmektedir. Basitlik ilkesine uygun hareket edilmemesi, bir diğer ifadeyle vergi mevzuatının
karmaĢık,anlaĢılması güç ve zahmetli olması; verginin tarafları açısından yüksek yönetim ve
uyum maliyetleri oluĢturabilir, vergiden kaçınma için imkânlar sunabilir, vergi kanunlarının
adaletsiz olduğu inancı yaratabilir, iĢletmelerin etkili kararlar almalarını engelleyerek önemli
kayıplar yaratabilecek hatalara sevk edebilir ve vergi idaresinin kiĢisel mahremiyeti ihlâl
etmesi sonucunu doğurabilir, mükellefleri doğru beyanda bulunmamaya iterek, onların
gönüllü uyum derecesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle kanunlar öncelikle sade olmalı ve
vergi sistemlerinde sürekli değiĢikliklere yer verilmemelidir (Demirli, 2011:16; Yücel,
2016:30).
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Vergi mevzuatında ahengin bozulması, karmaĢıklığa yol açılması ve sık aralıklarla
değiĢiklikler yapılması uygulayıcıların ve mükelleflerin vergi mevzuatını takip etmesini
güçleĢtirmesinin yanında mükelleflerin de vergi planlaması yapmasını imkânsız hale
getirebilmektedir. DeğiĢen kanunların anlaĢılmasının güçlüğü ve düzenlemelerin birçoğunun
geçici maddelerle yapılması mükelleflerin ödevlerini yerine getirmesini güçleĢtirmektedir
(Yıldırım ve Ağar, 2009:1237-1238).
Vergi sisteminin karmaĢıklığı bazı kimselerin mevcut vergi yükümlülüklerini azaltmak
amacıyla yapay anlaĢmalara girmelerine ve değiĢik yollara baĢvurmaları sonucu ek çabalar
göstermelerine yol açtığından, dolaylı maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir
(Akdoğan, 1996:361).
Vergi mevzuatının karmaĢık ve belirsiz bir yapı arz etmesi, mükellef ve idare açısından
birtakım maliyetlere de neden olabilmektedir. Bu durum vergi yargılamasını da etkilemekle
beraber, finansmana duyulan ihtiyaç, vergi düzenlemelerinde hazine yararının ön plana
çıkartılarak verginin kanunilik ilkesinin zedelenmesine de yol açabilmektedir (DPT, 2006:18).
Vergi sisteminin karmaĢıklığı, mükelleflerde kanunların etkin bir biçimde
uygulanamayacağı ve ihlallerin takip edilip yakalanmanın zayıf bir ihtimal olduğu izlenimini
vererek ve yargı kararlarının daha çok idare aleyhine sonuçlanmasına sebebiyet vererek vergi
uyumunu da bozucu etki yaratabilmektedir (Mutlu ve Tuncer, 2002:109). Bilindiği üzere,
vergi planlaması vergiye gönüllü uyumun sağlanmasında bir araç olarak kullanılarak vergi
uyumsuzluğuna izin vermeyen bir uğraĢ alanıdır. Bu anlamda vergi planlama stratejileri
vergiye direnme değil, vergiye olan gönüllü uyumu sağlama amaçlı olduğu ve vergi kaçırma
eylemlerine karĢı bir engel oluĢturduğu söylenebilir (Eroğlu, 2014:11). Sonuçta, ülkelerde
uygulanan vergi mevzuatı sade, kolay ve anlaĢılır bir yapıdan uzak ise, sürekli değiĢtiriliyorsa
yani verginin basitlik ilkesi göz ardı ediliyorsa vergiye olan uyum azalabilecektir.
Vergi mevzuatının karmaĢıkolması, mükelleflerin birtakım sorunlar yaĢamasına neden
olacağından vergi planlaması yapma arzusunu azaltan bir unsur olabilecektir. Dolayısıyla
mükellefin vergiye uyumunun sağlanması için vergi mevzuatının sadeleĢtirilerek, mevzuatta
yer alan karıĢıklıkların azaltılması önemlidir.
Vergi ile ilgili mevzuat hükümlerini anlamıĢ olma ve bu hükümleri uygulamaya
dönüĢtürebilme becerisi, gerekli idari iĢlemleri sıkıntısız ve fazla yorulmaya fırsat vermeden
tamamlayabilmiĢolma imkânı ve ayrıcalığı, değiĢiklikleri izleyebilme ve uyum sağlayabilme
yeteneği ve benzeri faktörler, tarafların konu ile ilgili isteklilik düzeyleri ile istenilenleri
olması gerekene uygun bir Ģekilde yerine getirme bakımından duyarlılık düzeyleri; bu
konudaki baĢarının önemli faktörleri konumundadır (Akdoğan, 1996:361). Mükelleflerin
kanunlara uygun davranabilmesi, kanunların anlaĢılabilir, uygulanabilir ve sade olmasıyla
yakından iliĢkilidir.
Vergi sistemimize bakıldığında, sürekli olarak yapılan kanun değiĢiklikleri hâlihazırda
yetersiz ve etkinliğini kaybetmiĢ olan vergi mevzuatını daha da karmaĢık hale
getirebilmektedir. Bahsi geçen kanun değiĢikliklerinin yanında bakanlar kurulu kararları,
tüzük, tebliğ ve diğer ikincil mevzuatla getirilen çeĢitli düzenleme ve uygulamalar sonucunda
vergi mevzuatının anlaĢılması zor bir hale gelmiĢtir. Bu bakımdan uzun vadeli vergi
politikaları planlanarak, stratejik hedeflerin seçilmesi ve uygulanmak istenen politikalara
yönelik düzenlemeler yapılması önemlidir (Yücel, 2016:214).
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3.2. Vergi İdaresinin ve Vergi Denetiminin Etkinliği
Devletin vergileme kapsamındaki amacı kiĢileri kanunlara uygun hareket etmeye
yöneltmek ve bu konuda gerekli önlemleri almaktır. Mükelleflerin bir gün
denetlenebileceklerini düĢünmeleri, kanunlara uygun davranma eğilimlerini artıracaktır. Aksi
durumda mükellefler ne kadar az denetleneceklerini bilirlerse o kadar çok vergi kaçırmaya
yakınlaĢacak böylelikle vergi planlama ihtiyacı duymayacaklardır.
Vergi denetimi, mali denetim kavramı içerisinde yer alan, devletin gelirlerinin
toplanması, harcamalarının yapılması ve devlet mallarının kullanımında önceden belirlenmiĢ
amaçlara ve kurallara uyulup uyulmadığını denetleyen faaliyetlerdir (Tekin ve Çelikkaya,
2014:42). Vergi denetimi, devletin esas gelir kaynağı olan vergilerin doğruluğunun tespit
edilerek, yapılan gelir beyanlarının incelenmesi hususu olup, bu bağlamda, mükelleflerin
beyan etmedikleri gelir getirici faaliyetler vergi denetim yolu ile ispat edilerek bu tür
faaliyetlerin kayıt içine alınması sağlanmaktadır.
Tanımlamalardan yola çıkıldığında, vergi kanunlarının koyduğu ve mükelleflerin
uymak durumunda kaldığı kurallar vergi denetiminin temelini oluĢturmaktadır. Bu bakımdan
vergi denetiminin amacı, türleri, iĢleyiĢi, görev ve yetki dağılımı gibi kuralları düzenleyen
hukuki normlar da vergi denetimi kavramının esasını oluĢturmaktadır (Kaneti, 1989:165).
Vergi denetim faaliyetlerinin azalması ile saklanılan ve gizlenen gelir getirici
faaliyetlerin ortaya çıkması zorlaĢır veya tespit edilemez hale gelir. Mükellefler vergi
denetimlerinin olmayıĢı ya da etkinsizliği durumunda vergi ödemeye yanaĢmayacaklardır.
Tespit edilemeyen bu tür faaliyetler toplumda yasal düzene olan inancı zedeler ve
mükellefleri vergi planlaması uygulamalarından uzaklaĢtırarak, vergi kaçırma faaliyetlerinin
artmasına neden olabilir. Ayrıca vergisini eksiksiz ve geciktirmeden ödeyen dürüst
mükelleflerin vergilemeye olan uyumlarını azaltabilmektedir. Üretim yapan iĢletmeler
arasında da bir rekabet eĢitsizliği oluĢturabilecektir. Mükelleflerin denetlenme ve ceza görme
ihtimalinin artması ve denetlenme olasılığı algısına sahip olmaları durumunda vergi planlama
eğilimleri artacaktır. Dolayısıyla mükelleflerin yasal sınırlar içerisinde vergi planlama
eğilimlerinin artırılması için vergi denetimleri önemli bir araçtır.
Vergi idarelerinin genel politikaları arasında yer alan “mükellef odaklı” hizmet anlayıĢı,
mükellefe rağmen değil mükellefle birlikte vergilemeyi kabul ederek; mükelleflerin
görüĢlerinin alındığı, buna göre düzenlemelerin yapıldığı, görüĢdeğiĢikliklerinin izlendiği ve
gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yapı oluĢturmuĢ
lardır (Gerçek, 2006:122).
Vergi denetimlerinin vergi kaybını önlemedeki baĢarısı, vergi denetiminin etkinliği
açısından önem teĢkil etmektedir. En iyi kanunlar ve idari düzen sistemde yer alsa da
denetimin eksikliği sistemin çalıĢmamasına yol açabilecektir. Etkin bir denetim
mekanizmasının eksikliği halinde sistem yasal yapılanmanın dıĢına çıkabilecektir (Aydemir,
1995:45).
Verginin zorunlu bir ödeme aracı olması nedeniyle, vergisini eksiksiz ve geciktirmeden
ödemeyenlerin denetime tabi tutulmaması durumu, vergisini eksiksiz ve geciktirmeden
ödeyen dürüst mükelleflerin gönüllü uyumlarını olumsuz etkileyebilecektir. Bu nedenle,
devletin muhtemel gelir kayıplarının önüne geçebilmek ve vergisini tam ve zamanında ödeyen
mükelleflerin adalet duygularına zarar vermemek için vergi denetim mekanizması önem teĢkil
eden konulardan biridir (Dumlupınar ve Yardımcıoğlu, 2015:2).
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Vergi denetiminin kapsamı, ödenmesi gereken ve beyan üzerine alınan bu vergilerin,
mükelleflerin veya vergi ile ilgili diğer tarafların kayıtları ile uyumlu ve doğru olup
olmadığının VUK’un 3. maddesinde belirtilen “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu
olaya iliĢkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” hükmü doğrultusunda, akılcılık sınırları
çerçevesinde tespiti ve vergi mevzuatına göre doğruluğunun sağlanması olmaktadır (ErkuĢve
Arslan, 2014:85-86).
Etkin bir denetim mekanizmasının varlığı, mükellefleri yasal olmayan faaliyetlerden
alıkoyup, yasal faaliyetleri gerçekleĢtirme eğilimlerini artıracaktır. Böylelikle mükellefler
yasal sınırlar içerisinde vergi planlama uygulamalarına yönelebileceklerdir. Aksi halde
verginin tahsil edilebilirliğini olumsuz yönde etkileyen vergi denetiminin etkinsizliği,
iĢletmeleri vergi planlama faaliyetleri yapmaktan uzaklaĢtırabilecek böylelikle, vergi kaçırma
faaliyetleri yaygınlaĢabilecektir. Bu bakımdan vergi denetimleri ne kadar çok etkin ve fazla
ise vergi planlama faaliyetleri de o kadar çok yaygınlaĢabilecektir.
3.3. Vergi Cezalarının Caydırıcılığı
Vergi mükellefleri ile vergi sorumlularının, vergi kanunlarıyla kendilerine yüklenilmiĢ
olan ödevleri yerine getirmelerini sağlamak, ödevlerini yerine getirenlerle getirmeyenleri
birbirlerinden farklı iĢleme tabi tutmak amacıyla bir anlamda; dürüst mükelleflerin haklarını
korumak ve yeterince dürüst davranmayanları cezalandırmak amacıyla cezai hükümlere yer
verilmiĢtir (Akdoğan, 2011:119). Toplumsal yaĢamı düzenleyen ve kiĢilere belli görevler
yükleyen kuralların eksiksiz olarak uygulanmasının sağlanabilmesi için, bu kurallara
uyulmaması durumunda birtakım yaptırımlarla karĢılaĢıl
acağının öngörülmesi gerekmektedir
(Yücel, 2016:168).
Haksızlık oluĢturan hukuka aykırı fiillere uygulanan yaptırımlar olarak tanımlanan vergi
cezasının amacı, vergi mükelleflerinin vergi kayıp ve kaçaklarına baĢvurmalarının önüne
geçmek ve vergi tahsilatının en az kayıpla gerçekleĢmesinisağlamaktır. Bu anlamda devletin
ihtiyacı olan vergiyi toplayabilmesi, mükelleflerin vergiyi ödememeleri durumunda
uygulanacak olan cezaların etkinliğine bağlıdır. Bunun için de mükelleflerin vergisel
yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için kanunlarda yer alan vergi suç ve cezaları iyi
tanımlanmalı ve vergi kaçırmanın topluma karĢı iĢlenmiĢdiğer suçlar gibi değerlendirilerek
taviz verilmeden uygulanması sağlanmalıdır (Aslan, 2002:6).
Taviz verilmeden ve etkin uygulanan vergi cezaları, mükellefleri doğru beyanda
bulunmaya yönelterek, yasal sınırlar içerisinde vergi planlama yapmaya yöneltebilecektir
(Aslan, 2002:6). Aksi halde, vergi cezalarının etkin ve adil bir Ģekilde ve aynı durumdaki
herkese eĢit olarak uygulanmazsa, cezai yaptırımlar etkin ve caydırıcı olmazsa vergilemeye
gönüllü uyum sağlayan iĢletmeler haksızlığa uğradıklarını düĢünerek vergilemeye olan
gönüllü uyumdan vazgeçebilecek ve böylelikle vergi planlaması yapmaktan
uzaklaĢabileceklerdir.
Vergi cezalarının ölçülü olması ve etkin bir biçimde uygulanması vergi kayıp ve
kaçaklarının azalmasına yol açacaktır. Konulan vergilerin toplanmasında etkili araçlardan biri
olan cezalar iyi tanımlanmalı, açık ve net olmalıdır.
3.4. Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri
Mükellefler ile vergi daireleri arasında köprü iĢlevi kuran muhasebeci ve mali
müĢavirlerin, gelirlerin eksiksiz bir Ģekilde beyan edilmesi ve vergi kaçakçılığı gibi durumlara
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karĢı hassas davranmaları mükellefleri vergi planlaması yapmaya yöneltebilecek
unsurlardandır. Mükelleflerin vergilendirme iĢlemlerini yürüten muhasebeci ve mali
müĢavirlerin vergi kaybının önlenmesinde önemli rolleri bulunmaktadır (Yücel, 2016:34).
Mükelleflerin mali temsilcilerinin vergi uyumunun sağlanmasındaki rolleri
değerlendirildiğinde, onların gelir idaresi ile mükelleflerden daha yakın ve sıkı bir iliĢki
kurabilmektedirler. Meslek mensupları iĢletmeler için doğrudan ve hızlı bir bilgi kaynağıdır.
Birçok mükellef vergileme ile ilgili bilgileri muhasebe meslek mensuplarından
öğrenmektedirler. Bu bağlamda meslek mensupları, vergileme iliĢkisinde mükellefleri
aydınlatan, onlara yol gösterici bir konumdadırlar. Bunun yanında vergilemeye iliĢkin
ödevlerin zamanında yerine getirilmesi noktasında bir köprü vazifesi iĢlevine sahiptirler
(Gerçek ve Yüce, 1998:64).
Mükelleflerin muhasebe ve vergi iĢlemlerinde muhatap olarak kabul ettikleri meslek
mensupları, idare tarafından da mükellefin temsilcisi olarak görülmektedir. Meslek
mensuplarının görevleri vergileme ile sınırlı değildir. ĠĢletmeyle ilgili finansal bilgilerin
eksiksiz, yanlıĢ olmayan, objektif ve gecikmeden oluĢturulmuĢ ve sunulmuĢ olmasını da
içermektedir. Bu nedenle kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelenin yanında vergi kayıp ve
kaçaklarının önlenmesine de yardımcı olmaktadır (Gerger, Bakar ve Gerçek; 2015:66).
3.5. Kamu Yönetiminin Etkinliği
Kamu yönetiminde oluĢanetkinsizlik ve verimsizlik vergiden kaçınmanın sebeplerinden
birini oluĢturabilmektedir. Kamu hizmet sunumundaki etkinsizlikler, vergilerini ödeyen ve bu
hizmetlerin müĢterisi olan mükelleflerde vergilemeye iliĢkin tepkilerinin oluĢması
muhtemeldir.
Mükellefler, ödedikleri vergilerin verimli ve etkin bir Ģekilde kamu hizmetine
dönüĢtürülmesini isterler. Ekonomik ve idari nedenlerden dolayı kamu gelirlerinin etkin
kullanımı gerekmektedir. Kamuda ortaya çıkabilecek suiistimaller, mükelleflerin güvenlerini
etkileyebilecektir. Ödenen vergilerin savurganca kullanımı söz konusu ise, vergileme
nedeniyle duyulan sübjektif yük daha da artabilecektir. Bu durum da birçok mükellefte, vergi
ödemekten ziyade, verimli görülen alanlara harcama yapma fikri oluĢabilecektir. Bu
bakımdan kamu harcamaları gerçekleĢtirilmeye çalıĢılırken, mükellef tepkileri göz önünde
bulundurulmalıdır. Ayrıca, kamu hizmetleri dıĢsallık yönleri de düĢünülerek ve fayda-maliyet
analizleri yapılarak sunulmalıdır (Çiçek, 2006:64-65).
3.6. Vergi Ahlak ve Bilinci
Mükelleflerin vergiye karĢı davranıĢ türleri olan vergi planlaması ve vergi ahlakı
arasında önemli bir iliĢki söz konusudur. Vergi ahlakı, vergiye iliĢkin görev ve
sorumlulukların zamanında ve eksiksiz bir Ģekilde yerine getirilmesi olarak ifade
edilmektedir. Vergi ahlakı, Song ve Yarbrough tarafından, “vatandaĢların mükellef olarak
devletle aralarındaki iliĢkiyi belirleyen davranıĢ normları” olarak da tanımlanmaktadır
(Tosuner ve Demir, 2008:355).
Frey ve Torgler analiz ettikleri matematiksel inceleme ile vergi kaçırmanın etkisini
incelemiĢ ve vergiden kaçınmanın yüksek olduğu ülkelerde vergi ahlak ve bilincinin zayıf
olduğunu, buna karĢılık toplumda her mükellefin dürüst bir biçimde vergilerini ödediği inancı
yaygınsa vergi ahlak ve bilincinin arttığını gözlemlemiĢtir (Frey ve Torgler, 2007:153).
Sosyoloji bilimine göre, kiĢi kendi yakın çevresinde hoĢ görülen düĢünce ve davranıĢlara
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yakınlaĢacak, çevresi tarafından benimsenmeyen düĢüncelerden uzak duracaktır. Bu
bağlamda, kiĢinin yakın bulduğu kiĢilerden oluĢançevresi vergi kaçırmayı benimserse o da bu
tür davranıĢlarda bulunma eğilimi gösterecek aksi durumda vergi kaçırmayıp, yasal sınırlar
çerçevesinde planlama yapmaya yönelebilecektir (Ömürbek, Çiçek ve Çiçek, 2007:104).
3.7. Vergi Aflarının Azlığı
Afların vergi mükelleflerinin vergiye bakıĢını etkilemesi mümkündür. ġöyle ki,
vergisini eksiksiz ve geciktirmeden ödeyen vergi mükellefleri bakımından vergi afları vergi
kaçıranlara sistemin tanıdığı bir ayrıcalık olarak görülebilir. Bunun yanında vergi aflarının
çok kez gerçekleĢtiği ve yeni vergi aflarının kaçınılmaz olduğu düĢüncesinin mükellefler
açısından hakim olması vergi aflarının uzun vadede oluĢturacağı olumsuz etkinin bir diğer
nedenidir (SavaĢan, 2006:48).
Kamu alacaklarının hızlı bir biçimde tahsilini sağlayabilmek amacını taĢıyan vergi
aflarının oldukça sık yapılması vergi ödeme bilincinin azalmasına; cezaların caydırıcılık
özelliğini yitirmesine, kayıtdıĢı ekonomiyi artırarak mükellefleri vergi planlama
faaliyetlerinden uzaklaĢtırmasına ve böylelikle gönüllü uyumu azaltmaya sebebiyet
verebilmektedir. Bu açıdan vergi aflarının sürekli artan bir biçimde uygulanması yerine
sistemde oluĢan eksikliklerin belirlenerek yeniden revize edilmesi gerçekleĢtirilmelidir
(Edizdoğan ve GümüĢ, 2013:115-116).
Vergi afları, mükelleflerin vergilemeye iliĢkin sorumluluklarının zayıflamasına
sebebiyet vererek kayıtlı olmalarından dolayı piĢmanlık duymalarına veya kayıt dıĢında
olanların bir rahatsızlık duymamalarına yol açabilmektedir. Toplum tarafından vergi
sisteminin adil olmadığı düĢünülmekteyken sık sık vergi aflarına baĢvurulması, mükelleflerin
gelirlerini gizlemelerine ve vergiyi ödememe eğilimlerinin artmasına sebep olmaktadır.
Vergi aflarının çıkarılıĢ zamanları, çıkarılma sıklıkları, vergi aflarından sonra
oluĢturulan tedbirler, ülke özelinde mükelleflerin vergi aflarını algılayıĢları gibi durumlar
vergi aflarının vergilemeye olan uyumu olumlu veya olumsuz etkileyebilecektir (Aygün,
2012:89).
Sık sık af kanunları çıkartılmasının yarattığı alıĢkanlıkile mükelleflerin bir kısmı nasıl
olsa yeni af kanunların çıkartılacağı inancıyla vergilerini ödeme yerine kaçırmayı tercih
edebileceklerdir. Vergi affı kapsamında, vergi ödevlerinin getirdiği maliyetlerden kaçınmak
veya çıkması konuĢulan bir af kanunundan yararlanmak için gösterilen davranıĢlar vergi
planlamasına hizmet etmektedir. Oysa, mükelleflerin sürekli af çıkacak beklentisi ile vergi
planlamasını bu Ģekilde yapması, dürüst mükellefler karĢısında istenilir bir durum
oluĢturmamaktadır. Sık sık vergi aflarına baĢvurulması vergi ahlâk ve bilincinde oluĢturacağı
erozyon sebebiyle, dürüst mükelleflerin uyumu da adaletsizlik duygusu nedeniyle azalabilir.
Halbuki vergisini zamanında ve tam ödeyen bu mükelleflerin vergi affı beklentisi içerisine
girmesi, daha fazla vergi planlaması yaparken, af dolayısıyla daha az vergi planlaması
yapmasına sebebiyet verebilecektir.
3.8. Mükellefe Değer Veren, Çağdaş ve Etkin Bir Vergi Sisteminin Kurulması
Ġstikrarlı bir yapı içerisinde bir vergi sisteminin çağdaĢ vergi sistemleri ile örtüĢmesi ve
oturmuĢbir sisteme sahip olması gerekmektedir. Etkin bir vergi sisteminin oluĢturulmasında
öncelikle etkin bir vergi politikası oluĢturulmalıdır. Aksi durumda kiĢiye veya iktidara bağlı
olarak değiĢen bir vergi politikası oluĢur. Günlük tedbirlerle oluĢturulan vergi sistemlerinde
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uygulamaya yönelik olarak da birtakım sorunlar oluĢabilecektir. Uygulamayla ilgili sorunların
baĢında da vergi sisteminin adil ve herkese eĢit bir biçimde uygulanmaması gelmektedir
(Yücel, 2016:139).
ÇağdaĢ ve oturmuĢ vergi sisteminin en önemli özelliği, kamu harcamalarının yükünü
topluma adil bir biçimde dağıtacak ve verginin toplum üzerindeki olumsuz etkisini en aza
indirecek Ģekilde düzenlenmiĢolmasıdır. Bunun yanında vergileme ilkelerinden yola çıkılarak
ve dünyadaki mevcut baĢarılı, etkin ve verimli uygulamalar dikkate alınarak oluĢturulacak bir
vergi sistemi, basit, açık ve anlaĢılır, tarafsız, adil, etkinlik ilkesine uygun, kimseye ayrıcalık
tanımayan bir nitelik oluĢturulması vergi sisteminin iĢlerliğini ve uygulanacak olan vergi
politikasının etkinliğini artıracaktır.
Mükelleflere değer veren gerektiğinde dürüst mükellefleri ödüllendiren bir sistemin
varlığı mükellefleri vergi planlaması yapmaya yöneltebilecektir. Örneğin, vergisel
yükümlülüklerini belli bir süre düzenli ve zamanında yerine getiren mükelleflerin belli bir
oranda vergi indirimine hak kazanması, hem vergi planlamasına hizmet eder hem de diğer
mükellefleri de yükümlülüklerini doğru yapmaya iterek vergi planlaması yapma faaliyetini
yaygınlaĢtırır.
ÇağdaĢ ve etkin bir vergi sisteminde eĢitlik, adalet ve güven beklentilerinin tesis
edilmiĢ olması gerekmektedir. ĠĢletmelerin, devletin kurumlarına, kanunlarına, toplumun
sosyal kurallarına uygun davranmaya yöneltilmesi daha yüksek bir vergi uyumu
oluĢturabilecektir. Devletin etkin iĢleyen kurumları aracılığı ile adil, eĢit ve güven ortamı
oluĢturması, hem vergi mükelleflerinin devletle olan iĢbirliğinin sağlanmasında hem de
gönüllü uyumun gerçekleĢtirilmesinde etkili olabilecek böylelikle vergi planlaması faaliyetleri
yaygınlaĢabilecektir.
SONUÇ
Vergi planlaması, iĢletmelerin vergiye karĢıtepkilerinin ve uyum sağlama süreçlerinin,
vergi mevzuatının çizdiği sınırlar içinde yönetimi yoluyla, vergi yükünün en aza indirilmesi
amacına yönelik olarak uygulanan vergi tasarrufu sağlama yoludur. Vergi mükellefleri vergi
kanunlarının kendilerine tanımıĢ olduğu hakları kullanmaları neticesinde daha az vergi
vererek vergiyi minimize edebilmektedirler.
Vergi planlaması mükelleflerin kanunlara aykırılık oluĢturmayan düzenlemelerden
yararlanmaları neticesinde üzerlerindeki vergi yükünü azaltma çabaları Ģeklinde
tanımlanmakta olup, vergi planlaması yolu ile iĢletmeler vergi durumlarıyla ilgili ne karar
verecek, bu doğrultuda ne zaman ve nasıl faaliyette bulunacak, buna cevap aranan bir süreci
ifade etmektedir. ĠĢletmeler vergi planlaması sonucu elde edeceği kaynakları tekrar
faaliyetlerinde kullanabileceklerdir. Ayrıca vergi planlaması yaparak, diğer iĢletmelere karĢı
rekabet avantajı sağlayabilecek, kurumsallık ve saygınlık yolunda daha ileride
olabileceklerdir.
Bazı iĢletmeler yasal olmayan yöntemler kullanmakta, bazıları da vergi planlaması
uygulamaları ile verginin yükünü azaltmaya çalıĢmaktadırlar. ĠĢletmeler açısından saygınlığın
ve kurumsallığın zedelenmemesi ve cezai herhangi bir durumla karĢılaĢ
ılmaması önem arz
etmektedir. Bu bakımdan iĢletmeleri vergi planlama yapmaya yönlendirebilecek uygulamalar
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oluĢturulabilmelidir. Vergi mevzuatının basit ve anlaĢılır olması, vergi idaresinin etkin
yapılanması ve vergi denetiminin etkin sürdürülmesi, vergi cezalarının caydırıcı özelliğe sahip
olması, muhasebe ve müĢavirlik hizmetlerinin yaygınlığı, kamu yönetimin etkinliği, vergi
ahlâk ve bilincinin iĢletmelere kazandırılması ve sık sık vergi aflarına baĢvurulmaması
iĢletmeleri vergi planlaması yapmaya yöneltebilecektir.
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ANTAKYA (HATAY) MERKEZİ İŞ ALANININ (MİA) MEKÂNSAL GELİŞİMİ VE
FONKSİYONEL YAPISI *
Yücel DİNÇ**

Öz
ġehirler; sosyal, kültürel ve ekonomik fonksiyonları geliĢmiĢ olan yerleĢmelerdir. ġehirlerin merkezi
kısımlarında birbirinden farklı fonksiyonlara yönelik olarak hizmet veren binalar yer almaktadır. Bu binalar
genellikle belirli bir düzen içerisinde bulunmaktadır. ġehirsel yerleĢmeler, gerek nüfus açısından gerekse
mekânsal açıdan büyüyüp geliĢtikçe Ģehir içi arazi kullanım durumlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu
farklılıkların en belirgin olanlarından biri, Ģehrin merkezindeki ikametgâh sahalarının yerini ticaret sahalarına
bırakmasıdır. Ticaret sahalarının hızla artması, yeni ticaret Ģeritlerinin ve çekirdeklerinin oluĢmasını
sağlamaktadır. Antakya Ģehri, arazi kullanımı açısından yaĢanan bu değiĢimlere iyi bir örnek oluĢturmaktadır.
Antakya’da son yıllarda ticari faaliyetlerin geliĢmesine bağlı olarak merkezi iĢalanının sınırları geniĢlemiĢ ve
fonksiyonel yapıda değiĢimler meydana gelmiĢtir. Söz konusu değiĢimlerden biri, benzer ticari faaliyet kolunda
hizmet veren iĢletmelerin aynı cadde veya sokakta yer almaya baĢlaması ve böylece merkezi iĢsahasında iĢlevsel
bir ayrıĢmanın ortaya çıkmasıdır. Bu makale, merkezi iĢ alanlarının dinamik bir yapıya sahip olduğunu, bu
alanların mekânsal sınırlarının ve fonksiyonel karakterlerinin zamanla değiĢebildiğini Antakya Ģehri örneğiyle
ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Antakya, Ticari Fonksiyon, Merkezi ĠĢAlanı (MĠA), ÇarĢı, Etki Alanı.
SPATIAL EXPANSION AND FUNCTIONAL STRUCTION OF ANTAKYA CENTRAL BUSINESS
DISTRICT (CBD)
Abstract
Cities are settlements with developed social, cultural and economic functions. There are buildings in the city
center serving different functions. These buildings are usually in a certain order. Land use patterns of urban
settlements can change as they grow and evolve, both spatially and in terms of population. One of the most
obvious of these differences is that the residential areas in the city center are transformed into trading fields. The
rapid increase of trade fields ensures the formation of new trade bands and cores. Antakya city is a good example
of these changes in terms of land use. In recent years, the boundaries of the central business area have widened
and the functional structure has changed due to the development of commercial activities in Antakya. One of the
such changes is that workshops that serve in the same sector are beginning to locate on the same street or street
and thus, emergence of functional separation. This article, which takes Antakya City as an example, aims to
reveal that the central business areas have a dynamic structure and that the spatial boundaries and functional
characteristics of these areas can change over time with the example of Antakya city.
Keywords: Antakya, Commercial Functions, Central Business District (CBD), Bazaar, Impact Area.
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Bu makale, Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenen
(Proje No: 11340) Antakya (HATAY) ġehir Coğrafyası isimli yüksek lisans tezinden üretilmiĢtir.
** ArĢ. Gör. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, dyucel.13@hotmail.com

