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Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.
Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar kabul edilmez.
Dergimizin yayın süresi yılda 6 defa olmak üzere; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve
Kasım aylarında. Bu sürelerde derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir.
Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.
Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.
Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.
Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda
bir yükümlülük altına sokulamaz.
Dergimize gönderilen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı
ile dergimize devredilmiş olur.
Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir
nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması
gerekir. Böyle bir durumunda çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır.
Yayınlanmış olsa bile yayından kaldırılır.
Çalışmaları değerlendiren alan editörleri ve hakemler tamamen bağımsız hareket ederler,
dergimizin editör ve hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi olmaz.
Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yer olması durumunda ilk sayıda, yoksa bir
sonraki sayıda yayına alınır.
Dergimizde çalışmaları değerlendirme süresi (hakemlerden gelen dönüşlere göre) iki aydır.
İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda
süre uzayabilir ve bu durumda yazar/yazarlar hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi
sistemden çekemez.
Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek
isteme hakkına da sahip değildir. Bu durum sadece baş editör tarafından bilinir ve gizli
tutulur.
Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım
hakkına sahip olamaz.
Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak
reddedilir.
Tez, sunum veya bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul
etmez.
Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan ve birden fazla yazarlı çalışmalarda çalışmayı
dergimiz üyelik sistemine yükleyen yazar muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde
bulunmaz ve diğer kişilere bilgi vermez.
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8-10 YAġ ÇOCUKLARINA YÖNELĠKÇOCUK KĠTAPLARININ DEĞERLER
AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Alev ÜSTÜNDAĞ*
Öz
Okuma-yazma öğrenmiĢ olmaları sebebiyle 8-10 yaĢ arası çocuklar için kitaplar büyük bir öneme sahiptir.
Yapılan araĢtırmada bu yaĢ grubu için hazırlanmıĢ çocuk kitaplarında yer verilen değerlerin incelenmesi
amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıĢtır. Rastgele
örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen ve 2010-2014 yılları arasında yayınlanmıĢ140 çocuk kitabı, “Değeler
Kontrol Listesi” kullanılarak incelenmiĢtir. Ġçerik analizi sonucunda elde edilen verilerin yorumlanmasında
frekans analizi yönteminden yararlanılmıĢtır. Çocuk kitapları; kiĢisel değerler, kiĢiler arası değerler ve toplumsal
değerler olmak üzere üç ana baĢlık altında değerlendirilmiĢtir. Ġncelenen kitaplarda en yüksek oranla kiĢisel
özelliklere ait değerlerin bulunduğu saptanmıĢ olup, kitaplarda toplamda 1672 değer ifadesinin olduğu
belirlenmiĢtir. KiĢisel değer içeriklerinde; öğrenme, samimiyet, öz eleĢtiri gibi kavramlara daha fazla yer
verilirken, özgürlük, kendini kabul, çalıĢkanlık ve kibarlık kavramlarına daha az yer verildiği; kiĢilerarası değer
içeriklerinde; uyum, iĢbirliği ve arkadaĢlık gibi kavramlara daha fazla yer verilirken, sevgi ve saygı kavramlarına
daha az yer verildiği; toplumsal değer içeriklerinde ise; doğayı sevme kavramına daha fazla yer verilirken,
vatanseverlik ve barıĢ kavramlarına çok az yer verildiği belirlenmiĢtir. Ġncelenen çocuk kitaplarında 9 yaĢ
grubuna ait kitapların daha fazla olduğu da elde edilen bir diğer sonuç olarak belirlenmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları, Değerler, Kitap, Çocuk Kitabı Ġçerikleri.
EXAMINING OF VALUES OF CHILDREN'S BOOKS TOWARD 8-10 YEAR OLDS
Abstract
Books for children between the ages of 8 and 10 have a great proposition because they have learned to read and
write. It was aimed to investigate the values in children's books prepared for this age group. In this research,
content analysis model was used in qualitative research methods. 140 children's books, which were determined
using random sampling and published between 2010 and 2014, were examined using the "Variables Checklist".
The frequency analysis method was used to interpret the data obtained as a result of the content analysis.
Children's books were evaluated that under three main headings on personal values, interpersonal values and
social values. It was determined that the values of the personal characteristics were found to be the highest in the
books examined and it was determined that the books had a total of 1672 value expressions. In personal value
content; while the concepts such as learning, sincerity and self-criticism are given more space, the concepts of
freedom, self-acceptance, diligence and kindness are given less space; in the contents of interpersonal value;
while concepts such as harmony, cooperation and friendship are given more space, the concepts of love and
respect are given less space; in social values content; while the concept of loving nature has been given more
space, patriotism and peace have been given little space. Another result is that the books of the 9 years old group
are more in the children's books examined.
Keywords: Children’s Literature, Children’s Books, Values, Book, Child Book Content.

1. GĠRĠġ
Alpöge (2003) çocuk edebiyatını; duygu, düĢünce ve hayallerin çocuklar için yazılmıĢ
eserlerle güzel ve etkili yollarla anlatılması olarak tanımlamaktadır. Çocuklar dünyaya
gelmeden önce annelerinin onlara kitap okuması ile ve dünyaya geldikten sonra da hem yazılı
hem de görsel içeriği yoğun kitaplarla karĢılaĢma
ktadır. Çocukların çocuk edebiyatıyla ilgili
Dr. Alev ÜSTÜNDAĞ. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk GeliĢimi Uzmanı.
alev.ustundag@saglik.gov.tr
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ilk deneyimlerinin, resimli çocuk kitapları aracılığıyla olduğu söylenebilir. Bu nedenle de
çocukların yaĢlarına, geliĢim özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmıĢ nitelikli
çocuk kitapları, çocukların edebiyatı sevmesi açısından çok önemli yere sahiptir (Tuğrul ve
Feyman, 2006).
Çocuk kitaplarının çocuklara kendini tanıma, baĢkalarını tanıma, duygularını tanıma, kendini
ifade etme, davranıĢlarını düzenleme, olumlu kiĢilik özellikleri geliĢtirme ve yeni bilgiler
öğrenme gibi pek çok faydası bulunmaktadır (ġirin, 1994; Sever, 2010). KocabaĢ (1999),
çocuk kitaplarının çocukların; mutlu olma, rahatlama, baĢarma, yeni Ģeyler öğrenme, sevme
ve ait olma gibi ihtiyaçlarını karĢıladığını belirtmektedir. Bu nedenle de çocuklar için
hazırlanan kitapların içeriğinde sanat ve edebiyat öğelerinin birbirini tamamlaması gerektiği
söylenebilir. Böylelikle kitaplar hem çocuklar için uygun hale gelecek hem de edebi bir değer
taĢıyabilecektir (Özel, 2002).
Çocuk edebiyatının çocuklara okuma sevgisi ve okuma alıĢkanlığı kazandırma gibi çok
önemli bir görevi bulunmaktadır. Okuma sevgisi ve alıĢkanlığının kazanılabilmesi için de
nitelikli ve çocukların hoĢlanabileceği eserlerin hazırlanması gerekmektedir. Çocuklar için
hazırlanan nitelikli eserler aynı zamanda çocuk-edebiyat-sanat etkileĢimini sağlayan etkili bir
uyaran görevi de görmektedir (Sever, 2010). Neydim (2003) bu durumu Ģöyle ifade
etmektedir: “Yazınsal metinler çocuğu biçimlendiren, onu nesne olarak görmeyen, adam
yerine koyan ve yaĢadıklarını, kaygılarını anlatan, kendini anlatabilmesine köprü
oluĢturabilecek nitelikte olmalıdır”.
Okul döneminin, çocuklar için okumayı öğrenme ve okuduklarından keyif alma dönemi
olmasından dolayı baĢarılı olan ve olumlu davranıĢlarıyla ön plana çıkan kahramanların
olduğu öykü kitaplarının okunması için çocuklar cesaretlendirilmelidir (Yükselen, 2013).
Okul döneminde bulunan çocuklar duygu ve düĢüncelerini ifade ederken 5-10 sözcük
kullanmakta olup, ifadelerinde benzetmelerden yararlanabilir ve deyimler kullanabilirler.
Sever (2010)’e göre çocukların Türkçeyi doğru kullanıp, kendilerini etkili ifade etmeleri ile
akranları tarafından kabul edilip onaylanmaları arasında iliĢki bulunmaktadır. Baymur ve
Demiray’a (1961) göre de okumaktan zevk alan çocuklar yetiĢtirebilmek için iyi hazırlanmıĢ
kitapların çocuklara sunulması gerekmektedir. Kitapların çocukları yönlendirme etkisi
bulunmasından dolayı da, hazırlanma sürecinde özenli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Yalçın ve AytaĢ(2008)’a göre; iyi bir çocuk kitabının sadece eğitici, öğretici ve ahlâkî değer
yargılarını içerici olması yeterli değildir; aynı zamanda eser hem edebî değer taĢımalı hem de
estetik düĢünce geliĢtirici özelliklere sahip olmalıdır.
Toplumu oluĢturan bireylerin bir araya gelmelerini ve bir arada kalmalarını sağlayan yapı
“değer” olarak ifade edilmektedir. Değerler, toplumda yaĢayan bireylerin olumlu sosyal
iliĢkiler kurabilmeleri ve sürdürebilmeleri için de önemli bir yere sahiptir (Yalçın ve AytaĢ,
2008; Uzmen ve Mağden, 2002). Çocuklar okudukları kitapların kahramanlarını model
almakta, onların söz ve davranıĢlarından etkilenmektedir. Toplum tarafından benimsenen
davranıĢların çocuklar tarafından kazanılması süreci, toplumsallaĢma olarak
tanımlanmaktadır. Bu nedenle çocuk kitapları çocukların model alacağı kahramanları
oluĢturarak çocukların toplumsallaĢma sürecine etki etmektedir (Sever, 2010). Choudhuri
(2005) de, çocuk edebiyatının toplumsal inanç ve değerleri örtük mesajlar yoluyla çocuklara
aktardığını belirtmektedir. Çocuklar kitaplar aracılığıyla da sadece içinde yaĢadığı toplum
tarafından kabul edilen değerleri değil, aynı zamanda evrensel değerleri de öğrenmektedir
2
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(Karatay, 2011). Cates (2008)’e göre; çocuk kitaplarında değerlerin bulunması, çocuk
edebiyatının önemli olduğunun tek göstergesi değildir. Çocuk kitapları ile değerler
bütünleĢtirilerek bu kitapların rehber olarak kullanılması sağlanmalıdır. Purbani (2009)’e
göre de, çocuk kitapları içinde yer alan değer içerikleri didaktik değil, etkin Ģekilde
verilmelidir.
Okuma-yazma öğrenmiĢolmaları ve kitapların değerler açısından zengin olması sebebiyle 810 yaĢ arası çocuklar için kitaplar büyük bir öneme sahiptir. Bu araĢtırma da 8-10 yaĢ
çocuklarına yönelik hazırlanan çocuk kitaplarında bulunan değerlerin incelenmesi amacıyla
yapılmıĢtır.
2. YÖNTEM
2.1. AraĢtırmanın Modeli
8-10 yaĢ çocuklara yönelik çocuk kitaplarının içerdiği değerler açısından incelenmesi
amacıyla yapılan bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi
kullanılmıĢtır.
Ġçerik analizi herhangi bir metnin içeriğini toplama ve analiz etme tekniği olarak
kullanılmaktadır. Resimler ve kitaplar içerik analizi yöntemi kullanılarak
değerlendirilebilmektedir (Neuman, 2013).
2.2. ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢmagrubunda basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 140 adet çocuk
kitabı vardır. Kitaplar, 8-10 yaĢçocuklarına yönelik olarak hazırlanmıĢve 2010-2014 yılları
arasında baskısı yapılmıĢ olan kitaplar arasından seçilmiĢtir.
2.3. Veri Toplama Aracı
AraĢtırma kapsamında kullanılan temel veri toplama aracı “Değerler Kontrol Listesi”dir. Bu
araĢtırmada, içerik analizi kontrol formu olarak Akyol (2012) tarafından geliĢtirilen “Değerler
Kontrol Listesi” kullanılmıĢtır. Değerler Kontrol listesi; çocuk kitaplarına ait genel bilgiler ve
çocuk kitapları içeriğinde bulunan değerler olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır.
AraĢtırmacılar (Akyol, 2012) “Değerler Kontrol Listesi”ni hazırlarken; YaĢayan Değerler
Eğitimi (Tillman ve Colomina, Pigozzi, 2006) değerlerinden ve Court ve Rosental’ın (2007)
geliĢtirdiği değerler listesinden yararlanmıĢlardır.
“Değerler Kontrol Listesi” kiĢisel değerler, kiĢiler arası değerler ve toplumsal değerler olmak
üzere 3 gruptan oluĢmakta olup, toplam 24 maddeden oluĢmaktadır. KiĢisel değerler;
mutluluk, kendini kabul, duyarlılık, kibarlık, hoĢgörü, sorumluluk, özgürlük, dürüstlük,
yaratıcılık, çalıĢkanlık, alçakgönüllülük, öğrenme, cesaret, özeleĢtiri ve samimiyet; kiĢiler
arası değerler; sevgi, saygı, arkadaĢlık, iĢbirliği ve uyum; toplumsal değerler ise doğayı sevme
ve koruma, kurallara uyma, vatanseverlik ve barıĢ olarak belirlenmiĢtir (Akyol, 2012).
2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
AraĢtırmaya baĢlanmadan önce “Değerler Kontrol Listesi”nin kullanılması için
araĢtırmacılardan izin alınmıĢtır. Verilerin toplanması Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasında
gerçekleĢtirilmiĢtir. 2010-2014 yıllarında yayımlanmıĢ 8-10 yaĢ çocuklarına yönelik 140
çocuk kitabı incelenmiĢtir.
3
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Örneklem grubunda bulunan çocuk kitapları “Değerler Kontrol Listesi”ne göre ayrıntılı olarak
incelenmiĢtir. Elde edilen verilerin analizinde frekans analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Değerler
Kontrol Listesi bulguları frekans (f), yüzde (%) ve ortalama (X) olarak hesaplanmıĢtır. Ġçerik
analiziyle içerikler karĢılaĢtı
rılabilmekte ve sonuçlar nicel tekniklerle analiz edebilmektedir
(Neuman, 2013).
2.5. Uygulama Süreci
Örneklem grubunda bulunan 8-10 yaĢçocuklarına yönelik çocuk kitapları Ekim-Aralık 2016
tarihleri arasında incelenmiĢtir. Öncelikli olarak her bir kitabın künye bilgileri ve fiziksel
özellikleri “Değerler Kontrol Listesi”ndeki birinci bölüme kaydedilmiĢtir. Değerler Kontrol
Listesi’nin ikinci bölümünün doldurulması için; her bir kitap üç kez okunmuĢ ve ikinci
bölümünde yer alan değerlere göre incelenmiĢtir.
3. BULGULAR
3.1. Çocuk Kitaplarının Baskı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular:
Örneklem grubunda bulunan 8-10 yaĢ çocuklarına yönelik kitapların yaĢ grubuna göre
dağılımı Tablo 1’de, yayınevlerine göre dağılımı Tablo 2’de, yayın yılı ve baskı sayılarına
göre dağılımı ise Tablo 3’te verilmiĢtir.
Tablo 1: YaĢGruplarına Göre Dağılım
YaĢ Grubu
n
%
8
42
30
9
51
37
10
47
33
Toplam
140
100