912

AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

1.GİRİŞ
ġehirsel merkezlerde arazilerden farklı Ģekillerde yararlanılır. ġehirlerde konutlar,
iĢyerleri ve diğer tesisler karmakarıĢık bir Ģekilde yer almazlar. Bu yerleĢmelerde, nüfusun
artmasıyla birlikte ticaret sahaları ile ikametgâh sahaları birbirinden ayrılmaya baĢlar. Ticari
faaliyetler biraz daha yoğunluk kazandıkça bir ticaret sahası çekirdeği oluĢur. Genellikle
Ģehirlerin merkezi kısımlarında yer alan bu çekirdek, zamanla gerek yatay yönde gerekse
dikey yönde geliĢmeye baĢlar. Böylece Ģehrin kalbi sayılabilecek bir alanda yer alan iĢ ve
ticaret alanları hızla artarak merkezi iĢ sahalarına dönüĢmeye baĢlar(Tümertekin, 1967: 18).
Murphy ve Vance tarafından merkezi iĢ sahası, “Büroların ve ticaret yapılarının en
yoğun biçimde olduğu, arazi değerlerinin en fazla olduğu, kentin en yüksek yapılarının yer
aldığı, konut ve endüstriden arınma yolundaki bölge” olarak tanımlanmaktadır (Ulu, 2003:9).
Tanımdan da anlaĢılacağı gibi ticari tesislerin konut alanlarının aleyhine bir Ģekilde artmaya
baĢladığı, dikey yapılaĢmanın ve arazi fiyatlarının artıĢ gösterdiği alanlar merkezi iĢ sahası
olma yolundaki en önemli geliĢmelerdir.
Merkezi iĢ sahalarının en karakteristik özelliklerinden biri, sahanın “zamanla yer
değiştirmesi, gelişmesi ve fonksiyonel önemi bakımından değişikliğe” uğramasıdır. Bu
sahalarda gece ile gündüz nüfusu arasındaki fark fazladır. ġehir büyüyüp geliĢtikçe nüfus,
eskiye oranla azalma göstermektedir. Merkezi iĢ sahalarında ikametgâh ile iĢ yerleri artık
ayrılmaya baĢlamaktadır. Diğer yandan arsa fiyatları çok yüksek olduğu için çevreye nazaran
dikey hareketlilik daha fazla kendini göstermektedir (Tolun Denker, 1976: 48).
ĠĢ ve ticaret merkezleri, doğu ülkelerinde daha çok çarĢı (pazar) ve yakın çevresinde
kendini göstermektedir. Küçük ve orta büyüklükteki Ģehirlerde yollar genellikle çarĢıda
kesiĢmektedir. ÇarĢının içerisinde küçük sokaklar farklı faaliyet kolları halinde loncalar
Ģeklinde kapalı binalarda birbirinden ayrılmıĢlar ve küçük dükkânlar Ģeklinde yan yana
sıralanmıĢlardır. Bazen Ģehirlerin çekirdek kısımlarında resmi ve kültürel açıdan hizmet sunan
binalar da yer alabilmektedir (Tolun-Denker,1976: 39).
Merkezi iĢsahalarıyla ilgili yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Antakya tarihi
ticaret merkezinin (çarĢı ve yakın çevresi) merkezi iĢ sahalarının karakteristik özelliklerini
taĢıdığı dikkati çeker. Bu özelliklere bağlı olarak Antakya merkezi iĢ sahasının nerede
baĢlayıp nerede bittiğini tespit edebilmek mümkün hale gelmektedir.
Bu makalede,
Antakya merkezi iĢ sahası araĢtırma sahası olarak ele alınıp
incelenmiĢtir. Bu sahanın mekânsal sınırlarına bakıldığında; doğuda KurtuluĢ Caddesi,
güneyde Hürriyet, Saray ve Silahlı Kuvvetler Caddeleri, kuzeyde Haraparası Mahallesini
Küçükdalyan Mahallesinden ayıran HacıkürüĢ Deresi, merkezi iĢ sahası sınırını
oluĢturmaktadır. Bu saha, batıda Asi Nehri’nin batı yakasına doğru sıçrama yapmıĢ,Atatürk
Caddesinin KöprübaĢı’ndan Vali Göbeği’ne kadar olan kesimi ile Cumhuriyet Caddesi batı
sınırı olarak tayin edilmiĢtir (ġekil 1).
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Şekil 1. Antakya Merkezi ĠĢ Sahası Lokasyon Haritası
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2.MATERYAL VE METOT
Bu çalıĢmanın verileri literatür taramasına ve arazi çalıĢmaları sırasında yapılan
gözlemlerden elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Literatür taraması kapsamında özellikle
Ģehir içi arazi kullanılıĢı ve merkezi iĢ alanlarına yönelik yapılmıĢ olan çalıĢmalara dikkat
çekilmiĢtir. Ayrıca, Antakya merkezi iĢsahasının mekânsal geliĢimini ortaya koyabilmek için
Antakya Ģehri ile ilgili yapılmıĢ olan imar izah raporlarından da yararlanılmıĢtır.
Antakya merkezi iĢ alanı sınırları içerisinde detaylı arazi çalıĢmaları yapılmıĢ olup,
esnaflarla ve müĢterilerle mülakat yapılmıĢtır. Antakya merkezi iĢ alanının fonksiyonel
özelliklerini ortaya koyabilmek için araĢtırma sahası sınırları içerisinde yer alan ticarethaneler
arazi çalıĢmaları ile belirlenmiĢve ArcMap 10.1 yazılımı ile haritalanmıĢtır. Ticari iĢletmeler,
Karaboran (1982)’ın iĢ ve ticaret sahaları ile ilgili yapmıĢ olduğu sınıflandırmalar dikkate
alınarak yapılmıĢtır. Antakya Ģehrindeki iĢve ticaret alanlarını oluĢturan birimler 9 ana grup
altında sınıflandırılmıĢtır. Bunlar perakende ticaret, büyük ticaret, küçük sanayi ve
imalathaneler, yeme-içme dinlenme ve eğlence yerleri, bürolar, banka ve sigorta acenteleri,
ulaĢımla ilgili ticaret ve sanat iĢletmeleri, ulaĢımhizmetleri ve sağlık hizmetleridir.
3.BULGULAR
3.1. Antakya Merkezi İş Sahasının Mekânsal Gelişimi
Merkezi iĢ sahalarının mekânsal sınırları Ģehir nüfusunun artmasına ve ticari
faaliyetlerin daha da geliĢmesine bağlı olarak değiĢebilmektedir. Türkiye’de, Ģehir
yerleĢmelerinin çoğunda, birer tarihi ticaret merkezi durumundaki çarĢılaryer almaktadır. Bu
çarĢıların bünyesinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan cami, han, hamam, bedesten,
kervansaray gibi sosyal, kültürel ve ticari faaliyetlerin gerçekleĢtirildiği yapılar vardır.
Günümüzde söz konusu yapıların çoğu tarihi öneme sahip olmaları nedeniyle koruma altına
alınmakta ve bu yapıların yer aldığı sahalarda herhangi bir yapılaĢmaya müsaade
edilmemektedir. Bu nedenle yeni ticaret sahaları çarĢıların yakın çevresinde geliĢme
göstermeye baĢlamaktadır. Tarihi çarĢıların çevresinde çok katlı konutlardan oluĢancadde ve
sokaklar, Ģehirde ticari faaliyetlerin geliĢmesine bağlı olarak zamanla birer ticaret Ģeritleri
haline gelmektedir.
Antakya tarihi ticaret merkezi, Asi Nehri ile bu nehrin doğusunda yer alan KurtuluĢ
Caddesi arasında, güneyde Ulucami’den baĢlayarak kuzeyde Uzun ÇarĢının sonuna kadar
uzanan sahada yer almakta ve antik dönemden beri varlığını sürdürmektedir (ġekil 1 ve ġekil
2). Antakya’da ĢehirleĢme hareketlerine ve nüfuslanma süreçlerine bağlı olarak dikkate değer
bir mekânsal geliĢim1960’lı yıllardan sonra mümkün olmaya baĢlamıĢtır.
Antakya merkezi iĢ sahası, 1960’lı yıllardan itibaren ĢehirleĢme hareketleri ve artan
nüfus ile birlikte hızlı bir mekânsal geliĢimsürecine girmiĢtir. Bu mekânsal geliĢim, yoğun bir
arazi kullanımına ve ticarethanelerin fonksiyonel yapısında değiĢimlere sahne olmuĢtur.Artan
nüfus ve yoğun arazi kullanımı beraberinde imar planlarının yapılmasını gerekli kılmıĢtır.
Antakya’da özellikle 1957 ve 1978 yıllarında hazırlanan imar planları Ģehir içi arazi kullanımı
açısından ticarethanelerin de geliĢmesini sağlamıĢ ve bu sayede merkezi iĢ sahası mekânsal
açıdan büyümeye baĢlamıĢtır.
Antakya merkezi iĢ sahası, geçmiĢten günümüze 4 kademeli bir mekânsal geliĢim
göstermiĢtir. 1960’lı yılların baĢınakadar tarihi ticaret merkezinin sınırları içerisinde kalan ve
11,3 hektar alan kaplayan merkezi iĢ sahası, 1961-1990 yılları arasında eski otogar, küçük
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sanayi tesisi ve ak-iĢfabrikalarının yapılmasıyla kuzeye doğru bir geliĢimgöstermiĢtir. 19912000 yılları arasında Yavuz Selim Caddesi ile HacıkürüĢ Deresi arasında genellikle 2 katlı
iĢhanları inĢa edilmiĢ ve merkezi iĢ sahası kuzeye doğru geliĢimini sürdürmüĢtür. 2000
yılından sonra Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinin ticari fonksiyonlarının artıĢgöstermesi ile
merkezi iĢ sahası ilk defa Asi Nehri’nin batı yakasına sıçramıĢtır. Diğer yandan kentsel
koruma kapsamında tarihi ticaret merkezinin güneyindeki geleneksel Antakya evlerinin kafe,
restoran gibi ticarethanelere dönüĢtürülmesiyle merkezi iĢ sahası güneye doğru geliĢim
göstermiĢtir (ġekil 1, ġekil 2 ve ġekil 3).
3.1.1. 1960 yılından Önce Antakya Merkezi İş Sahası
Antakya Ģehri kuruluĢundan günümüze kadar sahip olduğu önemli coğrafi avantajlar
sayesinde ticari faaliyetler açısından birçok medeniyet için cazibe merkezi olmuĢtur. Bir
ticaret rotası olarak Ģehrin lokasyonu, kurulduğu dönemde Seleucia Limanına yakınlığı,
Selevkos Ġmparatorluğu’nun baĢkenti olması ve daha sonraki süreçlerde Roma
Ġmparatorluğu’nun doğu ucunda bulunması Ģehri, ticari faaliyetler açısından bir düğüm
noktası haline getirmiĢtir (Robinson, 2010: 16).
Antakya’daki iĢ ve ticaret alanları, Ģehrin kurucusu Selevkos I. Nicator dönemine
(M.Ö.300-M.Ö.281) kadar uzanmaktadır. Habib-i Neccar Dağı ile Asi Nehri arasında, bugün
Eski Antakya olarak nitelendirilen alanda kurulan Ģehirde “Agora” adında Ģehrin en önemli
mekânsal unsurunu ve ticaret merkezini oluĢturan bir sahanın varlığından söz edilmektedir
(Downey, 1961: 69). Antik dönemlere kadar uzandığı bilinen Agora’lar Ģehirlerin yaĢama
organlarıdır. Agora, bir Ģehrin siyasi, sosyal, dini ve idari merkezi olma rolünü üstlenmiĢtir.
Dikdörtgen veya düzensiz bir alandan oluĢan Agora’da dükkânların, çeĢmelerin, idari
yapıların, yazıtların, tapınakların, Ģehre yararı dokunmuĢ kiĢilere ait heykellerin bulunduğu
bilinmektedir (Gür, 2010: 42).
Selevkos Ģehir surlarının doğuya doğru Antakya Kalesine kadar geniĢletildiği,
dolayısıyla da mekânsal açıdan önemli bir geniĢlemenin yaĢandığı Roma Ġmparatorluğu
döneminde Romalılar tarafından oluĢturulan Kolonadlı Cadde (KurtuluĢ), Ģehri kuzey-güney
yönünde boydan boya geçmiĢve Roma Ġmparatorluğu Antakya’sının temel ticaret merkezini
oluĢturmuĢtur. YaklaĢık3 km uzunluğunda ve 30 m geniĢliğinde olan bu cadde, Ģehrin her iki
yakasını birleĢtirici bir role sahip olmuĢtur (Ömeroğlu, 2006: 40).
Antakya’nın ilk pazaryeri Agora çevresinde (bugünkü Uzun ÇarĢı ve çevresi) Arap
(Soukh) üslubunda oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla yeni Kolonadlı (sütunlu) Caddeler
yapılmıĢtır. Arap egemenliği döneminde Antakya ticari önemini korumuĢve bundan sonra bir
Ġslam kenti niteliğine bürünmüĢtür. Kentin Ortaçağ’dan kalan Pazar Meydanının ve Kolonadlı
Caddenin (KurtuluĢ ve Kemal PaĢa Caddeleri) zamanla dolması, geliĢmeye olanak
tanımaması ve kent nüfusunun artmasıyla ticari faaliyetler kentin her yerine dağılmıĢtır.
Belirli malları satan dükkânlardan oluĢan sokaklar, çarĢılarortaya çıkmıĢtır (Turgut, 1986).
Osmanlı Ģehirlerinin ticari unsurları olarak dükkânlar, pazar yerleri, bedestenler ve
hanlar Anadolu’yu Ortadoğu’ya bağlayan ticaret yolları üzerindeki Antakya Ģehrinde de
yaygın bir Ģekilde kendini göstermiĢtir. Dolayısıyla bu amaca hizmet etmek için Antakya
Ģehrinde çok sayıda ticari mekân tesis edilmiĢtir (Gündüz ve Gülcü, 2009: 296).
Ġmalathaneler, dükkânlar, hanlar, sabunhaneler gibi ticari tesisler Ģehrin toplam alanının dörtte
birine karĢılık gelmiĢtir (Ömeroğlu, 2006: 51).
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Tanzimat’ın 1839 yılında ilan edilmesi sonrasında baĢlayan batılılaĢma hareketleri
toplumsal, idari, siyasi ve ekonomik anlamda Antakya Ģehrinde de etkisini göstermiĢtir.
Kavalalı Mehmet Ali PaĢa’nın 1832 yılında inĢa ettirdiği KıĢla ve Saray etrafındaki
yapılaĢmalar Tanzimat’tan sonra hız kazanmıĢ ve saraydan kıĢlaya uzanan yol geniĢleyerek
Saray Caddesi adını almıĢtır. Dolayısıyla da ticaret alanları bu caddeye doğru bir kayma
göstermiĢ ve Saray Caddesi ticari hareketliliğin merkezlerinden biri olmuĢtur (Temiz,
2002:116).
Antakya Ģehri 19. yüzyılın sonlarına kadar surlar içerisinde varlığını sürdürmüĢ, bu
nedenle merkezi iĢ sahası sınırlarında da önemli bir geniĢleme söz konusu olmamıĢtır.
Antakya’da 1872 yılında meydana gelen son büyük depremle birlikte surlar yıkılmıĢve Ģehir,
surların dıĢına doğru geniĢlemeye baĢlamıĢtır. Ancak Ģehrin mekânsal açıdan geniĢleme
göstermesine rağmen merkezi iĢalanı 1960’lı yıllara kadar mekânsal sınırlarını büyük oranda
korumuĢtur. 1960’lı yıllardan önce Antakya merkezi iĢ sahasının mekânsal sınırlarına
bakıldığında; sahanın batıdan Asi Nehri, güneyden KemalpaĢa Caddesi, doğudan KurtuluĢ
Caddesi ve kuzeyden ise Meydan Caddesi ile sınırlandırılmıĢ olduğu dikkati çeker (ġekil 2a).
3.1.2. Antakya Merkezi İş Sahasının 1961-1990 yılları arasındaki mekânsal gelişimi
Antakya tarihi ticaret merkezi 1960’lı yıllardan sonra hızlı bir mekânsal geliĢime sahne
olmuĢtur. Antakya, 1960’lı yılların baĢından itibaren baĢta Yayladağı ve Altınözü olmak
üzere diğer ilçelerden almıĢ olduğu göçlerle güneye ve kuzeye doğru hızla geniĢlemeye
baĢlamıĢtır. ġehirleĢme hareketleri ve artan nüfus ile birlikte yoğun bir arazi kullanımı söz
konusu olmuĢ,konut alanlarının yerini ticarethaneler almaya baĢlamıĢtır.
Antakya merkezi iĢsahasının 1961-1990 yılları arasındaki mekânsal geliĢiminde 1957
yılında hazırlanan imar planı kararları önemli bir rol oynamıĢtır. Mimar Gündüz ÖzdeĢ
tarafından hazırlanan bu imar planına göre Antakya Ģehrinin Asi Nehri’nin batı yakası
boyunca, kuzeydoğuya doğru Reyhanlı istikameti yönünde ve güneybatıya doğru Harbiye
istikameti yönünde büyümesi ve geliĢimi planlanmıĢtır. Bu plan dâhilinde Ģehrin
kuzeydoğusunda eski kent dokusunun bittiği alanda o yıllarda bahçelerin yer aldığı geniĢ
düzlük sahalar Ģehirlerarası otobüs terminaline ve sanayi alanlarına ayrılmıĢtır (Mersinligil ve
EriĢen, 1997: 154) (ġekil 2b ve ġekil 3).
Eski Antakya otogarı, hizmete girdiği 1960’lı yıllarda şehirde bir ticari hareketlilik yaratmıştır.
Dikdörtgen şeklindeki bu otogarın her bir cephesinde perakende ticaretle uğraşan iş yerlerinin, otel
ve lokantaların sayısı giderek artmıştır. Eski otogarın, tarihi Antakya çarşısının hemen kuzeyinde yer
alması ve otogar çevresinde ticarethanelerin hızla artması, merkezi iş sahasının şehrin kuzeyine
doğru büyümesini sağlamıştır. Bu büyüme, özellikle İstiklal Caddesinin de gelişmesiyle birlikte daha
hızlı olmuştur. Gerçekten de Tolun Denker’in ifade ettiği gibi yerel ve bölgesel ulaşımın düğüm
noktalarını meydana getiren ulaşım tesisleri ile şehrin merkezini birbirine bağlayan caddeler, belirli
bir iş ve ticaret hayatının üzerinde cereyan etmesi ve toplanmasıyla ile diğerlerinden ayrılmaktadır
(Tolun Denker, 1976: 50).
Antakya merkezi iş sahasının 1961-1990 yılları arasındaki mekânsal gelişimi tarihi ticaret
merkezinin (uzun çarşı ve çevresi) bittiği alandan kuzeye doğru Yavuz Selim Caddesine kadarki sahayı
kapsamaktadır (Şekil 2b ve Şekil 3). Tarihi ticaret merkezi ile birlikte toplamda 43,8 hektarlık alan
kaplayan bu saha içerisinde 1960’lı yılların başlarında eski otogar ve eski sanayi sitesi ve bugünkü
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Palladium alışveriş merkezinin yerinde Ak-İş İplik fabrikası hizmete girmiştir. Söz konusu tesisler
önemli bir istihdam sağlamanın yanında şehirdeki ticari hareketliliği de arttırmıştır.

3.1.3. Antakya Merkezi İş Sahasının 1991-2000 yılları arasındaki mekânsal gelişimi
Antakya merkezi iĢ sahasının 1991-2000 yılları arasındaki mekânsal geliĢimi kuzeye
doğru gerçekleĢmiĢ,Yavuz Selim Caddesi ile HacıkürüĢDeresi arasındaki sahada çoğunluğu
2 katlı olan iĢhanları hizmete girmiĢtir (ġekil 2c, ġekil 3, Foto 1). Böylece merkezi iĢ
sahasının toplam alanı 107,1 hektar olmuĢtur.

Foto 1. Antakya’daki iĢhanlarından bir görünüm
Merkezi ĠĢ Sahasının 1991-2000 yılları arasındaki mekânsal geliĢimde 1978 yılında
hazırlanan koruma amaçlı imar planının önemli bir etkisi olmuĢtur. Mimar Yavuz TAġÇI
tarafından hazırlanan 3. imar planı daha çok arkeolojik ve doğal sit alanlarının korunmasına
yönelik olarak hazırlanmıĢtır. Bu planda Asi Nehri’nin doğu yakasında yer alan Yavuz Selim
Caddesi’nden kuzeye doğru nehre paralel uzanan bir yol ve bu yolun her iki yanında ticaret
sahasının geliĢimi önerilmiĢtir. Bu alan Antakya’nın tarihi ticaret merkezinin devamı
niteliğindedir. KöprübaĢı’ndan Vali Göbeği ’ne ve Kavaslı Köprüsü’ne kadar Atatürk Caddesi
boyunca Ģerit halinde ticaret sahası önerilmiĢ, bu saha içerisinde eğitim alanlarının, sağlık
tesislerinin, resmi kurumların ve sosyal donanımlarla bütünleĢen tesislerin yapılması
planlanmıĢtır. Atatürk Caddesi dıĢında AyĢe Fitnat Hanım Caddesi, ġükrü Balcı Caddesi,
Cumhuriyet Caddesi, Adnan Menderes Caddesi bugünkü temel yapılarına 1978 imar planıyla
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ulaĢmıĢlardır. Ayrıca aynı plan, Antakya’da çok katlı yapılaĢmaya imkân sağlamıĢtır
(Mersinligil ve EriĢen, 1997:154-155) (ġekil 2c ve ġekil 3).
HacıkürüĢDeresi ile Yavuz Selim Caddesi arasındaki sahanın 1. Dereceden arkeolojik
sit alanı olması, bu sahada çok katlı yapılaĢmaya gidilmesine engel teĢkiletmiĢtir. Bu nedenle
bu saha 2 katlı iĢhanlarına ve ticarethanelere tahsis edilmiĢtir. 1978 yılında hazırlanan imar
planında Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde çok katlı konut alanlarının inĢa edilmesi
planlanmıĢ ve 1990-2000 yılları arasında söz konusu caddeler boyunca 7 ve 8 katlı
apartmanların sayısı hızla artmıĢtır. Ancak bu konut alanlarının yerini ticarethanelere
bırakması ise 2000 yılından sonra olmuĢtur. Dolayısıyla Antakya merkezi iĢ sahasının Asi
Nehri’nin batısına doğru mekânsal geliĢimi 2000 yılından sonraki süreçte gerçekleĢmiĢtir.
3.1.4. Antakya Merkezi İş Sahasının 2000 yılından sonraki mekânsal gelişimi
Antakya merkezi iĢsahası, 2000 yılından sonraki süreçte Asi Nehrinin batı yakasına ve
güneye doğru bir mekânsal geliĢim göstererek 154 hektara ulaĢmıĢtır (ġekil 2d ve ġekil 3).
Böylece merkezi iĢ sahası, Antakya Ģehirsel alanının (2016 yılı Ģehirsel alanı 4754,1
hektardır) % 3,3’üne karĢılık gelmiĢtir. Bu oran dikkate alınarak Antakya Ģehri, Amerikan
Ģehirleriyle karĢılaĢtı
rılabilir. Nitekim Bartholomew, Amerikan Ģehirleri üzerine yapmıĢ
olduğu bir incelemede nüfusu 40.000’nin altında olan Ģehirlerde iĢve ticaret merkezinin Ģehir
yüzölçümünün % 3,14’ünü iĢgal ettiğini nüfusu 250.000’nin üzerinde olan Ģehirlerde ise bu
değerin % 4,26’a yükseldiğini tespit etmiĢtir (Tolun Denker, 1976). Buradan, 2016 nüfusu
365 402 olan Antakya merkezi iĢsahasının Ģehirde kapladığı alanın Amerikan Ģehirlerinden
daha az olduğu anlaĢılmaktadır.
Asi Nehrinin batı yakasında 2000 yılından sonra Atatürk Caddesinde apartmanların 2,3
ve 4. katları büro, muayenehane gibi ticarethanelere dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Bu caddede ticari
hareketlilikle birlikte dükkân fiyatları da hızla artmıĢtır. Ancak Atatürk caddesinin çift Ģeritli
yolunun tek Ģeride düĢürülmesi ve Yavuz Selim Caddesi ile Ġzzet Güçlü Caddelerinin kesiĢtiği
yerde Palladium alıĢveriĢ merkezinin hizmete girmesi Atatürk Caddesinin ticari fonksiyonu
zayıflatmaya baĢlamıĢtır. Merkezi ĠĢ Sahasının güneye doğru mekânsal geliĢiminde rol
oynayan en önemli faktör, geleneksel Antakya evlerinin kentsel koruma kapsamında restore
edilerek kafe ve restoran gibi ticarethanelere dönüĢmeye baĢlamasıdır. Böylece kentsel
koruma faaliyetleri merkezi iĢ sahasının mekânsal geliĢimine katkı sağlamaktadır.
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Şekil 2. Antakya Merkezi ĠĢ Sahasının Mekânsal GeliĢimHaritası
3.2. Antakya Merkezi İş Sahasının Fonksiyonel Yapısı
3.2.1. Geçmişten Günümüze Fonksiyonel Yapının Gelişimi
Karaboran, fonksiyon terimini geniĢ manasıyla “zaman içinde akıp giden faaliyetler
veya akıp giden iş” olarak tanımlamaktadır. Dar anlamda ise fonksiyon, bireyler arasındaki
karĢılıklı iliĢkilerin temel ifadesidir (Karaboran,1989: 87). Ġster dar anlamda isterse de geniĢ
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anlamda kullanılsın fonksiyon, bir hareketliliği, insanlar arasındaki etkileĢimleri ve insan
mekân arasındaki iliĢkileri ortaya koyması açısından önem arz etmektedir.
Bir yerleĢmedeki ticari faaliyetlerin en temel göstergelerinden biri o yerleĢmede yer
alan ve aktif durumda olan iĢyerlerinin sayısıdır (Arınç, 1995: 88). Ticarethanelerin sayısının
yanında, mekânsal dağılıĢları ve hangi faaliyet kollarında hizmet verdikleri ile ilgili bilgiler
yerleĢmelerin ticari fonksiyonlarını ortaya koymaktadır. Antakya merkezi iĢ sahasının
fonksiyonel yapısını anlayabilmek için bu sahada gerçekleĢtirilen ticari faaliyetlerin, esnaf ve
iĢyeri sayılarının ve yürütülen ekonomik faaliyet kollarının geçmiĢten günümüze kadar
gösterdiği değiĢimler üzerinde durmak gerekmektedir.
Helenizm döneminin agora ve forumları, Roma Döneminin Kolonadlı Caddesi Ģehirdeki
açık kültürün tipik örneklerini oluĢturmuĢtur. Ancak Osmanlı Dönemiyle beraber Antakya’da
yaĢam Ģekli değiĢmiĢ,caddeler, sokaklar ve avlulu konutların iç içe girmesinden oluĢansık
dokulu bir yerleĢme ve içe dönük bir toplum yapısı ortaya çıkmıĢtır. Dolayısıyla caddeler,
sokaklar, bedestenler, hanlar, camiler, konutlar Ģehirdeki ticari aktivitenin bileĢenleri
olmuĢtur. Özellikle, 16.yüzyılın sonlarında Sokullu Ġbrahimzade tarafından yaptırılan
KurĢunlu Han, Ģehirdeki ticari hareketliliğin ve canlılığın odak noktalarından birini
oluĢturmuĢtur (Turgut, 1986:134-135).
Antakya Ģehri, 16. yüzyılda ticari faaliyetler açısından önemli bir geçiĢ noktası
olmuĢtur.KöprübaĢında,Ģehre giren çıkan mallardan vergiler alınmıĢ,bu vergilere göre at ve
esir pazarı, mezbahane, boyahane, tabakhane ve iplik pazarı kurulmuĢtur. Yine aynı Ģekilde
hububat, incir, yağ, pirinç ve ipek üretimlerinden de vergiler alınmıĢtır (Türk,2012:222).
Antakya’da 1710 yılında yapılan sayımda farklı iĢlerle uğraĢan toplam 1161 esnaf tespit
edilmiĢtir. Bu esnaflar; 293 dokumacı, 106 ayakkabıcı, 39 yapı ustası, 40 debbağ, 60 bostancı,
68 ekmekçi, 17 çıkrıkçı, 33 kasap, 10 saraç (eyer takımları yapan kimse), 30 bakkal, 16 terzi,
13 attar, 27 kazancı ve kalaycı ve 15 kuyumcudan meydana gelmiĢtir. Bunların mahalli
ihtiyaçları temin edebilecek sayıda olduğu belirtilmiĢtir. Bu dönemde esnaflar loncalar
halinde örgütlenmiĢtir (Temiz, 2002: 29).
Cuinet, 1891 yılında Antakya Ģehrinin fonksiyon alanlarıyla ilgili gözlemlerini ortaya
koymuĢtur. Cuinet, o dönemde Antakya’da 1 kıĢla, 24 cami, 28 mescit, 2 tekke, 42 okul, 3
kilise, 5 hamam, 117 çeĢme,3374 haneden oluĢan sosyo-kültürel tesislerin var olduğunu ileri
sürmüĢtür. Diğer yandan Ģehirde ticari faaliyetler kapsamında 1451 dükkân, 35 toptancı
mağazası, 20 han, 3 otel, 14 kahvehane, 1 eczane, 25 fırın, 5 su değirmeni, 9 sabunhane, 13
ipek atölyesinin varlığından bahsetmiĢtir (Demir, 1996: 95). Weulersse, 1930 yılı Antakya
geleneksel ticaret merkezi meslek gruplarını gösterdiği Ģehir planına göre Antakya’da bu
tarihte 12 Han, 8 tane Sabunhane yer aldığını belirtmiĢtir (Temiz, 2002: 71).
Pierre Bazantay’ın 1935 yılında Antakya ÇarĢısı için yapmıĢ olduğu arazi çalıĢması
Ģehrin ticari fonksiyonlarını ortaya koyması açısından önemli veriler sunmuĢtur. Bazantay
1935 yılında Antakya çarĢısında 3867 esnaf ve zanaatkâr olduğunu tespit etmiĢ ve faaliyet
kollarını listelemiĢtir (Asarcıklı,1989: 70). Antakya çarĢısısınırları içerisinde faaliyet kolları
yıllar içinde değiĢiklik arz etmiĢolsa da camiler, hanlar ve benzeri diğer yapılar varlıklarını
günümüze kadar korumuĢtur.
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3.2.2. Merkezi İş Sahasının Bugünkü Fonksiyonel Yapısı
Günümüzde Antakya merkezi iĢsahası mekânsal açıdan geliĢimini sürdürürken, sahanın
fonksiyonel yapısında da değiĢimler meydana gelmektedir. Merkezi iĢsahası farklı fonksiyon
alanlarından oluĢmaktadır. Bu sahada ticarethaneler yoğun olmakla birlikte dini tesisler,
konutlar, resmi kurumlar, eğitim alanları gibi fonksiyonel kullanım alanları da yer almaktadır.
Bu alanlar, ticari faaliyetler kapsamında değerlendirilmese de merkezi iĢ sahasında bir
hareketlilik yaratmaktadır.
Tarihi Antakya çarĢısı, ticari hareketliliğin en yoğun olduğu alan iken bu alandan
çevreye doğru ticari hareketlilik belli baĢlı caddelerde sağlanmaktadır. Özellikle Atatürk
Caddesi, Saray Caddesi, KurtuluĢCaddesi, Ġstiklal Caddesi ve Yavuz Selim Caddesi boyunca
ticarethaneler hızla geliĢmektedir. Tarihi çarĢı ve 1960’lı yıllardan sonra geliĢme gösteren
alanlar birlikte düĢünüldüğünde fonksiyonel yapının merkezden çevreye doğru değiĢiklik
gösterdiği dikkati çekmektedir. Antakya çarĢısında, fonksiyonel değiĢiklik daha az
yaĢanmaktadır. Bunun temel sebepleri çarĢının Osmanlı dönemine ait mekânsal dokusunu
büyük oranda koruması ve Osmanlı döneminde yürütülen bazı faaliyet kolları (bakırcılar,
tahtacılar, ayakkabıcılar, semerciler, baharatçılar) ve alıĢveriĢ geleneğinin günümüzde de
yaĢamasıdır (Foto 2).

Foto 2. Tarihi Antakya çarĢısından eski bir görüntü (Kaynak: Demir, 1996: 96)

Antakya merkezi iĢsahasının bugünkü fonksiyonel yapısını ortaya koyabilmek için bu
sahanın sınırları içerisinde yer alan ticarethaneler faaliyet kollarına göre sınıflandırılmıĢtır. Bu
sınıflandırma,
Karaboran (1982)’ın iĢ ve ticaret sahaları ile ilgili yapmıĢ olduğu
sınıflandırmalar örnek alınarak yapılmıĢtır.
Antakya merkezi iĢ sahasında yer alan ticaret alanları 9 ayrı grupta tasnif edilmiĢtir.
Bunlar perakende ticaret, büyük ticaret, küçük sanayi ve imalathaneler, yeme-içme dinlenme
ve eğlence yerleri, bürolar, banka ve sigorta acenteleri, ulaĢımla ilgili ticaret ve sanat
iĢletmeleri, ulaĢımhizmetleri ve sağlık hizmetleridir.
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Antakya Ģehrinde ticari faaliyetlerin büyük bölümünü kapsayan Merkezi ĠĢ Sahası
sınırları içerisinde perakende ticaret kapsamında toplamda 1727 (% 66,8) iĢyeri
bulunmaktadır. Küçük sanayi ve imalathane kapsamında faaliyet gösteren iĢyeri sayısı 251
(%9,6), büyük ticaret kapsamında faaliyet gösteren iĢyeri sayısı ise 142 (%5,5)’dir. Diğer
yandan yeme-içme dinlenme amacına yönelik 169 (6,2), ulaĢımla ilgili ticaret ve sanat
iĢletmelerine yönelik 120 (%4,7) ve ulaĢım hizmetlerine yönelik 40 (%1,5) iĢyeri faaliyet
göstermektedir. Merkezi iĢsahasında büro hizmetleri kapsamında 77 (%3), banka ve sigorta
iĢletmeleri kapsamında 23 (% 0,9) ve sağlık hizmetleri kapsamında 45 (%1,7) iĢyeri
bulunmaktadır (Dinç, 2015:157) (ġekil 3).

Şekil 3. Antakya Merkezi ĠĢ Sahası Haritası (Fonksiyonel Özelliklerine Göre)
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Antakya merkezi iĢ sahasında günlük ihtiyaçlar, periyodik ihtiyaçlar, uzun süreli
ihtiyaçlar ve hırdavatçı, nalbur ve av malzemeleri satıcıları perakende ticaret kapsamında
incelenmiĢtir. Günlük ihtiyaçlar, iĢyeri sahibi ile müĢteriyi genellikle her gün karĢı karĢıya
getiren, günlük ihtiyaçları temin eden bir kavram olarak kullanılmaktadır. Günlük ihtiyaçlara
yönelik ticari iĢletmeler; bakkal, market, kasap, manav, kuruyemiĢçi, gazete bayi, Ģarküteri,
tavukçu, büfe, hamam, umumi tuvalet, fırın gibi iĢletmelerdir.
Perakende ticaret kapsamında merkezi iĢ sahasında toplamda 1697 iĢ yeri
bulunmaktadır. Günlük ihtiyaçları temin eden iĢyerlerinin oranlarına bakıldığında bunların %
29’unu bakkal ve market, % 8,7’sini kuruyemiĢçi, % 7,5’ini baharatçı ve zahireci, % 7,2’sini
hazır yemek, % 6,5’ini manav, % 6,3’ünü kasap, %6’sını tatlıcı, % 5,3’ünü tavukçu, %
5,3’ünü künefeci (tatlıcılardan ayrı olarak ele alınmıĢtır), % 4,1’ini büfe ve % 3,6’sını fırıncı
iĢletmeleri oluĢturmaktadır. Geri kalan % 10,5’lik kısımda ise süt ürünleri satıcısı, yumurtacı,
ganyan bayi, iddaa bayi, hamam, umumi tuvalet, gazete bayi gibi iĢ yerleri bulunmaktadır
(Tablo 1).
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Tablo 1. Antakya’da perakende ticaret kapsamında faaliyet gösteren iĢ yerleri ve sayıları
PERAKENDE TİCARET
Günlük İhtiyaçlar
Faaliyet

İşyeri

Kolu

Sayısı

Periyodik İhtiyaçlar
%

Uzun Vadeli İhtiyaçlar

Faaliyet

İşyeri

Kolu

Sayısı

%

Faaliyet

İşyeri

Kolu

Sayısı

Hırdavatçı,Nalbur Av Mlz.
%

Faaliyet

İşyeri

Kolu

Sayısı

%

Bakkal

84

20,3

Konfeksiyoncu

397

42,6

Kuyumcu

59

17,1

Hırdavatçı

28

80

Market

36

8,7

Ayakkabıcı

136

14,6

Mobilyacı

54

15,7

Av Mlz.

5

14,3

KuruyemiĢçi

36

8,7

ĠletiĢim

72

7,7

Beyaz EĢya S.

51

14,8

Nalbur

2

5,7

Manav

27

6,5

Manifaturacı

68

7,3

Elektronikçi

49

14,2

Kasap

26

6,3

Parfümeri

39

4,2

Halıcı

32

9,3

Tatlıcı

25

6

Züccaciyeci

31

3,3

Saatçi

20

5,8

Baharatçı

23

5,6

Takıcı

27

2,9

Telefoncu

19

5,5

Künefeci

22

5,3

Kırtasiyeci

17

1,8

Seramikçi

12

3,5

Tavukçu

22

5,3

Aktar

16

1,7

Sobacı

9

2,6

Dönerci

18

4,3

Oyuncakçı

14

1,5

Gelinlikçi

8

2,3

Büfe

17

4,1

Fotoğrafçı

13

1,4

Bilgisayarcı

7

2

Fırıncı

15

3,6

Boya Mlz.

12

1,3

Bebek Mlz.

5

1,4

ġarküteri

11

2,7

Tuhafiyeci

12

1,3

Çeyizlik EĢya

5

1,4

Süt Ürünleri

8

1,9

Camcı

11

1,2

ĠĢAletleri

4

1,2

Yağ Satıcısı

8

1,9

Tüpçü

9

1

Nargile Satımı

4

1,2

Zahireci

8

1,9

Çantacı

8

0,9

Gözlükçü

4

1,2

Ġddaa Bayi

6

1,4

Kömürcü

8

0,9

KuĢçu

3

0,9

Köfteci

5

1,2

Kitapçı

7

0,8

Humusçu

4

1

Çiçekçi

6

0,6

Biber Salçası

3

0,7

Ambalajcı

5

0,5

5

0,5

345

100

35

100

Kuru

Yumurtacı

2

0,5

Hamam

2

0,5

Avizeci

4

0,4

Pizzacı

2

0,5

Fatura Ödeme M.

4

0,4

Börekçi

1

0,2

2

0,2

1

0,2

Cd ve Kasetçi

2

0,2

Ganyan Bayi

1

0,2

Kemerci

2

0,2

Gazete Bayi

1

0,2

Diğer

4

0,4

TOPLAM

414

100

933

100

Umumi
Tuvalet

Temizlemeci

Beyaz EĢya
Bkm.Srvs

Kaynak: Arazi ÇalıĢmaları

Merkezi iĢ sahasında periyodik ihtiyaçları karĢılayan iĢ yerlerinin sayısı 933’tür.
Bunun % 42,6’sını konfeksiyoncu, % 14,6’sını ayakkabıcı, %7,7’sini iletiĢim, % 7,3’ünü
manifaturacı, %4,2’sini kozmetikçi, %3,3’ünü züccaciyeci, %2,9’unu takıcılar
oluĢturmaktadır. Geri kalan % 17,4’lük kısımda ise oyuncakçı, kasetçi, boyacı, çiçekçi, kuru
temizlemeci, camcı, avizeci, çantacı, kemerci, tüpçü gibi iĢyerleri yer almaktadır (Tablo 1).
Uzun vadeli ihtiyaçları temin eden iĢ yerlerinin sayısı 345’tir. Bunun %17,1’ini
kuyumcular, % 15,7’sini mobilyacılar, % 14,8’ini beyaz eĢya satıcıları, % 14,2’sini
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elektronikçiler, % 9,3’ünü halıcılar, % 5,8’ini saatçiler, %5,5’ini telefoncular, % 3,5’ini
seramik ve porselen eĢya satıcıları, % 2,6’sını sobacılar oluĢturmaktadır. Geri kalan %
11,5’lik kısım gelinlikçilerden, gözlükçülerden, nargile satıcılarından, kuĢçu dükkânlarından,
çeyizlik eĢya satıcılarından, bilgisayarcılardan, iĢ aletleri ve bebek malzemesi satıcılarından
oluĢmaktadır (Tablo 1). Hırdavatçı, nalbur ve av malzemeleri grubunda yer alan iĢyerlerinden
% 80’nini hırdavatçılar, % 14,3’ünü av malzemeleri satıcısı ve geri kalan % 5,7’lik kısmı da
nalburcular oluĢturmaktadır (Tablo 1).
Merkezi ĠĢ Sahası içerisinde Büyük ticaret grubunda yer alan iĢyerleri; inĢaat
malzemesi satıcıları, toptan bakkaliye ve un ticareti yapan iĢ yerleri, tarımsal araç, ilaç ve
gübre ticareti yapan iĢ yerleri bulunmaktadır. Büyük ticaret kapsamında 142 iĢyeri
bulunmaktadır. Bu iĢ yerlerinden 81 tanesi (% 57’si) toptan bakkaliye ve un ticareti ile
uğraĢmakta,34 tanesi (%24’ü) tarım araçları, ilaçları ve gübre ticareti yapmakta geri kalan 27
tanesi (% 19’u) ise inĢaat malzemeleri ticareti yapmaktadır (Tablo 2).
Tablo 2. Antakya’da Büyük Ticaret kapsamında faaliyet gösteren iĢyerleri ve sayıları
BÜYÜK TİCARET
Faaliyet Kolu

İş Yeri Sayısı

%

ĠnĢaat Malzemeleri Satıcısı

27

19

Toptan Bakkaliye ve Un Tic.

81

57

Tarımsal Araç, Ġlaç ve Gübre Tic.

34

24

142

100

TOPLAM

Kaynak: Arazi ÇalıĢmaları

Antakya Ģehri merkezi iĢ sahası sınırları içerisinde toplamda 249 tane iĢyeri küçük
sanayi ve imalathane kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu iĢ yerleri daha çok,
berberlerden, kaynakçılardan, anahtarcılardan, doğramacılardan, kaynakçılardan, ayakkabı
imalatçısı ve tamircilerinden, kaportacılardan, el sanatları atölyelerinden ve daha birçok
faaliyet kolundan oluĢmaktadır. MĠA’daki 249 iĢyerinin % 29,7’sini berber ve kuaförler, %
12,9’unu ayakkabı imalatçıları, % 8,8’ini matbaacılar, % 8’ini terziler, % 6,8’ini elektrikçiler,
% 4,8’ini bobinajcılar, % 3,6’sını ısıtma-soğutma sistemleri üzerine faaliyet gösteren esnaflar,
% 3,2’sini tesisatçılar ve % 2,8’ini el sanatları atölyeleri oluĢturmaktadır. Geri kalan %
19,4’lük kısım ise antikacılardan, anahtarcılardan, doğramacılardan, kaynakçılardan,
bıçakçılardan, bakırcılardan, hurdacılardan ve diğer küçük atölye ve imalathanelerden
oluĢmaktadır (Tablo 3).
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Tablo 3. Antakya’da Küçük Sanayi ve Ġmalathane kapsamında faaliyet gösteren iĢyerleri ve sayıları
KÜÇÜK SANAYİ VE İMALATHANELER
Faaliyet Kolu

İş Yeri
Sayısı

%

Faaliyet Kolu

İş Yeri
Sayısı

%

Berber-Kuaför

74

29,7

Hurdacı

2

0,8

Ayakkabı Ġmalatı

32

12,9

Kazancı

2

0,8

Matba

22

8,8

Teknik Servis

2

0,8

Terzi

20

8

Akvaryumcu

1

0,4

Elektrikçi

17

6,8

Anahtarcı

1

0,4

Bobinajcı

12

4,8

Antikacı

1

0,4

Isıtma-Soğutma Sis.

9

3,6

Brandacı

1

0,4

Tesisatçı

8

3,2

Çelik Kapı Ġm.

1

0,4

El Sanatları Atölyesi

7

2,8

Çerçeveci

1

0,4

Doğramacı

7

2,8

Kantarcı

1

0,4

Kaynakçı

7

2,8

Kaportacı

1

0,4

Ayakkabı Tamircisi

5

2

KaĢe

1

0,4

Bıçakçı

4

1,6

Mangalcı

1

0,4

Tahtacı

4

1,5

T.V tamircisi

1

0,4

Bakırcı

2

0,8

El Sanatları SatıĢM.

2

0,8
249

100

TOPLAM

Kaynak: Arazi ÇalıĢmaları

Yeme, içme, dinlenme ve eğlence yerleri kapsamında faaliyet gösteren ticarethaneler;
çay ocakları, kıraathaneler, lokanta-restoranlar, kebapçılar, pastaneler, birahaneler, düğün
salonları, luna park, oteller, oyun salonları, internet kafeler gazino gibi eğlence yerleridir.
Merkezi iĢ sahasındaki yeme, içme, dinlenme ve eğlence yerleri toplamda 160 iĢ yerini
kapsamaktadır. Bu iĢyerlerinin % 29,4’ünü lokanta ve restoranlar, % 14,4’ünü pastaneler, %
11,9’unu oteller, %10’unu kafeler, % 9,4’ünü kebapçılar, % 9,4’ünü internet kafeler, %
4,4’ünü çay ocakları, % 2,5’ini barlar ve % 2,5’ini de meĢrubatçılar oluĢturmaktadır. Geri
kalan % 6,1’lik kısım barlardan, düğün salonlarından, oyun salonlarında, kıraathanelerden
oluĢmaktadır (Tablo 4).
Avukat, mali müĢavir, dernek, siyasi parti temsilcilikleri, emlakçılar, inĢaat
mühendislikleri, hastane büroları gibi iĢyerleri büro hizmetleri adı altında gruplandırılmıĢtır.
Merkezi ĠĢSahasında büro hizmetleri kapsamında toplam 77 iĢyeri bulunmaktadır. Bunun %
18,2’sini dernekler, % 16,9’unu emlakçılar, % 14,3’ünü avukatlar, % 14,3’ünü inĢaat
mühendisliği büroları, % 9,1’ini dövizciler, % 9,1’ini mali müĢavirler, % 7,8’ini siyasi parti
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temsilcilikleri, % 5,2’sini ithalat ve ihracatla uğraĢan esnafların yazıhaneleri, % 1,3’ünü
postane ve geri kalan 1,3’ünü de özel hastane bürosu oluĢturmaktadır (Tablo 4).
Bankalar ve sigorta acentelikleri gibi iĢ yerleri bankalar ve sigorta acentelikleri
kapsamında değerlendirilmiĢtir. Bu amaca hizmet eden toplam 23 iĢyeri vardır. Bunların %
74’ü bankalardan oluĢurken % 26’sı ise sigorta acentelerinden oluĢmaktadır (Tablo 4).
Oto yedek parça satıcısı, oto döĢemeciler, modifiyeciler, oto elektrikçiler, bisiklet ve
motosiklet tamircileri, oto yağlama ve bakım servisleri gibi iĢ yerleri ulaĢımla ilgili sanat
iĢletmelerini oluĢtururken, oto galericiler, bisikletçiler, lastikçiler, motosikletçiler gibi faaliyet
kolları da ulaĢımla ilgili belli baĢlıticaret iĢletmeleridir.
UlaĢımla ilgili ticaret ve sanat iĢletmeleri kapsamında toplamda 122 iĢyeri vardır. Bu
iĢ yerlerinin % 53,2’si ulaĢımla ilgili sanat iĢletmelerinden oluĢurken, % 46,8’i ise ulaĢımla
ilgili ticaret iĢletmelerinden meydana gelmektedir. UlaĢımla ilgili ticaret ve sanat
iĢletmelerinin % 23,8’ini oto galericiler, % 17,2’sini oto yıkamacılar, % 10,7’sini bisiklet
tamircileri, % 9’unu motosikletçiler, % 8,2’sini oto tamircileri, % 6,6’sını lastikçiler, %
4,1’ini oto döĢemeciler, % 4,1’ini akücüler, % 3,3’ünü yedek parçacılar, % 3,3’ünü
bisikletçiler oluĢturmaktadır. Geri kalan % 9,7’lik kısım yağ ve filtrecilerden,
modifiyecilerden ve oto aksesuar gibi iĢyerlerinden oluĢmaktadır (Tablo 5).
Tablo 4. Antakya’da Yeme-Ġçme ve Dinlenme, Büro Hizmetleri, Bankalar ve Sigortacılık
kapsamında faaliyet gösteren iĢyerleri ve sayıları
YEME-İÇME DİNLENME EĞLENME

BÜRO HİZMETLERİ (Adli, Mali,

HİZMETLERİ

Dernek, Sendika, Parti)

Faaliyet Kolu

İşyeri
Sayısı

%

Faaliyet Kolu

İşyeri
Sayısı

%

BANKALAR VE SİGORTA ACT.
Faaliyet Kolu

İşyeri Sayısı

%

Resturant (Lokanta)

47

29,4

Dernek

14

18,2

Banka

17

74

Pastane

23

14,4

Emlakçı

13

16,9

Sigorta Acent.

6

26

Otel

19

11,9

Avukat

11

14,3

Kafe

16

10

11

14,3

Ġnternet kafe

15

9,4

Dövizci

7

9,1

Kebapçı

15

9,4

Mali MüĢavir

7

9,1

Çaycı

7

4,4

Parti Binası

6

7,8

Bar

4

2,5

4

5,2

MeĢrubatçı

4

2,5

Kooperatif

2

2,6

Kıraathane

3

1,9

Postane

1

1,3

AĢevi

1

0,6

Hastane Bürosu

1

1,3

Balıkçı (Mangal)

1

0,6

Düğün Salonu

1

0,6

Lunapark

1

1

Nargile Cafe

1

1

ĠnĢaat Müh.
Bürosu

Ġthalat-Ġhracat
Bürosu
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Oyun Salonu

1

1

Pansion

1

1

160

100

TOPLAM

77

100

23

100

Kaynak: Arazi ÇalıĢmaları

UlaĢımhizmetleri kapsamında seyahat acenteleri, nakliye Ģirketleri, petrol istasyonları,
otoparklar ve garajlar ele alınmıĢtır. Bu iĢkolunda yer alan iĢ yeri sayısı 40’tır. Merkezi iĢ
sahasında ulaĢım hizmetlerinin % 35’ini seyahat acenteleri, % 25’ini nakliye Ģirketleri, %
15’ini petrol istasyonları, % 12,5’ini otoparklar, % 10’unu köy garajları ve % 2,5’ini eski
otogar oluĢturmaktadır. Sağlık hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren iĢyeri sayısı 44’tür.
Bunların % 70,4’ünü eczaneler, % 22,7’sini diĢdoktorları, % 4,5’ini veteriner hekimler ve %
2,2’sini ise halk sağlık merkezi oluĢturmaktadır (Tablo 5).
Tablo 5. Antakya’da UlaĢımla Ġlgili Ticaret ve Sanat ĠĢletmeleri, UlaĢım Hizmetleri ve Sağlık
Hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren iĢyerleri ve sayıları
ULAŞIMLA İLGİLİ TİCARET VE
SANAT İŞLETMELERİ
Faaliyet

İşyeri

Kolu

Sayısı

%

UlaĢımla Ġlgili Sanat ĠĢletmeleri

ULAŞIM HİZMETLERİ
Faaliyet Kolu

İşyeri
Sayısı

SAĞLIK HİZMETLERİ

%

Faaliyet Kolu

İşyeri
Sayısı

%

Seyahat Acent.

14

35

Eczaneci

31

70,4

Oto Yıkamacı

21

17,2

Nakliyeci

10

25

DiĢ Doktoru

10

22,7

Bisiklet Tamiri

13

10,7

Petrol Ġstasyonu

6

15

Veteriner

2

4,5

Oto Tamirci

10

8,2

Otopark

5

12,5

Halk Sağlık M.

1

2,2

Oto DöĢemeci

5

4,1

Köy Garajı

4

10

Akücü

5

4,1

Eski Otogar

1

2,5

Oto Aksesuar

3

2,5

Oto Elektrikçi

3

2,5

Oto yağlama

2

1,6

Modifiyeci

1

0,8

Motosiklet T.

1

0,8

Kaportacı

1

0,8

Toplam

65

53

UlaĢımla Ġlgili Ticaret ĠĢletmeleri
Oto Galerici

29

23,8

Motosikletçi

11

9

Oto Lastikçi

8

6,6

Bisikletçi

4

3,3

Yedek Parçacı

4

3,3

Traktör Galerisi

1

0,8

Toplam

57

47

Genel Toplam

122

100

40

100

44

100

Kaynak: Arazi ÇalıĢmaları
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3.2.3. Merkezi İş Sahasında Fonksiyonel Arazi Kullanımı
Antakya’da, nüfusun artmasına ve ticaretin geliĢmesine bağlı olarak tarihi çarĢı ve
çevresindeki ticarethanelerin sayısı giderek artmaktadır. Antakya merkezi iĢsahasında benzer
faaliyet kollarında hizmet veren ticarethanelerin aynı cadde veya sokaklarda toplanması,
mekânın fonksiyonel açıdan farklı Ģekillerde kullanılmasını sağlamaktadır. Nitekim bazı
cadde ve sokaklar toptan ve perakende ticaret, imalathane, bankacılık, yeme-içme ve eğlenme
tesisleri gibi belirli faaliyet kollarında ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle çeĢitli faaliyet
kollarında hizmet veren ticarethanelerin mahallelere, cadde ve sokaklara göre mekânsal
dağılıĢlarının sebepleriyle ortaya konulması, merkezi iĢsahasındaki fonksiyonel yapının daha
iyi anlaĢılması açısından önem arz etmektedir.
Antakya merkezi iĢ sahası içerisinde toplam 10 mahalle yer almaktadır. Bunlar;
Haraparası Mahallesi, Meydan Mahallesi, Ulucami Mahallesi, Yeni cami Mahallesi, Akbaba
Mahallesi, Güllübahçe Mahallesi, Cebrail Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kanatlı
Mahallesi ve Zenginler Mahalleleridir.
Merkezi iĢsahasında yer alan ve ticari hareketliliğin fazla olduğu caddeler ise Atatürk
Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, KurtuluĢ Caddesi, KemalpaĢa Caddesi, Hürriyet Caddesi
(Saray Caddesi), Silahlı Kuvvetler Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Ġzzet Güçlü Caddesi,
Ġstiklal Caddesi ve Süreyya Halefoğlu Caddeleridir (ġekil 3).
Haraparası, Meydan ve Yenicami Mahallelerinin hemen her faaliyet kolunda hâkim rol
üstlenmesi Ģüphesiz bu üç mahallenin Antakya tarihi ticaret merkezinin sınırları içerisinde ve
yakın çevresinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Antakya çarĢısı, iĢhanları ve pasajlar,
eski sanayi sitesi, eski otogar, köy garajları, Palladium alıĢveriĢ merkezi, bankalar ve diğer
önemli ticari iĢletmelerin çoğu tamamıyla söz konusu üç mahallenin sınırları içinde
kalmaktadır (ġekil 3).
Antakya tarihi ticaret merkezi (Uzun çarĢı ve çevresi), Yenicami Mahallesi sınırları
içerisinde kalmaktadır. Bu mahallede periyodik ihtiyaçlara hizmet eden iĢ yerlerinin sayısı
fazladır (229 iĢyeri). Yenicami Mahallesinde yer alan ve Osmanlı dönemi kent ticaret
merkezinin çekirdeğini oluĢturan Arastalar, perakende ve toptan alıĢ veriĢ merkezidir.
Arastada, Osmanlı gelenekleriyle çalıĢan ve ürünlerini yine Arastada satan Ayakkabıcılar,
Tahta oymacılar gibi küçük imalathaneler günümüzde de yaĢamaktadır (Turgut, 1986) (ġekil
3).
Antakya merkezi iĢ sahasında periyodik ihtiyaçlar açısından en fazla hizmet sunan
mahalle 355 iĢyeri ile Meydan Mahallesidir. Meydan Mahallesi, eski kent dokusunun bittiği
yerden baĢlamakta ve eski otogara kadar uzanmaktadır. Meydan Mahallesinde günlük
ihtiyaçlara hizmet eden 103 iĢyeri bulunmaktadır. Yine MĠA sınırları içerisinde uzun vadeli
ihtiyaçlar için en önemli hizmeti sunan mahalle 132 iĢyeri ile Meydan mahallesidir (ġekil 3).
Meydan mahallesi ile HacıkürüĢ Deresi arasında yer alan Haraparası Mahallesi, I.
dereceden arkeolojik sit alanı olması nedeniyle kat sayısının ikiden fazla olmadığı büyük
bölümü iĢhanları ve pasajlardan oluĢan ticarethanelerin yoğunlukta olduğu mahalledir. Bu
mahallede iĢhanlarının yanısıra Palladium alıĢveriĢmerkezi, eski sanayi sitesi, luna park ve
yapımı henüz tamamlanmayan Hilton Müze-Otel yer almaktadır (ġekil 3).
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Eski sanayi sitesinin bu mahallede yer alması nedeniyle küçük sanayi ve imalathaneler
en fazla bu mahallededir. Haraparası Mahallesinde perakende ticaret kapsamında faaliyet
gösteren 137 tane iĢyeri vardır. Diğer yandan, yine Haraparası Mahallesinde köy garajlarının
hemen yanında çok sayıda ayakkabı imalathaneleri ve tamircileri bulunmaktadır. Haraparası
Mahallesi ayrıca ulaĢımhizmetleri ve ulaĢımla ilgili sanat ve ticaret iĢletmeleri açısından da
ön plandadır. Haraparası mahallesi ulaĢımla ilgili ticaret ve sanat iĢletmelerinin yanında diğer
ulaĢımhizmetleri açısından da ilk sırada yer almaktadır. Merkezi iĢsahasındaki ulaĢımla ilgili
ticaret ve sanat iĢletmelerinin % 76’sına sahip olan Haraparası Mahallesi ulaĢımhizmetlerinin
% 63,2’sine sahiptir (ġekil 3).
Haraparası Mahallesi sınırları içerisinde Yavuz Selim Caddesi ile Ġzzet Güçlü
Caddelerinin kesiĢim noktalarında yer alan ve 2013 yılında hizmete giren Palladium alıĢveriĢ
merkezi ticari fonksiyon açısından birtakım değiĢiklikleri beraberinde getirmiĢtir. Gerek uzun
çarĢı ve yakın çevresindeki esnaflar gerekse Atatürk Caddesi esnafları bu durumdan
yakınmaktadırlar. Haraparası Mahallesini ticari fonksiyon açısından önemli kılan bir diğer
faktör Bankalar Caddesi olarak bilinen Yavuz Selim Caddesi’nin bu mahalle sınırları
içerisinde yer almasıdır (ġekil 3).
Cumhuriyet, Kanatlı ve Cebrail Mahallelerinin sosyo-ekonomik açıdan adeta can
damarları sayılan Atatürk Caddesi, AyĢeFitnat Hanım Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Adnan
Menderes Caddesi ve Gündüz Caddesi bugünkü temel yapılarına 1978 imar planıyla
ulaĢmıĢlardır. Ayrıca aynı plan, Antakya’da çok katlı yapılaĢmaya imkân sağlamıĢtır
(Mersinligil ve EriĢen, 1997:154-155). Çok katlı konutların yerini ticarethanelere bırakması
ve söz konusu 3 mahallede ticaretin geliĢmesi2000 yılından sonraki süreçte gerçekleĢmiĢtir.
Antakya Ģehrinde 31,1 hektarlık bir alan kaplayan resmi kurumlar ise yine bu üç mahallenin
sınırları içerisinde bugünkü köprübaĢındadüğümlenen Atatürk, Cumhuriyet, Adnan Menderes
ve Hürriyet Caddeleri arasındaki alanda yoğunluk kazanmıĢtır (Dinç, 2015:144). Cumhuriyet
Mahallesi ile Cebrail Mahallesinin sınırını oluĢturan Cumhuriyet Caddesi beyaz eĢya
satıcıları, emlakçılar, kırtasiyeciler, fotoğrafçılar ve kitapçıların yoğunlukta olduğu bir
caddedir.
Yakın bir döneme kadar Antakya’nın en hareketli caddelerinden biri olarak kabul edilen
Atatürk Caddesinin ulaĢımaçısından tek Ģeride indirilmesi, dükkân kiralarının pahalı olması
ve esnafların bu durumdan yakınmaları, Haraparası Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
Palladium alıĢveriĢ merkezinin 2013 yılında hizmete girmesi bu caddenin ticari açıdan taĢıdığı
önemi azaltmıĢtır. Esnafların bazıları dükkânlarını kapatmıĢlar diğer bazıları da alıĢveriĢ
merkezine taĢınmıĢlardır. Atatürk Caddesinin ticari açıdan üstlenmiĢolduğu fonksiyonu ve
bu fonksiyondaki değiĢimleri konu alan bir haber durumu ĢuĢekilde özetlemektedir:
“Bir zamanların açık hava AVM’si gibi çalışan Atatürk Caddesi son zamanlarda burada

yaşayan sakinleri ve daha çok esnafı için her gün ah ah diye iç çektikleri cadde halini almış durumda.
Dört şeritli bir cadde büyüklüğündeki Atatürk caddesinin tek yöne düşürülmesi ile trafik açısından
rahatlayacağını düşünenler şimdilerde tek şeritli yol gibi araçlara hizmet verememesini göremiyorlar.
Esnafın dileği Atatürk Caddesinin tekrar çift şeritli yola dönmesini istiyor. AVM’lere direnen esnaf
açık havada alışverişini yapmak isteyen müşterilere hizmetin en güzelini vermek istiyor bununda
yetkililerin seslerine kulak verip Atatürk Caddesinin tekrar çift şeritli yola dönmesi. Esnafın gün be
gün kepenk kapatması yetmezmiş gibi Atatürk Caddesinin akşamlarda sürat tutkusu olanlara biçilmiş
kaftan niteliği taşıyor.” (hatayinternettv.com, 28 Mart 2016) (Foto 3).
931

AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

Foto 3. Atatürk Caddesi’nden bir görünüm
Antakya tarihi ticaret merkezinin (uzun çarĢı ve çevresi) hemen güneyinde yer alan
Ulucami, Güllübahçe ve Zenginler Mahalleleri geleneksel Antakya evlerinin yoğun olduğu
mahallelerdir (ġekil 3). Ancak bu mahallelerde söz konusu tarihi Antakya evleri kentsel
kültürel mirasın korunması kapsamında restore edilerek kafe, restoran, otel gibi
ticarethanelere dönüĢtürülmektedir. Bu nedenle bu mahalleler merkezi iĢ sahasının birer
parçası haline gelmeye baĢlamıĢtır. Sağlık hizmetlerin daha yaygın olarak bulunduğu
Güllübahçe Mahallesinde sağlık hizmetleri kapsamında 13 iĢyeri bulunmaktadır. Güllübahçe
Mahallesinde matbaa ve terzi atölyeleri de çoğunluktadır. Bu mahallede sağlık hizmetleri
kapsamında 25 iĢyeri vardır (ġekil 3).
Güllübahçe Mahallesinde yer alan Saray Caddesi 19. Yüzyılın ilk yarısında hızla
geliĢmeye baĢlamıĢtır. Kavalalı Mehmet Ali PaĢanın 1832 yılında inĢa ettirdiği KıĢla ve Saray
etrafındaki yapılaĢmalar Tanzimat’tan sonra hız kazanmıĢ ve saraydan kıĢlaya uzanan yol
geniĢleyerek Saray Caddesi adını almıĢtır. Dolayısıyla da ticaret alanları bu caddeye doğru bir
kayma göstermiĢve Saray Caddesi ticari hareketliliğin merkezlerinden biri olmuĢtur(Temiz,
2002:116). Saray Caddesi bugün de ticari hareketliliği fazla olan bir caddedir. Bu caddede
gece ile gündüz nüfusu arasındaki fark fazladır. Dershanelerin, restoranların ve mağazaların
yoğunlukta olduğu bu cadde gündüz çok hareketliyken gece oldukça sakinleĢmektedir.
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4.SONUÇ
Merkezi iĢ sahalarının en temel özelliklerinden biri zamanla gerek mekânsal açıdan
gerekse fonksiyonel açıdan geliĢim gösterebilmesidir. Antakya merkezi iĢ sahası bu tür
geliĢmelerin somut bir örneğini oluĢturmaktadır. Antakya Ģehrinin kurulduğu dönemden
günümüze kadar ticari faaliyetler açısından önemli bir merkez olması iĢve ticaret sahalarının
geliĢmesinisağlamıĢve zamanla bugünkü merkezi iĢ sahası oluĢmuĢtur.
Antik dönemde Antakya’daki iĢve ticaret sahaları “Agora” denilen bir sahada yer almıĢ
ve bu saha antik dönemdeki ticari faaliyetlerin adeta kalbi olmuĢtur. Roma imparatorluğu
döneminde Romalılar tarafından açılan Kolonadlı Cadde (bugünkü KurtuluĢ Caddesi) o
dönemde ticari faaliyetlerin odak noktasını olmuĢtur. Batıda Asi Nehrinden doğuda KurtuluĢ
Caddesine kadar uzanan sahada ticarethanelerin sayısı hızla artmıĢ ve Ģehrin her köĢesine
dağılmaya baĢlamıĢtır.
Osmanlı dönemi, Antakya’da han, bedesten, imalathane, sabunhane gibi tesislerin inĢa
edildiği bir dönem olmuĢtur. Böylece Antakya merkezi iĢ sahası Osmanlı döneminde bugünkü
mekânsal görünümünü almaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde ticaret sahaları güneyde Ulucami’den
kuzeyde Uzun ÇarĢı’nınbittiği yere kadar, batıda Asi Nehri’nden doğuda KurtuluĢCaddesine
kadar uzanan bir sahada yer almıĢ ve bu sınırlarını 1960’lı yıllara kadar büyük oranda
korumuĢtur.
Antakya’da 1960’lı yıllardan itibaren hızla artan nüfusa ve geliĢen ticari faaliyetlere
bağlı olarak merkezi iĢ sahası hızlı bir mekânsal geliĢim göstermiĢtir. Bu saha, Osmanlı
döneminde 11,3 hektar alan kaplarken, günümüzde bir Ģerit halinde uzanan ticari sahalarla
birlikte 154 hektar alana ulaĢmıĢtır.
Antakya merkezi iĢ sahasının fonksiyonel yapısı geçmiĢten günümüze farklılık
göstermiĢtir. Antik dönemin Agora’sı ile Roma döneminin Kolonadlı (KurtuluĢ)Caddesi açık
ticaret kültürünün karakteristik örneği olmuĢtur.Osmanlı döneminde ise ticari faaliyetler daha
çok içe dönük (kapalı) olmuĢtur. Ticarethaneler ve ticari faaliyetler daha çok, büyük hanların
bünyesinde toplanmıĢtır. Antakya’da gerek ticarethanelerin gerekse ticaretle uğraĢan
esnafların sayısı sürekli artıĢ göstermiĢtir. 1930’lu yıllarda Ģehirde 4000’e yakın esnaf ve
zanaatkârın faaliyet gösterdiği ifade edilmektedir.
Osmanlı döneminden günümüze kadar tarihi çarĢı içerisinde varlığını sürdüren camiler,
hanlar, hamamlar, bedestenler vb. gibi yapılar mekânın değiĢmeyen belli baĢlı unsurları
arasında yer almaktadır. Diğer yandan benzer faaliyet kollarından oluĢanticarethanelerin yer
aldığı arastaların günümüzde de varlığını sürdürmesi, Osmanlı döneminin alıĢveriĢ kültürünün
bugün de yaĢanmakta olduğunu ortaya koymaktadır.
Tarihi Antakya çarĢısının Osmanlı döneminde mekânsal dokusunu ve alıĢveriĢ
geleneğini büyük oranda koruması nedeniyle bu sahanın ticari fonksiyonunda önemli bir
değiĢiklik yaĢanmamaktadır. Ancak özellikle 1960’lı yıllardan sonra Antakya merkezi iĢ
sahasının sınırlarının geniĢlemesiyle birlikte Ģehrin ticari fonksiyonun merkezden çevreye
doğru ticari açıdan iĢlek caddeler aracılığıyla taĢındığı dikkati çekmektedir. Ġstiklal ve Yavuz
Selim Caddelerinin hızla geliĢmesi merkezi iĢ sahasının sınırlarını kuzeye doğru
geniĢletmiĢtir. Atatürk Caddesinin ticari faaliyetler açısından hızlı bir geliĢim göstermesiyle
de sahanın sınırları ilk defa Asi Nehri’nin batı yakasına sıçramıĢtır. Böylece, Ģehirde imar
faaliyetlerinin hız kazanması, alıĢveriĢ merkezlerinin kurulması, bazı caddelerin ticaret
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Ģeritleri haline gelmesi, konut alanlarının ticarethanelere dönüĢmesi gibi faktörler günümüzde
merkezi iĢsahasının fonksiyonel yapısında meydana gelen değiĢimlerin belli baĢlısebeplerini
oluĢturmaktadır.
Antakya merkezi iĢ sahasının fonksiyonel arazi kullanım durumlarına bakıldığında
benzer faaliyet kolunda hizmet veren iĢyerlerinin çoğunlukla benzer cadde ve sokaklarda
toplandıkları dikkati çekmektedir. Bu durum ihtiyaç duyulan ürünlerin nerelerden temin
edileceği konusunda vatandaĢlara bir kolaylık sağlamaktadır. Ticarethanelerin fonksiyonel
arazi kullanımlarına örnekler verilecek olursa;
Ayakkabı mağazaları, seyahat acenteleri, restoran veya lokantalar daha çok Atatürk
Caddesi’nde yer almaktadır. Ayrıca Atatürk Caddesi, Ġstiklal Caddesi’nden sonra hazır giyim
mağazalarının en fazla olduğu caddedir. Halk Sağlık Merkezi Atatürk Caddesi’nde yer
almaktadır.
“Bankalar Caddesi” olarak da adlandırılan Yavuz Selim Caddesi, bankalar dıĢında tarım
araçları, tarımsal ilaçlar ve gübre sanayi iĢletmelerinin ve elektrikçilerin en yoğun olduğu
caddedir. Balıkçılar çarĢısıbu cadde üzerinde yer almaktadır.
Hürriyet Caddesi’nde 4 faaliyet kolu hâkim durumdadır. Bu cadde, dershanelerin en
yoğun olduğu caddedir. Cadde üzerinde daha çok öğrencilere hizmet eden restoranlar da
bulunmaktadır. Hürriyet Caddesi’nde (Saray Caddesi) gündüz yaĢanan hareketlilikte
dershaneler ve öğrenciler daha aktif rol oynadığı için bu caddeye “Dershaneler Caddesi” adını
vermek pek de yanlıĢolmaz. Hürriyet Caddesi’nin merkezi iĢsahasındaki diğer caddelerden
üstün olduğu diğer faaliyet kolları ise takıcılar ve saatçilerdir.
Ġzzet Güçlü Caddesi daha çok bebek malzemesi satıcılarının bulunduğu bir caddedir.
Palladium AlıĢveriĢ Merkezi bu cadde üzerinde yer almaktadır. Konfeksiyoncular, iletiĢim
dükkânları, oteller, döviz büroları, telefoncular ve kuruyemiĢçiler Ġstiklal Caddesi’nde daha
yoğun Ģekilde bulunmaktadır. Bu cadde üzerinde ayrıca 4 tane banka yer almaktadır.
Tarihi Antakya çarĢısının güneyinde yer alan Ulucami, Güllübahçe ve Zenginler
mahallelerinde son yıllarda ticarethanelerin sayısında artıĢlar gözlenmektedir. Bu
mahallelerde yer alan geleneksel Antakya evleri restore edilerek kafe, restoran ve otel gibi
iĢletmelere dönüĢtürülmektedir. Özellikle Zenginler Mahallesi, kafelerin oldukça yoğun oluğu
bir mahalle olarak dikkati çekmektedir.
Antakya merkezi iĢ sahası günümüzde gerek mekânsal açıdan gerekse fonksiyonel
özellikler açısından geliĢimini sürdürmektedir. Ancak bu sahada birtakım sorunlarla da
karĢılaĢıl
maktadır. Bunların baĢında, Yavuz Selim Caddesi ile Ġzzet Güçlü Caddesinin
kesiĢtiği noktada yer alan Palladium alıĢveriĢ merkezinin hizmete girmesinden sonra trafik
problemleriyle karĢılaĢıl
ması gelmektedir. Bu nedenle alıĢveriĢmerkezlerinin Ģehrin dıĢındaki
arazilerde kurulması oldukça önem arz etmektedir.
Antakya’nın çeĢitli noktalarında yeni ticaret Ģeritlerinin veya çekirdeklerinin geliĢme
göstermesi merkezi iĢsahasının ticari açıdan yükünü hafifletecektir. Nitekim Ģehrin mekânsal
geliĢimine açık olan kuzey ve kuzeydoğusundaki arazilerde ticarethanelerin sayılarının
arttırılması alternatif ticaret merkezlerinin doğmasını teĢvik edebilir.
Asi nehrinin batı yakasında 2000’li yıllardan sonra hızla geliĢen ve yoğun ticari
hareketliliğe sahne olan Atatürk Caddesi, eski önemini yitirmeye baĢlamıĢtır. Bunun temel
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sebeplerinden biri, bu caddedeki iĢyeri sahiplerinden bazılarının kepenklerini kapatarak
alıĢveriĢ merkezlerinin bünyesinde hizmet vermeye baĢlamasıdır. Diğer yandan Atatürk
caddesinin çift Ģeritten tek Ģeride indirilmesi bu caddenin eski canlılığını yitirmesine neden
olmuĢtur.Atatürk Caddesinin ihtiĢamlı günlerine yeniden kavuĢması için tek Ģeritli yolunun
tekrar çift Ģeride çıkarılması, bu caddedeki dükkân kiralarının ucuzlaması, caddede
hareketlilik sağlayacak eğlence ve dinlenme merkezlerinin yaygınlaĢtırılması gerekmektedir.
Antakya’da nüfusun yoğun olduğu ve Ģehri içi hareketliliğinin fazla olduğu cadde ve
sokaklarda ticari faaliyetlerinin geliĢimini sağlamak, merkezi iĢ sahasının yükünü
hafifletecektir. Çünkü ticari faaliyetler açısından iĢlek olan caddeler, Ģehrin kalbi sayılan
merkezi iĢ sahasından çevreye doğru adeta bir kan akıĢıgibi hareketlilik sağlamaktadır.
Osmanlı döneminden günümüze kadar varlığını sürdüren han, hamam, bedesten, cami
gibi yapıların yer aldığı mekânsal dokunun korunması, tarihi çarĢıve çevresinde tarihi dokuyu
bozacak yapılaĢmalara izin verilmemesi ticari faaliyetlerin canlılığını sürdürebilmesi
açısından önem arz etmektedir.
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Son yıllarda Türkiye-AB ilişkileri kamuoyunda sıkça tartışılmaktadır. İlişkilerin sürecine paralel olarak bu
tartışmalar bazen olumlu bazen de olumsuz yönde olmaktadır. Kamuoyunun konu ile ilgisi bazı dönemler de
yoğunlaşmış ve gündemde yer almıştır. Bu dönemlerde Türkiye’nin AB algısında önemli değişimler
gözlemlenmektedir. Bu ampirik çalışma, 2013–2016 yılları arasında, Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek
Yüksekokulu öğrencilerinin, anket yöntemi kullanılarak AB algılarındaki değişimlerin ölçülmesi amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada toplam 1011 gönüllü öğrencinin AB algıları ölçülmüştür. Yıllar içinde öğrencilerin AB
üyeliğine yöneliminin azaldığı ve olası alternatif birliklerin oluşturulması yönünde eğilimlerinin arttığına yönelik
bulgulara rastlanmıştır. Öğrencilerin AB üyeliğine olumsuz bakış açılarının artmasıyla birlikte, AB ile ilgili
çıkan haberleri takip düzeylerinin de azaldığı görülmüştür. Türkiye’nin AB üyeliği sonucunda yaşanabilecek
kültürel yozlaşma ihtimali öğrenciler tarafından bir tehdit olarak algılandığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: AB Algısı, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu, Algı Değişimi.
AN EMPIRICAL STUDY ON CHANGES IN EU PERCEPTION
Abstract
In recent times, public has often discussed Turkey and EU relationships. These discussions have been sometimes
in antagonist view or protagonist view in paralel with the process of the Turkey and EU relation. The interest of
public in this subject has been intensive over particular times and has been put on agenda. Through these
periods, significant changes have been observed in Turkey’s EU perception. This empirical study has been
carried out in order to measure the change in EU perception of Trakya University, Uzunköprü Vocational
School’s students between 2013 and 2016 with survey method. In the study, a total of 1011 student volunteer’s
perception of the EU has been measured. Over the years, it has been found that students' tendency towards EU
membership has decreased and their tendency towards the creation of possible alternative units has increased. It
has been seen that students’ interests in the news about EU has reduced with their negative point of view of EU.
It has been found that the posibility of cultural degenaration which may be experienced as a result of Turkey’s
membership of EU has been perceived as a threat.
Key words: EU Perception, Uzunköprü Vocational School, Change in Perception.

GİRİŞ
Türkiye siyasal tarihinde en çok konuşulan, tartışılan konulardan biri Avrupa özelinde ise
Avrupa Birliği olagelmiştir. Aslında bu durumu Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine
(Duraklama-Gerileme Dönemi) kadar geriye taşımak mümkündür. Osmanlıdan, Türkiye
Cumhuriyetine “batılılaşma” ile “modernleşme/çağdaşlaşma” kavramları neredeyse eş anlamlı
kullanılmıştır (Eylemer, 2010: 230). İkinci Dünya Savaşı (1945) sonrasında tüm dünyayı
etkisine alan değişim sürecinden Türkiye de nasibini almıştır. Bu dönemde Türkiye çok partili
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hayata geçişin sancılı sürecini yaşamakla birlikte politik ve ekonomik çıkarlarının liberalizm
üzerine inşa etmeye başlamıştır. Gene bu hedefin gerçekleştirilmesinin yolu, “Batı’ya daha
fazla yaklaşmak olduğu” görüşü yazında yerini almıştır1 (Taşdemir, 2008:538). Türkiye
“Batı” ideasının bir parçası olarak gördüğü 1957 yılında kurulan Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na (AET) tam üyelik müracaatını 31 Temmuz 1959’da gerçekleştirmiştir (Uçarol,
2013:1024). Türkiye’nin siyasi ve toplumsal olarak çalkantılı bir dönem geçirmesine karşın
(27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi) müracaatından kısa bir süre sonra başlayan üyelik ilişkileri,
inişli çıkışlı bir grafik göstermesine rağmen takribi dört yıl gibi sürede tamamlanmıştır.
Türkiye, AET ile 12 Eylül 1963’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tarihe “Ankara
Antlaşması” olarak geçecek olan antlaşmaya imzalamışlardır ve Antlaşma 1 Aralık 1964’de
yürürlüğe girmiştir (Sönmezoğlu, 2006: 88 ve Buzan & Diez , 1999: 42). Antlaşma ile
Türkiye Avrupa ilişkileri yeni bir boyut kazanmış olmasına karşın aslında ‘Bitmeyen
Senfoninin’ daha ilk notaları çalınıyordu.
Ankara Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile başlayan ve 1 Ocak 1973’e kadar devam eden
hazırlık döneminde Türkiye ekonomisi ve Topluluk ekonomisi arasındaki uçurumun
kapanması amacıyla Türkiye’ye tek taraflı ödünler verilmiştir. Aslında bu sürecin beş yıl
sürmesi planlanırken dokuz yıla sarkmıştır (Uslu, 2014:479). Turan’a göre; “1970’li yıllarda
Türkiye gibi AB’de hızlı devinim gerçekleştiği yıllardır. Bu yıllarda Türkiye’nin siyasal ve
ekonomik sorunlara muhatap olması Türkiye- AB ilişkilerine sorunlu dönemin başlamasına
neden olmuştur” (Turan, 1998:304). Yetmişlerin sonuna yaklaşıldığında Türk kamuoyunda
AET’e üyelik konusunda farklı seslerin yükseldiği göze çarpmaktadır. Bu kamuoyunun
oluşmasında, Türkiye’nin iç ve dış sorunları başat etkendir. Böyle bir kaotik ortamda Türkiye
ve AET arasında 21 Eylül 1979 tarihli anlaşma ile karşılıklı ilişkiler beş yıl süre ile askıya
alınmıştır (Turan, 2003:342). Türkiye, bu süreçte Şubat ve Haziran 1980’de gerçekleştirilen
AET Ortaklık Konseyi toplantılarına tam üyelik için başvurmamıştır. 12 Eylül 1980 tarihinde
gerçekleşen askeri darbeyle birlikte Türkiye’nin üyeliği ve Avrupalı olabilme arzusu tam bir
arap saçına dönmüştü (Oran, 2012:852).
Birleşmiş bir Avrupa aslında tarihten ders alarak büyük devlet olmayı başarabilecek, ulus
devletlere ayrılmış bir Avrupa ise ikincil statüye kayacaktı (Kissinger, 2015:784). Dünya
siyasi tarihine bakıldığında savaş, çatışma ve anlaşmazlık coğrafyası Avrupa, 1980’lerin
ortalarından başlayarak beklenmedik ve şaşırtıcı bir döneme girdi. Bu dönem liberal
düzlemde Avrupa’nın siyasi ve ekonomik olarak birbirine bütünleşmesini içeriyordu (Sander,
2008:491). Türkiye’de 12 Eylül Askeri Rejimi, 1983 yılında görece demokratik seçimlerin
yapılmasına izin vermiştir. Askeri rejimin beklentisine karşın seçimi Turgut Özal
başkanlığındaki liberal bir parti olan Anavatan Partisi (ANAP) kazanmıştır. Özal’ın
Başbakanlık koltuğuna oturması ile birlikte Topluluk ve Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden
başladı. Tarihler 14 Nisan 1987’yi gösterdiğinde Türkiye Topluluk kapısını tam üyelik için
tekrar çaldı (Oran, 2009: 95). Demir Perde’nin 1989 yılında düştüğü günlerde, Topluluk
Türkiye’nin üyelik müracaatına onay veremiyordu, lakin bununla birlikte net olarak hayır
demekten de çekiniyordu. Topluluk, aynı yıl bu sürecin bir sonucu olarak hala o günden
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Türkiye 1947-1952 yıllarını kapsayan süreçte Dünya Bankası (14 Şubat 1947)Uluslararası Para Fonu’na (11
Mart 1947) üye olmuş ve Truman Doktrini (22 Nisan 1947) içinde yer almıştır. 4 Temmuz 1948’de Marshall
Planı içinde yer almış ve 18 Şubat 1952’de NATO’ya üye olmuştur. (Kar & Acar, 2010:52)  
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bugüne tartışılan Gümrük Birliği’nin temelini de oluşturacak iş birliği paketini (Matutes
Paketi) hazırlama görevini Türkiye’ye verdi (Alkan, 2008: 768).
Avrupa, Türkiye’nin topluluk ile entegrasyonu için öncelikli olarak Gümrük Birliği üyeliğini
gündeme almıştır (Mercenier ve Yeldan, 1997:872). Brüksel’de 6 Mart 1995’de Türkiye – AT
Ortaklık Konseyi, Türkiye- AB arasında bir “Gümrük Birliği” kurulmasını öngören anlaşma
imzalandı. Avrupa Parlamentosu, 13 Aralık 1995’te anlaşmayı onaylanmasının ardından
Türkiye 1 Ocak 1996’da Gümrük Birliği’ne dahil olmuştur (Armaoğlu, 2010:1154).
Dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in etkili çalışmalarıyla Aralık 1999’da Helsinki
Zirvesi’nde Türkiye, Birliğe aday ülke statüsü kazanmıştır (Altun, 2016:37). Türkiye için
2001’de “Katılım Ortaklığı Belgesi”, AB Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Belge’nin
amacı Türkiye’nin katılım koşullarını karşılama gayretlerine yardımcı olmaktır. Belgenin
benzerleri, daha sonraki yıllarda yayınlanmaya devam etmiştir (Özer, 2009:101). Türkiye’nin
Brüksel Zirvesi’nde 3 Ekim 2005’de AB ile zorlu müzakereler sonucunda adaylık kararını
çıkartmasının ardından, aynı tarihte yapılan Dışişleri Bakanları toplantısında kararın
onaylanmasıyla birlikte resmilik kazanmıştır. 1959’da başlayan ve yarım yüzyılı deviren
ilişkiler ilk defa somut bir şekilde kendine vücut bulmuştur. Bu süreçle birlikte Türkiye-AB
ilişkilerinde en önemli ve tarihi karar alınmıştır (Özer, 2007: 81).
Davutoğlu’na göre; “AB Türkiye’nin üyelik müracaatından bu yana son derece soğukkanlı bir
tercih ile Türkiye’yi bünyesine almaksızın ve tam olarak reddetmeksizin bir bekleme
sürecinde tutma tavrını sürdürmüştür” (Davutoğlu, 2014: 548). Bu durum ile ilgili önemli bir
tespitte Karpat’a aittir. Karpat’a göre “Türkiye uzun bir Avrupa yolculuğu yapmıştır, ancak
bu yolculuk henüz bitmemiştir”(Karpat,2012:350).
Çalışmanın amacı, 2013–2014, 2014–2015 ve 2015–2016 yıllarında Uzunköprü Meslek
Yüksekokulu (UMYO) öğrencilerinin AB algısının nasıl bir değişim gösterdiğinin ortaya
konmasıdır. “Bu süre zarfında AB’den tutum ve beklentilerinde nasıl bir dönüşüm
yaşanmıştır?” sorusu çalışmanın ana sorusunu oluşturmaktadır. Çalışmada toplam 1011
öğrenci yer almış ve özelden genelleme yapma şansı yakalanmıştır.
YÖNTEM
Çalışma 2013 -2016 yılları arasında gerçekleştirilen anketler ile öğrencilerin AB algılarının
ölçülmesi hedeflenmiştir. Bahsi geçen süreçte farklı öğrencilere ve farklı zaman dilimlerinde
aynı anket formu dağıtılmıştır. Bu süreçte üç defa gönüllü öğrencilere anket uygulanmıştır.
Bu anket sonuçları basit ve anlaşılmanın kolaylaştırılması amacıyla yüzdesel olarak
düzenlenmiştir. Üç anketin sonuçları aritmetik ortalama yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.
Ankette yer alan sorular, ilk olarak UMYO öğrencilerinin demografik yapılarını ortaya
koyacaktır. İkinci olarak; “Türkiye’nin AB üyeliği hakkındaki olumlu/olumsuz görüşlerini ve
görüşlerin oluşmasında temel nedenler nelerdir?” sorunsalının sınanması yapılacaktır.
Üçüncü aşamada ise: öğrencilerin “AB hakkındaki bilgi düzeyleri, AB’nin geleceğine yönelik
düşünceleri ve Türkiye’nin AB dışında seçenekleri var olup/olmadığı?” soruları araştırmanın
sorularını oluşturmaktadır.
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Evren ve Örneklem: Bu araştırmada aynı anket soruları, farklı yıllarda ve rastsal seçilmiş
öğrencilere cevaplamaları için dağıtılmıştır. AB algısı başlığıyla yapılan 2013–2016 yılları
arasını kapsayan çalışmaların evrenini Trakya Üniversitesi, örneklemini ise UMYO
oluşturmaktadır. Araştırmanın ilk adımı Ekim 2013’te başlamış ve Mayıs 2014’te
sonlanmıştır.2 Çalışmanın örneklemi içinde toplam 1040 öğrenci bulunmaktadır. Örneklem
içerisinden rastgele 317 öğrenciye anket uygulanmıştır. Örneklemin evreni temsil etme oranı
317/1040=0,3048 olarak gerçekleşmiştir.
İkinci araştırma Kasım 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.3 Araştırmanın
yapıldığı zaman aralığında evrenin örneklemi içersin de 955 öğrenci bulunmaktadır. 276
öğrenciye rastsal seçim yöntemiyle anket uygulanmıştır. Örneklemin evreni temsil etme oranı
276/955=0,2890 olarak gerçekleşmiştir.
Son araştırma Kasım 2015 – Temmuz 2016 arasında gerçeklemiştir. Bu çalışmada rastgele
418 öğrenciye anketler dağıtılmıştır ve cevaplanması istenmiştir. Örneklemin evreni temsil
etme oranı 418/1401=0,2983 olarak tespit edilmiştir.
Veriler ve Toplanması: Öğrencilere on sekiz sorudan oluşan anket formu dağıtılmış ve bu
soruları özgür iradeleriyle dışarıdan etkilenmeye maruz kalmadan cevaplamaları istenmiştir.
Katılımcıların mevcut yargılarını ortaya koymaları adına derecelendirme ölçekli beş şıklı
sorular, çoktan seçmeli sorular ve katılımcılara olası cevap seçeneklerinin verildiği kapalı
uçlu sorular grubunda yer alan sınıflama soruları sorularak, tek bir seçeneğin işaretlenmesi
istenmiştir.
Araştırmanın tüm verileri UMYO’da öğretim gören, 2013-2014’te 317, 2014-2015‘da 276 ve
2015–2016’da 418 öğrencinin doldurduğu anket formlarına verdiği cevaplardan oluşmaktadır.
BULGULAR
Tablo 1’e göre; üç anket döneminin aritmetik ortalaması baylarda %49,49 bayanlarda ise
%50,51 olarak gerçekleşmiştir. Ankete katılım cinsiyet oranlarında bayların en çok 2015–
2016 yılında bayanların ise 2014–2015 yılında katıldığı görülmektedir.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Bkz. Karakuzu, T. “Meslek Yüksekokullarında Avrupa Birliği Algısı: Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek
Yüksekokulu Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, II. Ulusal Sinanpaşa, MYO Kongresi, 23–24 Mayıs 2014,
Afyonkarahisar, I. Baskı, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2014, s. 95  
3
Bkz. Karakuzu vd. “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Avrupa Birliği Algısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir
İnceleme: Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Örneği "Electronic Journal of Vocational
Colleges- Aralık 2015 4. UMYOS Özel Sayısı, ss.155–163   
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Tablo 1: Yıllara Göre Cinsiyet Dağılımı.

Bay
Bayan

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

Aritmetik ortalama4

49,53
50,47

49,28
50,72

49,67
50,33

49,49
50,51

Tablo 2 incelendiğinde; aritmetik ortalamaya göre katılımcıların yaklaşık %71’i 18–23
aralığındadır. En düşük katılımcı kümesi ise 36 ve üstü yaş grubunda (%2,19) yer almaktadır.
Tablo 2: Yıllara Göre Yaş Aralığı.

18–23
24–29
30–35
36 ve üstü

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

69,40
21,14
6,62
2,84

72,83
21,01
3,99
2,17

71,20
20,09
7,16
1,55

Aritmetik
ortalama
71,14
20,75
5,92
2,19

Tablo 3’te anket formunda “Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor
musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar yer almaktadır.
Tablo 3: UMYO Öğrencilerinin Türkiye’nin AB Üyeliğine Destekleri.
2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

Aritmetik
ortalama

Kesinlikle desteklemiyorum

30,91

32,25

38,41

33,86

Desteklemiyorum
Karasızım
Destekliyorum
Kesinlikle destekliyorum

23,97
14,20
19,56
11,36

25,72
14,86
14,13
13,04

27,16
17,38
12,08
4,97

25,62
15,48
15,26
9,79

Tablo 3’te verilerin yıllara göre dağılımına bakıldığında desteğin yıllar içinde azaldığı
görülmektedir.2013- 2014’te destekleyenlerin oranı %30,92, 2014- 2015’te % 27,17 oranında
gerçekleşmiş, 2015-2016’da ise oran % 17,05’ e gerilemiştir.( Bu rakamlar destekliyorum ve
kesinlikle
destekliyorum
cevaplarını
verenlerin
toplamını
oluşturmaktadır.)
Desteklemeyenlerin oranında yıllara göre artış gözlemlenmiştir. Katılımcılar 2014 yılında
%54,88 oranında, 2015’te %57,97 oranında ve 2016’da ise %65,57 oranında
desteklemediklerini belirtmiştir. .( Bu rakamlar desteklemiyorum ve kesinlikle
desteklemiyorum cevaplarını verenlerin toplamını oluşturmaktadır.) Aritmetik ortalamalara
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Aritmetik ortalama serideki bütün rakamlardan etkilenen bir ortalamadır. İstatistiki uygulamalarda en çok
kullanılan merkezî eğilim ölçüsüdür. Basit bir seride aritmetik ortalama serideki birimlerin toplamının birim
sayısına bölümüyle elde edilir.  
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bakıldığında ise desteklemeyenler %59, 78 kararsızlar %15,48 ve destekleyenler %25,08
olarak gerçekleşmiştir.
Anket formunun 4. sorusunda açık uçlu bir soru ile “Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini
destekliyorum çünkü…………. (3. soruya “Destekliyorum” veya “kesinlikle destekliyorum”
yanıtını verdiyseniz cevaplayınız.)” sorusu ile ankete katılanların destekleme tutumları
ölçülmüştür (Tablo 4).
Tablo 4: UMYO Öğrencilerinin Türkiye’nin AB Üyeliğini Destekleme Nedenleri.
2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

Yaşam standartlarının AB
seviyesine yükseltilmesi

26,53

26,67

21,19

Aritmetik
ortalama
24,80

Serbest dolaşım hakkı
İnsan hakları ve demokrasi
Yeni iş imkânları
Uluslararası güç ve saygınlık
Diğer

14,29
17,35
21,43
15,30
5,10

14,67
17,33
22,67
16,00
2,66

19,38
12,21
27,36
8,11
11,75

16,11
15,63
23,82
13,14
6,50

Tablo 4’te gösterilen oranlara bakıldığında “Yaşam Standartlarının AB Seviyesine
Yükseltilmesi” yüzdesel olarak 2016’da en düşük seviye ulaşmıştır. Bu tutumun aritmetik
ortalaması %24,80 olarak tespit edilmiştir. “Serbest dolaşım hakkı” ile ilgili tutumun yıllara
göre yükseldiği göze çarpmaktadır. 2016 yılında %19, 38’e yükselmiş ve aritmetik ortalaması
%16,11 olarak gerçekleşmiştir. “İnsan hakları ve demokrasi” seçeneği ise yıllara göre azalma
göstermiş ve ortalaması %15,63 olarak gerçekleşmiştir. “Yeni iş imkanları” nedeniyle AB’yi
destekleyenlerde yıllar oranında atış görülmektedir. Yeni iş imkanları olarak
değerlendirenlerin ortalaması %23,82 olarak gerçekleşmiştir. “Uluslararası Güç ve Saygınlık”
2014 ve 2015 yıllarında yükseliş gösterirken 2016 yılında bu ivme tersine dönmüştür.
Ortalaması %13 civarında gerçekleşmiştir. Katılımcıların verdikleri diğer cevapların
ortalaması %6,5 olarak gerçekleşmiştir.
AB üyeliğini desteklemeyen öğrencilere, desteklememe nedenleri sorulduğunda karşılaşılan
sonuçlar aşağıda yer alan Tablo 5’te sayısal veriler eşliğinde verilmiştir.
Tablo 5: UMYO Öğrencilerinin Türkiye’nin AB Üyeliğini Desteklememe Nedenleri.

Çifte standart uygulaması
AB Hristiyan kulübüdür.
Türk kimliği ve kültürü yok
olacak
Gelecekte AB yok olacak
AB, Türkiye’yi üye devlet
yapmayacak
Diğer

	
  
	
  

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

12,07
39,08
14,94

14,38
38,75
13,12

16,20
47,32
9,63

Aritmetik
ortalama
14,22
41,72
12,56

12,07
19,54

10,63
19,37

10,15
15,18

10,95
18,03

2,30

3,75

1,52

2,52
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Tablo 5’te sonuçları gösterilen anketin 5. sorusu şu şekilde oluşmaktadır; “Türkiye’nin
Avrupa Birliği üyeliğini desteklemiyorum çünkü………… (3. soruya “Desteklemiyorum”
veya “Kesinlikle desteklemiyorum” yanıtını verdiyseniz cevaplayınız.)”. Açık uçlu bu soruya
göre desteklemeyenlerin çoğu AB’yi bir Hristiyan kulübü olarak görmektedir. Bu sonuç yıllar
itibariyle artış göstermiş ve 2016 yılında %47,32’ye kadar yükselmiştir. Cevabın ortalaması
%41,72 olarak gerçekleşmiştir. İkinci olarak ortalaması en çok yüzdeye sahip olan AB’nin
Türkiye’yi üye devlet yapmayacak olarak görenlerdir. Bu oran 2016 yılında düşüş göstermiş
olmasına karşın ortalama olarak ikinci sırada yer almaktadır. AB’nin çifte standart
uygulaması nedeniyle birliğe karşı olanların ortalaması %14 civarında seyretmektedir. Türk
kimliği ve kültürü yok olacak cevabını verenlerin ortalaması %12,56 olarak gerçekleşmiştir.
Gelecekte AB yok olacak diye belirtenlerin oranı yıllar içinde düşüş göstermekte ve
ortalaması ise %10,95 olarak gerçekleşmiştir.
“Sizce Türkiye Ne Zaman Avrupa Birliği’ne Üye Olabilir?” sorusu anket formunun 6.
sorusunu oluşturmaktadır. Çıkan sonuçlara göre tablo 6 oluşturulmuştur.
Tablo 6: UMYO Öğrencilerinin Türkiye’nin AB’ye Üyelik Tarih Öngörüleri.

Hiç bir zaman üye olamaz
Çok uzun bir zaman içinde
(20 ve üzeri)
Uzun bir zaman içinde (15–19)
Yakın bir zaman içinde (10–14 yıl)
Çok yakında (5–9 yıl)

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

31,86
13,25

27,54
19,56

39,27
23,62

Aritmetik
ortalama
32,89
18,81

27,13
11,99
15,77

26,09
12,68
14,13

17,85
10,23
9,03

23,69
11,63
12,98

Tablo 6’ya göre, hiç bir zaman üye olamaz cevabı verenlerin ortalaması %32,89 olarak
gerçekleşmiştir. Bu cevap tablonun birinci sırasına oturmaktadır. Ortalamalara göre ikinci
sırda 15–19 yıl arasında üye olacağını belirtmektedir. 20 ve üzeri yılda üye olacak diyenler
üçüncü sırada yer almakta ve oranı %18,81 olarak gerçekleşmiştir. 10–14 yıl arasında üye
olur diyenler %11,63 iken çok yakında üye olacak diyenler %12,98 olarak gerçekleşmiştir.
Anket formunun 7. sorusu “Avrupa Birliği’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?” şeklinde
denek gruplarına sorulmuş, cevaplar tablo 7’de oranlarıyla gösterilmiştir.
Tablo 7: UMYO Öğrencilerinin AB Geleceği İle İlgili Öngörüleri.

Dağılacak
Daha kötüye gidecek
Aynı kalacak
Daha iyiye gidecek
Küresel aktör olacak

	
  
	
  

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

30,60
23,97
23,03
11,36
11,04

33,33
25,00
24,64
8,70
8,33

43,16
23,82
17,36
6,15
9,51

Aritmetik
ortalama
35,70
24,26
21,68
8,74
9,63
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Tablo 7’ye göre; katılımcıların ortalama olarak %35,70 dağılacağını belirtmiştir. Ortalama
olarak ikinci sırada daha kötüye gidecek diyenlerin cevabı yer almaktadır. Aynı kalacak
diyenler oranı %21,68 olarak gerçekleşirken ortalamanın üçüncüsü olarak yer almaktadır.
Küresel aktör olacak yanıtını verenler %9,63 olarak dördüncü sırada yer almaktadır. Sonuncu
sırada daha iyiye gidecek görüş yer almaktadır ve oranı %8,74’tir.
Formun 8. sorusu “Avrupa Birliği ne yaparsa Birliğe karşı olumsuz düşünceniz değişir? (Eğer
Birliğe karşı görüşünüz olumlu değil ise bu soruyu cevaplandırınız)” şeklinde katılımcılara
yöneltilmiştir (Tablo 8).
Tablo 8: UMYO Öğrencilerinin AB’ye Karşı Olumsuz Düşüncelerinin Değişmesi.