Tablo 1’de örneklem grubunda bulunan kitapların yaĢ gruplarına göre dağılımı yer
almaktadır. Tablo incelendiğinde; kitapların %30’unun 8; %37’sinin 9 ve %33’ünün de 10 yaĢ
grubuna ait olduğu görülmektedir.
Tablo 2: Yayınevlerine Göre Dağılım
Yayınevi Adı
n
Gönül Yayıncılık
29
TimaĢÇocuk
28
Can Çocuk
25
Gün IĢığı Yayınevi
18
Altın Kitaplar
12
Öykü Yayıncılık
8
Uçanbalık
6
Farklı Yayıncılık
4
Ata Yayıncılık
3
Berkay Yayıncılık
2
5renk
2
ÇalıĢkan Arı Yayınevi
1
Ünlü Çocuk Yayınları
1
Çocuk Gezegeni
1
Toplam
140

%
21
20
18
13
10
6
4
2,5
2
1
1
0,5
0,5
0,5
100
4
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Tablo 2’de örneklem grubunda bulunan kitapların yayınevlerine göre dağılımları
bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde; kitapların %21’inin Gönül Yayıncılık, %20’sinin TimaĢ
Çocuk, %18’inin Can Çocuk, %13’ünün Gün IĢığı Yayınevi, %10’unun Altın Kitaplar,
%6’sının Öykü Yayıncılık, %4’ünün Uçanbalık, %2,5’uğunun Farklı Yayıncılık, %2’sinin
Ata Yayıncılık, %1’inin Berkay Yayıncılık, %1’inin 5renk, %0,5’inin ÇalıĢkanArı Yayınevi,
%0,5’inin Ünlü Çocuk Yayınları ve %0,5’inin de Çocuk Gezegeni yayınevine ait olduğu
görülmektedir. Ġncelenen kitaplar en fazla Gönül, TimaĢ, Can Çocuk, Gün IĢığı ve Altın
Kitaplar yayınevlerine; en az ise ÇalıĢkanArı, Ünlü Çocuk ve Çocuk Gezegeni yayınevlerine
ait olarak tespit edilmiĢtir.
Tablo 3: Yayın Yılı Ve Baskı Sayısına Göre Dağılım
n
%
Yayın Yılı
2010
2011
2012
2013
2014
Toplam

12
15
30
59
24
140

10
11
22
42
15
100

Yer Almayan (Belirtilmeyen)

20

14

1. baskı
2. baskı
3. baskı ve üzeri
Toplam

72
6
42
140

52
4
30
100

Baskı Sayısı

Tablo 3’te örneklem grubunda bulunan kitapların yayın yılına ve baskı sayılarına göre
dağılımları bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde; kitapların %10’unun 2010, %11’inin 2011,
%22’sinin 2012, %42’sinin 2013 ve %15’inin de 2014 yılına ait olduğu görülmektedir. Ayrıca
kitapların %14’ünde baskı yılının belirtilmediği, %52’sinin 1. baskı, %4’ünün 2. baskı ve
%30’unun da 3. baskı ve üzeri olduğu görülmektedir.
Tablo 4: Fiziksel Özelliklere Göre Dağılım
Ölçüler
n
%
11.5 x16 (En x Boy) (cm)
5
3,5
11.5x16.5 (En x Boy) (cm)
16
11
12x19 (En x Boy) (cm)
8
6
12.5x19.5 (En x Boy) (cm)
39
28
12x19.5 (En x Boy) (cm)
8
6
13x19(En x Boy) (cm)
5
3,5
13x19.5 (En x Boy) (cm)
9
6
13x21(En x Boy) (cm)
28
20
13.5x19.5 (En x Boy) (cm)
15
11
15x21 (En x Boy) (cm)
7
5
Toplam
140
100
Sayfa Sayısı
1-40
25
18
5
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41-70
71-100
101 ve üstü
Toplam
Renkli
Siyah-Beyaz
Toplam

26
57
32
140
Renk Özellikleri
99
41
140

18,5
41
22,5
100
71
29
100

Tablo 4’te örneklem grubunda bulunan kitapların fiziksel özelliklerine göre dağılımları
bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde kitapların %3,5’inin 11.5x16 cm, %11’inin 11.5x16.5
cm, %6’sının 12x19 cm, %28’inin 12.5x19.5 cm, %6’sının 12x19.5 cm, %3,5’inin 13x19 cm,
%6’sının 13x19.5 cm, %20’sinin 13x21 cm, %11’inin 13.5x19.5 cm ve %5’inin de 15x21 cm
olduğu görülmektedir. Kitapların %18’inin 1-40 sayfa, %18,5’inin 41-70 sayfa, %41’inin 71100 sayfa ve %22,5’inin de 101 sayfa ve üstü olduğu görülmektedir. Ayrıca kitapların
%71’inin renkli ve %29’unun da siyah-beyaz olduğu görülmektedir.
Tablo 5: KiĢisel Değer Ġçeriklerine Göre Dağılım
KiĢisel Değer Ġçerikleri
f
%
Mutluluk
102
9
Kendini kabul
36
3
Duyarlılık
107
9
Kibarlık
42
3,5
HoĢgörü
66
5,5
Sorumluluk
102
9
Özgürlük
26
2
Dürüstlük
113
9,5
Yaratıcılık
56
5
ÇalıĢkanlık
27
2
Alçak gönüllülük
48
4
Öğrenme
137
11,5
Cesaret
72
6
Öz eleĢtiri
117
10
Samimiyet
132
11
Toplam
1183
100

Tablo 5’te örneklem grubunda bulunan kitapların kiĢisel değer içeriklerine göre dağılımları
bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde; incelenen 8-10 yaĢ çocuklarına yönelik kitaplarda
toplamda 1183 kiĢisel değer içeriğinin bulunduğu görülmektedir. Ġçeriklerin %9’unda
mutluluk, %3’ünde kendini kabul, %9’unda duyarlılık, %3,5’inde kibarlık, %5,5’inde
hoĢgörü, %9’unda sorumluluk, %2’sinde özgürlük, %9,5’inde dürüstlük, %5’inde yaratıcılık,
%2’sinde çalıĢkanlık, %4’ünde alçak gönüllülük, %11,5’inde öğrenme, %6’sında cesaret,
%10’unda öz eleĢtirive %11’inde de samimiyet içeriklerine yer verildiği görülmektedir. Elde
edilen sonuçlarda öğrenme, samimiyet ve öz eleĢtirigibi içeriklere daha fazla yer verilirken,
özgürlük, kendini kabul, çalıĢkanlık ve kibarlık içeriklerine daha az yer verildiği
görülmektedir.

6
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Tablo 6: KiĢiler Arası Değer Ġçeriklerine Göre Dağılım
KiĢiler Arası Değer Ġçerikleri
f
%
Sevgi
51
13
Saygı
48
12
ArkadaĢlık
84
21
ĠĢbirliği
102
26
Uyum
108
28
Toplam
393
100

Tablo 6’da örneklem grubunda bulunan kitapların kiĢiler arası değer içeriklerine göre
dağılımları bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde; incelenen 8-10 yaĢ çocuklarına yönelik
çocuk kitaplarında toplamda 393 kiĢilerarası değer içeriğinin bulunduğu görülmektedir.
Ġçeriklerin %13’ünde sevgi, %12’sinde saygı, %21’inde arkadaĢlık, %26’sında iĢ birliği ve
%28’inde de uyum içeriklerine yer verildiği görülmektedir. Elde edilen sonuçlarda uyum,
iĢbirliği ve arkadaĢlık gibi içeriklere daha fazla yer verilirken, sevgi ve saygı içeriklerine daha
az yer verildiği görülmektedir.
Tablo 7: Toplumsal Değer Ġçeriklerine Göre Dağılım
Toplumsal Değer Ġçerikleri
f
%
Doğayı sevme
63
66
Kurallara uyma
18
19
Vatanseverlik
9
9
BarıĢ
6
6
Toplam
96
100

Tablo 7’de örneklem grubunda bulunan kitapların toplumsal değer içeriklerine göre
dağılımları bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde; incelenen 8-10 yaĢ çocuklarına yönelik
çocuk kitaplarında toplamda 96 toplumsal değer içeriğinin bulunduğu görülmektedir.
Ġçeriklerin %66’sında doğayı sevme, %19’unda kurallara uyma, %9’unda vatanseverlik ve
%6’sında da barıĢ içeriklerine yer verildiği görülmektedir.
4. SONUÇ VE TARTIġMA
Bu araĢtırmada 8-10 yaĢ çocuklarına yönelik çocuk kitaplarının içerdiği değerler açısından
incelenmesi amaçlanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda incelenen çocuk kitaplarının
yaĢ gruplarına göre birbirine yakın dağılıma sahip oldukları ve 9 yaĢ grubuna ait çocuk
kitaplarının diğerlerine oranla, daha fazla bulunduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Tablo 1).
Ġncelenen kitapların büyük çoğunluğunun Gönül, TimaĢ, Can Çocuk, Gün IĢığı ve Altın
Kitaplar yayınevlerine ait olduğu görülmektedir (Tablo 2). Bu yayınevlerinin 8-10 yaĢarası
çocuklar ve aileleri tarafından daha çok tercih edildikleri ve 2010-2014 yılları arasında daha
çok kitap basan yayınevleri arasında oldukları söylenebilir. Ayrıca kitapların %30’unun 3.
baskı ve üzerinde olması nedeniyle, bu kitapların çocuklar ve aileleri tarafından sevilen,
beğenilen ve takip edilen kitaplar oldukları ifade edebilir. Boyutlar açısından değerlendirme
yapıldığında ise; 10 farklı boyutta çocuk kitabı olduğu görülmektedir. En fazla oranla da
12.5x19.5 cm kitaplar bulunmaktadır. Çocukların değiĢik boyutlarda bulunan kitaplardan
hoĢlandıkları durumu göz önünde bulundurulduğunda, 8-10 yaĢ çocuk kitaplarının farklı
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ölçülerde olmasının, okuyucu çocuklar için daha ilgi çekici olabileceğini düĢündürtmektedir.
Mennanoğulları (2008) tarafından yapılan araĢtırmaya göre de, çocuklar farklı boyutlardaki
kitapları okumaktan hoĢlanmaktadır. Bu nedenle farklı boyutlarda hazırlanmıĢ kitaplar
çocukların ilgisini çekerek onları kitap okumaya istekli hale getirebilir ve 2010-2014 yılları
arasında basılmıĢ olan kitapların çocukların bu ihtiyacını karĢılayabileceği söylenebilir.
Ġncelenen çocuk kitaplarında 1672 değer ifadesi tespit edilmiĢ olup, en yüksek oranla (n:
1183) kiĢisel özelliklere ait değerlerin yer aldığı belirlenmiĢtir. Yükselen (2013)’e göre; okul
dönemi çocuklarında iyi ve olumlu kiĢilik özelliklerinin geliĢimi için, bunu destekleyici
kitapların kullanılması gerekmektedir. Çocuk kitaplarında oluĢturulan karakterler ve
özellikleri, yaĢ dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Okul dönemi çocukları için
hazırlanmıĢ kitaplarda yaratılan karakterler daha çok davranıĢ özellikleriyle ön plana
çıkmalıdır. Bu dönemde bulunan çocuklar için kahramanların fiziksel özellikleri yerine kiĢilik
özellikleri önem taĢımaktadır. Çünkü bu yaĢ grubu çocuklar okudukları kitaplarda yer alan
olay örgüsüne, karakterlerin yaĢadıkları deneyimlere, sorunlar karĢısında kullanılan
yöntemlere ve baĢa çıkma yollarına daha fazla dikkat ederek kahramanlar ile özdeĢim
kurmaktadır (Zivtçi, 2005). Ġncelenen kitaplarda yer alan kiĢisel özelliklere ait değer
içeriklerinde öğrenme, samimiyet, dürüstlük, öz eleĢtiri, duyarlılık ve mutluluğun daha
yüksek oranda olduğu görülmektedir (Tablo 5). IĢıtan ve Gönen (2006), 250 adet Türkçe
basılmıĢ yerli ve yabancı öykü kitabını, benlik kavramını destekleyip desteklemediğini
belirlemek amacıyla inceledikleri araĢtırma sonucunda; genel konu bakımından en fazla
iĢlenen konuların akran ve çevre iliĢkileri, mutluluk ve doyum olduğu, en az ise akademik
durum ve fiziksel görünüm olduğunu tespit etmiĢlerdir. Tosunoğlu ve Kayadibi (2006)
tarafından yapılan araĢtırma sonucunda da 7-12 yaĢ arası çocuk kitaplarında eğiticilik ve
öğreticiliğin ön planda tutulduğu, çoğunlukla doğruluk, iyilik ve çalıĢkanlık gibi temaların
iĢlendiği ve çocuklara bu değerleri benimsetmenin hedeflendiği belirtilmiĢtir.
KiĢiler arası değer içerikleri incelendiğinde, 393 içeriğin yer aldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
KiĢiler arası değer özelliklerinde uyum, iĢbirliği ve arkadaĢlık gibi kavramlara daha fazla yer
verilirken, sevgi ve saygı kavramlarına daha az yer verildiği görülmektedir (Tablo 6). Çocuk
kitaplarında oluĢturulan kahramanların kiĢilik özelliklerinin farklı ve çok olmasının,
çocukların çıkarım yapabilme, düĢünme, çok yönlü bakıĢ açısı kazanma ve sosyalleĢme
becerilerinin geliĢimi açısından önemli olduğu düĢünülmektedir. Uzmen ve Mağden (2002)
tarafından yapılan araĢtırmada da, içeriğinde yardım etme ve paylaĢma davranıĢları olan
kitapların, çocukların bu davranıĢları göstermeleri üzerinde etkili olduğu saptanmıĢtır.
Ġncelenen çocuk kitaplarında 96 toplumsal değer içeriği bulunmuĢtur. Toplumsal değerler
arasında en fazla doğayı sevme içeriğine yer verilirken, vatanseverlik ve barıĢ değerlerine
çok az yer verildiği görülmektedir. Gönen ve ark (2011) tarafından yapılan araĢtırmada da
çocuk kitaplarında en az yer alan değerlerin vatanseverlik olduğu saptanmıĢtır. Ülkemizde
bayrak sevgisi, bilinçli vatandaĢlık, vatanseverlik, demokrasi, toplumsal yaĢam, baĢkalarına
saygı, birbirine değer verme ve barıĢ gibi çok önemli olan konularda iyi özelliklere sahipkaliteli çocuk kitaplarının hazırlanması, çocuklarda bu değerlerin oluĢturulması ve
pekiĢtirilmesi için eğitimlerinde kullanılması gerektiği düĢünülmektedir.
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1914 YILINDA OSMANLI JANDARMA TEŞKİLATINDA MUHASEBE
UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
Ömer Yazan*
Öz
1914’te Osmanlı Ġmparatorluğu’nun jandarma alay, tabur ve bölüklerinde hesap memurlarının seçimi,
görevlendirilmeleri ve terfi iĢlemleri için bir nizamname hazırlanmıĢtır. Aynı yıl jandarma personelinin maaĢları
ve maaĢkesintilerine yönelik muhasebe iĢlemlerini düzenleyen bir talimatname yayınlanmıĢtır.
Bu çalıĢmada ilgili nizamname ve talimatname içerik açısından değerlendirilmiĢtir. Özellikle talimatnamede
bahsedilen muhasebe iĢlemleri, hesaplar ve belgeler ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. Bu sayede Osmanlı
Ġmparatorluğu’nun son döneminde Jandarma TeĢkilatı’nın muhasebe iĢlemlerine yönelik bir fikir verilmesi
amaçlanmıĢtır. Osmanlı askeri muhasebe uygulamaları özellikle de Osmanlı Jandarma TeĢkilatı’nın muhasebe
uygulamaları yeterince incelenmemiĢtir. Bu sebeple çalıĢma alanına bir katkı sağlama iddiasındadır.
Anahtar Kelimeler: Jandarma TeĢkilatı, Askeri Muhasebe, Askeri Hesap Memurları, MaaĢ Ödemeleri, MaaĢ
Kesintileri
Jel Kodları: M41, M48, M49
A REVIEW ON ACCOUNTING PRACTICES OF OTTOMAN GENDARMERIE
IN THE YEAR OF 1914
Abstract
In 1914 a regulation had been prepared for selection, tasking and promotion processes of the accountants in
gendarmerie regiments, battalions and troops of Ottoman Empire. In the same year, a by-law regulating the
accounting transactions for gendarmerie personnel’s salaries and payroll deductions, had been published.
In this study, related regulation and by-law have being evaluated contextually. Especially accounting practices,
accounts and documents having been mentioned in by-law, have been examined in detail. Thus, it is aimed to
give an opinion for Gendarmerie’s accounting transactions in the last period of Ottoman Empire. Ottoman
military accounting practices, especially Ottoman Gendarmerie’s accounting practices, haven’t been examined
sufficiently. Therefore this study asserts to provide a contribution to its field.
Keywords: Gendarmerie, Military Accounting, Military Accountants, Salary Payments, Payroll Deductions
Jel Codes: M41, M48, M49

GİRİŞ
Tanzimat’ın ilanından hemen sonraya tarihlenen dönem olan 1839 yılı sonrasında adı
sonradan jandarma olarak değiĢtirilecek olan zaptiye örgütünün kurulması için ciddi
çalıĢmalar yapılmıĢtır (Özcan, 2013). 15 ġubat 1846’da Zaptiye MüĢiriyeti kurularak iç
güvenlik ve asayiĢbirimleri tek merkezde toplanmıĢtır (Sönmez, 2009:165). 21 Haziran1859
tarihli bir nizamname ile Askeri Zaptiye adıyla kolluk görevlerini yürütmek amacıyla bir
teĢkilat kurulması gündeme gelmiĢ, 15 Nisan 1880 tarihinde çıkarılan bir nizamname ile ise
Fransız Jandarma TeĢkilatı örnek alınarak Seraskerlik makamına bağlı ve ismi zaptiye yerine
artık jandarma olarak anılacak olan yeni bir yapılanmaya gidilmiĢtir (Efe, 2016:585).
1914 yılında “Memleketin menfaat veya mazarratına müteallik hiçbir şey yoktur ki
jandarmalar onunla alakadar olmasın.” ifadesi ile önemi vurgulanan Osmanlı jandarması
*

Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Aksaray/TÜRKĠYE, omeryazan@aksaray.edu.tr
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merkezi iktidar ile taĢra arasındaki en önemli aracı kurumlardan biri olarak görülmekte ve
otoritenin taĢrada cisimleĢmiĢhali olarak değerlendirilmektedir. 1914 yılında savaĢtaihtiyaç
duyulan insan kaynağının temini için normalde Dâhiliye Nezareti’nin emrinde olan jandarma
erlerinin üçte ikisi ve subaylarının yarısının savaĢ sonunda görevlerine iade edilmek üzere
Harbiye Nezareti’nin emrine verilmesi kararlaĢtırılmıĢ olduğundan teĢkilat taĢradaki asayiĢ
sorunlarıyla baĢetmekte yetersiz kalmıĢtır. 1912’de 32.441 kiĢilik mevcudu bulunan teĢkilata
1914-1918 döneminde cepheye sevk edilenlerle birlikte toplam 250.000 kiĢi kaydedilmiĢtir.
Cepheye gönderilmeyip kolluk görevlerini yürüten askerlerin ise harbin baĢlangıcında
eĢkıyadan daha kötü teçhizat olanaklarına sahip olduğu ifade olunmuĢtur.(BeĢikçi,2010:159161). Bununla birlikte Jandarma TeĢkilatı’nın Birinci Dünya SavaĢı yıllarında yeniden
yapılanma sürecine girdiği anlaĢılmaktadır. Bu durumu vurgulayan BeĢikçi (2010:170),
teĢkilatın savaĢ yıllarındaki yeniden yapılanma çalıĢmalarının bir sonucu olarak Milli
Mücadele döneminde askere alma ve firarilerle mücadele konularında önemli hizmetler
vermiĢolduğunu vurgulamıĢtır. Jandarma TeĢkilatı’nın harp yıllarındaki dönüĢümü muhasebe
faaliyetlerine yönelik düzenlemeler incelendiğinde de görülebilmektedir.
Osmanlı Ġmparatorluğu’nun büyük harbe yeni katıldığı bir dönemde, jandarma bölük,
tabur ve alaylarında görev yapacak hesap memurlarının nasıl seçileceğini, görevlerini, terfi
kademelerini ve terfi Ģartlarını tanımlayan “Jandarma Hesap Memurlarının Suret-i Kabul
ve İstihdam ve Terfilerine Dair Nizamname” Hicri 3 Safer 1333, Rumi 8 Kanun-u Evvel
1330 (21 Aralık 1914 Pazartesi) tarihinde çıkarılmıĢtır. Nizamname Sultan Mehmed ReĢad,
Sadrazam ve Hariciye Nazırı Mehmed Said, ġeyhülislam ve Evkaf-ı Hümayun Nazırı Hayri,
Dahiliye Nazırı ve Harbiye, Bahriye ve Maliye Nazırları Vekili Talat, Adliye Nazırı ve ġurayı Devlet Reisi Vekili Ġbrahim, Nafia Nazırı Abbas, Maarif Nazırı ve Posta ve Telgraf ve
Telefon Nazırı Vekili Ahmed ġükrü ile Ticaret ve Ziraat Nazırı Ahmed Nesimi’nin imzalarını
taĢımaktadır. Nizamnamenin icrasına Harbiye Nazırı yetkili kılınmıĢtır (TBMM, 1914 a:11).
Söz konusu nizamname Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphanesi’nde 73-3147
kayıt numarası ile yer almakta, ayrıca TBMM e-kütüphanesi Eski Harfli Türkçe Kaynaklar
bölümünde 197306526 kayıt numarası ile bu nizamnameye ulaĢılabilmektedir.
1914 yılında, jandarma hesap memurlarınca personelin maaĢlarının nasıl
hesaplanacağına yönelik iĢlemleri düzenleyen bir talimatname de yayınlanmıĢtır. “Jandarma
Maaş Muhassasatıyla Mesarifine Vuku Bulacak Tediyat Hususunda 330 Senesinden
İtibaren Jandarma Tabur ve Bölükleriyle Mal Sandıklarınca Olunacak Muameleyi
Mübeyyin Talimatnamedir.” ismiyle yayınlanan bu düzenleme TBMM Kütüphanesi’nde
YER:73-467 DEM:73-1060 kayıt numarası ile, TBMM e-kütüphanesi Eski Harfli Türkçe
Kaynaklar bölümünde ise 197301060 kayıt numarası ile yer almaktadır. Talimatnamede
jandarma personelinin maaĢ ödemeleri ve maaĢlarından yapılacak kesintilere iliĢkin usul ve
esaslar tanımlanmakta, tahkik bordrosu, tevziat bordrosu, tediye emri, tahsilat müzekkeresi ve
maaĢ tevzi defteri gibi belge ve defterlerin Ģekil Ģartları ve hazırlanma biçimleri hakkında
açıklamalarda bulunulmaktadır.
Söz konusu nizamname ve talimatnameler, Osmanlı Ġmparatorluğu’nda son dönem
askeri muhasebe uygulamaları hakkında bilgi vermeleri açısından önem arz etmekte olup
çeĢitli belge örnekleriyle birlikte çalıĢmanın at kip eden bölümlerinde incelenmiĢtir.
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1. JANDARMA HESAP MEMURLARININ GÖREVLENDİRİLME
TERFİLERİNE İLİŞKİN NİZAMNAMENİN İNCELENMESİ