Çifte standart uygulanmazsa
Müzakere süreci hızlandırılırsa
Ekonomik yardımlar sağlanırsa
Vize muafiyeti sağlanırsa
Tam üyelik tarihi verilirse

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

33,79
10,96
10,50
11,87
32,88

32,33
10,45
8,96
9,85
38,31

29,83
13,94
3,57
33,81
18,85

Aritmetik
ortalama
31,98
11,78
7,68
18,51
30,01

Tablo 8 incelendiğinde, AB’ye yönelik olumlu düşünceye sahip olmayanların düşüncelerin
değişmesi için birinci sırada yer alan görüş çifte standart uygulamazsa, ikinci sırada ise tam
üyelik tarihi verilirse görüşlerinin değişeceğini belirtmektedir. Yine bu tabloda dikkat çeken
diğer görüş ise 2016 yılında karşımıza çıkmaktadır. Bu görüşe göre vize muafiyeti sağlanırsa
birliğe karşı görüşün değişeceğini belirtmektedir. Vize muafiyeti ile ilgili görüş 2014’te
%11,87 2015’te %9,85 ve 2016 yılında büyük bir sıçrama ile %33,81’e yükselmiştir.
“Sizce Avrupa Birliği Üyesi ülkelerden hangisi, Türkiye’ye yönelik olumsuz düşüncelerin
oluşmasında daha etkilidir?” sorusu yöneltilen öğrencilerin verdikleri cevaplar Tablo 9’da
belirtilmiştir.
Tablo 9: UMYO Öğrencilerinin AB’ye Üye Devletlerden Türkiye’ye Yönelik Olumsuz Düşüncelerin
Kaynağı Olan Ülkeler.

Yunanistan
Güney Kıbrıs
Fransa
Almanya
Diğer

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

Aritmetik ortalama

31,23
7,89
34,70
20,82
5,36

29,35
5,79
35,51
26,81
2,54

16,51
2,16
31,99
40,78
8,56

25,70
5,28
34,10
29,47
5,49

Tablo 9’daki ortalamalarına göre, AB üyesi ülkeler arasında, Türkiye’ye yönelik olumsuz
düşüncelerin gelişmesinde, Fransa, Almanya ve Yunanistan’ın en büyük role sahip ülkeler
olduğunu düşünmektedir. Dikkat çeken unsur Almanya’nın 2016 yılında %40,78 seviyesine
çıkmasıdır.
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Anketin 10. sorusunu “Sizce Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği dışında, başka seçeneği var
mı?” oluşturmuştur (Tablo 10).
Tablo 10: Türkiye’nin AB Dışında Seçenekleri.

Tamamen yok
Yok
Kararsızım
Seçenekleri var
Çok sayıda seçeneği var

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

Aritmetik ortalama

6,62
14,51
13,25
27,77
37,85

6,16
14,86
14,86
31,16
32,96

3,19
11,36
17,44
36,33
31,68

5,32
13,58
15,18
31,75
34,16

Tablo 10’a göre; katılımcıların büyük çoğunluğu, Türkiye’nin AB dışında başka
seçeneklerinin de olduğunu beyan etmiştir. Çok sayıda seçeneği var diyenlerin ortalaması
%34,16 olarak gerçekleşmiştir. Seçeneği olmadığı görüşünü belirtenlerin ortalaması ise
%5,32 olarak gerçekleşmiştir.
“Sizce Türkiye’nin AB dışında diğer seçenekleri nelerdir? (10. soruya yanıtınız olumsuz ise
cevaplamayınız.)” şeklinde yöneltilen soruya verilen yanıtlar tablo 11’de tasnif edilmiştir.
Tablo 11: Türkiye’nin AB Dışında Diğer Seçeneklerinin Neler Olduğu.

Müslüman devletlerden oluşan
birlik
Orta Asya Türk devletlerinden
oluşan birlik
Rusya ve Çin gibi devletler Asya
Birliği
Orta Doğu Devletleriyle birlik
Balkan Devletleriyle Birlik
Diğer

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

26,00

30,73

47,06

Aritmetik
ortalama
34,60

50,40

50,46

41,37

47,41

14,00

13,30

5,49

10,93

6,00
2,80
0,80

4,13
0,92
0,46

2,16
1,03
2,89

4,10
1,58
1,38

Tablo 11’e göre Müslüman devletlerden oluşan birlik diyenlerin yıllar içinde oranları
yükselmiş ve 2016 yılında en üst orana ulaşmıştır. Ortalama olarak tablo11’in birincisi olan
Orta Asya Türk devletlerinden oluşan birlik ise 2016 yılında hızlı bir düşüş göstermiştir.
Rusya ve Çin gibi devletlerle Asya Birliği oluşturulması görüşüne sahip olanlar ortalamaya
göre üçüncü sırada yer almaktadır.
UMYO öğrencilerine “Basın ve medya organlarından AB ile ilgili haberleri takip ediyor
musunuz? sorusu sorulmuştur (Tablo 12). Tablo 12’ye göre; ankete cevap verenlerin büyük
çoğunluğu basın ve medya organlarında AB’yi takip etmedikleri görülmektedir. Aynı
zamanda takip etmeyenlerin oranları yılları içinde artış göstermektedir.
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Tablo 12: AB ile İlgili Basın – Medya Takip Düzeyleri.

Hiç takip etmiyorum
Takip etmiyorum
Zaman zaman takip ediyorum
Karşıma çıkarsa okuyorum
Her zaman takip ediyorum

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

20,50
29,34
32,18
15,14
2,84

23,19
32,97
31,88
10,15
1,81

30,73
36,15
23,57
8,61
0,94

Aritmetik
ortalama
24,81
32,82
29,21
11,03
1,86

Katılımcılara “Türkiye, AB'ye girerse, kültürel yozlaşma olabileceğini düşünüyorum.” sorusu
yöneltilmiştir. Bu soruya göre tablo 13’düzenlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun,
Türkiye’nin AB’ye girmesi durumunda kültürel yozlaşmaya sebep olacağını düşündüğünü
belirtmektedirler. Bu düşünceye sahip olanların ortalaması %85’in üstüne çıkmıştır.
Tablo 13: Türkiye, AB'ye Girerse, Kültürel Yozlaşma İhtimali.

Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

3,79
5,68
9,46
26,81
54,26

3,62
4,35
10,15
28,26
53,62

1,98
2,20
3,16
30,12
62,54

Aritmetik
ortalama
3,13
4,08
7,59
28,40
56,81

Tablo 14’te “Avrupa ve Avrupa Birliği aynı kavramlardır” sorusuna verilen yanıtlar
gösterilmiştir. Bulgulara göre bu kavramların farklı kavramlar olduğu hakkında kararsızlar
ortalaması ile ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada ise tamamen aynı kavramlar olduğu
yönündedir. Tamamen ayrı kavramlar olarak görenler ise % 4,87 olarak en alt sırada
bulunmaktadır.

Tablo 14: Avrupa ve Avrupa Birliği Kavramları.

Tamamen ayrı kavramlar
Kısmen ayrı kavramlar
Kararsızım
Kısmen aynı kavramlar
Tamamen aynı kavramlar

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

5,68
9,15
39,75
21,45
23,97

5,43
4,71
38,77
24,28
26,81

3,49
5,85
32,15
25,42
33,09

Aritmetik
ortalama
4,87
6,57
36,89
23,72
27,96

“Sizce Türkiye, öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu çalışmanın
anlamlandırılabilmesi açısından önemlidir (tablo 15).
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Tablo 15: Türkiye Algısı.

Türk Cumhuriyetlerinden Biridir
Avrupa Ülkesidir
Orta Doğu Ülkesidir
İslam Ülkesidir
Akdeniz Ülkesidir
Karadeniz Ülkesidir
Balkan Ülkesidir
Tümü

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

24,29
17,04
4,73
25,55
0,32
0,63
6,94
20,50

23,19
15,94
4,35
29,71
0
0,36
3,99
22,46

18,27
10,51
2,72
37,16
0,33
0,64
5,60
24,77

Aritmetik
ortalama
21,92
14,50
3,93
30,81
0,22
0,54
5,51
22,58

Tablo 15’te gösterilen ortalamaya göre katılımcıların %30,81’i Türkiye’yi bir İslam ülkesi
olarak görmektedir. Özellikle bu görüş yıllar içinde ivme kazandığı görülmektedir. 2014 ve
2015 yıllarında yükselişte olan Türk cumhuriyetlerinden biridir görüşü 2016 yılında düşüşe
geçmiştir. Türkiye’yi Avrupa ülkesi olarak görenlerin sayısında yıllar içinde azalış söz
konusudur. Bu duruma göre çalışmanın başlangıcında oran %17 iken 2016 yılına gelindiğinde
%10,51 civarına gerilemiştir.
“AB ülkelerinde çalışmak ister miydiniz?” sorusuna verilen yanıtlar tablo 16’da gösterilmiştir.
Tablo 16: AB Ülkelerinde Çalışma Arzusu.

Hiç istemezdim
İstemezdim
Kararsızım
İsterdim
Çok isterdim

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

5,36
4,73
7,89
32,18
49,84

4,71
3,99
7,97
35,50
47,83

8,26
6,10
13,74
29,84
42,06

Aritmetik
ortalama
6,11
4,94
9,87
32,51
46,58

Tablo 16’ya göre çalışmak istemeyenlerin oranı % 11,05 olarak gerçekleşmiştir. Kararsızların
ortalaması ise %10 civarında görülmektedir. Çalışmak isteyenlerin ise oranı %79,01 olarak
gerçekleşmiştir. Ayrıca çalışmayı çok isterdim yanıtında yıllar içinde düşüş olduğu
gözlemlenmiştir.
Çalışmanın 17. sorusunu: “AB Ülkelerini turist olarak ziyaret etmek ister miydiniz?”
oluşturmaktadır. Tablo 17’ye göre; katılımcıların büyük çoğunluğunun AB üye ülkelerini
turist olarak ziyaret etmek istedikleri ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 17: AB Ülkelerini Turisttik Olarak Ziyaret İsteği.

Hiç istemezdim
İstemezdim
Kararsızım
İsterdim
Çok isterdim

2013–2014 (%)

2014–2015 (%)

2015–2016 (%)

0,95
1,58
3,78
31,23
62,46

1,09
1,45
2,90
30,79
63,77

2,33
2,36
3,27
32,58
59,46

Aritmetik
ortalama
1,46
1,80
3,32
31,53
61,90

Araştırmanın son sorusunu “AB Gençlik Programları Hakkında Bilginiz Var mı? sorusu
oluşturmuştur. Tablo 18’deki verilere göre; katılımcıların küçük bir grubunun konu hakkında
bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Katılımcıların %90’a yakın kısmının gençlik programları
hakkında bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir.
Tablo 18: UMYO Öğrencilerinin AB Gençlik Programları Hakkında Bilgi Düzeyi.

Hiç bilgim yok
Pek bilgim yok
Kulaktan dolma bilgim var
Hemen hemen bilgi sahibiyim
Tamamen bilgi sahibiyim

2014 Yüzde
oranı (%)
59,62
24,29
10,09
3,79
2,21

2015 Yüzde
oranı (%)
59,78
18,48
13,77
5,07
2,90

2016 Yüzde
Oranı (%)
62,15
21,24
12,38
2,70
1,53

Aritmetik
ortalama
60,52
21,34
12,08
3,85
2,21

SONUÇ YERİNE
Türkiye haricinde, tarihte hiçbir ülke hiçbir örgüte girebilmek amacıyla yarım yüzyılı geçkin
bir süre beklememiştir. Bu süre zarfında Türkiye AB ilişkileri bazen canlanmış bazen de
askıya alınmış, kimi zaman bitme noktasına gelmiştir. Bu durum dış politika meselesi olarak
görülse bile aslında iç politikayı da yakından ilgilendirmiştir. Türkiye ve görece bazı Avrupa
ülkelerinin seçim vaatlerin arasında ‘Türkiye’nin AB üyeliğine gireceği ya da girmeyeceği”,
“Türkiye’ye inisiyatifli ortaklık ya da Birliğe alınmaması” gibi görüşlere sıkça rastlamak
mümkündür. Dönemsel olarak Türkiye’de ciddi algı kırılmalarını da görmek mümkündür.
2013–2016 yıllarını kapsayan çalışma da bu algı kırılmalarını görmek mümkündür.
Çalışmanın sonuçlarına göre;
1.Yıllara göre Türkiye de AB karşıtlığı sayısında gözle görülür bir artış söz konusudur.
2. AB’yi destekleyenler arasında, destekleme nedeni olarak yeni iş olanakları ve serbest
dolaşım hakkı 2016 yılında en üst düzeye ulaşmıştır.
3. Katılımcılar yıllar içinde AB’yi daha çok Hristiyan kulübü olarak görmeye başlamışlardır.
4. Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağı inancı yıllara göre önemli bir artış göstermiştir.
5. Son anket verilerine göre AB, Türkiye’ye vize muafiyeti sağlarsa görüşlerinin değişeceğini
bildirmiştir.
6. Türkiye’ye karşı olumsuz düşüncelerin kaynağı olarak gördüğü ülke birinci ve ikinci
ankette Fransa çıkmışken son ankette Almanya görülmektedir.
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7. Türkiye’nin AB dışında oluşturabileceği birlik birinci ve ikinci ankette Orta Asya Türk
devletleri iken son ankette Müslüman devletlerden oluşan birliği destekleyeceklerini
belirtmişlerdir.
Türkiye’nin AB algısını ölçmek ile ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin yol haritasını
belirlemesi açısından önem arz etmektedir.
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TÜRKİYE’DE TRAHOMLA MÜCADELE ve ADIYAMAN ÖRNEĞİ
(1924-1950)
Erdem ÇANAK*
Özet
Türkiye Cumhuriyeti, uzun süren bir bağımsızlık mücadelesinden sonra kurulmuştur. Bu mücadele esnasında
Anadolu ağır bir yıkıma uğradığı gibi binlerce kişi de hayatını kaybetmiş veya sakat kalmıştır. Ayrıca bu
dönemde yetişen ve Cumhuriyet Türkiye’sine intikal eden genç nüfus da yeterli besin ile tıbbi destek alamadığı
için sağlıksız bir şekilde büyümüştür. Ülkenin ayakta durabilmesinin sağlıklı bir nüfusla mümkün olacağının
farkında olan dönemin idarecileri, bağımsızlığın kazanılmasını müteakiben bilhassa bulaşıcı hastalıklara karşı
büyük bir savaş başlatmışlardır. Bu süreçte mücadele edilen hastalıklardan birisi de trahomdur.
Trahom tedavi edilmediği takdirde büyük ölçüde körlükle sonuçlanmasından dolayı toplumu hem sosyal hem de
iktisadi açıdan etkilemiştir. Bundan dolayı hastalıkla mücadele, ülkenin geleceği açısından büyük önem arz
etmiştir. Bu çalışmada Anadolu’nun daha ziyade güney, doğu ve güneydoğusundaki yerleşim yerlerinde görülen
hastalığın Türkiye’de ortaya çıkışı ve yayılışı, alınan koruyucu önlemler ile hastalıkla mücadele kapsamında
bilhassa Adıyaman’da yürütülen çalışmalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle trahoma dair
bilgi verilerek Türkiye ile “Körler Memleketi” adıyla da bilinen Adıyaman’daki seyri ele alınmıştır.
Hastalıkla mücadelenin ülkenin geleceği açısından taşıdığı önem nedeniyle bağımsızlığın kazanılmasını
müteakiben içinde bulunulan ekonomik sıkıntılara rağmen bütçeden ciddi bir pay ayrılmıştır. Uzun bir süre
artarak devam eden bu para ile de trahomluların tedavi edildiği hastaneler, dispanserler ve köy tedavi evleri
açılarak yüzlerce sağlık personeli yetiştirilmiştir. Bunun yanı sıra adeta toplumsal bir seferberlik ilan edilmek
suretiyle de trahomun yoğun olarak görüldüğü yerlerde yaşayan insanlar hastalık konusunda bilgilendirilerek
bilinçlenmeleri sağlanmıştır. Yaklaşık olarak 50 yıl süren bu mücadele neticesinde ise hem hasta sayısında hem
de neden olduğu körlükte ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Nitekim 1970’li yıllara gelindiğinde hastalıkla
mücadelenin başladığı yıllarda % 70 olan trahomlu oranı % 2’ye, % 3 olan hastalıktan kaynaklanan körlük oranı
da sıfıra düşmüştür.
Anahtar Kelimeler: Trahom, Adıyaman, Türkiye, Hastalık, Sağlık.
THE FIGHT AGAINST TRACHOMA IN TURKEY AND THE CASE OF ADIYAMAN (1924-1950)
Abstract
The Republic of Turkey was founded after a long struggle for independence. This struggle brought destruction to
Anatolia and left thousands of people dead or crippled. The young generation of this era grew up in an unhealthy
environment because of malnutrition and lack of medical attention. Soon after securing the independence of the
country, the government, who realized that the survival of the country would only be possible with a healthy
population, started to fight against contagious diseases. Trachoma was one of those diseases.
If not treated, this disease caused blindness and therefore affected the society both socially and economically.
Which is why fighting this disease deemed extremely important for the future of the country. This paper
discusses how the disease, which was mostly seen in eastern, southern and southeastern parts of Anatolia, started
and spread, the measures to prevent it and the efforts to fight against it particularly in Adiyaman. Firstly,
information about the disease is given and its course is examined in Turkey and in Adiyaman, a province that
was named “The Land of the Blind”.
In order to fight against trachoma, a considerable budget was created, despite financial struggle in the early years
of the republic. With this budget, which was continued to be allocated for a long time, hospitals, dispensaries and
village treatment centers were opened up across the country and hundreds of healthcare staff were trained. Also,
the people who live in disease affected regions were informed about the disease by mobilizing the whole society
to fight against it. Over the fifty years of fight against the disease, the number of trachoma cases and the cases of
blindness by trachoma decreased dramatically. In 1970s, the total number of cases were around 2% to 3% of the
population of the region, which is a great success, compared to 70% of the region’s population were suffering of
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the disease when the fight against it started. And the cases of blindness caused by trachoma was eradicated
completely.
Keywords: Trachoma, Adiyaman, Turkey, Disease, Health.

GİRİŞ
Bulaşıcı bir göz hastalığı olan trahom, dünyanın hemen her yerinde görülmekle birlikte Çin,
Hindistan, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan, Mısır, Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde
yoğun bir şekilde görülmüştür. Bu yerler arasında ise bilhassa Mısır öne çıkmıştır. Bu nedenle
trahoma, “Mısır göz hastalığı” da denmiştir (Nuri Fehmi, 1930: 5; Gözleri Kör Eden Trahom
Hastalığı Hakkında Halka Nasihatler, 1933: 1; “Trahom Hastalığı”, Akgünler, (Mart 1936):
4).
Göz kapağının içyüzündeki zara yerleşen trahom mikrobu, ilk etapta ağrı, sızı ve akıntıya
sebep olmadığı için uzun bir süre fark edilmeden burada kalmaktadır. Fakat bir süre sonra
topluiğne başı büyüklüğünde kabarcıklarla birlikte gözde batma hissi, kanlanma ve hafif
sulanmaya neden olmaktadır. Ciddi bir rahatsızlık hissedilmediği için genellikle doktora
gidilmeyen bu evrenin akabinde ise kabarcıklar fazlalaşarak göz kapakları kalınlaşıp sarkık
bir görüntü almaktadır. Bu süreçte de tedaviye başlanmadığı takdirde hastalık göz bebeğine
sirayet ederek daha fazla kaşınma, sulanma ve batmaya sebep olmaktadır. Müteakiben göz
kapaklarının içe doğru bükülmesiyle birlikte kirpikler dönerek göze batmakta ve gözün açılıp
kapanmasına bağlı olarak da gözbebeği zedelendiği için sıyrık, yara ve çıbanlar ortaya
çıkmaktadır. Ağrıların dayanılamayacak derecelere vardığı bu evrenin sonunda ise çıbanlar
delinip aktığı için körlük yavaş yavaş kendini hissettirmektedir (Nuri Fehmi, 1930: 18-22;
Gözleri Kör Eden Trahom Hastalığı Hakkında Halka Nasihatler, 1933: 2-3; “Trahom
Hastalığı”, Akgünler, (Mart 1936): 4; Bilger, (Nisan 1941): 22; Bengisu, 1942: 122; Öztan,
1949: 13-14; Trahom, 1955: 2-3; Işık, 1965: 2).
Trahomlu kişinin gözündeki akıntı ve çapakla bulaşan hastalık, daha ziyade ahalisi cahil ve
temizlik hususunda yeteri kadar özen göstermeyen, tozu ve karasineği çok olan yerlerde
görülmüştür. Hemen her yaştan insanda görülmekle birlikte temizliğe dair bilgisizlikleri ve
her şeyi ellemeleri nedeniyle çocuklarda daha fazla rastlanmıştır. Bununla birlikte hastalığa en
fazla şu kişiler yakalanmıştır (Nuri Fehmi, 1930: 8-16; Gözleri Kör Eden Trahom Hastalığı
Hakkında Halka Nasihatler, 1933: 4-5; Kâşif Ömer, 1934: 82-85, 242; “Trahom Hastalığı”,
Akgünler, (Mart 1936): 4; “Trahom Hastalığı”, Akgünler, (1 Nisan 1936): 3; Bilger, (Nisan
1941): 22; Bilger, (Mart 1941): 12; Bengisu, 1942: 123-125; Öztan, 1949: 37-39; Trahom,
1955: 4-6; Işık, 1965: 4-5; Işık, 1970: 27-28):
● Trahomlularla fazla temas kuranlar
● Trahomlu annenin kucağındaki süt çocuğu
● Trahomlu çocuklarla oynayan veya beraber yatan okul çocukları
● Trahomlu birinin kullandığı eşyayı kullananlar
● Trahom mikrobu taşıyan karasineklerin temas ettiği kişiler
● Trahomlu ve çok sinekli yerlerde cibinliksiz yatanlar
Trahomun bulaşma yollarına yönelik önlem alanlar ile temizlik konusunda hassas ve dikkatli
olanlar hastalıktan büyük ölçüde korunmuştur. Hastalığa yakalanmış olanlardan ise doktora
müracaat ederek tedaviye başlayanlar ile tedavilerini düzenli bir şekilde sürdürenler sağlığına
kavuşurken herhangi bir tıbbi destek almayanlar büyük ölçüde görme yeteneklerini
kaybetmiştir (Nuri Fehmi, 1930: 17, 27-32; Kâşif Ömer, 1934: 83-84; “Trahom Hastalığı”,
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Akgünler, (Mart 1936): 4; Bengisu, 1942: 126-127; Öztan, 1949: 40-44; Trahom, 1955: 6-8;
Işık, 1965: 5-7).
TÜRKİYE’DE TRAHOMLA MÜCADELE
Trahom Anadolu’ya genel itibariyle Rusya, İran, Irak ve Suriye gibi hastalığın yoğun olarak
görüldüğü komşu ülkelerden yayılmıştır (Bilger, (Mart 1941): 11).1 Hastalığın Anadolu’nun
güneyindeki ve bilhassa güney doğusundaki Gaziantep, Maraş, Adıyaman, Malatya, Urfa,
Mardin, Siirt ve Diyarbakır gibi vilayetlerde yoğun olarak görülmesi de bu ülkeler ile
hastalığın ilişkisini işaret etmektedir (Kâşif Ömer, 1934: 60; Şakar, 1935: 9; Işık, 1965: 3).
Bunun yanı sıra genel itibariyle Anadolu’nun jeopolitik konumundan kaynaklanan askeri
seferler, göçler ve ticari faaliyetler hastalığın bölgede yayılmasında etkili olmuştur (Kâşif
Ömer, 1934: 60; Ayberk, 1936: 2; Sunay, 1945: 104).2
Trahomun Türkiye’deki seyrine bakıldığında ise cumhuriyetten önce hastalıkla kayda değer
bir mücadele gerçekleştirilmediği gibi hastalığa dair herhangi bir araştırma veya bilimsel bir
veri de hazırlanmamıştır (BCA, 030.10.00.176.218.11/Belge 51; Ayberk, 1936: 2-3; Bengisu,
1942: 129; Sunay, 1945: 104; Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973: 130.). Osmanlı Devleti’nin
son döneminde yaşanmış olan olağanüstü gelişmelerden kaynaklanan ve hastalıkla
mücadeleyi olumsuz yönde etkileyen bu duruma rağmen cumhuriyet idaresiyle birlikte
hastalıkla etkili şekilde mücadele edilmeye başlanmıştır. Bu mücadele, hastalığın toplumu
sosyal ve iktisadi açıdan etkilemesinin yanı sıra yeni kurulan ve sağlıklı bir nesil üzerine inşa
edilmek istenilen Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından taşıdığı önemden
kaynaklanmıştır (Ayberk, 1938: 4). Çünkü Osmanlının son döneminde meydana gelmiş olan
savaşlarda binlerce vatandaşı şehit olmuş veya sakat kalmış olan Türkiye’nin kendi ayakları
üzerinde durabilmesi için sağlıklı ve üretken bir nüfusa ihtiyacı vardır. Oysa trahom, tedavi
edilmediği takdirde körlükle neticelenerek insanların üretkenliğini etkilediği gibi başkalarına
bağımlı bir hayat sürmelerine de yol açmaktadır. Toplumdaki sosyal dengeyi de bozan bu
durum nedeniyle dönemin idarecileri hastalıkla mücadeleye büyük önem vermiştir (Bengisu,
1942: 123).
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Hastalığın Anadolu’ya, komşusu olan ülkelerden yayıldığı yönünde genel bir kanaat söz konusudur. Özellikle
de Birinci Dünya Savaşı esnasında hastalığın yaygın olarak görüldüğü Suriye, Irak, Filistin, Yemen ve Hicaz
gibi yerlerde savaşan binlerce Anadolu evladının hastalığa yakalanarak anavatana döndüğü, bunun sonucunda da
savaş öncesinde Anadolu’nun genel olarak güney, doğu ve güneydoğusundaki yerleşim yerlerinde görülen
hastalığın İç Anadolu’ya kadar yayıldığı ifade edilmektedir (BCA, 030.10.00.176.218.11/Belge 51; Işık, S.121
(1949): 10; Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973: 130). Dr. H. Şakar ise trahomun Anadolu’ya ilk defa Yavuz
Sultan Selim ile Mısır’a giden ordusu aracılığıyla geldiğini ve daha sonra Anadolu’ya giren İbrahim Paşa’nın
ordusu ile Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin ve Irak cephelerinde savaşan ve yurda dönen askerler
vasıtasıyla da köylere kadar yayıldığını belirtmiştir. Ayrıca, 1919 ve 1920 yıllarında Mısır’dan dönen 54.734
Türk askerinden 16.293’ünde trahom tespit edildiğini ve bunların 1.108’inin görme yeteneğini kaybettiği dile
getirmiştir (Şakar, 1935: 9). M. Sabit Öztan ise Birinci Dünya Savaşı’na iştirak eden askerlere malûl maaşı
bağlanması için rapor verdiği sırada bazı askerlerin savaş sırasında Suriye ve Irak cephelerinde savaşırken
İngilizlere esir düştüklerini ve Mısır’daki esir kampına gönderildiklerini, kampta bulundukları sırada da iki
Ermeni doktor tarafından kendilerine kasıtlı olarak trahom mikrobunun bulaştırıldığını dile getirdiklerini
belirtmiştir (Öztan, 1949: 8-9).
2
Birinci Dünya Savaşı esnasında trahomun yoğun olarak görüldüğü Suriye, Irak, Filistin, Yemen ve Hicaz gibi
yerlerde savaşa katılan yüzbinlerce Anadolu evladı hastalığa yakalanarak anavatana dönmüştür. Bu durum savaş
öncesinde Anadolu’nun genellikle güney ve güneydoğusundaki vilayetlerinde görülen hastalığın İç Anadolu’ya
kadar yayılmasına neden olmuştur (BCA, 030.10.00.176.218.11/Belge 51; Işık, S.121 (1949): 10; Sağlık
Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973: 130).
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Hastalıkla mücadele, 1924 yılında Adana Sıhhat Dairesi’nde endeks oluşturmak amacıyla
gerçekleştirilen poliklinik çalışmalarıyla başlamış (Kâşif Ömer, 1934: 193; Bilger, 1950: 11),
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 1924 yılı bütçesine hastalıkla mücadelede
kullanılmak üzere 25.000, 1925 yılı bütçesine ise 125.000 lira tahsisat konulmasıyla devam
etmiştir. 1925 yılındaki bütçe müzakereleri sırasında söz alan Dr. Mazhar Bey yapmış olduğu
açıklamada vekâletin öncelikle trahom mütehassısı yetiştirerek Malatya, Antep ve Adana’da
mücadele teşkilatı kurması gerektiğini belirtmiştir (TBMMZC, 1341/1925: 294). Nitekim aynı
yıl içerisinde de trahomun yoğun görüldüğü yerlerden Adıyaman’da 20 yataklı, Malatya’da
ise 10 yataklı bir hastane ve dispanser açılmıştır (1930-1931 İstatistik Yıllığı, 1931: 144;
Kâşif Ömer, 1934: 193; Ayberk, 1936: 14; Bengisu, 1942: 129; Sunay, 1945: 104; Bilger,
1950: 11).
Hastalığın Türkiye’deki yayılışına dair ilk esaslı inceleme ise Sıhhiye Vekâletinin isteği
üzerine Ankara Numune Hastanesi Göz Doktoru Vefik Hüsnü (Bulat) Bey tarafından 19251926 yıllarında gerçekleştirilmiştir (Ayberk, 1936: 4). Orta ve Güney Anadolu’da yaptığı üç
aylık incelemenin sonuçlarını 1927 yılında Ankara’da toplanan İkinci Milli Türk Tıp
Kongresi’ne “Türkiye’de Trahom Coğrafyası” başlığıyla rapor olarak sunan Vefik Hüsnü
Bey, hastalığın Adana, Urfa, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Erzurum ve
Kars gibi güney, doğu ve güneydoğu vilayetlerinde yaygın bir şekilde görüldüğünü, diğer
bölgelerde ise Türkiye’ye komşu olan Avrupa ülkelerinden farklı olmadığını dile getirmiştir
(Vefik Hüsnü, 1927).
1925 yılında açılmış olan Adıyaman ve Malatya’daki hastane ve dispanserlere ilave olarak bir
süre yeni müessese açılmamıştır. Ülkenin içinde bulunduğu olumsuz iktisadi koşulların 1929
Dünya Ekonomik Buhranı ile daha da ağırlaşmasına rağmen 1930 yılı hastalıkla mücadelenin
adeta dönüm noktası olmuştur. Nitekim bu yıl faaliyete giren Gaziantep, Kilis ve Besni’de
10’ar yataklı hastane ve dispanser ile Adana’da 40 yataklı bir hastane ve dispanserle birlikte
(BCA, 030.10.00.176.218.11/Belge 52; 490.01.1464.3.2/Belge 13; Bilger, 1950: 11)
trahomlulara yönelik olarak hizmet veren hastane ve dispanser sayısı 6’ya, yatak sayısı da
100’e yükselmiştir (1930-1931 İstatistik Yıllığı, 1931: 144). Faaliyete giren bu müesseselerle
birlikte de 80.000 kişiye tedavi imkânı sağlanmıştır (Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973: 131).
Faaliyete geçen yeni müesseselerin yanı sıra hastalıkla daha etkili ve organize bir şekilde
mücadele edilmesi için Gaziantep’te “Trahom Mücadele Reisliği” oluşturulmuştur.3 Bütün
sabit ve seyyar teşkilatların bağlandığı reisliğin, mücadele teşkilatlarını denetleyeceği, ihtiyaç
duyulan malzemeleri sağlayacağı ve trahomlu oranını tespit edeceği belirtilmiştir (BCA,
490.01.1464.3.2/Belge 13). Açılmış olan yeni müesseselerin yanı sıra yapılmış olan bu
düzenlemenin de etkisiyle hastalıkla daha etkin şekilde mücadele edilmeye başlanmıştır.
1930 yılında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun kabulü de hastalıkla mücadele açısından önemli
bir gelişme olmuştur.4 Bunu müteakiben 1932 yılında trahom hastane ve dispanserleri ile
seyyar mücadele teşkilatlarına dair 46 maddelik “Trahom Mücadele Talimatnamesi”
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Trahom Mücadele Reisliği merkezi 1932 yılı başında Adana’ya taşınmış ise de hastalıkla mücadelenin doğuya
doğru kayması üzerine kısa bir süre sonra tekrar Gaziantep’e nakledilmiştir (BCA, 030.10.00.176.218.11/Belge
52; Özer, 2014: 130).
4
Kanunun 99-102. maddelerinde hastalara sunulacak hizmetlerden herhangi bir ücret alınmayacağı, mücadele
mıntıkalarında hastalığın ihbarının zorunlu olduğu ve hastaların okul, fabrika, imalathane gibi resmi ve özel
kurumlara devamının men edildiği, trahomlu çocukların eğitimlerini sürdürebilmesi için de Sıhhat ve Maarif
vekâletlerinin özel tedbirler alacağı belirtilmiştir (Resmi Gazete, 1930: 8895-8910; BCA,
030.10.00.176.218.11/Belge 52).
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yayınlanmıştır (Trahom Mücadele Talimatnamesi, 1933). Yeni uygulamaların hayata
geçirildiği bu dönemde mücadele mıntıkasındaki bazı yerleşim yerlerinin trahom endeksi ise
Tablo 1’deki gibidir:
Tablo 1: Bazı Yerleşim Yerlerinin Trahom Endeksi.
Yerleşim Yerleri
Besni
Siverek
Kilis
Adıyaman
Gaziantep
Adana
Malatya
(Kaynak: Kâşif Ömer, 1934: 199-200)