VE

1914 yılında Jandarma hesap memurlarının altı farklı kadro ile istihdam olundukları
görülmektedir. Bunlar en alt kademeden baĢlayarak sırasıyla; bölük kâtibi, tabur kâtibi
muavini, tabur katibi, idare emini muavini, idare emini ve idare müdürü Ģeklinde
belirlenmiĢtir. Bu kadrolarda görevlendirilecek personel askeri kaynaklardan temin edilmekte
olup bölük kâtibi küçük zabit, tabur kâtibi muavini, tabur katibi ve idare emin muavini zabit,
idare emini ve idare müdürü ise ümera sınıflarından seçilmektedir. (TBMM, 1914 a:2)
1.1. Hesap Memurlarının Seçimi
Bölük kâtipliği jandarma hesap sınıfının en alt basamağı olmakla birlikte diğer
kademelere terfi yoluyla yükselme ihtimali bulunması dolayısıyla önemle ele alınmalıdır.
Bölük kâtipleri; otuz yaĢını geçmemiĢ olan görevine bağlı ve geçmiĢte görevi suiistimali
görülmemiĢ, intizamlı, hesap memurluğu yapabilecek kabiliyette olan, jandarmada üç yıl
hizmet etmiĢ ve bu sürenin en az bir yılını alay, tabur veya bölüklerin hesap birimlerinde
görev yaparak geçirmiĢ baĢçavuĢ veya bir sene çavuĢ rütbesinde bulunanlar arasından
seçilmektedir. Ancak bu personelden rüĢtiye derecesinde eğitim almıĢ olanlar üç senelik
sürenin dolması beklenilmeden de görevlendirilebilmektedir (TBMM, 1914 a:3).
Alay kumandanları her üç ayda bir bölük kâtipliği için yapılan baĢvuruların evrakını
ve bölük kâtibi ihtiyacını mıntıka müfettiĢliğine göndermektedir. MüfettiĢliğin denetiminde
bir komisyon vasıtasıyla yapılacak sınav sözlü ve yazılı olmak üzere iki kısımdan
oluĢmaktadır. Dört işlem, bayağı kesir, ondalık kesir ve jandarma teşkilatının hesap evrakı ve
diğer yazılı düzenlemeleri ve işlemlerine yönelik konulardan sözlü ve yazılı olarak üçer soru
sorulmakta olup verilen yanıtların değerlendirilmesinde dikkat çekici bir yöntem
kullanılmaktadır (TBMM, 1914 a:4-5).
Toplam 45 puan üzerinden değerlendirilen sınavın sözlü kısmı 30 yazılı kısmı ise 15
puandan oluĢmakta, sözlü olarak sorulacak 3 soru sırasıyla 15, 10 ve 5 puan üzerinden, yazılı
olarak sorulacak üç soru ise sırasıyla 7, 5 ve 3 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Kâğıtlar
komisyonun her bir üyesi tarafından bağımsız ve birbirlerinden gizli olarak
değerlendirilmekte ve üyelerin her yanıt için verecekleri notun ortalaması alınarak o yanıtın
kesin sonucu takdir edilmektedir. Sınavın sözlü ve yazılı bölümlerinin her birinden 15 ve üstü
puan alınması gerekmektedir. Yeterli puanın alınamadığı bölüm için 1 ay içinde baĢvurularak
yeniden sınava girilebilmekte yine baĢarısız olunması halinde ise 1 yıl içinde yeni bir sınava
baĢvuru engellenmektedir. (TBMM, 1914 a:5)
Sınav evrakı komisyon üyelerince mühürlenerek komisyon baĢkanıtarafından mıntıka
müfettiĢlerine gönderilmektedir. Mıntıka müfettiĢleri baĢarılı adayların görev yerlerine tayin
iĢlemlerini yönetmektedir. Bölük kâtipleri normal koĢullarda kendi mıntıkalarında görev
yapmakla birlikte ihtiyaç doğrultusunda baĢka mıntıkalara da görevlendirilebilmektedir
(TBMM, 1914 a:6)
1.2. Hesap Memurlarının Görevlendirilmeleri ve Terfi İmkânları
Bölük kâtipleri bölüklerine iliĢkin emirleri uygulamakla, kayıt ve hesap iĢlemlerini
yapmakla memur olup bölük kumandanına karĢısorumludur. Görev tanımları sadece bununla
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ibaret olan ilgili personel hesap sınıfına ait olduklarının anlaĢılması için apoletlerine dört
beyaz Ģerit takmaktadır (TBMM, 1914 a:7).
Ġki yıl bölük kâtipliğinde bulunan düzgün bir sicili olan ve liyakatine karar verilen
bölük kâtipleri, jandarma zabıt kâtipliğindeki bir devreyi baĢarı ile tamamlamaları halinde
tabur kâtip muavinliğine terfi olunur. Bu kademede 3 yıl boyunca düzgün bir sicil ile hizmette
liyakat gösterenler ise tabur kâtipliğine atanır (TBMM, 1914 a:7).
Tabur kâtipliğinde 3 yıl görev yapmıĢolup mesleki liyakate sahip düzgün sicili olan
personel mülki teşkilat, askeri teşkilat, jandarma teşkilatı, muhasebe-i umumiye kanunu, mülki
ve askeri kanunlar ile ilgili diğer yasal düzenlemeler, idari ve mali işlemlere yönelik
düzenlemeleri kapsayan konularında yapılacak olan bir sınavdan baĢarılı olmaları halinde
idare emini muavinliğine tayin olunmaktadır. Ġdare emini muavinliğinde 4 yıl baĢarı ile görev
yapanlar idare eminliğine, bu kademede 3 yıl süreyle hizmetlerini ifa eden ve emsalleri
arasında öne çıkan personel ise binbaĢı rütbe ve maaĢına karĢılık gelen idare müdürlüğüne
terfi olunmakta, bu görevde 5 yıl hizmet eden personelin maaĢı 300 kuruĢ artırılmaktadır
(TBMM, 1914 a:7-9)
Osmanlı Ġmparatorluğu’nun Birinci Dünya SavaĢı’ndaki mağlubiyetini ilanından
yaklaĢık2 ay kadar önce Hicri 26 Zilkade 1336, Rumi 2 Eylül 1334 (2 Eylül 1918) tarihinde
padiĢahMehmed Vahidettin, Sadrazam ve Maliye Nazırı Vekili Mehmed Talat, ġeyhülislam
ve Evkaf-ı Hümayun Nazırı Vekili Musa Kazım, Harbiye Nazırı ve Bahriye Nazırı Vekili
Enver, Dahiliye Nazırı Ġsmail, Hariciye Nazırı Ahmed Nesimi imzası ile yukarıdaki
nizamnamenin 11. maddesinde bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Dâhiliye nazırının icrasına
yetkili kılındığı bu değiĢikliğe göre bölük kâtiplerinin jandarma zabit mektebinin bir
devresine iĢtirakleri sağlanacak, 2 yıl bölük kâtibi olarak görev yapan ve mektepteki devresini
baĢarı ile tamamlayanlar tabur kâtip muavinliğine terfi edebileceklerdir (TBMM, 1914 a:12).
2. JANDARMA PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESAPLANMASI,
YAPILAN KESİNTİLER VE ÖDEMELERE İLİŞKİN KAYITLAR VE
KULLANILAN
BELGELERE
YÖNELİK
TALİMATNAMENİN
İNCELENMESİ
1914 yılında “Jandarma Maaş Muhassasatıyla Masarifine Vuku Bulacak Tediyat
Hususunda 330 Senesinden İtibaren Jandarma Tabur ve Bölükleriyle Mal
Sandıklarınca Olunacak Muameleyi Mübeyyin Talimatname” ile jandarma taburlarının ve
tabur bünyesinde bulunan Efrad-ı Cedide mekteplerinin her türlü maaĢ ve masraf
ödemelerinin mal sandıklarınca yapılması uygun görülmüĢtür. Bu doğrultuda kullanılan
tahkik bordosu, tediye emri, tahsilat müzekkeresi ve maaĢtevzi defteri gibi belgelerin nasıl
hazırlanacağına iliĢkin talimatnamede belirtilen usul ve esaslar ile belge örnekleri çalıĢmanın
bu kısmında ele alınmaktadır.
Belge örnekleri incelendiğinde jandarma personelinin maaĢlarından Harp Vergisi,
Hicaz Demiryolu (Menfaatine) Senet Esmanı, Debboy Tevkifatı ve Adliye Tevkifatı adı altında
çeĢitli kesintilerin yapılmıĢ olduğu dikkat çekmektedir.
Harp Vergisi 13 Ağustos 1912 tarihinde yürürlüğe girmiĢ ve Birinci Dünya SavaĢı
sonuna kadar yürürlükte kalmıĢ olup savaĢ esnasında açığa çıkan olağanüstü giderleri
karĢılamak amacıyla çıkartılmıĢtır. Bu uygulama ile 300 kuruĢunüzerindeki her türlü maaĢve
yardım bedeli üzerinden %3 vergi alınacağı ifade edilmiĢtir. Bununla birlikte devlet
memurlarının harcırah tutarları üzerinden %5 veya %10 kesinti yapılacağı da yine aynı
düzenleme içinde ele alınmıĢtır (Arslan, 2016:76).
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Hicaz Demiryolu 1900-1908 yılları arasında inĢa edilmiĢ, Medine’ye kadar olan
bölümü 1.303 km olan hat 1908 yılı içinde Hayfa’ya kadar uzatılarak toplam 1.464 km
uzunluğa ulaĢmıĢtır (Çetin, 2012:109). “Borçsuz ve faiz ödemesiz, tamamlandığında kâra
geçen tek demiryolu projesi” olarak tanımlanan Hicaz Demiryolu’nun inĢaat maliyetlerinin
%22’lik bölümü resmi kağıt, evrak ve ilmühaberler yoluyla finanse edilmiĢtir (Albaraka Türk,
1999: 13). Söz konusu demiryolu inĢaatının finansmanının büyük bölümü ise Ziraat Bankası
kaynakları ve yapılan bağıĢlardan elde edilmiĢtir. Ordu görevlilerinin en yüksek rütbeli
subaydan en alt kademedeki askere kadar katıldıkları bilinen bağıĢkampanyası içinde (Çetin,
2012:111, 115) elbette jandarma personeli de bulunmuĢ, nakden veya maaĢlarından yapılan
kesintilerle projeye destek olmuĢlardır. ĠnĢa sürecinde askeri personelin bedenen de çalıĢtığı
bu projede görev alan erlere ücret ödendiği gibi bir yıl erken terhis olmaları da sağlanmıĢtır.
Toplam maliyeti 4.558.000 lirayı bulan Hicaz Demiryolu’na 1918 yılına kadar Ģube
bağlantılarının yapıldığı bilinmekte olup bu bağlantılarla hattın toplam uzunluğu 1.900 km’yi
aĢmıĢtır (Albaraka Türk, 1999: 14-16). Çetin (2012:122) çalıĢmasında Hicaz Demiryolu
menfaatine olarak çıkarılan bir kısım senet vb. kıymetli evraka dikkat çekmektedir.
Mukavelename ve kontrato kâğıtları, akçe mübadelesi, tapu hasılatı, sigara paketleri tabı,
maaĢ senetleri ve projede çalıĢan Ģirketlerden alınan %1’lik yardımların sayıldığı bu tip
finansman araçlarının varlığı jandarma personelinin “Hicaz Demiryolu Menfaatine Senet
Esmanı” adı altında 1914 yılı itibariyle hala ödemekte olduğu maaĢkesintisi tutarlarına iĢaret
ediyor olmalıdır.
Jandarma alaylarının elbise, eyer takımı vb. ihtiyaçlarının temini için ülke genelinde 5
merkezi askeri depo (debboy) oluĢtulmuĢtur.Bunlar Dersaadet Debboy-u Umumiyesi, Aydın
Debboy-u Umumiyesi, Beyrut Debboyu, Trabzon Debboyu ve Bağdat Debboyu olarak
belirtilmektedir. Askeri depo bulunan mahallerde depo memurları tarafından elbise, eyer
takımı ve hayvan ihtiyacı mal sandıklarından makbuz mukabilinde edinilmektedir. Hicaz
Vilayeti, Yemen Vilayeti ve Asir Sancağı için 1914 yılında askeri depolar kurulamamıĢolup
burada görev yapan birliklerin Hicaz veya Yemen jandarma alaylarına baĢvurmaları,
ihtiyaçların alay heyetleri tarafından senet makbuzu mukabilinde mal sandıklarından
alınabileceği ifade edilmiĢtir (TBMM, 1914 b:8-9).
Jandarma personelinin maaĢlarından adliye tevkifatı adı altında 1/15 oranında bir
kesinti yapıldığı görülmektedir. Bu kesintinin diğerlerinden farklı olduğu adı geçen
talimatnameden de anlaĢılmaktadır. Zira çalıĢmanın ileriki bölümlerinde ele alınacak olan ve
talimatnamenin personele askeri birlikte görev yaptığı süre ile orantılı maaĢödenmesi ve bu
maaĢtankesinti yapılmasını düzenleyen kısmında, emekli aylığı, harp vergisi gibi kesintilerin
maaĢile orantılı olarak yapıldığı ancak adliye tevkifatının tam maaĢüzerinden hesaplandığı
belirtilmektedir. Jandarma personelinin aynı zamanda kolluk görevlerini de yürütmesi
sebebiyle bir kısım adli iĢlemlerden kaynaklı ek bir maaĢ ödemesinin yapılmıĢ olabileceği
düĢünüldüğünde söz konusu ek ödeme üzerinden bir kesinti yapılmıĢ olması konusu
anlaĢılabilecektir. Ancak yine çalıĢmanıntakip eden bölümlerinde incelenecek olan bordro ve
diğer belgelere bakıldığında personele yapılan maaĢvb. ödemelerinin yer aldığı kısımda adli
iĢlemlerden kaynaklı bir ek ödeme kalemi görülememektedir. Ancak maaĢtutarı dâhilinde ele
alınmıĢ olması mümkün olan bu ödeme üzerinden her koĢulda tam maaĢ esasıyla kesinti
yapılıyor olması ise bu kesintinin merkezi yani maliyece doğrudan yapılmıĢ olabileceğine
iĢaret etmektedir. Adliye tevkifatı, jandarma personelinin daha önceden almıĢ olduğu adli para
cezalarının taksitler halinde maaĢtutarından tahsil edilmesi Ģeklinde de yorumlanabilir ki bu
durum brüt maaĢ tutarı içinde bir adli kalem olmayıĢının izahı olabilir. Buna karĢınyukarıdaki
fikirleri destekleyecek Ģekilde ilgili döneme iliĢkin bir veriye ulaĢılamamıĢtır.
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2.1.Muhassasat Tahkik Bordrosu
Ümera ve erkân sınıfından neferine kadar jandarma personeline yapılacak olan maaĢ
vb. ödemeler ile bu ödemeler üzerinden yapılacak kesintilerin bir arada ve topluca
incelenebildiği muhassasat tahkik bordrosunda personel maaĢları üç grupta ele alınmıĢtır.
Tablo 1’de Osmanlıca orijinal belgenin birebir transkripsiyonu biçiminde sunulan tahkik
bordrosu incelendiğinde birinci grupta yüksek rütbeli subaylar olan ümera ve erkanın yani
alay kumandanı, tabur kumandanı, idare emini ve tabur katibinin maaĢve kesintilerinin yer
aldığı görülmektedir. Ġkinci grupta süvari zabitleri olarak bölük kumandanı, mülazım-ı evvel
ve mülazım-ı sanilere ait, üçüncü grupta ise piyade sınıfından serçavuş, çavuş, onbaşı ve
erlere ait maaĢve kesintiler hesaplanmaktadır. Bu hesaplamanın bütçenin 4. faslında sırasıyla
1, 3 ve 4. maddelere dayanılarak yapıldığı belirtilmiĢtir (TBMM, 1914 b:13)..
Tablo 1’de görüldüğü üzere muhassasat tahkik bordrosunda personelin maaĢtutarları
ve yiyecek-içecek bedellerinin (tayınat) yanında yapılacak kesintiler de belirtilmiĢtir. MaaĢ
tutarlarının %10’u ve harcırah tutarlarının %5’inin kesilmesinin yanında Harp Vergisi ve
Hicaz Demiryolu Senet Esmanı’nın ödenebilmesi için de bir kısım kesintiler hesaplanmakta
ve maliyece bu tutarlar gelir olarak kayda alınmaktadır. Personelin elbise, eyer takımı (debboy
tevkifatı) ve hayvan ihtiyacının giderilmesine (hayvan tevzii) ve adliye tevkifatına yönelik
tutarlar ise maliyece emanet olarak kayıt altına alınacak tutarları ifade etmektedir.
Tahkik bordrolarına bağlı olarak liva dâhilindeki her bir kazada yer alan jandarma
bölüklerinin bir aylık istihkaklarının bedelleri de ayrıca raporlanmaktadır. Tahkik bordroları
bir aylık toplam maaĢ ve masraf tutarlarını gösterecek Ģekilde her ayın yirminci günü iki
nüsha olarak hazırlanmakta, tabur kumandanı, bölük kumandanı, tabur kâtibi ve taburun
mülazımı tarafından mühürlenmektedir.
2.2. Jandarma Muhassasatına Mahsus Tediye Emri
Hazırlanan tahkik bordroları doğrultusunda taburlara bağlı kaza bölüklerine ödenmesi
gereken tutarlar için ilgili jandarma taburunca tediye emri düzenlenmektedir. Üç nüsha olarak
düzenlenen bu belgenin birinci nüshası tabura, ikinci nüshası liva veya vilayet muhasebesine
üçüncü nüshası ise defterdar veya muhasebeci tarafından kazadaki mal müdürüne hitaben
yazılmakta olup ikinci nüshaya eklenerek verilmektedir. Belge defterdar veya muhasebecinin
mühründen sonra parayı alacak bölüğe gönderilmek üzere tabura iade olunmaktadır (TBMM,
1914 b:4-5).
Tablo 2’de yukarıda belirtilen tediye emirlerine örnek olması açısından ikinci
nüshanın Osmanlıca orijinal belgeden transkripsiyonu yer almaktadır. Personelin maaĢ ve
masraflarına iliĢkin ödeme yapılacak brüt tutarların para ve kuruĢcinsinden ifade edilmesiyle
baĢlayan belgede bu tutardan yapılacak kesintiler iki grup halinde ve kalem kalem
belirtilmektedir. Maliyece gelir olarak kaydedilecek olan emeklilik aylığı kesintisi (aidat-ı
tekaüdiye), harp vergisi ve Hicaz Demiryolları senet bedeli (senet esmanı) kesintileri ilk grubu
oluĢturmaktadır. Ġkinci grup kesintiler olarak ise maliyece emanet kaydedilecek olan askeri
depolardan edinilmesi gereken elbise, eyer takımı vb. bedelleri (debboy tevkifatı), binek veya
taĢıma amaçlı hayvan dağıtımı (hayvan tevziatı) ve adliye tevkifatları belirtilmektedir. Bu
yolla jandarma bölüklerine ödenmesi gereken net tutarlar hesaplanmaktadır.
Belgede sırasıyla tabur kumandanı olarak yüzbaĢı rütbeli bir jandarma subayı,
muhasebeci veya defterdar ve tabur kumandanının tasdiki yer almaktadır. Belgenin sol
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sütununda yapılacak olan ödemenin bütçenin hangi fasıl ve maddesine göre olduğunun
belirtilmesi ve tutarların para ve kuruĢcinsinden yazılarak toplam tutarın ifade edilmesi için
ayrılmıĢ dört sütunluk bir bölüm yer almaktadır.
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TAHKĠKAT
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Yekun

MaaĢve
Tayınat

Masarifat

Yekun Tevkifat

4

Fark-ı Muhassasat
MaaĢYüzde Onu
Harcırah Yüzde
BeĢi

Yekun

4

Harp Vergisi

4

ĠTASI

MALĠYECE ĠRAD KAYD EDĠLECEK
OLAN
Hicaz
Demiryolu
Senet Esmanı

3

Elbise ve Eyer
Takımı Tevkifatı
olup Debboya
Gönderilecektir

Yekun

4

Hayvan Tevzii
olup Tabura
Gönderilecektir

1

MALĠYECE EMANET KAYD EDĠLECEK
OLAN
Adliye
Tevkifatı

Füsul

Madde

Nefer
Birinci Sınıf

Nefer
Ġkinci Sınıf

Ümera ve Erkan MaaĢı
Alay Kumandanı
Tabur “
Ġdare Emini
Tabur Kâtibi
Yekûn
Süvari Zabitanı MaaĢı
Bölük Kumandanı
Mülazım-ı Evvel
“
Sani
Yekûn
Piyade Efradı MaaĢı
SerçavuĢ
ÇavuĢ
OnbaĢı
Neferat
Yekun
Ġlh
Yekûn-u Umumi

TEVKĠFAT

Tablo 1: Muhassasat Tahkik Bordrosu
Kaynak: TBMM, 1914 b:13
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CĠLT
-----------------------Jandarma Muhassasatına Mahsus Tediye Emridir
VARAK
-----------------------1- BEYANI
Madde

Füsul

Para

KuruĢ

MaaĢat
1 Mesarifat
Yekûn
Ber vech-i zir icra olunan tevkifatın beyanı
Para
------

KuruĢ
---------

Para
-------------

KuruĢ
-------- Aidat-i Tekaüdiye
-------- Harp Vergisi
-------- Senet Esmanı

-------

---------

-------------------

Para

KuruĢ

----------------

----------------

Ġrad Kaydı Muktezi

Yekûn

--------- Debboy Tevkifatı
--------- Hayvan Tevziatı
--------- Adliye Tevkifatı

Emanet Kaydı Muktezi

---------------- Yekûn
--------------------------------------------------Yekûnu
Tevkifatı
Ġtası Lazım gelen
…………….. Kazası Jandarma Bölüğünün …………………….senesi
Ģehr……………………… istihkakları olan ber vech-i bala gayri az
tevkifat…………………………..kuruĢ………………….para için nakit
havalenamesi tanzimi muktezasıdır
Fi
Sene
Tabur Kumandanı
YüzbaĢı

Para KuruĢ
----- ------------- -------------- ---------

Ber-mucib-i talep ……………………kuruĢ…………………..para için
Fi……………Sene…….... tarih ve…………………… numaralı nakit
Havalenamesi tanzim ve mahalline irsal edilmiĢtir Fi Sene
Muhasebeci
Defterdar

Yekûn

ĠĢbu tediye emrinin tasdikli nüshası ahz olunmuĢtur
Fi
Sene
Tabur Kumandanı

Tablo 2:Jandarma Muhassasatına Mahsus Tediye Emri

Kaynak:TBMM,1914 b:18

19

AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

2.3. Tahsilat Müzekkeresi
Bu belgede, tahkik bordrosu doğrultusunda hazırlanacak tediye emirlerinde
gösterilecek kesinti tutarlarının maliyece gelir veya emanet yazılacak kısımları ayrıntılı olarak
belirtilmekte ve bir üst makama sunulmak için düzenlenmektedir. Tahsilat müzekkereleri
tabur kumandanları tarafından mühürlenerek tediye emri ile birlikte liva veya vilayet mal
sandıklarına verilmektedir (TBMM, 1914 b:5).
Tablo 3’de Osmanlıca orijinal belgenin transkripsiyonu olan bir tahsilat müzekkeresi
örneği sunulmaktadır. Belgenin en üst bölümünde evrak kayıt numaraları ile birlikte tahsilat
müzekkeresinin muhatabı olan jandarma birliğinin kaza ve bölük, sancak ve tabur, vilayet ve
alay bilgileri yer almaktadır. Belgede sunulacak tutarlar iki gruba ayrılmıĢ olup bunlardan
birincisi personelin maaĢından kesilip maliyece gelir kaydedilecek olan emeklilik aylıkları
kesintileri (aidat-ı tekaüdiye), harp vergisi ve Hicaz Demiryolu senet bedelleri tutarlarıdır.
Ġkinci grup kesinti ise çalıĢmanın yukarıdaki bölümlerinde de bahsedilen askeri depolardan
sağlanacak ayni gereçlerin bedelleri (debboy emaneti), hayvan edinimi (hayvan tevzii) ve
adliye tevkifatıdır. Ġki grup kesintinin toplam tutarları önce gruplar bazında sonra genel kesinti
tutarı olarak belgede sunulmaktadır.
Tahsilat müzekkeresi ilgili jandarma birliği kumandanının imzasını taĢımakta olup iki
nüsha olarak düzenlenmektedir.
Tablo 3: Jandarma Kıtaatından Verilecek Tahsilat Müzekkeresi
CĠLD

KAZA VE BÖLÜĞÜ

SANCAK VE TABURU

VĠLAYET VE ALAYI

VARAK
Kimin Tarafından
Teslim
Edileceği

Beyanı

Ġrad Kaydı Lazım gelen
……….

Emanet Kaydı
Lazım gelen

Aidat-ı Tekaüdiye
Harp Vergisi
Hicaz Demiryolu Menfaatine Mahsus
Sened Esmanı
Yekûn
Debboy Emaneti
Hayvan Tevzii
Adliye Tevkifatı

……….
Yekûn

KuruĢ

………..
………..
………..
----------

Para

………………

____
Beyanı
…………
…………
…………
---------____

Suret Ġradı

………………
_________

Yekûn

_____

________ _____
-----------------------------

Balada muharrer……………………….kuruĢ…………………………paranın Liva/Vilayet Mal Sandığına ait olduğu
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aksamı irad kaydı lazım gelir. Fi

Sene

…………………………Kumandanı

Kaynak: TBMM, 1914 b:20
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2.4.Maaş Fazlalıklarının Mal Sandıklarına İadesi
Jandarma personelinin görev yeri değiĢimlerinde geçen süre zarfından oluĢacak maaĢ
fazlalıklarının nasıl hesaplanacağına ve nasıl iade edileceğine iliĢkin hususlar talimatnamede
bir örnek vasıtasıyla ele alınmıĢtır (TBMM, 1914 b:6). Buna göre her ayın 20’sinde maaĢı
ödenecek olan ve brüt maaĢı 300 kuruĢ olarak belirlenen bir jandarma subayının emeklilik
aylığı kesintisi 30 kuruĢ (%10) olarak hesaplanmaktadır. Yine bu tutar üzerinden 9 kuruĢ
(%3) harp vergisi ve 20 kuruĢ (1/15) adliye tevkifatı yapılmaktadır. 1914 yılında rutin
kesintiler olarak hesaplanan bu tutarların toplamı 59 kuruĢolup kalan 241 kuruĢsubayın eline
geçen net maaĢı fiade etmektedir.
Jandarma subayının eski birliğinde üç hafta görev yaptıktan sonra baĢka bir mahalle
tayin olması durumunda kendisine 21 günlük maaĢ ödenmesi gerekmekte, maaĢından
yapılacak kesintiler de (adliye tevkifatı hariç) yine 21 gün esasına göre yapılmaktadır.
Yukarıdaki örnekte brüt maaĢı300 kuruĢolan bir jandarma subayının günlük brüt maaĢı10
kuruĢolup üç haftalık çalıĢmasüresince hak edeceği toplam 210 kuruĢbrüt maaĢüzerinden
kesinti ve net maaĢtutarları hesaplanmaktadır. Buna göre 21 kuruĢemeklilik aylığı kesintisi
(%10), 6,3 kuruĢ harp vergisi (%3) ayrılmakla birlikte adliye tevkifatı tam brüt maaĢtutarı
üzerinden yine 20 kuruĢolarak hesaplanmaktadır.
Jandarma subayının eline geçecek net maaĢ tutarı 162 kuruĢ 70 santim olmakta bir
aylık net maaĢ tutarı olan 241 kuruĢa göre 78 kuruĢ 30 santim tutarında bir maaĢ fazlalığı
açığa çıkmaktadır. Elbette ki bu fazlalık personelin önceki görev yaptığı askeri birliği ve bu
birliğin bağlı bulunduğu mal sandığını ilgilendirmekte olduğundan 78 kuruĢ 30 santimlik
fazlalık askeri birliğin hesap memuru tarafından ve birlik kumandanının onayıyla ilgili mal
sandığına nakden iade olunmaktadır. Yine tam maaĢ esasıyla hesaplanacak olan emeklilik
aylığı ve harp vergisi kesintilerinin toplam tutarı olan 39 kuruĢile 21 günlük maaĢüzerinden
ayrılan ilgili kesintilerin toplam tutarı olan 27 kuruĢ30 santim arasındaki fark olan 11 kuruĢ
70 santimlik tutarda bağlı bulunan mal sandığına mahsuben teslim edilecek olan tutarı
göstermektedir.
2.5.Maaş Tevzi Defteri
Bu defter maaĢödemesi yapılacak her bir Jandarma personeline ait ayrı ayrı kayıtların
tutulduğu, maaĢ ödemeleri ile diğer ayni ödemelerin belirtildiği, yapılacak kesintilerin
ayrıntılı olarak kaydedildiği bir maaĢ dağıtım defteridir.
Tablo 4’te Osmanlıca orijinal belgenin transkripsiyonu yoluyla bir maaĢtevzi defteri
numunesi sunulmaktadır. Bu belge maaĢödemesi yapılacak bir jandarma personelinin künye
numarası, rütbesi ve ait olduğu sınıfı, ismi, babasının ismi ve memleketi gibi Ģahsi bilgilerin
verilmesiyle baĢlamaktadır. Ardından personele ödenecek brüt maaĢve diğer ödeme tutarları
belirtilmektedir. Bu tutarlar bir aylık ekmek bedeli (nan bedeli), kullandığı binek hayvanının
yem bedeli ile süre uzatımı dolayısıyla yapılacak zam tutarı (temdid-i müddet zammı) olarak
belirtilmiĢtir.
Temdid-i müddet zammına bir örnek olması hasebiyle Ayan Meclisi 1:8 23 TeĢrin-i
Sani 1331 C:1 4/1 tarih ve numarası ile kayıtlı bir karar gösterilebilir. 26 Mart 1329 (8 Nisan
1913) tarihinde jandarma er, onbaĢı,çavuĢve baĢçavuĢlarından üç sene layıkıyla hizmet eden
ve süre uzatımları uygun görülen personelin maaĢve tayin bedellerinden oluĢantutara birinci
üç senelik süre uzatımı için %20 ve geri kalan dört defalık süre uzatımlarının her biri için o
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anki maaĢının %10’u kadar zam yapılması ve bu tutarın Jandarma Bütçesi bünyesinde
değerlendirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
Tablo 4’te kesinti tutarlarının ayrıntılı olarak belirtildiği ikinci bir kısım yer almakta
ve yukarıda çeĢitli defalarca da izah olunduğu üzere bu kesintiler maliyece gelir kaydedilecek
ve maliyece emanet kaydedilecek iki bölüme ayrılmaktadır. Ġlk bölümde harcırah miktarına
göre değiĢecek %5 veya %10 oranındaki ilk kesinti kalemi dikkat çekmekte, 1912 yılında
çıkarılan Harp Vergisi düzenlemesinde belirtilen oranların burada da tekrar edildiği
görülmektedir. Ek olarak Harp Vergisi ile Hicaz Demiryolu senet bedelinin de maliyece gelir
kaydedilecek maaĢ kesintileri arasında yer aldığı görülmektedir. Maliyece emanete kayıt
olunacak kesinti tutarları olarak elbise ve eyer takımı bedelleri, hayvan dağıtımı ve adliye
tevkifatı tutarları ifade edilmiĢtir. Her iki bölüm için yapılacak toplam kesinti tutarı da
maaĢtan “tenzil edilen” sütununda yer almaktadır. Dağıtılacak maaĢ tutarı, fazla tahakkuk
ettirilen tutar ile askeri birliğin mührünü taĢıyan diğer sütunlar da Tablo 4’te görülmektedir.
MaaĢ tevzi defteri numunesinin en solunda toplam maaĢ tutarı yer almakta ve bu
tutardan dağıtımı yapılamayarak mal sandıklarına iade olunan ve indirilecek tutar ile toplam
masrafların düĢülmesi yoluyla genel toplam tutarına ulaĢılmaktadır.
2.6.Mal Sandıklarınca Yapılan Muhasebe İşlemleri
Talimatnamedeki belge örnekleri jandarma maaĢ ve kesinti iĢlemlerine yönelik
muhasebe uygulamalarının dayanaklarını teĢkil etmektedir. Bununla birlikte söz konusu
belgelerin düzenlenmesine esas teĢkileden ve mal sandıklarınca tutulan muhasebe hesapları
ve bu hesaplara yönelik kayıt biçimleri yine talimatnamede yer alan aĢağıdaki örnekler
vasıtasıyla görülebilmektedir (TBMM, 1914 b:10-12):
Liva veya vilayetlerce tediye emri doğrultusunda nakden ödenmesi gereken tutar
Vezne Defteri’ne medfuat (kasadan çıkıĢı yapılan paralar) kaydedildikten sonra Esas
Defteri’nde Vezne Hesabı’nın ve Mahsubat Hesabı’nın sol sayfasına kaydedilmektedir. Bu
tutar ayrıca Jandarma Mesarif-i Mütehakkıkası Hesabı’nın sağ sayfasına kaydedilmekle
birlikte kesinti tutarı tabur kumandanlığınca tediye emrinin iliĢiğindeki Tahsil Müzekkeresi
gereğince mahsup sayfasının sağına kaydedilmektedir. Burada gelir kaydı gereken tutar Sene-i
Haliye Varidat-ı Mütehakkıkası Hesabı’nın sol sayfasına alınırken depo, hayvan dağıtımı ve
adliye tevkifatı Emanet Hesabı’nın yine sol sayfasına kaydedilmektedir.
MaaĢlardan yapılacak kesinti tutarları liva ve vilayetlerce esas defterinde ve Jandarma
Mesarif-i Mütehakıkası Hesabı’na masraf ve bu tutardan maliyece gelir kaydedilecek olanlar
Sene-i Haliye Varidat-ı Mütehakkıkası Hesabı’na gelir, maliyece emanet olarak kaydedilecek
olan tutar ise Emanet Hesabı’na gelir kaydedilmektedir.
Kaza mal sandıklarınca, sunulan tediye emirlerinde ödenmesi emrolunan tutar Vezne
Hesabı’ndan çıkarılmakta, esas defterinde bu hesabın sol, Merkeze İrsalat Hesabı’nın ise sağ
sayfasına kaydedilmektedir. Ödenecek olan tutar bölük kumandanına teslim edilmekte,
kumandanın mühürlediği tediye emri ay sonlarında Masraf Senedi gibi liva ve vilayetlere
gönderilmektedir.
Tediye emirlerinde yazılı olan kesinti tutarlarının gelir veya masraf olarak iĢlenmesi
liva ve vilayet muhasebe birimleri tarafından yapılmakta dolayısıyla kesinti için kaza mal
sandıkları herhangi bir iĢlem yapmamaktadır.
Kaza bölükleri tarafından maaĢdağıtımı esnasında ödenmeyecek olan tutar kaza mal
sandıklarına iade edilmekte olup bu tutarın içinde nakden veya kesintiye denk gelen kısım
kaza mal sandıkları tarafından esas defterinde Vezne Hesabı’nın sağ ve Diğer Sandıklar
23
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Namına Tahsilat Hesabı’nın sol sayfasına kaydedilmektedir. Bununla birlikte ilgili hesaplara
kaydedilen tutardan mahsup edilerek teslim edilecek tutar Vezne Hesabı’nın sol ve Merkeze
İrsalat Hesabı’nın sağ sayfalarına kaydedilmektedir.
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Tablo 4: Maaş Tevzi Defteri

Künye Numarası

Yekûn

MaaĢı

Nan Bedeli

Yem Bedeli

Temdid-i
Müddet Zammı

Yekûn

Yüzde On ve
Fark-ı
Muhassasat ile
HarcırahYüzde
BeĢi

Harp Vergisi

Hicaz
Demiryolu
Sened Esmanı

Elbise ve Eyer
Takımı
Tevkifatı

Hayvan Tevzii

Adliye
Tevkifatı

Rütbe ve Sınıfı

Maliyece İrad Kayd Edilecek
Olan

Ġsim ve Pederinin Ġsmiyle
Memleketi

MUHASSASAT

Vukuat

Maliyece Emanete Kayd Edilecek
Olan
Tenzil Edilen

Tevzi Edilecek Mebaliğ

Fazla Tahakkuk Ettirilen
Meblağ
Olup Defterin Zirinde AlelFerdat Tenzil Edilen

Mühr-ü Mahalli

MÜLAHAZAT

TEVKİFAT

Yekûn MaaĢat
Tevzi Olunmayarak Mal
Sandıklarına Ġade
Olunan Mebaliğin Müfredatı
Olup Tenzil Olunan
Yekûn Mesarifat
YEKÛN-U UMUMİ