Trahom Endeksi (%)
85
80
75
72
70
60
38

Tablo 1’de gösterilen yerleşim yerleri arasındaki endeks farkı ise genel olarak yaşam
şartlarındaki farklılıktan kaynaklanmıştır. Nitekim Adana ve Malatya gibi yaşam şartları daha
iyi olan şehirlerin trahom endeksi daha düşük çıkmıştır.
Mücadele alanının genişlediği 1933 yılında Urfa’da 15, Siverek ile Maraş’ta 10’ar yataklı
yeni hastane ve dispanserler açılmıştır (1935-1936 İstatistik Yıllığı, 1936: 150; BCA,
030.10.00.176.218.11/Belge 53; Bilger, (Nisan 1941): 23; Bilger, 1950: 11). Ayrıca Adana ve
Maraş hariç diğer bütün şehirlerde 4 sağlık memuru ile 1 uzman doktordan oluşan seyyar
teşkilatlar kurulmuştur.5 Kurulan bu teşkilatların sağlık memuru ihtiyacını karşılamak üzere
de 36 sağlık memuru Adana Sıtma Enstitüsü’nde iki ay süreyle teorik ve pratik eğitime
alınmıştır (Kâşif Ömer, 1934: 194).
Trahomla mücadele, 1934 yılında 9 sabit hastane ve dispanser ile bunlara bağlı 7 seyyar
teşkilat tarafından yürütülmüştür. Mıntıka genelinde 519 köyde faaliyet gösterilirken, bir
seyyar mücadele mıntıkasının köy adedi 60-80 arasında değişmiş, her sağlık memuruna ise
15-20 arasında köy düşmüştür. Ayrıca mıntıkadaki hastane ve dispanserler ile seyyar
teşkilatlarda 20 uzman doktor, 3 asistan doktor, 2 eczacı, 9 hemşire, 46 trahom küçük sıhhat
memuru ile 7 kâtip ve ayniyat memuru görev yapmıştır (Kâşif Ömer, 1934: 196). Teşkilatın
mıntıka genelindeki yatak sayısı ise 120’dir (1935-1936 İstatistik Yıllığı, 1936: 150).
1934 yılında Gaziantep Trahom Mücadele Reisi Dr. Kâşif Ömer Bey, Adana Trahom
Hastanesi’ne başhekim olarak atanırken yerine de Dr. Nuri Fehmi Ayberk atanmıştır. Dr. Nuri
Bey’in ilk icraatı ise hastalığın endeksi hakkında güncel verilere ulaşabilmek amacıyla
mıntıka dâhilindeki 5 vilayet, 4 kaza merkezi ile bunlara bağlı köylerde genel bir tarama
yaptırmak olmuştur. Bir hekim, iki sağlık memuru ve bir kâtipten oluşan bir ekip tarafından
gerçekleştirilen ve yaklaşık olarak altı ay süren tarama esnasında halkın % 25’i çeşitli
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Gaziantep, Besni, Kilis, Malatya, Urfa ve Siverek’te de birer seyyar teşkilat meydana getirilerek mücadele
edilen alan genişletilmiştir (BCA, 030.10.00.176.218.11/Belge 53). Seyyar ekipler talimatname mucibince
kendilerine tahsis edilen köy halkını yılda bir defa trahom taramasından geçirmiştir. Bu esnada hastalık tespit
edilenlerden tedavisi ilaçla yapılabilecek durumda olanların tedavisi köylerinde yapılmış, ameliyat veya farklı bir
tedavi uygulanacak olanlar ise şehir merkezlerdeki hastanelere sevk edilmiştir. Köylere ilk etapta hayvanlar
yardımıyla ulaşan ekiplere 1930’lu yılların ortasından itibaren ambulans şeklinde otomobiller tahsis edilmiştir.
Bu araçlar yardımıyla köylere daha sık giden ekipler, vakalara da daha kısa sürede müdahale etmişlerdir.
İlaçlama faaliyetleri ise mücadele mıntıkasında sıcağın, tozun ve sineklerin çoğalmasına bağlı olarak genellikle
mart ayında başlamış ve ağustos ayında zirveye ulaşmış, bu aydan itibaren de azalmıştır (Ayberk, 1936: 26-27).
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sebeplerle muayene dışında kalmakla birlikte 204.472 kişi muayene edilmiş ve 133.547 kişide
de hastalığa rastlanmıştır. Buna göre mücadele mıntıkasındaki trahomlu oranı % 65.3 olarak
tespit edilmiştir. Mücadele mıntıkası dâhilindeki vilayet ve kaza merkezlerindeki trahom
endeksi sonuçları ise Tablo 2’deki gibidir:
Tablo 2: Gaziantep Mücadele Mıntıkasına Bağlı Yerleşim Yerlerindeki Trahom Endeksi.
Şehir Adı
Trahom Endeksi (%)
Kilis
86.3
Adıyaman
80
Besni
80
Siverek
74
Gaziantep
71
Urfa
69.3
Malatya
53
Maraş
36.7
Adana
31
(Kaynak: Ayberk, 1936: 4-5; Bengisu, 1942: 121)

Tablo 2’de görüldüğü üzere trahom endeksinin en yüksek olduğu yerler Kilis, Adıyaman ve
Besni, en düşük olduğu yerler ise Malatya, Maraş ve Adana’dır. Endeksin düşük olduğu
yerlerin yaşam şartlarının diğer yerleşim yerlerine göre nispeten daha iyi yerler olması,
hastalıkla yaşam şartları arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Bununla birlikte mıntıka
genelinde trahom endeksinin genel itibariyle hala çok yüksek olduğu görülmektedir.
Hastalıkla mücadeleye 1935 yılında açılan 10 yataklı Nizip hastane ve dispanseri de
katılmıştır. Böylece mıntıka genelinde trahoma yönelik olarak faaliyet gösteren sabit teşkilat
sayısı 10’a, yatak sayısı ise 130’a yükselmiştir (1935-1936 İstatistik Yıllığı, 1936: 150).
Ayrıca 7 tane de seyyar teşkilat faaliyet göstermiştir. Sabit teşkilatlar, Adana, Maraş, Malatya,
Gaziantep ve Urfa vilayet merkezleri ile Adıyaman, Besni, Kilis, Nizip ve Siverek kaza
merkezlerinde yer alan birer hastane ile bunlara bağlı dispanserlerdir. Bu müesseseler, şehrin
büyüklüğüne ve trahomluların yoğunluğuna göre 10-20 yataklı olup laboratuvarlar da dâhil
olmak üzere her çeşit modern tıbbi malzeme ve aletle donatılmışlardır. Ayrıca her hastane ve
dispanserde ihtiyaca göre bir veya iki göz doktoru, bir hemşire, bir kâtip, iki üç sağlık
memuru ve kâfi miktarda hasta bakıcı ve hademe görev yapmıştır. Seyyar teşkilatlar ise sabit
teşkilatlara bağlı olarak vilayet genelindeki şehir, kasaba ve köylerde görev yapan gezici
sağlık ekipleridir. Seyyar ekiplerin bu dönem faaliyet gösterdiği köy sayısı 400 civarında olup
her bir ekip 40-60 arası köyle meşgul olmuştur (Ayberk, 1936: 15-16).
1936 yılında 10’ar yataklı Mardin ve Siirt hastane ve dispanserinin hizmete girmesiyle birlikte
mıntıka genelinde faaliyet gösteren sabit teşkilat sayısı 12’ye, yatak sayısı 150’ye (1936-1937
İstatistik Yıllığı, 1937: 112), 1937 yılında 10 yataklı Diyarbakır trahom hastane ve
dispanserinin hizmete girmesiyle birlikte de sabit teşkilat sayısı 13’e, yatak sayısı 160’a
yükselmiştir (1938-1939 İstatistik Yıllığı, 1939: 142). Bu yıl ayrıca, köylerde hastalıkla daha
etkili bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla köy tedavi evleri kurulmaya başlanmıştır. Bu
doğrultuda ilk yıl 24, ikinci yıl 36 ev açılmıştır. Bu evlerde hastalar günlük ilaçlandıkları gibi
onbeş günde bir de doktorlar tarafından muayene edilmişlerdir (Altay, 2016: 29). 1937
yılından itibaren açılan yeni hastane, dispanser ve köy tedavi evlerine dair veriler ise şu
şekilde olmuştur:
	
  
	
  

956	
  

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

	
  

	
  

1937 yılında: Adana’da 2 dispanser, Gaziantep, Kilis, Malatya ve Urfa’da 6’şar köy tedavi evi
açılmıştır (1939-1940 İstatistik Yıllığı, 1940: 171).
1938 yılında: Hilvan, Pazarcık ve Suruç’ta 1’er dispanser, Maraş’ta 2 dispanser, Gaziantep’te
ikinci bir dispanser, Besni ve Adıyaman’da da 6’şar köy tedavi evi açılmıştır (1939-1940
İstatistik Yıllığı, 1940: 171-172).
1939 yılında: Antakya, Birecik, Hasankale, Reyhaniye ve Yayladağ’da 1’er dispanser
açılmıştır (1939-1940 İstatistik Yıllığı, 1940: 171-172).
1941 yılında: Kâhta ve Pasinler’de 1’er dispanser açılmıştır (1941 İstatistik Yıllığı, 1943:
137).
1942 yılında: Erzincan’da 1 dispanser açılmıştır (1941 İstatistik Yıllığı, 1943: 137).
1943 yılında: Birecik’te 10 yataklı 1 hastane açılmıştır (1948 İstatistik Yıllığı, 1949: 175).
1945 yılında: Antakya’da 20 yataklı 1 hastane açılmıştır (1948 İstatistik Yıllığı, 1949: 175).
Trahomla mücadelenin ülkenin geleceği açısından arz ettiği önem nedeniyle içinde bulunulan
iktisadi şartlara rağmen mümkün olduğunca fazla miktarda para ayrılmaya çalışılmıştır. Bu
bağlamda 1925-1950 yılları arasında hastalıkla mücadele kapsamında sarf edilen para miktarı
tablo 3’te görüldüğü şekilde olmuştur:6
Tablo 3: 1925-1950 Yılları Arasında Trahomla Mücadele Kapsamında Sarf Edilen Para.
Yıllar
Sarf Edilen
Yıllar
Sarf Edilen
Yıllar
Sarf Edilen
Para
Para
Para
1925
23.000
1934
162.000
1943
147.000
1926
45.000
1935
161.000
1944
203.000
1927
30.000
1936
183.000
1945
119.000
1928
50.000
1937
210.000
1946
410.000
1929
63.000
1938
243.000
1947
330.000
1930
60.000
1939
162.000
1948
434.000
1931
78.000
1940
64.000
1949
458.000
1932
123.000
1941
79.000
1950
490.000
1933
142.000
1942
134.000
---------------

Tablo 3’te hastalıkla mücadele için 1925 yılında 23.000 lira, 1950 yılında ise 490.000 lira sarf
edildiği ve harcanan para miktarının her yıl arttığı görülmektedir. Bununla birlikte harcanan
para miktarında İkinci Dünya Savaşı yıllarında ciddi bir düşüş meydana gelmiş ise de savaşın
sonuna doğru tekrar artış yaşanmıştır. Bu durum, savaş yıllarının bütün zorluğuna rağmen
hastalıkla mücadelenin kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürüldüğünü göstermektedir.
Nitekim açılan yeni hastane, dispanser ve köy tedavi evleriyle birlikte daha fazla kişi
muayene edilerek hastalık tespit edilenlerin tedavisi gerçekleştirilmiştir. 1925-1950 yılları
arasında hastalıkla mücadele kapsamında yapılmış olan müracaat, gerçekleştirilen tedavi ile
ameliyatlara dair verilerden de bu durum açıkça anlaşılmaktadır (Tablo 4):7
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7

	
  
	
  

Tablodaki veriler, ilgili yıllara ait istatistik yıllıklarından derlenmiş olup bu eserler kaynakçada verilmiştir.
Tablodaki veriler, ilgili yıllara ait istatistik yıllıklarından derlenmiş olup bu eserler kaynakçada verilmiştir.
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474
986
804
557
416
2.694
2.418
4.287
4.212
4.318
3.719
4.034
4.254

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

150.881
171.573
120.696
78.170
74.158
70.072
69.499
83.709
79.301
96.304
125.094
124.038
114.937

Ameliyat
Sayısı

Yatırılarak
Yapılan
Tedavi Sayısı

322
583
589
303
396
425
1.207
1.644
2.078
2.215
2.215
2.232
2.299

Müracaat
Sayısı

Yatırılarak
Yapılan
Tedavi Sayısı

12.588
5.399
4.820
11.711
20.990
78.620
48.981
56.331
73.938
87.815
78.707
92.192
92.332

Yıllar

Müracaat
Sayısı

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Ameliyat
Sayısı

Yıllar

	
  
Tablo 4: 1925-1950 Yılları Arasında Trahomla Mücadeleye Dair Veriler.

2.786
2.782
3.028
2.840
2.672
2.316
2.443
2.355
2.502
1.231
3.205
3.202
3.560

6.817
10.057
13.179
11.192
10.146
7.868
8.257
8.554
7.929
7.991
10.316
12.145
10.855

Tablo 4’te tedavisi yatırılarak yapılanların sayısının zaman zaman artıp zaman zaman azaldığı
görülmektedir. Bununla birlikte 1925-1950 yılları arasında artan yatak sayısının da etkisiyle
yatırılarak tedavisi yapılanların sayısında dikkat çekici bir artış meydana gelmiştir. İkinci
Dünya Savaşı yıllarında gerek müracaat, gerekse de ameliyat sayısında ciddi bir düşüş
yaşanmış ise de savaşın sona ermesiyle birlikte tekrar artış yaşanmıştır.
1925-1950 yılları arasında trahomlulara yönelik olarak faaliyet göstermiş olan hastane,
dispanser ve köy tedavi evleri ile yatak sayılarına dair veriler ise tablo 5’te görüldüğü şekilde
olmuştur:8

Yatak
Sayısı

Yıllar

Hastane
Sayısı

Dispanser
Sayısı

Köy Tedavi
Evi Sayısı

Yatak
Sayısı

Köy Tedavi
Evi Sayısı

Dispanser
Sayısı

19251929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Hastane
Sayısı

Yıllar

Tablo 5: 1925-1950 Yılları Arasında Trahomla Mücadele Eden Müesseselere Dair Veriler.

2

2

-----

30

1940

13

25

36

180

6
6
6
9
10
10
12
13

6
6
6
9
10
10
12
14

----------------------------24

100
80
80
115
130
130
150
160

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

13
13
13
13
15
16
16
16

26
27
27
27
28
32
34
40

35
35
35
35
35
35
69
87

180
180
200
200
210
225
225
225
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Tablodaki veriler, ilgili yıllara ait istatistik yıllıklarından derlenmiş olup bu eserler kaynakçada verilmiştir.
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1938
1939

13
13

16
25

36
36

160
180

1949
1950

16
16

40
40

99
115

225
225

1925 yılında iki hastane ve dispanser ile başlayan mücadele, zaman içerisinde açılan yeni
hastane, dispanser ve köy tedavi evleriyle birlikte artarak devam etmiştir. Nitekim 1950 yılına
gelindiğinde trahomlulara yönelik olarak hizmet veren hastane sayısı 16’ya, dispanser sayısı
ise 40’a ulaşmıştır. Aynı dönemde yatak sayısı da hastane sayısındaki artışa paralel olarak
30’dan 225’e yükselmiştir. Ancak bu süreçteki en dikkat çekici değişim, kırsal kesime yönelik
olarak faaliyet göstermek amacıyla açılmış olan köy tedavi evlerinin sayısında meydana
gelmiştir.
Köy tedavi evleri, bilhassa kırsal kesimde yaşayan halkın tedavisinin düzenli bir şekilde
gerçekleştirilebilmesine yönelik çözüm arayışının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İlk defa
1937 yılında açılan evlerin sayısı zaman içerisinde hızla artmış ve 1950 yılına gelindiğinde
115’e ulaşmıştır. Hastane ve dispanser ile köy tedavi evlerinin sayısında meydana gelen artışa
bağlı olarak hastalıkla mücadele edilen alan da genişlemiştir. Bu genişlemeye paralel olarak
muayene edilen ve tedavisi gerçekleştirilen insan sayısı da artmıştır. Nitekim yurt genelinde
muayene edilen ve tedavisi gerçekleştirilen bireylere dair bilgileri ihtiva eden yukarıdaki
tabloda da bu durum açıkça görülmektedir.
Verilmiş olan bütün mücadeleye rağmen 1946 yılına gelindiğinde trahom mıntıkalarında
yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin % 50’sinde hala hastalık olduğu belirtilmiştir (BCA,
030.10.00.177.224.9). Bundan dolayı hastalıkla daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi için
hastalığın etkili olduğu bölge, Adana ve Diyarbakır olmak üzere iki mıntıkaya ayrılmıştır. Bu
süreçte verilen mücadele ise 225 yataklı 16 hastane, 32 dispanser ve 35 köy tedavi evi ile 24
doktor, 13 hemşire ve 60 sağlık memuru tarafından yürütülmüştür.
Bütün çalışmalara rağmen hastalıkla mücadelenin başladığı 1925 yılının üzerinden yirmi yıl
geçmesine rağmen hastalık görülmeye devam etmiştir. Bunda, İkinci Dünya Savaşı’nın
başlaması ve savaşın neden olduğu sosyal ve iktisadi sorunların yanı sıra koruyucu hekimlik
uygulamalarına riayet edilmemesinin de önemli etkisi olmuştur. Bu nedenle trahom, uzun bir
süre daha toplumsal bir sorun olarak varlığını devam ettirmiştir.9 Nitekim 1970’li yıllara
gelindiğinde hastalıkla mücadelenin başladığı yıllarda % 70 olan trahomlu hasta oranı %
2’lere, % 3 olan hastalıktan kaynaklanan körlük oranı sıfıra düşmesine rağmen hastalıkla
mücadele kesintisiz bir şekilde sürmüştür. Bu bağlamda hastalığın tamamen ortadan
kaldırılması için iktisadi ve kültürel açıdan geri kalmış yerleşim yerlerinin yaşam şartlarının
iyileştirilmesine ve insanların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam etmiştir (1973
Türkiye İstatistik Yıllığı, 1974: 133).
Trahomu Önlemeye Yönelik Olarak Alınan Koruyucu Önlemler
Türkiye de trahomla mücadele, trahomlulara yönelik olarak açılmış olan sabit ve seyyar
hastane, dispanser ile köy tedavi evlerinde görev yapan uzman doktorlar ile hastalık
konusunda eğitim almış sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu hastane, dispanser
ve köy tedavi evlerine müracaat edenlerden herhangi bir ücret alınmaksızın tedavileri
gerçekleştirilmiş, gerektiğinde ameliyatları dahi yapılmıştır. Herhangi bir tıbbi destek
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

1960 yılında hastalıkla mücadele 150 yataklı 6 trahom hastanesi, 52 dispanser, 305 köy tedavi evi aracılığıyla
yürütülmüş ve yıl içinde 3.093 ameliyat gerçekleştirilmiştir (1964-1965 Türkiye İstatistik Yıllığı, 1966: 137).
1970 yılındaki faaliyetler ise 150 yataklı 5 hastane, 43 dispanser ile 158 köy tedavi evi tarafından yürütülmüş ve
yıl içinde 2.527 ameliyat yapılmıştır (1973 Türkiye İstatistik Yıllığı, 1974: 109).
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alınmadığında ise hastalık körlükle sonuçlanmıştır (Işık, 1965: 7; Gözleri Kör Eden Trahom
Hastalığı Hakkında Halka Nasihatler, 1933: 7-8; “Trahom Hastalığı”, Akgünler, (Nisan
1936): 3; Trahom, 1955: 8).
Trahom, verilmiş olan bütün mücadeleye rağmen genel temizlik kurallarına dikkat
edilmemesi ve eğitim seviyesinin düşüklüğü gibi nedenlerden dolayı uzun süre varlığını
sürdürmüştür (Trahom, 1955: 4-5). Bundan dolayı hastalıkla mücadele esnasında bir taraftan
tespit edilen hastaların tedavisi yapılırken diğer taraftan da yeni vakaları azaltmak için
hastalığı önleyici tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda vilayet ve kaza merkezlerinde
çalışan sabit teşkilatlar halkı yılda bir defa sağlık taramasından geçirmiş ve bu esnada hastalık
tespit edilenlere birer tedavi kartı vererek ilaçlanmak üzere hastane ve dispanserlere sevklerini
gerçekleştirmiştir. Ayrıca şehir ve kasabalardaki hapishane, mektep, fabrika ve garnizon gibi
kalabalık yerler de sıkı bir denetimden geçirilerek kontrol altında tutulmuştur. Hastalıkla
mücadele kapsamında okullara da özel önem verilmiştir. Bu bağlamda mücadele mıntıkası
dâhilindeki okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrenciler eğitim yılının başında ve yıl ortasında
olmak üzere yılda iki defa sağlık muayenesinden geçirilmiştir. Muayene esnasında hastalık
tespit edilen öğrenciler ya trahomlulara tahsis edilmiş olan özel okullarda veya bu tarz
okulların olmadığı yerlerde ayrı sınıflarda eğitimlerine devam etmişlerdir (Ayberk, 1936: 1819; Işık, S.122 (1949): 14-15).10
Trahomla mücadele eden sağlık ekiplerinin okullardaki en büyük yardımcıları ise hastalıkla
ilgili olarak kursa tabi tutulmuş olan ilkokul öğretmenleri olmuştur. Bu öğretmenler, sağlık
personelinin sayısının yetersiz olmasından dolayı haftada iki veya üç kez yapılan okuldaki
tedavinin doktorlar nezaretinde her gün yapılmasını sağlamışlardır. Ayrıca hastalığın tehlikesi
ve korunma çareleri genç nesillere anlatılarak koruyucu tedbirler konusunda daha bilinçli
hareket etmeleri sağlanmıştır (Ayberk, 1936: 18-19).
Hastalığı ortadan kaldırmak ancak hastalığın yayılmasını engellemekle mümkün olacağından
koruyucu tedbirlere özel önem verilmiştir. Bu doğrultuda hastalıkla ilgili bilgi veren uyarıcı
mahiyette duvar afişleri, resimli broşürler, kısa ve özlü nasihatler içeren kâğıtlar bastırılarak
mektep, kışla, fabrika ve dükkân gibi kalabalık insan gruplarının bulunduğu veya ziyaret ettiği
yerlere asılmıştır (Bilger, (Nisan 1941): 23). Bunun yanı sıra gazetelere trahom hakkında
makaleler ve vecizeler yazdırıldığı gibi radyo, okul, halkevi, memur ve zabit kulüplerinde sık
sık konferanslar düzenlenmiştir. Köylerdeki hastalarla ilgilenen seyyar ekipler de köylüyü
temizliğe alıştırmak ve hastalıktan korunma çarelerini öğretmek suretiyle bu faaliyetlere
iştirak etmiştir. Mücadele kapsamında bilhassa aile içindeki konumlarından dolayı kadınlar ile
kızların bilgilendirilmesine özel önem verilmiştir. Ayrıca hastalığın yayılmasında etkili olan
karasineğe karşı da birtakım önlemler alınarak şehirlerde bütün dükkânlara sinekkapanı
bulundurma mecburiyeti getirilmiş, köylerde de gübrelikler köylerden uzak noktalara
götürülerek üzerlerinin örtülmesi sağlanmıştır (Ayberk, 1936: 27-31).
Hastalıkla mücadelenin en önemli noktasını temizlik konusu oluşturmuştur. Bu nedenle halkı
hastalıkla ilgili bilgilendirmek amacıyla 1924 yılında “Trahom Hakkında Halka Nasayih”
adlı bir eser yayınlanmıştır. Bu eserde hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ile korunma
yollarından bahsedilmiştir. Mücadelede önemli rol oynayan sağlık personelinin hastalığa dair
bilgisini artırmak için de 1931 yılında “Küçük Sıhhat Memurlarına Mahsus Trahom ve Sair
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

1933-1934 eğitim-öğretim yılında Adana’da 7, Gaziantep’te 6, Kilis’te 4, Urfa’da 3, Besni, Adıyaman,
Malatya, Maraş ve Siverek’te de 1’er okul trahomlu öğrencilere tahsis edilmiştir (Kâşif Ömer, 1934: 192; Bilger,
1950: 11). Adana’daki okul sayısı trahomlu öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak 1939 yılında 8’e yükselmiştir
(Bilger, 1950: 11).

	
  
	
  

960	
  

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

	
  

	
  

Göz Sâri Hastalıkları” adlı bir eser hazırlanmıştır (Niyazi İsmet, 1931). 1932 yılında
yayınlanan Trahom Mücadele Talimatnamesi ile de trahomla mücadelede görev alan hekimler
ile sağlık memurları vatandaşları hastalıkla ilgili olarak bilgilendirmekle sorumlu
tutulmuşlardır. Ayrıca 1933 yılında Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekâleti tarafından “Gözleri
Kör Eden Trahom Hakkında Halka Nasihatler” isimli eserden 50.000 adet bastırılarak
ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Sıhhat Vekâleti bunun yanı sıra Avrupa ve Amerika’dan getirttiği
filmleri izlettirmek suretiyle de halkı bilgilendirmeye çalışmıştır (Sunay, 1945: 104-106). Bu
süreçte halkevleri de etkili rol oynamıştır. Bütün bu çalışmalar neticesinde ise bireylerin
hastalık konusunda bilinçlenmesine ve hastalığın başlangıç safhasında tespit edilmesine
çalışılmıştır.
Trahomla Mücadele Kapsamında Açılmış Olan Müesseseler
Trahomla mücadele geniş bir alanda uzun bir süre devam etmiştir. Bu süreçte birçok vilayet,
kaza, nahiye ve köyde hastane, dispanser ile köy tedavi evi açılmıştır. Hastane ve
dispanserlerin açıldığı yerler ile bu müesseselere dair veriler şu şekilde olmuştur:11
Adıyaman Hastanesi ve Dispanseri: 1925 yılında trahomlulara yönelik olarak açılan ilk
hastane ve dispanserden birisidir. 20 yataklı hastanenin yatak sayısı 1936 yılında 15’e, 1937
yılında 10’a düşmüş olup bu hastanede 1927-1946 yılları arasında 13.426 ameliyat
gerçekleştirilmiştir. Şehirdeki ilk köy tedavi evi ise 1938 yılında açılmıştır. İlk etapta 6 olan
köy tedavi evi sayısı 1941 yılında 5’e düşmüştür.
Malatya Hastanesi ve Dispanseri: 1925 yılında trahomlulara yönelik olarak açılan ilk hastane
ve dispanserden birisidir. 10 yataklı hastanede 1927-1946 yılları arasında 9.458 ameliyat
gerçekleştirilmiştir. Şehirdeki ilk köy tedavi evi ise 1937 yılında açılmıştır.12
Kilis Hastanesi ve Dispanseri: 1930 yılında faaliyete geçmişlerdir. 10 yataklı hastanede 19301946 yılları arasında 9.010 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Şehirdeki ilk köy tedavi evi ise 1937
yılında açılmıştır.13
Gaziantep Hastanesi ve Dispanseri: 1930 yılında faaliyete geçmişlerdir. Dispanser sayısı
1938 yılında 2’ye yükselmiş ise de 1941 yılından sonra 1’e inmiştir. 10 yataklı hastanenin
yatak sayısı ise 1934 yılında 15’e, 1937 yılında 20’ye yükselmiştir. 1930-1946 yılları arasında
hastanede 16.090 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Şehirdeki ilk köy tedavi evi ise 1937 yılında
açılmıştır.14
Besni Hastanesi ve Dispanseri: 1930 yılında faaliyete geçmişlerdir. 10 yataklı hastanede
1930-1946 yılları arasında 6.981 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Şehirdeki ilk köy tedavi evi ise
1938 yılında açılmıştır.15
Maraş Hastanesi ve Dispanseri: 1933 yılında faaliyete geçmişlerdir. Ancak dispanser sayısı
1937 yılında 2’ye yükselmiştir. 10 yataklı hastanede 1933-1946 yılları arasında 5.274
ameliyat gerçekleştirilmiştir. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Urfa Hastanesi ve Dispanseri: 1933 yılında faaliyete geçmişlerdir. 15 yataklı hastanenin
yatak sayısı 1939 yılında 20’ye, 1946 yılında ise 25’e yükselmiştir. 1933-1946 yılları arasında
hastanede 10.522 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Şehirdeki ilk köy tedavi evi ise 1937 yılında
açılmıştır. İlk etapta 6 olan köy tedavi evi sayısı 1941 yılından itibaren 5’e düşmüştür.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