Kaynak: TBMM, 1914 b:22
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Liva ve vilayet mal sandıklarınca kazalardan gelecek tediye emirlerinin sadece
ödenecek tutarı mahsup suretiyle esas defterinde Mülhakattan Mahfuzat Hesabı’nın sol ve
Jandarma Mesarif-i Mütehakkıkası Hesabı’nın sağ sayfalarına kaydedilmektedir.
Ġade edilen paralar için kaza mal sandıklarından gönderilen makbuzların geliĢiyle
birlikte liva ve vilayet mal sandıklarınca Diğer Sandıkların Mahfuzatı Hesabı’nın sağ ve 1
Haziran 1329 (14 Haziran 1913) tarihli tarifnamenin 39. fıkrası gereğince açılan İstirdad
Hesabı’nın sol sayfasına kaydedilmektedir. Mahsuben teslim olunacak tutar ise Mülhakattan
Mahfuzat Hesabı’nın sağ sayfasına yazılmaktadır.
Olağanüstü hal durumlarında vali ve mutasarrıf ile tabur kumandanlarının görecekleri
lüzum üzerine liva ve vilayetlerce senet makbuzu karĢılığında 15.000 KuruĢ, kaza mal
sandıklarınca da kaymakam ile bölük kumandanının uygun görmesiyle yine senet makbuzu
karĢılığında 2.000 KuruĢtutarında ödeme yapılabilecektir. Ay sonlarında liva ve vilayetlerce
tediye emirleri gereği verilecek tutardan avans kısmı Sarfiyat-ı Muvakkate Hesabı’na tahsilat
kaydolunmaktadır.
Emanet kaydedilecek olan jandarma depolarına ait elbise ve eyer takımı kesintileri liva
ve vilayet mal sandıklarınca esas defterinde Mahsubat Hesabı’ndan anlaĢıldığı üzere hafta
bitimlerinde ilgili taburun mensup olduğu genel depo namına Diğer Sandıklar Namına
Tahsilat Hesabı’na nakledilmektedir.
Askeri depo merkezi olan bölgenin mal sandığınca tabur merkezi olan liva ve
vilayetlerden gönderilecek makbuzların geliĢiyle mahsup tutarları esas defterinde Diğer
Sandıkların Mahfuzatı Hesabı’nın sağ ve Emanet Hesabı’nın sol sayfalarına kaydedilmektedir
Liva ve vilayetlerce depo kesintilerine benzer biçimde Emanet Hesabı’na kaydedilen
hayvan dağıtımlarıyla ilgili tutar, tabur heyeti tarafından oluĢan talep doğrultusunda senet
makbuzu karĢılığında nakden tabura ödenmektedir
Taburlarca elbise ve eyer takımı ve hayvan dağıtımıyla ilgili kesintilerden nakden
tahsil olunup tahsil müzekkeresiyle teslim olunan tutar, liva ve vilayet mal sandıklarınca
Emanet Hesabı’na kaydedilmekte ve karĢılığında emanet makbuzu verilmektedir.
SONUÇ
Ġç güvenlik ve asayiĢin temini noktasında kurulduğu günden bu yana çok önemli
hizmetler sunan Türk Jandarma TeĢkilatı, askeri tarih itibariyle nispeten genç bir örgüt
yapısına sahiptir. Bununla birlikte 19.yy’ın ikinci yarısından bu yana var olan teĢkilat,
Osmanlı Ġmparatorluğu’nun en çalkantılı yıllarında geliĢimini sürdürmüĢtür.
ArĢivlerde 1914 yılında Jandarma TeĢkilatı bünyesinde muhasebe faaliyetlerini
yürütecek askeri personelin bölük kâtibinden idare eminine kadar nasıl seçileceği, hangi
sınavlara tabi tutulacağı, sınavların nasıl değerlendirileceği, görev tanımları, süreleri ve bir üst
kademeye terfi Ģartlarını tanımlayan Sultan Mehmed ReĢad imzalı bir nizamname
bulunmaktadır. Bu nizamname her Ģeyden önce Osmanlı ordusunda askeri muhasebe
uygulamalarına ve uygulayıcılarına verilen öneme iĢaret etmektedir. Zira Büyük Harb’in yeni
baĢladığı dönemde en ince ayrıntılarına kadar düĢünülmüĢ olması ve hatta 2 Eylül 1918’de
içinde bulunulan zor döneme rağmen bazı maddelerinin yeniden düzenlenebilmesi de bunun
bir göstergesidir.
1914 yılında yayınlanan bir talimatnamede ise jandarma personelinin maaĢ tutarları,
bu tutarlardan yapılacak kesintiler, bu iĢlemlerde kullanılacak defterler, mal sandıklarında
yapılacak iĢlemler ve muhasebe kayıtlarına iliĢkin oldukça dikkat çekici bilgiler yer
almaktadır. Personel maaĢından ilgili dönemde Harp Vergisi, Hicaz Demiryolu senet bedeli,
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emeklilik kesintisi ve ayni ödemelere iliĢkin kesintiler yapıldığı görülmektedir.
Talimatnamede maaĢ tutarları ve kesinti bedellerinin kaydedildiği Tediye Emri, Tahsilat
Müzekkeresi, Maaş Tevzi Defteri gibi belgeler de tanımlanmıĢtır. Bunun yanında maaĢ vb.
ödemelerin muhatabı olan askeri birliğin bağlı bulunduğu bölge mal sandıklarınca yapılacak
muhasebe iĢlemlerine de ayrıntılı değinilmiĢtir. Vezne Defteri ve Esas Defteri gibi defterlerin
anıldığı bu iĢlemler bahsinde on farklı muhasebe hesabının ismi de zikredilmektedir. Bu
hesaplar orijinal isimleriyle; Mahsubat, Jandarma Mesarif-i Mütehakkıkası, Sene-i Haliye
Varidat-ı Mütehakkıkası, Emanet, Merkeze İrsalat, Diğer Sandıklar Namına Tahsilat,
Mülhakattan Mahfuzat, Diğer Sandıkların Mahfuzatı, İstirdad ve Sarfiyat-ı Muvakkate
hesapları Ģeklindedir.
Jandarma personelinin maaĢ ödemelerine iliĢkin kayıt ve muhasebe iĢlemlerindeki
intizam ile fiili olarak ödenmiĢmaaĢtutarlarındaki rutin ne yazık ki örtüĢememiĢtir. Nitekim
harp yıllarında uzun süre askeri personele maaĢ ödenememesi durumu ile sıklıkla
karĢılaĢıl
dığı hatta bu durumun açlık, hastalık, koĢullara uygun olmayan kıyafet ve barınma
olanaksızlıkları gibi diğer nedenlerle de birleĢtiğinde firarın önemli etkenlerinden biri olduğu
görülmektedir (BeĢikçi, 2010:155). Birinci Dünya SavaĢı’nda pek çok kamu görevlisi gibi
jandarma teĢkilat mensupları da hayat pahalılığından yüksek derecede etkilenmiĢlerdir.
Nitekim Kırçovalı Abdullah Sıtkı (1918) Osmanlı Jandarması Nasıl Olmalıdır? adlı eserinde
jandarma personelinin maaĢı ile hayat pahalılığı arasındaki orantısızlığı “Memalik-i
Osmaniye’nin her tarafında her hususta hasıl olan terakki-i fiyattan dolayı jandarmanın
muhassasat-ı haziresi temin-i maişetine ve mesleğinin irtibat-ı hakikiyesine kafi değildir.”
ifadeleriyle vurgulamıĢtır. Jandarma personelinin mesleki fedakarlıklarına rağmen aldığı
maaĢın yetersizliğini ise “Bütün amal-i maddiye ve maneviyesiyle mesleğine merbut bir
hayatı emniyet vücuda getirmek için ruz-u şeb dağlarda eşkıya peşinde dolaşan, hayatıyla
boğuşan jandarma efradına …….. bir miktar daha fedakarlık etmeli…”çağrısıyla dile
getirmiĢtir.
Askeri muhasebe uygulamalarının tarihsel olarak incelenmesi gerek muhatap aldığı
toplumsal kesimin geniĢliği gerekse devrine iliĢkin pek çok tali iĢlem ve konu hakkında bilgi
sunması hasebiyle önemli olup bu konuda yapılan çalıĢmaların artarak devam etmesi
gerekmektedir.
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EK 1: Jandarma Hesap Memurlarının Suret-i Kabul ve İstihdam ve Terfilerine Dair
Nizamname’nin İlk Sayfası
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EK 2: Muhassasat Tahkik Bordrosu
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EK 3: Jandarma Muhassasatına Mahsus Tediye Emri
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ANTĠKYUNAN’DAN ROMA’YA
RETORĠKTEN PROPAGANDAYA
Necdet Ekinci*
Özet
Antik Yunan'da bir propaganda olgusunun varlığı tartışılmaktadır. Gerçekten siteye ait olan bulgular
incelenecek olursa, propagandaya dönük, ideolojik ve psikolojik bir çabanın varlığını farketmek zordur.
Bayramlar, propagandaya yönelik, etkinlikler gibi görülmektetedir. Ama Propaganda için zorunlu olan, iktidar
ile bir ilişki ve bir düzenleme ögesidir. Burada kendini gösteren sorun; kamusal bir eylemin tüm bu olgularından
yoksun olup, olmamasıdır. Antik Yunan‟ın söz konusu bu olgudan tümden uzak olduğunu söylemek de,
mümkün değildir. Dönemin iki önemli iletişim tekniği bulunmaktadır: Retorik ve Propaganda… Bu iki önemli
teknik Yunan sitesinde gelişmiş, Roma‟ da da siyasal iktidarların vazgeçilmez silahı olmuştur.
Anahtar sözçükler: Propaganda, retorik, Antik Yunan, Roma, siyasal iletişim
FROM THE ANCĠENT GREECE TO ROME, FROM THE RHETORĠC TO PROPAGANDE
Abstract
The existence of propaganda in ancient Greece are discussed. If we really will review the results of the site,
opposite to propaganda, it is difficult to determine the existence of an ideological and psychological effort.
Ceremonies can be considered propaganda-oriented activities. But propaganda is essential for a relationship with
a regulatory power and the elements. Here's the problem that manifests itself here; public action is devoid of all
facts, it has does not have. It is impossible to say that ancient Greece was far from the case altogether. During
this period there are two important techniques of communication: propaganda and rhetoric. These two important
techniques developed in the Greek site, has become an indispensable weapon of political power in Rome.
Keywords: propaganda, rhetoric, Greek, Roman, political communication

GĠRĠġ
Günümüz toplum bilimcilerinin en çok tartıştıkları konulardan biri de ilk çağ
devletlerinde propaganda ögesinin kullanılıp kullanılmadığıdır. Bu bilim adamlarının
azımsanmayacak önemli bir bölümü, bu sava olumsuz yaklaştıkları, propagandanın tarihini
de Papa XV. Gregory‟nin Hristiyan olmayan ülkelere gönderilen misyonerler aracığı ile
Hıristiyanlığın yayılmasını gözeten “Congregatio de Propaganda Fide” nin kuruluş tarihi
olan 1622 yılından başlatıp (Qualter,1980), Roma Katolik Kilisesi‟ne bağladıkları, daha sonra
Aydınlanma‟nın etkisiyle 1789 Büyük Fransız Devrimi ile bilimsel bir özellik kazandığı
konusunda ki düşüncelerini sürdürmektedirler.
Bunları tam karşısında bir görüşü savunan Jacques Ellul, Propaganda Tarihi adlı ünlü
yapıtında
(Ellul, 1976), Antik Yunan'da bir propagandanın varlığından söz edebilirmiyiz? diyerek
ortaya attığı bu soruyu, yine söz konusu yapıtının ilk bölümünde, ayrıntılı bir biçimde
açıklamış bulunuyor. Gerçekten siteye ait olan raporlar incelenecek olursa, propagandaya
dönük, ideolojik ve psikolojik bir çabanın varlığını hemen görmek, farketmek, oldukça zordur.
*

Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
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Bu nedenle Antik Yunan Federal Siyasasının, çoğunlukla, sanki propagandanın hiç kullanımı
olmaksızın yürütülmekteymiş gibi bir izlenim edinmek, her zaman mümkündür. Ellul, bu
görünüşe inanmanın bir yanılgı olacağını söyleyerek, irdelemesini sürdürmektedir:
Bayramlar, propagandaya yönelik, etkinlikler olmuştur. Hiç kuşkusuz, bunların dinsel
etkilerine benzer, siyasal etkileri de bulunabilmektedir. Bu noktada, bunların bu amaç için,
düzenlenip, düzenlenmedikleri konusu, her zaman tartışmaya açıktır. Öte yandan, Antik
Yunan’ da, tiyotro ve edebiyatı, propagandanın birer aracı gibi algılamak, oldukça kuşku
verici bir durum yaratmaktadır; çünkü bir çok kişi için, genel anlamda, edebiyatta görülen bir
nesne, ya da siyasal bir içeriğin, propaganda olması için yeterli değildir. Burada siyasal
anlamda, Yunan tiyatrosu‟nun gerçek nesnelerini, daha temel sorunlara, birer soru olarak
yöneltmek için, bizlere, iyi bir fırsat yaratmaktadır. Gerçekten, propaganda için zorunlu olan,
iktidar ile bir ilişki ve bir düzenleme ögesidir. Burada kendini gösteren sorun; kamusal bir
eylemin tüm bu olgularından yoksun olup, olmamasıdır. Tüm bu tartışmalar, bir yana
bırakılırsa, bu durumda, Ellul’ün de vurguladığı üzere, Antik Yunan‟ın söz konusu bu
olgudan tümden uzak olduğunu söylemek de, mümkün değildir (Sun Tzu,1999
;Huyghe:2010)12.
Antik Yunan Dünyası'nda, propagandanın ya da ön propagandanın bilinç ve
duygularla alınabilecek, her şeyin en açık bir biçimde belirdiği, iletişim ile ilgili kavram ve
oluşumların türeyip ortaya çıkmış olduğu mekan, kamusal alandı (Huyge, 2010) . Kamusal
alanı süsleyen, heykel ve freskler, görkemli anıtsal binalar, resmi geçit törenleri, zafer
takları, müzik, siyasal söylevler ve diğer siyasal ve dinsel etkinlikleri, edebiyatı, siyasal
düşünceyi ve mitolojiyi, halka dayanmak zorunda olanların birer siyasal iletişim etkinliği ve
örgüsü olarak değerlendirilmesi daha akılcı görünmektedir. Tüm bunlar tarihsel bilincin
kamusal Alana, kamusal alandaki bu bezemelerin de tarihsel bilince yansımasından başka
birşey değildir.