Bu müesseselere dair bilgiler istatistik yıllıklarından derlenmiş olup bu eserler kaynakçada verilmiştir.
1937 yılında 6 köy tedavi evi açılmıştır (1938-1939 İstatistik Yıllığı, 1939: 142).
13
1937 yılında 6 köy tedavi evi açılmıştır (1938-1939 İstatistik Yıllığı, 1939: 142).
14
1937 yılında 6 köy tedavi evi açılmıştır (1938-1939 İstatistik Yıllığı, 1939: 142).
15
1938 yılında 6 köy tedavi evi açılmıştır (1938-1939 İstatistik Yıllığı, 1939: 142).
12
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Siverek Hastanesi ve Dispanseri: 1933 yılında faaliyete geçmişlerdir. İstatistik yıllıklarına
göre 10 yataklı hastane 1943-1945 yılları arasında hizmet vermemiş, 1946 yılında ise yeniden
faaliyete geçmiştir.16 Ancak bu süre zarfında dispanser faaliyetine devam etmiştir. Şehirde
köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Nizip Hastanesi ve Dispanseri: 1935 yılında faaliyete geçmişlerdir. 10 yataklı hastanede
1935-1946 yılları arasında 8.349 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Şehirde köy tedavi evi ise
açılmamıştır.
Mardin Hastanesi ve Dispanseri: 1936 yılında faaliyete geçmişlerdir. 10 yataklı hastanenin
yatak sayısı 1939 yılında 15’e yükselmiştir. 1936 yılında herhangi bir ameliyatın
gerçekleştirilmediği hastanede, 1937-1946 yılları arasında ise 3.153 ameliyat
gerçekleştirilmiştir. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Siirt Hastanesi ve Dispanseri: 1936 yılında faaliyete geçmişlerdir. 10 yataklı hastanenin yatak
sayısı 1939 yılında 15’e yükselmiştir. 1936 yılında herhangi bir ameliyatın
gerçekleştirilmediği hastanede, 1937-1946 yılları arasında 2.683 ameliyat gerçekleştirilmiştir.
Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Diyarbakır Hastanesi ve Dispanseri: 1937 yılında faaliyete geçmişlerdir. 10 yataklı
hastanenin yatak sayısı 1939 yılında 15’e yükselmiştir. 1937 yılında herhangi bir ameliyatın
gerçekleştirilmediği hastanede, 1938-1946 yılları arasında 6.277 ameliyat gerçekleştirilmiştir.
Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Birecik Hastanesi ve Dispanseri: Dispanser 1937 yılında, hastane ise 1943 yılında faaliyete
geçmiştir. 10 yataklı hastanede 1943-1946 yılları arasında 1.375 ameliyat gerçekleştirilmiştir.
Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Antakya Hastanesi ve Dispanseri: Dispanser 1939 yılında, hastane ise 1945 yılında faaliyete
geçmiştir. 20 yataklı hastanede 1940-1946 yılları arasında 1.135 ameliyat gerçekleştirilmiştir.
Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Pasinler Dispanseri: 1938 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Hilvan Dispanseri: 1938 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Pazarcık Dispanseri: 1938 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Suruç Dispanseri: 1938 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Kırıkhan Dispanseri: 1939 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Reyhaniye Dispanseri: 1939 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Yayladağ (Bozova) Dispanseri: 1939 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise
açılmamıştır.
Kâhta Dispanseri: 1941 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Bozova Dispanseri: 1941 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Hilvan Dispanseri: 1941 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.
Erzincan Dispanseri: 1942 yılında açılmıştır. Şehirde köy tedavi evi ise açılmamıştır.17
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Ancak istatistik yıllıklarında 1943-1945 yılları arasında 874 ameliyatın yapıldığı bilgisi yer almaktadır (1948
İstatistik Yıllığı, 1949: 176).
17
Dispanser olmasına rağmen istatistiklerde 1943-1946 yılları arasında 593 ameliyat gerçekleştirilmiş
görünmektedir (1948 İstatistik Yıllığı, 1949: 176).
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Adıyaman’da Trahomla Mücadele18
Adıyaman, cumhuriyetin ilk yıllarında trahomun en yoğun görüldüğü yerleşim yerlerinden
birisidir. Hatta trahomun neden olduğu körlüklerden dolayı şehre “Körler Memleketi” de
denilmiştir (TBMMZC, 1341/1925: 294; Kâşif Ömer, 1934: 199-200; 1973 Türkiye İstatistik
Yıllığı, 1974: 130). Nitekim 1925 yılında yapılan ilk tahkikatlarda da muayene edilen 5.685
kişinin 5.446’sına trahom teşhisi konulmuştur (Kâşif Ömer, 1934: 199). Bundan dolayı
hastalığa yönelik ilk tedbirlerin alındığı yerler arasında Adıyaman da yer almıştır. Nitekim
Meclisteki 1925 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Dr. Mazhar Bey, “Adıyaman
kazasında aldığımız istatistiklere göre % 75 trahom vardır. Körler Çarşısı, Körler Mahallesi
vardır. Efendiler! Bu ne elim ve feci bir şeydir. Tedavisi mümkün, sirayetten men’i mümkün
olan bu hastalıkların karşısında yüzbinlerce alil ve aharın hayatı üzerine ve tufeyli olarak
beşeriyetin sırtına yüklenmiş birçok insanlar vardır” sözleriyle hastalıkla mücadelenin şehir
açısından taşıdığı önemi dile getirmiştir. Mazhar Bey sözlerinin devamında ise Sıhhiye
Vekâletinin Adıyaman’da mutlaka bir trahom dispanseri açması gerektiğini belirterek bu
dispanserde hem daimi hem de seyyar bir hekimin görevlendirilmesinin zaruri olduğunu, bu
surette hastaların muntazam bir şekilde tedavi edilerek hastalığın kontrol altına alınabileceğini
ifade etmiştir (TBMMZC, 1341/1925: 294). Nitekim hastalıkla mücadele kapsamında ilk
sağlık kurumlarının açıldığı yerlerden birisi de Adıyaman olmuştur. Bu bağlamda şehirde 20
yataklı bir hastane ile dispanser açılmış, ayrıca 5 sağlık memurundan oluşan bir de seyyar
mücadele ekibi oluşturulmuştur.19 Dr. Kâşif Ömer Bey’in başhekim olarak atandığı hastanede
ise 1 asistan doktor, 1 eczacı, 3 sağlık memuru ile 2 hastabakıcı görev yapmıştır (Kâşif Ömer,
1934: 193).
Sıhhiye Vekili Dr. Refik Bey, 1927 yılında Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında yapmış
olduğu bir konuşmada 1926 yılında trahomla yoğun bir şekilde mücadele edildiğini dile
getirdikten sonra bilhassa Adıyaman’da çalışmalara devam edildiğini ifade etmiştir
(TBMMZC, 1927: 73). Kâşif Ömer Bey ise hastalıkla mücadele kapsamında bütün kaza
halkının tek tek muayene edildiğini, başka yerlerde bu şekilde bir uygulama olmadığını ve
1930’lu yıllarda da herkesin tek tek muayene edilmesi uygulamasının devam ettiğini
belirtmiştir (Kâşif Ömer, 1934: 193).
Vefik Hüsnü Bey ise 1925-1926 yıllarında trahom bölgelerinde yapmış olduğu incelemeye
dair hazırlamış olduğu Türkiye Trahom Coğrafyası adlı raporunda, Adıyaman çarşısında
yapmış olduğu muayene esnasında 634 kişinin 584’ünde trahoma rastladığını ve bu veriye
istinaden şehirdeki trahom endeksinin % 92 olduğunu ifade etmiştir. Dr. Kâşif Ömer Bey’in
hazırlamış olduğu 1926 yılına dair raporda ise şehir merkezindeki mahallelerde yapılan
muayene sonucuna dair veriler şu şekilde olmuştur:
Kabcami Mahallesi: Mahalledeki trahomlu oranı yaklaşık olarak % 93’dür.
Hoca Ömer Mahallesi: Muayene edilen 1.042 kişinin 734’ünde trahom tespit edilmiştir. Buna
göre mahalledeki trahomlu oranı yaklaşık olarak % 70’dir.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18

Eski adı Hısn-ı Mansur olup 1926 yılında Adıyaman olarak değiştirilmiştir. Dulkadiroğulları’ndan Osmanlı
idaresine geçmiş olan şehir, 1841 yılında kaza, 1849 yılında sancak olmuştur. Ancak 1859 yılında Diyarbakır
vilayetine bağlı bir sancak iken Malatya’ya bağlanarak kaza haline getirilmiştir. Bu durum, il haline getirildiği 1
Aralık 1954 tarihine kadar devam etmiştir (Yurt Ansiklopedisi, 1981: 191-192).
19
Dispanserler Samsat ve Çalgam adlı nahiyelerde açılmıştır (Kâşif Ömer, 1934: 193).
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Musalla Mahallesi: Muayene edilen 705 kişinin 680’inde trahom tespit edilmiştir. Buna göre
mahalledeki trahomlu oranı yaklaşık olarak % 92’dir.
Yeni Pınar Mahallesi: Muayene edilen 638 kişinin 625’inde trahom tespit edilmiştir. Buna
göre mahalledeki trahomla oranı yaklaşık olarak % 98’dir.
Eski Saray Mahallesi: Muayene edilen 563 kişinin 549’unda trahom tespit edilmiştir. Buna
göre mahalledeki trahomlu oranı yaklaşık olarak % 97.5’dir.
Ermeni Mahallesi: Muayene edilen 79 kişinin 63’ünde trahom tespit edilmiştir. Buna göre
mahalledeki trahomlu oranı yaklaşık olarak % 79.5’dir.
Göz Doktoru Eşref Bey ise 1927 yılına dair raporunda Kabcami Mahallesinde muayene edilen
964 kişinin 911’inde trahoma rastlandığını ve mahalledeki trahomlu oranının % 94.5
olduğunu belirtmiştir. Eşref Bey’in Adıyaman’ın köylerine dair verdiği bilgiler ise şu
şekildedir:20
Mezgirdli: Muayene edilen 105 kişinin 86’sında trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 81.9’dur.
Uzun Ömer: Muayene edilen 24 kişinin 20’sinde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 83.3’dür.
Küllükreş: Muayene edilen 55 kişinin 50’sinde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 90.9’dur.
Çokpınar: Muayene edilen 43 kişinin 22’sinde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 51.2’dir.
Altıntop: Muayene edilen 42 kişinin 35’inde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 83.3’tür.
Çakal Karyesi: Muayene edilen 59 kişinin 51’inde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 83.5’dir.
Düdere: Muayene edilen 65 kişinin 52’sinde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı % 80’dir.
Paşa mezrası: Muayene edilen 60 kişinin 43’ünde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 71.7’dir.
Karakoç: Muayene edilen 52 kişinin 35’inde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 67.3’dür.
Kıvırcık: Muayene edilen 103 kişinin 47’sinde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 45.6’dır.
Hacı Halil: Muayene edilen 197 kişinin 170’inde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 86.3’dür.
Kuyucak: Muayene edilen 146 kişinin 122’sinde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 83.6’dır.
Büyük Kavaklı: Muayene edilen 51 kişinin 28’inde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 54.9’dur.
Küçük Kavaklı: Muayene edilen 33 kişinin 22’sinde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 66.7’dir.
Varta: Muayene edilen 36 kişinin 32’sinde trahoma rastlanmıştır. Buna göre köydeki
trahomlu oranı yaklaşık olarak % 88.8’dir.
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Eşref Bey, 1929 yılına kadar Adıyaman’da gördüğü 5 binden fazla trahomlu hasta arasında çok nadir trahom
vakaları ile de karşılaştığını belirtmektedir (Eşref, 1929: 151-152).
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Kemaliye/Ziyaret/Beyamlı: Muayene edilen 65 kişinin 46’sında trahoma rastlanmıştır. Buna
göre köydeki trahomlu oranı yaklaşık olarak % 70.8’dir.
1926 yılında trahomla mücadele kapsamında sağlık memurları tarafından Adıyaman
köylerinde tespit edilen trahomlu sayısı ise şu şekildedir:
Zey: Muayene edilen 96 kişinin 42’sinde trahom tespit edilmiştir.
Koru: Muayene edilen 70 kişinin 21’inde trahom tespit edilmiştir.
Albir: Muayene edilen 31 kişinin 4’ünde trahom tespit edilmiştir.
Heştiran: Muayene edilen 205 kişinin 72’sinde trahom tespit edilmiştir.
Müsürkan: Muayene edilen 133 kişinin 50’sinde trahom tespit edilmiştir.
Terman: Muayene edilen 177 kişinin 38’inde trahom tespit edilmiştir.
Dişbudak: Muayene edilen 84 kişinin 23’ünde trahom tespit edilmiştir.
Arslanoğlu: Muayene edilen 53 kişinin 23’ünde trahom tespit edilmiştir.
Yassıhöyük: Muayene edilen 26 kişinin 13’ünde trahom tespit edilmiştir.
Vartana: Muayene edilen 36 kişinin 30’unda trahom tespit edilmiştir.
Ahçik: Muayene edilen 34 kişinin 7’sinde trahom tespit edilmiştir.
Peyamlı: Muayene edilen 49 kişinin 20’sinde trahom tespit edilmiştir.
Pişinik: Muayene edilen 155 kişinin 6’sında trahom tespit edilmiştir.
Lif: Muayene edilen 60 kişinin 22’sinde trahom tespit edilmiştir.
Hoserke(?): Muayene edilen 57 kişinin 30’unda trahom tespit edilmiştir.
İkidam(?): Muayene edilen 40 kişinin 21’inde trahom tespit edilmiştir.
Şovenik(?): Muayene edilen 13 kişinin 8’inde trahom tespit edilmiştir.
Kergişni(?): Muayene edilen 35 kişinin 24’ünde trahom tespit edilmiştir.
Nemruz(?): Muayene edilen 42 kişinin 28’inde trahom tespit edilmiştir.
Gölgermiş(?): Muayene edilen 55 kişinin 50’sinde trahom tespit edilmiştir.
Elifi(?): Muayene edilen 51 kişinin 20’sinde trahom tespit edilmiştir.
Keleni(?): Muayene edilen 55 kişinin 12’sinde trahom tespit edilmiştir.
Hozirin(?): Muayene edilen 130 kişinin 40’ında trahom tespit edilmiştir.
Kilisik(?): Muayene edilen 30 kişinin 11’inde trahom tespit edilmiştir.
Ferehiyük(?): Muayene edilen 130 kişinin 18’inde trahom tespit edilmiştir.
Kayalı(?): Muayene edilen 36 kişinin 21’inde trahom tespit edilmiştir.
Adıyaman’da trahomla mücadelenin başladığı ilk yıllara dair bu verilerden hastalığın kaza
genelinde yaygın bir şekilde görülmekle birlikte şehir merkezinde daha yüksek oranda
görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu veri aynı zamanda hastalıkla topyekûn mücadele edilmesi
gerektiğini de ortaya koymuştur. Nitekim çok geçmeden hastalıkla mücadele amacıyla şehir
merkezinde açılmış olan hastane ve dispanserlerin yanı sıra kırsal kesimde faaliyet yürütmek
üzere de seyyar teşkilat oluşturulmuştur (BCA, 030.10.00.176.218.11/Belge 53). Hastane ve
dispanser ile seyyar teşkilatın bütün faaliyetlerine rağmen 1932 yılında Adıyaman’da
muayene edilen 6.026 kişiden 4.317’sinde trahom tespit edilmiştir. Buna göre şehrin trahom
endeksi yaklaşık olarak % 72 olmuştur. Hastalığın şehir genelinde hala yaygın bir şekilde
görüldüğünü ifade eden bu veri, 1925 yılı verisi ile mukayese edildiğinde şehir genelindeki
trahomlu sayısında ciddi bir azalma olduğunu göstermektedir. Bu durum alınan tedbirlerin
etkili olduğunu göstermesi bakımından dikkate değer bir gelişme olarak zikredilmelidir.
Zikredilmesi gereken bir diğer önemli husus da çalışma esnasında tamamen iyileşmiş 123 kişi
ile 1.506 sağlam çocuğun tespit edilmiş olmasıdır. Kâşif Ömer,“Bu mesut neticenin
alınmasında muhterem mütehassıs doktor arkadaşlarımın hastane ve dispanserlerinde halkın
iş ve itiyadına uyarak sabahları güneş doğarken ve akşamları lamba ile çalışarak, Cuma ve
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tatil tanımayarak zevkini hastasına bakmakta bulan çalışmalarına borçlu” olunduğunu ve bu
özverili çalışmalar neticesinde de “Adıyaman’ın Osmanlı Devleti’nin ihmalinden doğma olan
körler memleketi adının acı bir tarih hatırası olarak kalacağını” ifade etmiştir (Kâşif Ömer,
1934: 199-200; 1973 Türkiye İstatistik Yıllığı, 1974: 130).
Adıyaman’da trahoma karşı verilen mücadelede önemli rol oynayan Trahom Hastanesinin
Başhekimliği görevini 1933 yılında Dr. Eşref Bey, seyyar teşkilatın tabipliği görevini ise Dr.
Kemalettin Bey yürütmüştür (Mazhar Osman, 1933: 545). Hastalığa karşı elde edilen olumlu
neticede de bu iki hekimin başarılı ve özverili çalışmalarının önemli katkısı olmuştur. 1934
yılına gelindiğinde ise şehirdeki trahomla mücadele, 20 yataklı bir hastane ve dispanser ile
buna bağlı bir seyyar teşkilat ile 1 başhekim, 2 doktor (1’i asistan, 1’i seyyar), 1 eczacı, 1
hemşire, 7 sağlık memuru (4’ü seyyar, 3’ü sabit), 1 kâtip ve ayniyat mutemedi ile lüzumu
kadar müstahdem tarafından gerçekleştirilmiştir (Kâşif Ömer, 1934: 195).
Hastalıkla mücadele kapsamında zaman zaman okullarda da tarama yapılmıştır. Taramalar
neticesinde hastalık tespit edilen çocuklara ayrı okul tahsis edilmiş, ayrı okul tahsisinin
mümkün olmadığı durumlarda ise ayrı sınıflar oluşturulmuştur. Bu şekilde hastalığın sağlıklı
çocuklara bulaşması önlenmeye çalışılmıştır. Nitekim Adıyaman’da da 1933-1934 eğitimöğretim yılında trahomlu çocuklar için ayrı bir okul tahsis edilmiştir. Böylece çocuklar bir
yandan tedavilerini devam ettirirken diğer yandan da eğitimlerini sürdürebilmişlerdir (Bilger,
1950: 11).
Adıyaman’da trahom mikrobunu farklı yerlere taşımak suretiyle hastalığın yayılmasına
katkıda bulunan karasineğe karşı da birtakım koruyucu tedbirler alınmıştır. Bu bağlamda
bilhassa aşçılar ile esnaflar hastaneden aldıkları bir çözeltiyi dükkânlarına koymak suretiyle
günde binlerce sineği itlaf ederek hastalıkla mücadeleye katkı vermişlerdir (Kâşif Ömer,
1934: 86). Bunun yanı sıra trahomluların tedavisi esnasında Adıyaman’a mahsus bazı
uygulamalara da başvurulmuştur. Bu bağlamda trahom mektebindeki öğrenciler evlerine
giderken öğretmenlerinin nezaretinde gözleri özel bir kimyasal ile yıkanmış (Kâşif Ömer,
1934: 192), ayrıca sadece Adıyaman’daki trahomlulara özel olarak “Adıyaman Usulü” adıyla
bilinen bir de tedavi yöntemi uygulanmıştır (Kâşif Ömer, 1934: 160).
Trahomla mücadele bağlamında 1927-1929 yılları arasında Adıyaman’da hastalık tespit
edilen kişi sayısı ile bunlara uygulanan tedavilere dair veriler tablo 6’daki gibi olmuştur:21
Tablo 6: 1927-1929 Yılları Arasında Adıyaman’da Trahomla Mücadeleye Dair Veriler.
1927
1928
Merkezde Tespit Edilen Trahomlu Sayısı
2.668
4.123
Seyyar Teşkilat Tarafından Tespit Edilen Trahomlu
1.564
1.564
Sayısı
Ayakta Tedavi Gören ve Pansuman Yapılan Trahomlu
93.202
61.942
Sayısı
Gerçekleştirilen Ameliyat Sayısı
688
384

1929
300
6.162
28.113
275

1930-1946 yılları arasında Adıyaman’da trahomlulara yönelik olarak faaliyet gösteren
hastane, dispanser ve köy tedavi evleri ile hastalara dair veriler tablo 7’de yer alır:
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Tablodaki veriler, ilgili yıllara ait istatistik yıllıklarından derlenmiş olup bu eserler kaynakçada verilmiştir.
Ancak verilerin yıllıklarda veriliş şeklinden dolayı 1927-1929 ve 1930-1946 yıllarını kapsayan iki farklı tablo
oluşturulmak zorunda kalınmıştır. Ayrıca, 1946 yılından sonraki yıllıklarda hastalıkla mücadeleye dair verilen
bilgiler şehir bazlı verilmediği için bu dönemin sonrasına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir.
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--------------------------------6
6
6
5
5
5
5
5
5

20
20
20
20
20
20
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

11.801
5.903
6.130
5.032
1.873
2.464
2.027
5.283
6.722
8.152
4.936
3.980
2.209
2.884
3.070
3.922
1.577

170.283
152.293
192.809
201.839
248.013
160.821
146.831
185.060
153.614
228.682
232.100
217.215
189.773
279.061
374.232
425.099
372.348

253
260
260
254
387
418
355
270
216
178
202
180
200
200
142
99
29

Ameliyat
Sayısı

Yatarak
Tedavi
Gören

Ayakta
Tedavi
Gören

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Muayene
Olan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Yatak
Adedi

Dispanser
Sayısı

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

Köy Tedavi
Evi Sayısı

Yıllar

Hastane
Sayısı

	
  
Tablo 7: 1930-1946 Yılları Arasında Adıyaman’da Trahomla Mücadeleye Dair Veriler.

517
547
647
499
631
683
544
528
1.005
1.438
1.057
1.000
1.188
524
672
597
2

Tablo 7’deki verilere göre Adıyaman’da 1925-1946 yılları arasında bir hastane ile dispanser,
1938-1940 yılları arasında 6, 1941-1946 yılları arasında da 5 köy tedavi evi faaliyet
göstermiştir. Bunlardan 20 yataklı hastanenin yatak sayısı 1936 yılında 15’e, 1937 yılından
itibaren de 10’a inmiştir. Trahomlulara yönelik olarak faaliyet göstermiş olan bu müesseselere
müracaat edenler ile tedavi görenlerin sayısına bakıldığında ise inişli çıkışlı bir grafik
sergilediği, ayakta tedavi görenlerin sayısında ise İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru ciddi
bir artış yaşandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra savaşın ilk yıllarına tesadüf eden 19381942 yılları arasında gerçekleştirilen ameliyat sayısında da ciddi bir artış söz konusu ise de
1943 yılından itibaren ameliyat sayısı da dikkat çekici bir biçimde düşmüştür.
Bütün bu veriler doğrultusunda Adıyaman’da trahoma karşı amansız bir mücadelenin
verildiği söylenebilir. Nitekim şehirde gerçekleştirilmiş olan ameliyat sayısına bakıldığında da
bu durum açıkça fark edilmektedir. Bu bağlamda şehirde 1927-1946 yılları arasında 13.426
ameliyat yapılmış, ancak bu ameliyatların 1.347’si 1927-1929, 12.079’u ise 1930-1946 yılları
arasında gerçekleştirilmiştir. 1930 yılı sonrasına dair veriler ile diğer şehirlerdeki trahom
hastane ve dispanserlerinin verileri mukayese edildiğinde de Adıyaman’da hastalığa karşı
verilmiş olan mücadelenin büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır. Bu mücadele şüphesiz
hastalığın şehrin sosyal ve iktisadi yaşamı üzerindeki etkisi ve öneminden kaynaklanmıştır.
Bütün çabalara rağmen hastalık etkisini uzun yıllar devam ettirmiştir. Nitekim 1968-1970
yılları arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık olarak 26.000 kişinin muayene edildiği tarama
esnasında da her 100 kişiden 15’inde trahom saptanmıştır. Bu veri, cumhuriyetin ilk yılları ile
mukayese edildiğinde ciddi bir gerilemeyi ifade etmesine rağmen hastalıkla olan mücadele
aralıksız ve amansız bir şekilde sürmüştür. Bu mücadele, 1974 yılında ise üç dispanser
tarafından devam ettirilmiştir (Yurt Ansiklopedisi, 1981: 228).
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SONUÇ
Trahomla mücadele, cumhuriyetin ilk yıllarında başlamış ve uzun bir süre de devam etmiştir.
Bu mücadele daha ziyade hastalığın yoğun olarak görüldüğü güney, doğu ve güneydoğu ki
şehirlerde yürütülmüştür. Nitekim trahomlulara yönelik olarak faaliyete geçen ilk hastane ve
dispanserler de buralarda açılmıştır.
Hastalıkla mücadele ilk etapta hastane, dispanser ile bunlara bağlı seyyar ekipler tarafından
gerçekleştirilmiş ise de 1937 yılından itibaren köy tedavi evleri de sürece dâhil olmuştur.
Bunlardan hastane ve dispanserler vilayet ve kaza merkezlerinde, seyyar ekipler ile köy tedavi
evleri ise daha ziyade kırsal kesimde faaliyet göstermiştir. Bununla birlikte öncelikle
trahomun bulaşıcı bir hastalık olması ve temizliğe yeterince dikkat edilmediğinde kolaylıkla
yayılabilmesinden dolayı insanlar hastalık konusunda bilgilendirilmeye çalışılmıştır. Bu
doğrultuda hastalıkla ilgili uyarıcı mahiyette broşürler ve afişler dağıtılmış, Avrupa ve
Amerika’dan hastalığı tanıtıcı mahiyette filmler getirilerek izlettirilmiş, zaman zaman da
konferanslar düzenlenerek insanların konunun uzmanları tarafından doğrudan
bilgilendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu süreçte okul, fabrika, kışla gibi kalabalık insan
gruplarının bir arada yaşadığı yerlerdeki bireyler ile aile içindeki fonksiyonlarından dolayı
anne ile kızların bilgilendirilmesine özel önem verilmiştir. Böylece hastalığın erken teşhis ve
tedavisinin yanı sıra yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Mücadele kapsamında
okula giden çocuklarla da özel olarak ilgilenilmiştir. Bu bağlamda trahomlu öğrencilere
mahsus okullar tahsis edilmiş veya özel sınıflar oluşturulmuştur. Ayrıca hastalığa yakalanan
öğrencilerin erken teşhis edilebilmesi amacıyla okullarda yılın belirli dönemlerinde trahom
taraması yapılmıştır.
Hastalıkla mücadele için bütçeden ciddi bir pay ayrılmıştır. Ülkenin yeni kurulduğu ve
Anadolu’nun harap bir şekilde olduğu göz önünde tutulduğunda hastalıkla mücadele için
ayrılmış olan paranın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu durum hastalığın yeni kurulmuş olan
Türkiye Cumhuriyetinin geleceği açısından taşıdığı önemden kaynaklanmıştır. Bundan dolayı
ülkenin kısıtlı imkânlarına rağmen mücadele için ciddi bir kaynak ayrılmış ve bu kaynak
artarak da ayrılmaya devam etmiştir. Bütün bu mücadeleler neticesinde ise 1970’li yıllara
gelindiğinde hastalıkla mücadelenin başladığı yıllarda % 70 olan trahomlu hasta oranı % 2’ye,
% 3 olan hastalıktan kaynaklanan körlük oranı da sıfıra düşmüştür.
Hastalığın yoğun olarak görüldüğü yerlerden birisi de Adıyaman’dır. Şehir bu özelliği
dolayısıyla hastalıkla mücadelenin ilk başladığı ve trahomlulara yönelik olarak açılan ilk
hastane ve dispanserin faaliyete geçtiği yerler arasında yer almıştır. Hastalığı önlemeye
yönelik olarak alınmış bütün koruyucu önlemler ile hasta olanların tedavilerine yönelik
gösterilen olağanüstü gayrete rağmen trahom şehirde uzun bir süre görülmeye devam etmiştir.
Öyle ki 1960’lı yıllara gelindiğinde dahi şehirde trahomlu ciddi bir kitlenin varlığından söz
edilmektedir. Bunda şüphesiz halkın eğitim seviyesinin düşüklüğünün yanı sıra şehrin
olumsuz yaşam şartlarının önemli etkisi olmuştur.
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TÜRKİYE’NİN VERİMLİLİK ARAYIŞI: MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİNDEN
VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DÖNÜŞÜM
Günay YILDIZ*
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, zaman içerisinde özerk bir yapıdan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir
Genel Müdürlüğe dönüşen Milli Prodüktivite Merkezi’nin geçmişi ile bugünkü yeni yapı mukayese edilerek, bu
dönüşümün Türkiye’nin ulusal verimlilik politikası üzerindeki etkilerini anlayabilmektir. Bu makalede,
Türkiye’deki verimlilik politikalarının gelişimi ve bu politikaların kurumsallaşma süreci etkililik, etkinlik ve
verimlilik kavramlarından hareket edilerek incelenmiştir. Makalede, Milli Prodüktivite Merkezi temel alınarak
Türkiye’nin verimlilik kavramı ile tanıştığı ilk yıllara değinilmiş, ardından verimliliği yaygınlaştırma ve
verimlilik bilincini halka yayma aşamalarına yer verilmiştir. Son olarak, verilen bilgiler ışığında Prodüktivite
Merkezi’nin uzantısı konumunda bugün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerine devam
eden Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yapılanması, vizyonu ve misyonu ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkililik, Etkinlik, Verimlilik, Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Milli Prodüktivite Merkezi,
Verimlilik Genel Müdürlüğü.
TURKEY’S QUEST FOR PRODUCTIVITY: THE TRANSFORMATION FROM NATIONAL
PRODUCTIVITY CENTRE TO THE DIRECTORATE GENERAL FOR PRODUCTIVITY
ABSTRACT
The purpose of this study is to understand effects of structural transformation of National Productivity Center,
transformed from an autonomous structure into a General Directorate of the Ministry of Science, Industry and
Technology over time, on national productivity policies by comparing past of National Productivity Center and
today’s new structure. In this article, the development of productivity policies in Turkey and institutionalization
process of these policies were analyzed with concepts of effectiveness, efficiency and productivity. In the article,
the first years of Turkey when became acquainted with concept of productivity were discussed based on National
Productivity Center and then the stages of spreading productivity and spreading awareness of productivity to the
public in Turkey were covered. Finally, The structure, vision and mission of the Directorate General for
Productivity, which continues its activities today under the Ministry of Science, Industry and Technology as an
extension of the National Productivity Center, were discussed with through the information provided.
Keywords: Effectiveness, Efficiency, Productivity, Transformation, Public Service, National Productivity
Centre, the Directorate General for Productivity.

GİRİŞ
Tarihsel akış içerisinde devlet, vatandaşların hayatında her zaman en büyük aktör olarak yer
almıştır. Vatandaşlar, her taleplerinde devlete müracaat etmişlerdir. Devlet de
vatandaşlarından gelen bu ihtiyaçları karşılamak durumunda kalmıştır. Vatandaşın
beklentilerinin, ihtiyaçlarının zamanla artması, devletin sosyal, siyasal ve ekonomik
sorumluluklarını da gitgide artırmıştır (Demirel, 2006:105). Vatandaşa götürülmesi gereken
hemen her hizmet, devlet tarafından karşılanmış, vatandaşın hemen her sorununa “kamusal”
çözüm yolları aranmıştır. Hal böyleyken her tarafa yetişme çabasındaki devlet, sunduğu
hizmetlerde etkililik, etkinlik ve verimlilik unsurlarını göz ardı etmiştir (Demirel, 2006:105).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
*

	
  
	
  

gunay81yildiz@hotmail.com

971	
  

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 61
Mayıs - Haziran 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

	
  

	
  