1

Bu bakış açısı siyasal iletişimin propaganda ile özdeşleşmesine neden olmuş bir yaklaşımdır.
Olaya bu bağlamda yaklaşacak olursak, burada bir başka iletişimcinin Prof. Dr. François Bernard Huyghe‟un da adını
anmamız gerekir. İletişim ve enformasyon bilimleri alanında araştırmalarıyla tanınan, bu alanda diş dolduran bir çok yapıta
imzasını atan Huyghe, kendi internet sitesinde yayınlamış olduğu ”Retorikten Propagandaya” başlıklı makalesinde de konuya
aynı bakış içinden yaklaşmaktadır: “Devlet ya da siyasal iktidar, bir uygulamasını inandırmak için, Hobbes’un Devlet
Yönetimini/Laviahant’ını beklemek zorunda kalmamışlardır. Siyasal otorite, kendi anlatımında, şeytanlaştırma ve yüceltme
gibi, çevresini saran aygıt içinde, zaten öteden beri varolan, hazırki döneme özgü ögeleri, ortaya çıkarmakta ve kendini
adamaktadır. Bu biçimde, sayısız yazılı papürüs ve Mısır tapınaklarının duvarlarını süsleyen resimlerde, M. Ö. 1286 yılında,
Fravun II. Ramses,Hititlere karşı kazanmış olduğu Kadeş savaşını kutlamaktadır. Hikaye, Mısır askerlerinin geri
çekiliyormuş gibi davranarak, sürpriz bir atakla düşmanı nasıl çökerttiğini, bir ayrı bölüm içinde de, çağdaş savaş ve
enformasyon ilkelerini bilenleri zehirlemek için, Hititlerin casus kullandığını, Mısır askerlerinin paniklemeye başladığı, ama
Ramses'in yalnız başına düşmana yüklendiği, askerlerini canlandırdığını ve sonuç olarak tarihsel bir zafer kazandığını bize
anlatmaktadır. Mısır üzerine çalışan uzmanlar, bu kahramanlık sürüm gücünü yaratan şeyler üzerinde kuşku duyup,
düşünmek ve araştırmak yerine, yalnızca Mısırlıların, kararsız bir savaş sonrasında imzalamış oldukları antlaşma
imzaladıklarından söz etmektedirler. Ama II. Ramses'in iletişimin ilkelerini anlamış olmasının nedense pek az önemi vardır.
O kendi yüzünü, kendisini göklere çıkarmakta, Tanrıların desteğini özellikle Amon'un desteğini aldığını ileri sürmekte,
düşman kral hain ilan etmekte, Fravunun inandığı konularda da zafer vaadetmektedir. Ve özellikle Ramses, tarihin yeniden
yaratılmasında birden çok araç kullanılmasına özen göstermektedir: Zaferini epik şiirle anlatmakta, ayrıca mükemmel bir
edebi metin içinde, sürekli olarak tekrarlanması gerek duyulmaktadır…Bu propaganda değilse nedir? Sonuçta onunla aynı
işlevi yerine getirmektedir) Savaş sanatı adlı ünlü yapıtında, Savaş zamanında Psikolojik savaş ve propagandadan söz eden
bir başka yazar da, Sun Tzu‟ dur. Sun Tzu‟un bu yapıtında kısa bir tarihsel bakış olarak, uygarlıklar ve çok sayıda
imparatorluğun yükselişi ve çöküşünde, psikolojik savaş ve enformasyon, propağanda önemli bir yer tutmaktadır. Çinli yazar,
büyük olasılıkla, M.Ö. VIII. yüzyıla ait bir yazıtta, savaş başlamadan önce, düşmana korku salmak için, bayraklardan ve
müzikten yararlanıldığını belirtilmektedir.
2
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Antik Yunan‟da tarihsel bir bilinçin varlığının en güzel bir başka kanıtı da; çoğu kez,
barbarlar karşısında, Yunanlıların bir Yunanlı gibi düşünmüş olmaları; ya da, atalarının
savaşlarını, tiranların üstünlüğünü, demokrasi dönemini anımsamış olmalarıdır. Yazılı
kültürle, tiyatroyla, olympiyat oyunları gibi büyük toplantılarla, tüm Atinalılar siyasal bir ruh
kazanmışdı ve hiçbir siyasal olgu onlara öylesine sonsuz ve doğal görünemezdi(Huyge, 2010)
.

Dönemin iki önemli iletişim tekniği bulunmaktadır: Retorik ve Propaganda3… Yunan
sitesi gelişiminde, böylesine olumlu ögeleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunun en başta
geleni ideolojilerdir; Yunan düşüncesi, en açık bir biçimde, demokrasi olsun, aristokrasi
olsun ya da monarşi olsun hangi rejimin en iyisi olduğunu belirlemeye yönelmiştir. her rejimi
karşılaştırmak suretiyle, Platon ve Aristotales‟in siyasal düşüncerinde de göreceğimiz üzere,
bunu tarihsel bir süreklilik içinde açıklayarak bir model yaratmayı amaçlamışlardır. Bununla
birlikte her Yunan sitesinde, çok kaba bir biçimde de olsa, bir parti bulunmaktaydı. Ya
oligarkların bir partisi, ya da tiranın bir partisi (Huyge, 2010) .
I. TĠRANLAR VE PROPAGANDA
Daha, retoriğin ortaya çıkıp, gelişmesinden çok daha önceleri, M.Ö. VIII ve VI.
yüzyıllar arasında, hemen hemen tüm Antik Yunan sitelerinde, Tiranların ( Çevik,2009:4)4
sistematik bir biçimde bir propagandayı kullanmış oldukları yolunda bir çok kanıt
görünmektedir.
Bir anlamda yeni bir siyasal düzen kurulmaktadır ve bu düzenin
egemenleri, bunu halka dayandırmak durumundaydılar. Bu tiranlar, demagoglar,
kurdukları despot düzene destek ve bağlılığı sağlamak için, halka etki yapmak
zorundaydılar. Söz konusu bu propaganda etkileri bakımından üç ögeden oluşmaktaydı:
Bunlardan ilki, elbette, söylemin biçimsel ögesi ve kimi zaman da edebiyat… Söz, etki için
önemli bir araç, ama gerçek anlamda retorikten söz etmek için ise, daha çok erken. İkincisi
halkın himaye edilmesine dönük, el koyma alanları, toprak ve para dağıtımı, belirli siyasal
ve toplumsal kararların alınması da, etkinin bir başka ögesiydi. Ve üçüncü olarak, halkın
gururunu okşamak için, sitenin güzelleştirimesi de, etkinin bir başka önemli ögeydi. Bu son
durum bize, sanki yakın geçmişin diktatörlerinin anıtsal propagandasını anımsatmaktadır.
Antik Yunan sitelerinde tiranlar kendi anıtlarının görkemiyle diğerleni geride bırakmak için,
bir tür yarış içine girmişlerdi. Öte yandan, tiranlar yaygın bir biçimde, bayram ve
festivallerden en geniş biçimde yararlanmışlar, dithyrambe διθύραμϐος/dithúrambos, diye
nitelendirilen, Dionysos onuruna yazılmış ilahilerden oluşan bir propaganda nitelikli bir
edebiyat bile oluşturmuşladı. Propagandada edebiyatının bu kullanımı, tiranlar tarafından,
içe dönük olduğu kadar, aynı biçimde dışarıya karşı da yönlendirilmişti (Ellul: 1976, s. 8-10.
; Huyghe: 2010).
I
3

Bu tekniklerin etkinlik sırasında birinin, örneğin kimi zaman propaganda, kimi zaman retorik öne çıkmakta, ya da her
ikisinin bir arada, birbirini güçlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.
4
M.Ö. yedinci ve altıncı yüzyılda Yunanlılar babadan oğla geçen monarşi, aristokratik fraksiyon karışımı bir biçimde
yönetiliyordu. Bu yönetim biçimine “tiranlık” adı veriliyordu. Günümüzde tiranlık “diktatörlük” gibi algılanmasına rağmen
Arkaik Yunancada bu terim “bir kişinin yönetimi” anlamına geliyordu. Bu kişi genellikle ülkeyi bir kargaşadan kurtaran
kişiydi.
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Bu tiranlar arasında, yalnıza biri, yenilikçi ve sistematik bir biçimde, kapsamlı bir
propaganda tekniği uygulamış bulunuyordu. Bu da Peisistratos idi5. M.Ö. 600-527
yıllarında yaşamış Peisistratos, bir propaganda dehasına sahip olmuştu. O‟nun bu özelliği,
yalnızca belagat/güzel konuşma sanatı ve herkezce sevilen cömertliklerinden gelmiyordu.
Eşgüdümlü bir çok aracı dikkat çekecek bir biçimde kullanmayı başarmıştı. Bir yandan,
kimi soyluları "Eupatridae/ εσγενής kendisine karşı bir saldırıyla suçlayarak, bir halk
düşmanı ortaya çıkarma sistemini ilk kez o bulmuş, siyasal alanda uygulamıştır, diyebiliriz.
Gerçekte, çarpıtmayla edebiyatı sistemli olarak, ilk kez belki yine Peisistratos kullanıyordu.
Bu nedenle, propagandanın sahneye konmasını inanılmaz bir sanata dönüştürmüştü. M.Ö.
556 yılında, Atina'nın ünlü girişinde, Tanrıça Athena'nın simgesel bir modeli, simgesel
olarak koruması altında, kendisini karşılamaya gelmesini, törensel bir gösteriye
dönüştürmüştür. Bu eylemiyle, halkın gözünde sanki Tanrıça Athena‟nın kendisini
destekliyor kanısını yerleştirmek istemiştir. Son olarak, halkın rejme olan desteği için,
"Dyonisies ve Panathenaic" törenlerini, festivallere dönüştürmeyi denediyse de başarısız
olmuştu. Halkın bilincinde dinsel öge bağımsız kalmıştı. Bu iki eylemi, çok yeni, çok
kararlı, etkili propagandaya dönük bir işlemdi Ellul: 1976, s. 8-10. ; Huyghe: 2010).
Peisistratos’ un başarısını asıl kolaylaştıran, bu dönemde Atina‟nın yaşamış olduğu,
bolluk ve refahtı. M.Ö. VI. yüzyılın sonlarına doğru Atina’da Attica toprağının üç ürününün
kullanılmaya başlamasıyla, ekonomik patlama meydana geldi. Bu ürünlerden zeytin, bir anda
Doğu Akdeniz‟in en iyisi konumuna yükselen zeytinyağı ve kalay kaplardı. Atina kapları çok
geçmeden zamanın en iyisi durumundaki Corith kaplarının yerini aldı ve Laureion bölgesinin
gümüşünden yapılan Atina baykuşu paralar Doğu Akdeniz‟in standart parası haline geldi. Bu
yüzyılda ekonomik gelişmeye eşlik eden başka bir siyasal gelişme oldu (Çevik, 2009:3).
Peisistratos aynı biçimde, dışa dönük, İyonyalıların dini merkezi Delos üzerinden adalara
doğru, bu kutsal mekanı korumak ve genişletmek için, bir propaganda siyasasına girişti.
Theseus6 tarafından Girit‟ten Delos'a getirilen, Appollon kültünü canlandırdı ( Ellul, 1976: 2526)7.
II
5

Atina‟da tiran Peisistratos M.Ö. 540‟lı yıllarda yönetimi ele geçirdi. Peisistratos M.Ö. 528/527 yılında ölünceye kadar
yönetimde kaldı ve yerine aristokratlar ve Sparta krallarının işbirliği sonucunda M.Ö. 510 yılında Atina‟dan kovulan oğlu
Hippias geldi.
6
Theseus / Θηζεύς Atina‟nın efsanevi kralı. Annesinin Ethra, babasının Egeus ya da Poseidon olduğu söylenir. Theseur,
İyonyanın baş kahramanıydı. Atinalılar onu büyük reformcu olarak Kabul ediyorlardı. Attika‟nın Atina önderliğinde siyasi
bütünleşmesini sağlayan kişi olduğu kabul ediliyordu.
7
Bu davranışıyla kendini Theseus ile özdeşleştiriyordu: ”Theseusa gemi bulmak gerekir, ve bu Delos'a büyük güç ve ihtişam
verir “diyordu. Bu doğrultuda, İyonyalılar, Atinalı rahiplerin sağlayacağı Atina varlığı ve etkisini, böylece, Delos'ta kabul
etmiş olacaklardı. Burada, Peisistratos tarafından kullanılan "yalan haber" psikolojik eylem aracı gibi sunulan somut
gerçekleri açıkça görmekteyiz. Diğer tarafından, propaganda konusunda, Antik Yunan'da, binlerce yılın ürünü ve birikimi
olan ortak söylencenin/mitlerin önemini, görmemezlikten gelmemiz de, mümkün değildir. bu kez doğrudan, tiyatro aracılığı
ile kullanılmış olması, propagandın kitlesel etkisini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Antik Yunan'da, etkili
araçlarıyla, mükemmellikte, dinsel ve dolaylı bir biçimde, siyasal tekil bir propaganda örneğine rastlamaktayız. Bu, dini
merkezli oldukça başarılı olan çift anlamlı/ Δελυικός bir propagandadır. Tamamen ideolojik bir araçla, tüm Yunanistan
üzerine etkilerini kurmak için çaba harcayan siyasal grupların ve rahiplerin karmaşık bir birlikteliğinin hemen başında
bulunulmaktadır