Yıllar içinde küreselleşme kavramı ortaya çıkınca, artık gereksinimler ulusal ölçekten çıkıp
küresel boyuta ulaşınca, farklı, yeni yönetim modelleri ihtiyacı doğmuştur. Buna bağlı olarak
yönetim modelleri değiştikçe, geliştikçe kamu yönetimi de, devletin rolü de evrilmiştir.
Devlet, artık birtakım hizmetlerden el çekmiş, küçülmüş, etkililik, etkinlik ve verimlilik
kavramlarını “anımsamış”, halen yerine getirmekte olduğu kamu hizmetlerini de en etkili, en
etkin, en verimli şekilde üretmek mecburiyetinde kalmıştır.
Gelinen nokta itibariyle yeni kamu yönetimini gelenekselleşmiş, bir başka deyişle klasik
kamu yönetiminden ayıran başat unsurlar sayıldığında etkililik, etkinlik ve verimlilik hemen
herkesin üzerinde hemfikir olduğu kavramlar halini almıştır.
Bu çalışmaya zemin hazırlaması adına, kavramlar ve karşılıkları ilk olarak ele alınmış olup
takiben Milli Prodüktivite Merkezi’nden Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne dönüşen yapı ve
getirdikleri üzerinde durularak ülkemizin verimlilik politikası irdelenecektir.
1. ETKİLİLİK - ETKİNLİK - VERİMLİLİK KAVRAMLARINA TERMİNOLOJİK
BAKIŞ
Kamu politikalarının özellikleri arasında etkililik, etkinlik ve verimlilik kavramları kendisine
her zaman yer bulmakta, kamu hizmetlerinin bu esaslar doğrultusunda ifa edilmesi
arzulanmaktadır. Ancak kullanımda bu kavramların birbirine karıştırıldığı görülmektedir.
Oysa etkililik ve etkinlik, verimliliğe dâhildir (Suiçmez, 2002:178). Bu kavramların birbirleri
ile karıştırılmaları sebebiyle içeriklerini ve aralarındaki farkları ana hatlarıyla ortaya
koymakta yarar görülmektedir.
1.1.Etkililik Kavramı
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te (2015) “etkililik”, etkili olma durumu, tesirlilik,
müessiriyet şeklinde, “etkili” ise etkisi olan, tesirli, müessir, patetik şeklinde tarif edilmiş olsa
da bu ifadeler, kavramı açıklamakta yetersiz kalmaktadır.
Yönetim bilimlerinde kullanımı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve Ekonomi
biliminden diğer bilim dallarına yayılan “etkililik” kavramı, daha çok örgütün istediği
sonuçlara ulaşma düzeyi ve derecesini ifade etmektedir (Yükçü ve Atağan, 2009:2).
“Etkililik” bir başka tanıma göre ise “gerçekleşmesi mümkün olana kıyasla gerçekleşen”
anlamına gelmektedir (Prokopenko, 2011:22).
İngilizcede “effectiveness” şeklinde yer alan “etkililik”, planların başarıyla sonuçlandırılması,
hedeflere ulaşma, sonuç alma şeklinde özetlenebilir. Kamusal açıdan etkililik, kamunun
hedeflerine ulaşma derecesini gösteren ve kamuya duyulan güveni olumlu yönde etkileyen bir
ölçüm anlamına gelmektedir. Bu anlamda etkililik başarı için temeldir ve her örgütün amacı,
tüm faaliyetlerin etkililiğini sağlamak, etkili olmayan tüm faaliyetleri azaltmak ya da elemek
olmalıdır (Yükçü ve Atağan, 2009:7).
1.2.Etkinlik Kavramı
Bu kavramı açıklayabilmek için Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te (2015) “etkinlik”
karşısında, ilk ifade olarak etkin olma durumu, müessiriyet ve ikinci bir ifade olarak, bir
işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite açıklamaları yer
almaktadır. Sözlükte aynı kavramı felsefe, ruh bilimi, toplum bilimi çerçevesinde inceleyen
açıklamalar konunun dışında olduğu için bu çalışmada yer almamıştır. “Etkin” sözcüğüne
karşılık olarak ise; hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif, dinamik sıfatları yerleştirilmiştir.
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Etkinlik kelimesi günümüzde, iktisat ve işletme literatürünün dışında birçok alanda (kültürel,
sanatsal vb.) kullanılmaktadır. Kavram, iktisadi anlamda Fransızca L’efficacité kelimesinin
karşılığıdır. İngilizce’de “efficiency” şeklinde yer alan “etkinlik” sözcüğünün, kavram olarak
eski, ölçme tekniği olarak yeni kullanıldığı söylenebilir (Suiçmez, 2002:178).
Etkinlik, bir işletmenin veya örgütün gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda önceden
tanımlanmış amaçlarına ve stratejik hedeflerine ulaşma derecesini gösteren bir performans
boyutudur. Bu itibarla, hedeflerin ne ölçüde başarıldığını ve bir faaliyetin planlanan etkisi ile
gerçekleşen etkisi arasındaki ilişki, “etkinlik” şeklinde tanımlanmaktadır (Arslan, 2002:4).
Buradan yola çıkarak “etkinlik” basit anlamda, “yapılan iş” ile “yapılabilecek iş” arasında bağ
kurmaktır. Yani “yapabileceğimi yaptım, yapılabileceği yaptım, elimden geleni yaptım.”
diyebilmektir (Suiçmez, 2002:178).
İşletme açısından etkinlik; tüm girdilerin saptanan amaçlar doğrultusunda ne denli etkin ya da
yeterli kullanıldığını gösteren bir değerlendirme kriteri olduğundan (Yükçü ve Atağan,
2009:3) doğrudan kaynak kullanımına, kaynaklardan yararlanmaya dönük bir kavramdır. Bu
anlamda etkinlik, temelde amaca ulaşmadaki başarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Buradan, bir işletmenin amaçlarına ulaşabiliyorsa etkin olduğu, amaçlarına ulaşamıyorsa etkin
olmadığı sonucuna ulaşmak mümkündür (Aydın ve Kök, 2013:9).
Günümüzde etkinlik kavramı literatürde en çok yönetsel kelimesi ile birlikte “yönetsel
etkinlik” şeklinde kullanılmaktadır. Yönetsel etkinlik, herhangi bir üretim biriminin
girdilerinin çıktılara oranının karşılaştırılması anlamına gelir. Ekonomik etkinlik ise, bir
kurumun çıktılarının toplum üzerindeki etkisinin ölçülmesini ifade eder. Bu açıdan kamu
yöneticilerinin etkinlik anlayışına yakındır. Etkinliğin bu şekilde ele alınması, devletin veya
belirli endüstrilerin bir bütün olarak toplum üzerindeki ekonomik etkisinin ölçülmesine imkan
sağlar. Dolayısıyla kazanç birincil planda değildir. Yapılan faaliyetin toplum bakımından
taşıdığı önem özellikle dikkate alınır (Öztürk, 2004a:3).
1.3.Verimlilik Kavramı
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te (2015) verimlilik kavramı tarif edilirken, verimli
olma durumu, verimkarlık, mümbitlik açıklaması ve bundan ayrı ekonomi ile ilgili olduğu
ibaresinin yanında yatırılmış sermayenin, bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme
olanağı, rantabilite ifadesi kullanılmıştır. “Verim” açıklanırken kullanılan ifadeler ise;
çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul,
randıman ve elde edilen ürün, hizmet vb.yle onu elde etmek için harcanan iş arasındaki oran
şeklindedir.
Verimlilik kavramının bilimsel anlamda ilk kez ortaya konması, Frederick W. Taylor
sayesinde gerçekleşmiştir. Taylor’un, 1911’de yayınladığı “Bilimsel Yönetimin İlkeleri”adlı
eserinde ele aldığı düşünceler, verimli çalışma temeline dayanmakta ve günümüzden 100 yıl
kadar önce yazılmış olmakla birlikte halen önemini korumaktadır.
Kaynakların iyi kullanılması anlamında genel bir fikir ifade eden verimlilik kavramı, farklı
şekillerde de açıklanmaya çalışılmış ve yukarıda da değinildiği gibi etkililik, etkinlik vb.
başka kavramlarla da eş tutulmuştur (Falay, 1997:20).
Bununla birlikte literatürde verimlilik ile ilgili birçok tanım mevcuttur. Bunlardan birine göre
verimlilik, kuruluşun hedeflerini göz önünde tutarak, belirli girdilerle en yüksek çıktının elde
edilmesini veya sabit değer ve miktardaki çıktının en az girdiyle elde edilmesini ifade eder
(Özer, 2009:6). Bir başka tanıma göre ise verimlilik, belirli bir miktar kaynakla amaca en iyi
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şekilde ulaşılması olarak tarif edilmiştir (Wildavsky, 1966:292). Verimlilikte amaç, girdi
tarafını olabildiğince azaltıp, çıktı tarafını olabildiğince artırmaktır (Suiçmez, 2002:178).
Verimlilik kavramını en çok kullananlar iktisat bilimcilerdir. Teknolojik değişmenin
derecesini ölçmek için iktisatçılar, kaynak girdisi birimi başına çıktının ölçüsü olarak
tanımlanan verimlilik nosyonunu kullanırlar. Bu kavram, toplumun, ekonominin temel
kaynaklarından daha fazla ve daha iyi üretim alma yeteneğini ifade ederken verimlilikteki
artış hızı, teknik değişmenin neden olduğu ilerlemenin ölçüsünü verir. Bu anlamda verimlilik
artışları, yaşam standartlarının yükseltilmesinde güçlü bir etkendir (Lipsey ve diğerleri,
1984:202).
Verimlilik ile ilgili tüm bu tanımları ve taşıdıkları anlamları toparlarsak, üretim sürecine
sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar)
arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde
değerlendirerek üretmek anlamına gelmektedir (Yükçü ve Atağan, 2009:4). Bu anlamda
verimlilik, bir bakıma kaynakların üretime dönüşmesi anlamını taşımaktadır.
Bununla birlikte kamu yönetiminin veya devletin ticari bir işletme olmadığına da bu noktada
değinilmelidir. Çünkü kamu sektörü kararlarında finansal kazanç güdüsüyle nadiren hareket
edilir. Genellikle kararlar alınırken kamuoyunun görüşüne finansal tablolardan daha çok önem
verilir. Bunun sonucu olarak da kamu kararlarının, verimlilik endişelerinden ziyade politik
faktörlere göre yönlendirildiğini unutmamak gerekir (Öztürk, 2004b:5).
Kavramları netleştirdikten sonra, Frederick W. Taylor’un da “Bilimsel Yönetimin İlkeleri”ni
yazma amaçlarını sıralarken “…verimsizliğin çaresinin birtakım sıradışı ya da olağanüstü
insanlar aramakta değil, sistematik yönetimde yattığına…”dair taşıdığı inançtan yola çıkarak
(Taylor, 2003:3) ülkemizde verimlilik ile ilgili sistematik bir yönetim olup olmadığına,
kurumsal bir yapı inşa edilip edilemediğine bakmak yerinde olacaktır.
2.   TÜRKİYE’NİN VERİMLİLİK POLİTİKASI
Günümüzde ülkemizin verimlilik ile ilgili politikalarını üreten kuruluş, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü olmakla birlikte Türkiye’de verimliliğin
kurumsallaşması adına ilk hamle, 1950’li yıllarda yapılmış, en büyük sıçrama da Milli
Prodüktivite Merkezi’nin kurumsal bir yapı kazanmasıyla gerçekleşmiştir. Bu sebeple
çalışmada, Türkiye’nin verimlilik politikası, Milli Prodüktivite Merkezi temel alınarak üç
aşamada incelenmiş, buna göre sırasıyla Milli Prodüktivite Merkezi’nden önceki dönem, Milli
Prodüktivite Merkezi’nin varlığını sürdürdüğü dönem ve Milli Prodüktivite Merkezi’nin
faaliyetlerinin Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne kaydırıldığı dönem olmak üzere temelde üç
döneme yer verilmiştir.
2.1. Milli Prodüktivite Merkezi’nden Önce Ulusal Verimlilik Anlayışı: Cumhuriyetin ilk
yıllarında savaştan çıkan bir ülkenin yoksulluktan ve yoksunluktan kurtulmasına öncelik
verildiğinden “verimlilik” konusunda bir çalışma yapıldığını söylemek güçtür. Ancak
cumhuriyeti kuran kadroların, oluşturdukları iktisadi programı uygulamak için harekete
geçtikleri andan itibaren Rasyonalizasyon / Müsrimiyet / Prodüktivite kavramları
literatürümüze girmiştir (Kılınçkaya, 2013:133). Bir politika oluşturmaktan ziyade fazla ses
getirmeyen cılız bir girişim sayılabilecek bu harekette öne çıkan kurumlar, Ali İktisat Meclisi,
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Türk İktisatçılar Cemiyeti, Türk Sevk ve İdare Cemiyeti
olmuştur (Kılınçkaya, 2013:133).
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Türkiye’de verimlilik ile ilgili kurumsal bir yapı oluşturulmaya karar verilmesi, esasen iç
politikadan kaynaklı bir tasarruf ile olmamış, dışarıdan gelen bir talebin sonucunda
gerçekleşmiştir. Şöyle ki; Amerika Birleşik Devletleri’nden Marshall Planı çerçevesinde
sağlanan yardımların yürürlük kazanması, ülkemizde özerk yapıda bir verimlilik merkezinin
kurulması şartına bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak da 1953 yılında Dışişleri Bakanlığı’na
bağlı “Sınai Sevk ve İdare Merkezi” adıyla bir birim kurulmuş, bu birim 1954 yılında da
“Vekaletlerarası Prodüktivite Komitesi” adını almıştır (Kılınçkaya, 2013:138-139). Anılan
Komite, hem Amerikan kaynaklı yardımların hem de ulusal kaynakların verimli
kullanılmasını sağlayacak bir eğitim programını yürütmenin yanı sıra, bir prodüktivite
merkezinin kurulması için gerekli yasal hazırlıkları da yapmakla görevlendirilmiştir
(Kılınçkaya, 2013:144).
Altyapı çalışmaları sürdürülürken merkezin hukuki bir statüye kavuşturulamaması, gerek
personel, gerekse finansal anlamda sıkıntıları beraberinde getirmiş, bu sebeple aynı yıl içinde
kurulması planlanan Milli Prodüktivite Merkezi’nin kurulması sürüncemede bırakılmıştır
(Kılınçkaya, 2013:140).
Merkezin kurulmasıyla ilgili bu sorunların varlığına rağmen verimlilik politikaları
üretebilmek ve yürütebilmek adına 1958 yılında Türkiye Ekonomi Kurumu İktisadi
Araştırmalar Enstitüsü’nün düzenlediği bir seminerde verimlilik sorunları, kamuoyunda ilk
kez teknik olarak tartışılmaya başlamıştır (Kılınçkaya, 2013:141).
27 Mayıs 1960’taki askeri darbe ile bir kez daha sekteye uğrayan “verimliliği
kurumsallaştırma” girişimleri, planlı döneme girilmesiyle birlikte 1963’ten itibaren yeniden
hız kazanmıştır. Bu noktada planlar, idari reform ve verimlilik üçlüsünün birbirinden ayrılmaz
bir bütün olduğunun altını çizmek gerekir. Bunu doğrular nitelikte Birinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda (1963-1967) yeniden düzenleme ilkeleri ve yöntemleri saptanmıştır.
Bunlar arasında, amaçlara uygun örgüt kurulması ve çalışmaların planlı ve eşgüdümlü olması;
iş vermeyi, yetiştirmeyi ve verimi değerlendirmeyi temel alan bir personel siyasası
saptanması; yetki ve sorumlulukların açık bir biçimde kurulmuş olan yönetsel sınırlara uygun
olarak dağıtılması; işbölümü ve işbirliğinin sağlanması; aktarılan yetki ve görevlerin
bağlantılarının sıkı bir biçimde kurulması, buna uygun bir denetim düzeninin kurulması;
yönetime sürekli çekidüzen verilmesi için yönetsel yapıda sürekli ve düzenli bir izlemenin
uygulanması sayılmaktadır (Ergun, 2004:370).
Tüm bu sürecin sonunda, Milli Prodüktivite Merkezi’nin kuruluşuna ilişkin olarak hazırlanan
kanun tasarısı, 580 sayılı Kanun olarak 8 Nisan 1965’te TBMM’den geçirilmiş, 17 Nisan
1965 tarihli ve 11978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle
Milli Prodüktivite Merkezi kurulmuştur.
2.2. Milli Prodüktivite Merkezi Döneminde Ulusal Verimlilik Anlayışı: Kuruluş
Kanunu’nun 1.maddesinde “Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde
özel hukuk hükümlerine tabi ve Merkezi Ankara’da olmak üzere” kurulduğu ifade edilen Milli
Prodüktivite Merkezi’nin aynı Kanun’un 2.maddesinde sayılan görevleri;
• Yurt ekonomisinin prodüktivite esaslarına uygun olarak gelişmesine yarayacak tedbirleri
araştırmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
• Resmi ve özel sektörlerdeki müessese ve işyerlerinde verimi artıracak ve israfı önleyecek metotları
tespit etmek ve bunların uygulama imkanlarını araştırmak, uygulamayı izleyerek gerekli tavsiyelerde
bulunmak,
• Prodüktivite ile ilgili teknik yardımları sağlamak, gerekli eğitim ve istişare çalışmalarında
bulunmak,
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• Çeşitli vasıtalarla verimi artırıcı bilgileri ve modern metotları yaymak,
• Devlet daireleri, resmi ve özel sektör iş yerleri, işçi ve işveren teşekkülleri, meslek teşekkülleri,
bilumum eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler ve başka bilim kurumları ve yabancı
memleketlerde aynı maksatla kurulmuş teşekküller ile temas ve işbirliği sağlamak,
• Milli prodüktiviteyi ölçmek hususunda gerekli çalışmaları ve bu konu ile ilgili kurum ve kurullar ile
işbirliği yapmak ve sonuçlarını yabancı memleketlerin sonuçları ile karşılaştırmak, bunları belirli
zamanlarda yayınlamak,
• Prodüktivite ile ilgili dernekler kurulmasını teşvik etmek, kurulan dernekler ile temas ve işbirliği
sağlamak, şeklinde sıralanmıştır.

Milli Prodüktivite Merkezi’nin idari yapılanmasını anlamak ve ülkemizde verimlilik
politikalarının seyrini ortaya koyabilmek için Milli Prodüktivite Merkezi’nin var olduğu 46
yılı belirli aralıklar halinde incelemek doğru olacaktır. Bu sebeple kurulduğu 1965 yılı ile
1980 yılı arasındaki “mayalanma” periyodu ilk dönem olarak seçilmiştir. İkinci dönem, Milli
Prodüktivite Merkezi’nin en parlak zamanlarını yaşadığı 1980-1999 dönemi olarak ele
alınmış olup, özerk konumda iken Bakanlık’la ilgili kuruluş konumuna getirildiği 1999’dan
Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmesine kadar geçen süre de son dönem olarak
incelenmiştir.
2.2.1. 1965-1980 Yılları Arasında Milli Prodüktivite Merkezi: Kuruluş ve ülkenin
verimlilik kavramı ile tanıştırılması olarak nitelendirilebilecek bu dönemde Milli Prodüktivite
Merkezi ağırlıklı olarak Kalkınma Plan ve Programlarına uygun olarak araştırma ve yayın
çalışmaları yapmış, bu araştırma çalışmalarının sonuçları düzenlenen seminer, sempozyum ve
çeşitli toplantılarla ilgili kesimlere aktarılmıştır (Peşkircioğlu, 2011:25). Bu dönemde
özellikle işgücü verimliliği, tarımsal verimlilik, işçi-işveren ilişkileri, işletme düzeyinde
verimlilik artırma teknikleri ile ilgili araştırmalara ağırlık verilmiştir (Peşkircioğlu, 2011:25).
24 Ocak 1980 kararlarından sonra dışa dönük bir politika izlenmesini takiben verimlilik
iyiden iyiye değer kazanmıştır. Böylece verimlilik kavramının getirilerine odaklanan kamu /
özel sektörden tüm aktörler -özellikle KOBİ’ler- yüzünü Milli Prodüktivite Merkezi’ne
çevirmiş, Milli Prodüktivite Merkezi gücünü artırmış, konumunu sağlamlaştırmış ve böylece
Milli Prodüktivite Merkezi’nin altın çağı başlamıştır.
2.2.2. 1980-1999 Yılları Arasında Milli Prodüktivite Merkezi: 1980’lerin başı, piyasanın
verimlilik ile ilgili yoğun talepleri ve bu taleplere cevap verebilmek adına Milli Prodüktivite
Merkezi için uzman yetiştirilmesiyle, verimlilik yolunda epey hareketli zamanlara sahne
olmuştur. Bu süreçte Milli Prodüktivite Merkezi, verimliliği yaygınlaştırma ve verimlilik
bilincini halka aşılama misyonunu başarıyla yerine getirmiş ve bu şekilde en gözde olduğu
yılları yaşamıştır.
Bu yükseliş çok uzun sürmemiş ve Milli Prodüktivite Merkezi’nin teknik anlamda verimliliğe
katkıları, idari birtakım kararlarla zaman içerisinde sekteye uğramıştır. Şöyle ki, 1985 yılına
kadar hükümetlerde Milli Prodüktivite Merkezi ile ilgili herhangi bir Bakanlık
görevlendirilmemişken ilk kez 1985 yılında bir Devlet Bakanlığının Milli Prodüktivite
Merkezi ile ilgilendirilmesi gerekli görülmüş, 1999 yılından itibaren de Milli Prodüktivite
Merkezi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın -bugünkü adıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın- ilgili kuruluşları arasında yer almıştır (Peşkircioğlu, 2011:24).
Bu da bir anlamda Milli Prodüktivite Merkezi için güç kaybı olarak nitelendirilebilir. Çünkü
kendisine biçilmiş olan rolleri etkili biçimde oynamak için Milli Prodüktivite Merkezi benzeri
verimlilik merkezlerinin hükümet dahil herhangi bir makamdan idari olarak bağımsız olmaları
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çok önemlidir. Bu noktada Prokopenko’nun önerisi, verimlilik merkezlerinin operasyonel
faaliyetlerinin, son derece özerk olması ve yarı özel kuruluş olarak (Kar amacı gütmeyen sivil
toplum kuruluşu olarak) tasarlanması istikametindedir (Prokopenko, 2004:58).
Buradan hareketle, yürütmenin kendi üzerindeki ağırlığının, bürokrasinin ve hiyerarşinin
artmasıyla birlikte Milli Prodüktivite Merkezi’nin gücünün ve etkinliğinin azaldığı
söylenebilir. Böylelikle parlak dönem geride kalmış, Milli Prodüktivite Merkezi kendisi için
duraklama ve gerileme olarak tariflenebilecek 1999-2011 dönemine girmiştir.
2.2.3. 1999-2011 Yılları Arasında Milli Prodüktivite Merkezi: Verimlik hareketinin
Anadolu’da yaygınlaştırılması şeklinde geçen bu yıllarda iller düzeyinde çeşitli destekler
olmuş; başta Gaziantep, Denizli, Çorum gibi iller gelmekle birlikte verimlilik anlamında bir
farkındalık oluşmuştur. Ancak verimlilik, devlet tarafından verilmesi “mecburi” bir kamu
hizmeti görülmeye başladığı için kıymetini her geçen yıl biraz daha kaybetmiştir. O ana kadar
verimlilik konusundaki bilinçlenme ihtiyacında “tekel” hüviyetinde olan Milli Prodüktivite
Merkezi’ne özel sektörde üst üste açılan danışmanlık şirketleri de rakip olarak piyasaya
girdikleri için rekabet başlamıştır. Çevik bir şekilde hareket eden özel şirketlerle Milli
Prodüktivite Merkezi, yarışta geride kalmış ve verimlilik anlamında “tercih edilir” durumu
ortadan kalkmıştır.
Hal böyleyken, 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 17 Ağustos 2011 tarihli ve 28028
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, 50 yıla yakın bir süre varlığını sürdürmüş
olan Milli Prodüktivite Merkezi, mevcut kadrosu ve taşınmazları Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na devredilmiştir. Verimlilik politikalarını yürütebilmek adına aynı Kanun
Hükmünde Kararname ile Bakanlık bünyesinde Verimlilik Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
2.3. Milli Prodüktivite Merkezi’nden Sonra Ulusal Verimlilik Anlayışı: Günlük
düşüncelerden arınmış olarak uzun erimli planlar geliştirme mecburiyetinde olan Milli
Prodüktivite Merkezi’nin bu işlevinden uzaklaşması, sadece günlük planlara göre hareket
etmesi, verimlilik ile ilgili bir “politika” üretme misyonundan her geçen gün biraz daha
ayrılması gerekçeleriyle, Milli Prodüktivite Merkezi, ulusal verimlilik arayışındaki rolünü
tamamlamış ve sahneyi 2011 yılından itibaren faaliyetlerine başlayan Verimlilik Genel
Müdürlüğü’ne bırakmak durumunda kalmıştır.
Esasen bu durum tüm yerküre incelendiğinde “Ulusal Verimlilik Kuruluşlarının Değişen
Rolleri” (Prokopenko, 2004:28) başlığı altında incelenebilecek olan bir zaruretin ülkemizde
mevcut haliyle uygulanamayacağının, başarıya ulaşamayacağının anlaşılması olarak
yorumlanabilir. Milli Prodüktivite Merkezi benzeri ulusal verimlilik kuruluşlarının gelecekte
üstlenecekleri rolleri dört başlık altında sıralamak gerekirse ortaya şöyle bir tablo çıkacaktır:
• Değişik çıkarlara sahip daha geniş sektörlerden daha çok sosyal girdiyle makro politika belirleme.
• Daha geniş paydaş grupları, sosyal ve global konular üzerine daha çok vurgu, sürekli verimlilik
artışı için uzun vadeli hedefler.
• Müşteri -ya da kamusal alan söz konusu olduğunda vatandaş demek de mümkün- ihtiyaçları
etrafında yapılandırılmış balıkağı tipinde çalışmalar – yetkilendirilmiş uzmanlar / personel için
kolaylaştırıcılar olarak hareket eden yöneticiler. Dış kuruluşlar ile daha fazla ağ oluşturma.
• Çevre, öğrenim, refah, sağlık, istihdam, uluslararası bütünleşme, stratejik ittifaklar ve rekabet gücü
gibi toplumsal, bölgesel ve küresel konular üzerine büyük vurgu.

Bu itibarla, sayılan tüm bu unsurların Milli Prodüktivite Merkezi’nin mevcut yapısı ve
fonksiyonlarıyla yürütülemeyeceği anlaşılmıştır. Böylece devletten aldığı güç sayesinde
makro politika belirleyebilecek, sürekli verimlilik artışı için uzun vadeli hedefler koyma
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kararlığında olabilecek, dış kuruluşlar ile işbirliği kurabilecek ve yerelden uzaklaşarak küresel
konulara fokuslanabilecek bir yönetim tarzı arayışına girmiş ve Verimlilik Genel
Müdürlüğü’nün temelleri bu şekilde atılmıştır.
İşte bu düşünceler ekseninde oluşturulan Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün çatısı altında
görev, yetki ve sorumluluklarını yürütecek ancak daha da önemlisi verimlilik politikası
üretilmesine katkı koyabilecek düşüncesi ve umuduyla 4 birim ihdas edilmiştir. Bunlar;
Verimlilik Politikaları ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Danışmanlık ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile Program Uygulama ve Destekler
Dairesi Başkanlığı’dır.
Verimlilik Genel Müdürlüğü, 649 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinde
tanımlanan görevlerini aşağıdaki dört temel faaliyet alanında yerine getirmektedir:
Verimlilik araştırmaları yapmak, verimlilik politika ve stratejilerini hazırlamak, uygulanmasını
izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek: Ülkemizde tüm makro değişkenlerin verimlilik odaklı
yaklaşımlarla yönlendirilmesini sağlamak, kalıcı ve sürdürülebilir verimlilik politika ve stratejilerini
belirlemek, eylem planlarının hazırlanmasında yönlendirici olmak, uygulamaları izlemek ve sonuçları
değerlendirmek; değerlendirmeler doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına ve yasal
düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
Verimliliği artırma ve geliştirme yolunda işletmelere destekleyici teknik yardımlar sağlamak,
danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek ve verimlilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak:
Verimliliğin ve çevresel performansın gelişmesine katkı sağlayıcı danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin
yaygınlaşmasını ve doğru kullanımını sağlamak, verimlilik alanında belgelendirme yapmak, ülke
genelinde verimli, insana ve doğaya saygılı ürün ve hizmet üretme kültürünün oluşmasına ve
yaygınlaşmasına yönelik tüm sektörleri kapsayacak bir verimlilik hareketinin gelişmesini ve
olgunlaşmasını sağlamak, bilinç düzeyini geliştirmek.
İzleme, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak: Ekonominin tüm kesimlerinde, sektörlerden
işletme düzeyine kadar uzanan bir kapsam içinde verimlilikle ve temiz üretimle ilgili göstergeler
oluşturmak, ölçümler yapmak, sonuçlarını belirli aralıklarla ve uygun araçlarla yayımlamak, ulusal
ve uluslararası düzeyde verimlilik karşılaştırmaları yapmak.
Verimlilik artırma program ve projelerini, teşvik ve koordine etmek: Ülke, bölge ve sektör
düzeyindeki verimlilik artırma program ve projeleri yürütmek, verimliliği artırma ve temiz üretimi
teşvik amacıyla koordinasyon ve finansal destek mekanizmaları oluşturmak, yurt içinden ve yurt
dışından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde söz konusu mekanizmaların işletilmesine katkı
sağlamak, verimlilik ve temiz üretimle ilgili alanlarda etkinlik gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar
arasında uluslararası ve yurt içi ağlar oluşturmak (http://vgm.sanayi.gov.tr/About.aspx?lng=tr).

Kurulmasının üzerinden bir kamusal organizasyon için kısa sayılabilecek 5 yıllık bir süre
geride kalmışken Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün getirilerini -ya da götürülerini- konuşmak
çok doğru görünmemektedir. Ancak bir dönüşümün dününü ve bugününü yansıtan,
birbirlerinin devamı niteliğinde bir halef–selef ilişkisi içerisinde kabul edilebilecek iki kurum;
Milli Prodüktivite Merkezi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü arasında temel bir mukayese
yapmak mümkün olabilir. O halde olumlu / olumsuz tüm yönleriyle iki kurumu kıyaslamak
isabetli olacaktır.
3.   MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ - VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUKAYESESİ
Yarım asra yaklaşan, verimliliğe bakışa katkıları yadsınamaz bir kurum, beraberinde taşıdığı
kurumsal hafıza, tecrübe bir yanda, yeniliğe açık, büyük beklentilere cevap verebilme baskısı
üzerinde olan, dinamik, genç bir başka kurum öte yandadır. Kıyaslamanın ilki lehine olması,
şu an başarısız olunduğunu, istenen ivmenin yakalanamadığını işaret edecek; eğer kıyaslama
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ikinci kurum lehine olursa da ülkenin ulusal verimlilik politikası için umutlanabilmek için iyi
bir nedenimiz olacaktır. Bu düşünce ile yapılan temel bir mukayese aşağıdaki satırlarda yer
almaktadır:
• Faaliyetlerine son verildiği an itibariyle Milli Prodüktivite Merkezi çatısı altında görev
yapan personel sayısı 220 iken, Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün personel sayısı 80’e
düşmüştür. Bu sayının düşmesinde emekliliği hak eden personelin emekliye ayrılmak istemesi
ve özlük hakları korunarak Bakanlık kadrolarına geçen personel etkili olmuştur.
• Milli Prodüktivite Merkezi içinde bir çok unvan varken Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün
oluşturulmasıyla yönetsel personel de dahil olmak üzere herkes “Uzman” olmuştur.
Böylelikle kurum içindeki unvan karmaşasına bir son verilmiş ve yeknesaklık sağlanmıştır.
• Milli Prodüktivite Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler ve Milli Prodüktivite
Merkezi’nin yüklendiği görevler aynı şekilde Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne devrolmuştur.
Bu şekilde geçiş döneminde dahi olsa herhangi bir hizmetin aksamasının önüne geçilmiştir.
• Milli Prodüktivite Merkezi döneminde var olan tüzel kişilik ve bundan kaynaklı hareket
serbestisi, Verimlilik Genel Müdürlüğü döneminde kalmamıştır. Bu durum, Devletin
ağırlığının daha fazla hissedilmesi anlamına gelmekte olup Milli Prodüktivite Merkezi
döneminde akan süreçlerin ve hızlı karar mekanizmasının, Verimlilik Genel Müdürlüğü
döneminde görülememesi sonucunu doğurmuştur.
• Milli Prodüktivite Merkezi döneminde belirsiz olan yönetim yapısı, Verimlilik Genel
Müdürlüğü’nün organizasyonel yapılanması neticesinde netlik kazanmıştır. Bu anlamda
belirsizliğin sona ermesi ile görev, yetki ve sorumluluklar net bir şekilde ortaya konabilir hale
gelmiştir. Kurum içi dengeler ve iş yapış şekilleri yönünden bunun son derece önemli bir
gelişme olduğu söylenebilir.
• Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden sonra kurum içinde bürokratik mekanizma yerleşmiştir.
Buna bağlı olarak da Milli Prodüktivite Merkezi dönemine göre kamu kültürü ve kamu
görgüsü artmıştır.
• Milli Prodüktivite Merkezi’nin bir eğitim kurumu gibi çalışarak halkı ve verimlilik
konusunda bilgi alma arzusunda olan sektör temsilcilerini bilgilendirmesi, yoğun mesai
harcanmasını beraberinde getirirken Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün bu misyonu aynı
şekilde üstlenmemesi nedeniyle daha önce var olan “yarı akademi” niteliği kaybolmuştur.
• Verimlilik Genel Müdürlüğü ile birlikte kurum içindeki ücretlendirme politikası
belirginleşmiştir.
• Milli Prodüktivite Merkezi döneminde yönetimin etkinliğine bağlı olarak yürüyen kurum içi
iletişim kanallarının etkinliği Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden sonra artmış, Bakanlık içinde
faaliyet gösterilmesiyle birlikte uluslararası temsil daha rahat hale gelmiştir.
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Nitel karşılaştırma, ulaşılabilen bilgiler çerçevesinde bu şekilde yapılabilir. Milli Prodüktivite
Merkezi’nin Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne dönüşümünün salt bir tabela değişikliği olarak
mı kaldığı, yoksa gerçekten samimi gayret gösterilerek değişim yönetimi çerçevesinde mi
hareket edildiğini sırf bu karşılaştırmaya bakarak anlamak güç olsa da bir fikir vereceği de
muhakkaktır.
SONUÇ ve GENEL DEĞERLENDİRME
Yönetim, en kısa tanımıyla “amaçların etkili, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi
için bir insan grubunda, işbirliği ve koordinasyon sağlamaya yönelik faaliyetlerin tümü”
olarak ifade edilmektedir. Buradan hareketle yönetimin tanımında dahi “etkili”, “etkin”,
“verimli” kavramlarının mevcut olduğu görülmektedir.
Ülkemizde de bu kavramların hakkını vererek kamu hizmetlerini yürütebilmek amacıyla,
sadece kurmuş olmak için değil, samimi olarak etkililik, etkinlik, verimlilik düşüncesi taşıyan
bir “milli verimlilik teşkilatı” kurulduğu söylenebilir.
Zaman içerisinde uğradığı yıpranma, aşınma sebebiyle gitgide özerk yapısını yitiren Milli
Prodüktivite Merkezi, bir anlamda verimli olma konusundaki samimiyetini, verimlilik
karşısında duyduğu kaygısını yitirmeye başladığından, artık bir politika üretmekten ziyade
günü kurtarma çabasına girdiğinden zorunlu olarak bir reforma ihtiyaç duyulmuştur.
Her ne kadar bu reform bir devletleştirme hamlesi sayılabilecek, Merkez’in Bakanlık
bünyesinde bir Genel Müdürlüğe dönüştürülmesi şeklinde gerçekleşmiş olsa da bu tercihin
sonuçlarının tahlil edilebilmesi için üzerinden yeterince zaman geçmemiştir. Ancak yine de
genelde özel sektörün kamuya göre daha etkin işlediği yönündeki yaygın düşünüşle birçok
işlevinin özel sektöre devredilmesi suretiyle kamunun küçültülerek yeniden yapılanması
(Akyel ve Köse, 2010:14) olarak tariflenebilecek özelleştirme üzerine bir politika
benimsenirken Milli Prodüktivite Merkezi’nin devletleştirilmesi bu noktada ilginç bir durum
olarak ortaya konulmalıdır.
Verimlilik politikalarındaki değişimin sonuçları çerçevesinden tüm bu süreç ele alındığında
karşımıza verimlilik üzerine düşünüldüğü, tartışıldığı, konuşulduğu, konunun derinlemesine
ele alındığı ve ondan sonra böyle bir karara ulaşıldığı neticesi çıkmaktadır. Bu saptamayı,
geçiş sürecinde sancı çekilmemiş olması da desteklemektedir. Zaten, Verimlilik Genel
Müdürü belirlenirken süreçlere ve kurum kültürüne hakim olması nedeniyle Milli
Prodüktivite Merkezi içerisinden birinin seçilmesi bile bu detaylı düşüncenin bir ürünü olarak
kabul edilebilir.
Verimliliğin tarih içinde geçirdiği yolculuğa bakarak son tahlilde söylenebilecek olan, Milli
Prodüktivite Merkezi döneminde sadece finansmanı devlet tarafından sağlanan verimlilik
politikasının yönetiminin de Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla devlete geçmiş
olduğudur.
Bu anlamda iş başına gelen hükümetlerin verimliliğe bakışının Verimlilik Genel
Müdürlüğü’nün geleceğini belirleyeceği söylenebilir. Verimlilik, makroekonomik göstergeler
için samimi olarak önem taşıyan bir unsur olacaksa Verimlilik Genel Müdürlüğü ön plana
çıkacak, verimlilik önemsenmez, sadece istatistiksel tablolarda bırakılırsa Verimlilik Genel
Müdürlüğü de selefi Milli Prodüktivite Merkezi ile benzer bir sonu yaşamaya namzet
olacaktır.
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