37

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

M.Ö. VI. yüzyıl boyunca süren, acı dolu ekonomik sınıf çatışmaları döneminin
ardından Peisistratos, siyasal, ekonomik ve toplumsal düzeni yeniden sağladı, aralarında
Anakreon, Simonides ve Bacchylides gibi ozanlar de olmak üzere sanatçıları Atina‟daki
sarayına çekti. Korumasına aldığı sanatçılarla, bir sanat tanıtım seferberliği başlattı. Halkı etki
altına almak amacıyla, bir sonraki yüzyılda inşaa edilecek olan, Acropolis‟in görkemini bile
gölgede bırakabileceği bir yapılanma programı yürüttü. Bu sanatçılar, Peisistratos‟ un isteği
üzerine,
Atina‟nın Tanrıçası Athena‟nın kutlanması için Panthenaia Festivalin‟ i
gerçekleştirdiler ya da geliştirdiler. Homerik şiirlerin okunması yarışmasını düzenlediler (
Çevik, 2009:4) .
Başta Peisistros olmak üzere, bu tiranların yaptığı devlet içindeki hoşnutsuzluğu ve
parçalanmışlığı bastırmak ve bir sonraki yüzyılda Atina‟nın gücüne yol açacak olan bir tür
birliktelik oluşturan etnik kimliği, yurttaşlık duygusunu aşılamaktı. Bu dönemde yapılan
propagandaya dönük bir başka önemli girişim de, Atina‟da Dionysos adına bir festival, Kent
Dionysia’sı, yaratmak olmuştur. Bu festival tüm diğer yerel festivalleri gölgede bırakmış ve
Attica halkı için tek resmi kutlama olmuştur. İşte tragedya ilk defa bu Propaganda ile olan
yakın ilişkisini çok önce keşfetmiş bulunan, bu yüzden de, iktidarı boyunca, kültür ve
sanatın koruyucu olan Peisistratos, Dionysos şenliklerinde tragetya yarışmaları başlatmış,
bu yarışmalarda giderek komedya türleri de yer almaya başlamıştır. Bu yüzyılda oyunlarının
ancak bir bölümü günümüze dek gelebilen Aiskhylos, Sophokles, Euripides gibi tragetya,
Aristophones gibi komedya yazarları yetişmiştir ( Ellul, 1976: 25-26; Çeviuk, 2009:4).
II. ATĠNA DEMOKRASĠSĠNDE PROPAGANDA ARACI : RETORĠK VE
TĠYATRO
Atina sitesi, bu dönemde korkunç bir kültürel gelişme içine girmiş bulunmaktadır. Bu
gelişmenin ana nedeni Atina sitesinin bu dönemde Yunan Dünyası‟nın kültür merkezi olması
ve refaha kavuşmasıdır. Atina‟ya bu zenginlik, Pers savaşlarından sonra, artan denizaşırı
ticaretle gelmiştir. Pers orduları İonya kentlerini ele geçirdikten sonra, Yunan yarımadasına
yönelmiştir. Pers saldırılarına karşı Attika‟da güçlü bir savunma birliği kuruldu. Birliğin en
güçlü üyesi Sparta idi. Maraton, Thermopil, Salamis savaşları kazanıldıktan sonra, İonya site
devletlerini de içine alan bir Attika-Delos Birliği oluşturuldu. Sparta‟nın karada güçlü
olmasına karşın, Atina‟ nın deniz savaşlarındaki ortaya koyduğu üstünlük, bu birliğin
liderliğini Atina‟ ya kazandırmıştı. Delos‟ ta birlik adına toplanan vergiler giderek, Atina‟ nın
bayındırlığnıa harcanmaya başladı. Öte yanda denizaşırı ticaret geliştikçe Atina sitesi
zenginleşiyordu. Perikles yönetiminde bu zenginlik daha da artarak, Atina altın çağını
yaşacakdı. Bu nedenle M.Ö. V. yüzyıl Atina‟ da demokrasinin yükselme, sanatın özellikle
tiyatronun da gelişme dönemi olmuşdu ( Şener, 1991: 2-3) .
Antik Yunan'da, her siyasetin, hatibin/söylevcinin egemenliğine dayandığını
söylemek, bir gelenektir. Düşünceyi kurmak ise siyasal iletişimin bir işleviydi. Bu işlevi
yerine getirmek ise; propagandaya düşmekteydi ( Ellul,1976; Açık, 1989;Meyer,2009) 8.
8

Bu olayın çok basit bir görünümüdür. Retorik kuramının doğuşu ve doğrudan demokrasiyle bağlantılıdır. Siyaset ve
propaganda her zaman retoriğin ayrıcalıklı alanlarından birini oluşturmuştur. Ama bunun için tartışmanın en azından ilke
olarak serbest olduğu demokratik bir rejim gerekir. Yine de retoriğin en yoğun olduğu yer, yalnızca genel tartışma alanı
değil, oy toplama siyasetine yönelik kaygılardır. Atina‟nın siyasal, hukuksal yapısı retoriğin ortaya çıkması için uygun bir
ortamdır. Özellikle, retorigin ortaya çıkmış olduğu, M.Ö. V. yüzyıl Atinası‟ında, tüm yurttaşlar askeri görev dışında,
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I
Retorik demokrasi dönemlerinde böylesine yaygınlaşmış, bir sanata dönüşmüş, her
özgür yurttaşın, gündelik yaşamının bir parçası olmuş, onu etki alanı içine almıştı. Gerçekten,
özgür bir yurttaş, hemen her gün ya etken ya da edilgen olarak retorikle iç içe idi. Hemen tüm
işler, köleler tarafından yapıldığı için, sitenin özgür yurttaşı, günün büyük bir kısmını
kamusal alanlarda geçirirdi. Genellikle sabahları, önemli bir zaman dilimi, hamamlar için
ayrılmıştı. Hamamlar yıkanmak ve vücut bakımı dışında, önemli güncel siyasetin ya da
felsefenin, şiirin konuşulduğu mekanlardı. Güzel konuşanlar, güzel şiir okuyanlar baş köşede
tutulduğu, kamusal alanların bir parçası kubul edebileceğimiz, bu mekanlarda bulunanlar,
kimi zaman dinleyici, kimi zamanda konuşmacı olurlar, tartışmaları izlerlerdi. Hamamdan
çıkanların, çoğu kez uğrak yerleri, sitenin agorası olurdu. Yunanlıların agorazein, yani aylak
aylak dolaşan anlamına gelen bu sözcük ile, anlatmak istediği, hiç kuşkusuz pazar yerini
hiçbir amacı olmaksızın dolaşanlar olmasa gerekir. Çünkü sitenin en önemli bir bölümünü
oluşturan, en merkezi yerinde bulunan bu alanda, alış veriş yapıldığı kadar, ayaküstü
dedikodu, şiir, felsefe, güzel konuşmak, siyaset yapmak, bu alanda yurttaşlar için düzenlenen,
sergi ve gösterileri izlemek anlamını da taşımaktaydı (Friedell, 1994:.203).
Yurttaşlar bu alanda, yüz yüze bir araya gelirler, retorigin ortaya koyduğu, söz ve dilin
gücü ile, karşılıklı bir biçimde, birbirlerini tanırlar, çift yanlı yatay iletişimin ortaya koyduğu
aracılık ile, bir siteye ait olmanın, yurttaş olmanın, bilincine varırlardı.
Söylemlerden söz edince, Perikles‟in bir belagat/ güzel konuşma yeteneği olduğunun
da altını çizmeliyiz. Bunun en güzel kanıtı, Atinalı ünlü hatip/söylevci Demosthenes‟den
asetizm ve ses yönetimi üzerine eğitim almış olmasıdır. Perikles‟in bu doğrultuda ilgili
sanatçılara kol kanat geren, bu söylemleri yazılı olarak mevcuttur. O‟nun koruması altındaki
sanatçılardan; Eschylle'nin Persler ve Eumenidler gibi parçaları, Aristohhane'nin demogog
Cleon'a karşı Babilliler gibi yapıtları, Simonides ve Thyrtes'nin, bir siteyi, bir rejimi
kutsayan şiir ve kasideleri gibi, siyasal propaganda anlamında, her biri Brecht'in tiyatrosu
ile boy ölçüşebilecek kadar, özel bir öneme sahiptir. Zaten sanatçı ve aydın belli bir amaç
için el ele vermiş durumdadır ( Huyghe: 2010).
Genellikle güneşin etkisini yitirilmesiyle, agorayı, stoaları terkeden yurttaşların geldiği
diğer kamusal alanlar ise, kış ve yağmurlu günlerde, odeon/ ωδείο, diğer günlerde ise tiyatro
idi. Antik Yunan sitelerinde, tiyatro siyasal iletişimin en etkili propaganda aracıydı. Burada
ise, yurttaşlar diğer yerlerden farklı olarak, sitenin egemen güçlerince, iyi birer yurttaş
olmaları için, kendilerine sunulan, şiirden felsefeye, söylenceye/mitosa, tragedya, trajedi ve

yargıçlık gibi her türlü kamu görevini kısa süreli dönüşümlü olarak üstleniyorlardı. Her özgür yurttaş, halk meclisinin doğal
bir üyesidir, siteyi ilgilendiren her türlü sorunla doğrudan ilgilenir. Bir dava açılacağında, önce sorun kamu görevlisine
iletilir, ardından halktan kurulu bir jüri önünde, davalı ile davacı, doğrudan konuşarak jüriyi ikna etmeye, yanlarına çekmeye
çalışırlar; davayı yürütecek bir savcı ya da savunmayı üstlenecek bir avukat yoktur. Davalı kendini savunmak durumunda
olduğundan dolayı, kendini daha iyi savunabilmek için belli bir konuşma yetisine sahip olmak zorundadır. Böylece konuşma
yetisine sahip olanlar, toplumda sivrilip önder olabilmekte, kamusal alanda kendini görünür kılabilmektedir. İşte böyle bir
ortamda, retorik zamanla sanat haline gelebilmiş, değer kazanabilmiştir.
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komediye dek9, retorik ile progagandanın ortaya koyduğu, tek yanlı iletişimin de tüm etkileri
içinde siyasal söylemlere kendilerini bırakırlardı (Arıkan, 2011: 13-14; Keskin, Büyük, 2013:
387.)10
II
Atina‟ da tragetya ve komedya‟ nın böylesine olağanüstü bir hızla gelişmesinin bir başka
nedeni de toplumsal yapının birbirinden farklı, hatta zaman zaman biribiri ile çelişen değer
yargılarını da bünyesinde taşımakta olmasıdır. Tiyatro sanatına özgü olan ve karşıtların
çatışmasından doğan bu akım, dönemin toplumsal çelişkilerinden hız almıştır. Bu toplumsal
çelişki, Yunan toplumunun büyük toprak sahiplerinin hegomanyasından kurtulup,
demokrasinin egemen olduğu siyasal bir yapıya geçmesi ile açıklanabilir. Antik Yunan‟ da
daha krallık döneminden başlayarak halkın haklarını koruyan yasalar birbiri ardına
çıkarılmaya başlamış, giderek özgür yurttaşların yönetimde oy hakkına sahip olmaları
sağlanmıştı. Buna karşılık site nüfusunun büyük bir bölümü yurttaşlık haklarından yoksun
kölelerden oluşmaktaydı. Yurttaşlık haklarından yoksun köle ve kadınların yanında, bu hakka
sahip olmalarına karşın, kırsal kesimde yer alanların oy vermek için kolayca merkeze
gelemediği için Atina sitesinde yönetime katılma hakkı, sınırlı sayıda kentli bir yurttaş
topluluğunun elinde bulunuyordu. Böyle bir siyasal uygulamada, yönetenler kesimini
oluşturan seçilenler, çoğunlukla aristokrat ailelerden gelen demokrasi yanlısı soylulardı.
Böylesine sınırlı bir uygulama ile Atina‟ da demokrasi kurulabilmişti. Bu yönetimde soylular
kadar, ticaret ve zenaatla da uğraşan sıradan yurttaşlar da yönetimde söz sahibi olmuştu. Bir
yanda giderek zenginleşen bir kent orta sınıfının “liberal eğilimi”, diğer yanda, aristokratların
“demokratik eğilimi” yanında, geleneksel değer yargıları toplumda bir arada yaşatılmasının
zorunluluğu, siyasal sistemin geleceğini de yakından ilgilendirmekteydi. İşte, yönetimde
bulunanların siyasal yapıyı korumak kaygısının ağır bastığı biçimsel bir demokraside, eski
dönemlerin inançlarını ve ahlak değerlerini de bir ölçüde bünyesinde taşımaya özen
gösterildiği toplumsal iç çelişkinin varlığını sürdürdüğü böyle bir ortam, yeni bir tiyatro
türünü ortaya çıkarmıştı (Şener,1991:.3). Toplumsal bu iç çelişki, tragetyaların karşıt çatışan
güçlerini oluşturmuş, trajik olan bu karşıtlıkta, hem yönetenler içindeki çelişki guruplarının,
hem de yönetilenler içindeki çelişki guruplarını bu oyunlarda kendilerini bulmaları
sağlanmıştır. Yurttaş tiyatrosu bu biçimde antik dönemin en önemli yerlerinden biri
durumuna gelmişti . Yunan sitelerinde gittikçe önem kazanan toplumsal yaşamın ayrılmaz bir
9

Bkz.Necdet Ekinci: Başlangıcından Günümüze Siyasal İletişimin Temelleri; Birinci Kitap, Hegomonyanın ve Kamuoyunun
İnşasında Stratejiler, Olaylar, Olgular, Aktörler, Siyasal Düşünceler,İkinci Baskı Gece Kitaplığı, İstanbul, 2016.( Birinci
Bölüm.)
10
Güzel ve etkili konuşmanın, şiirin de sıradan, okuma yazma bilmeyen bir site yurttaşı için bile, yaşamsal önemi vardı.
Çünkü başta söz olmak üzere, şiirler, destanlar onun belleği idi, geçmişi ve geleceği idi. Site yurttaşı için retorik öylesine
önemliydi ki günlük yaşamının adeta bir parçası olmuştu. Özelllikle tragedya, acı, korku, ama aynı zamanda da coşku
içerikli temalar ortaya koyarak, site yurttaşının ruhunu olumsuz tutkulardan arıtmak, kötülüklerden uzak tutmak, kalplerini
sevgi ve acımak duyguları ile doldurmak amacı güden oyunlardı10. Bu nedenle işlenen temaların ve karakterlerin soylu ve
seçkin olmasına özen gösterilir. Olayların anlatımını üstlenen oyuncular, bunları kusursuz, etikili birer söylemle şiirsel bir
biçimde, izleyicilere aktarırdı. Retorik tekniklerinin tümüyle egemen olduğu bu anlatımda, söylencelerden/mitolojiden ya da
tarihten alınan konularla Tanrılar, yarı Tanrılar, Tanrıçalar, krallar, kraliçeler, kahinler gibi, soylu kişiler arasındaki
çekişmeler izleyicilere sunulur. Tragedya‟nın izleyiciyi etki altına almasının en başta gelen özelliği; işlenen temanın, baştan
sona dek ciddi bir hava içinde geçmesi; erdemi ve üstün ahlakı öne çıkarması, izleyicide acıma ve korku duygularını
kabartarak, bu biçimde, ruhu olumsuz tutkulardan kurtarma amacı güdülmesiydi. Temaların Söylenceden/mitolojiden ya da
tarihten alınmış olması, kahramanların olağanüstü varlıklar olarak ortaya konulması, olayların anlatımında kullanılan
söylemlerde egemen olan şiir dilinin son derece üst düzey, ağırbaşlı bir özellik taşıması, kaba söylemlerden sakınılması,
izleyici etkilemesi bakımından son derece önemliydi
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parçası durumuna gelen tiyatro, tüm yurttaşlarla birlikte, aynı anda toplandığı, başta tragetya
olmak üzere, mitlerin ve kendi kökenleri doğrultusunda türlü oyunların sergilendiği
toplumsal ilişkinin anlam kazandığı bir yer olmuştu.
III
Antik Yunan tragedyası, özellikle Perikles döneminde, Atina demokrasisinin belirleyici
işlevlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Yunan sitesinin tarihsel özelliğinden dolayı, her site
özerk kalma eğilimindeydi. Bunun yanında dışa doğru yayılma sınırlı olunca, iç gelişmeleri de
buna uygun, yoğun bir biçimde yaşanmak zorunda kalınmıştır. Site devleti oluşumundaki eski
toplum, zorunlu bir biçimde yükselebileceği en yüksek noktaya ulaşmış bulunuyordu
(Thomson, 1990:.19; Keskin, Büyük, 2013: .387.) .
Antik Yunan tiyatrosunda sahneye konan tragetyalarda işlenen egemen güçlerin
siyasalarına uygun temalar, bu oyunların yazarlarına, bu yazarların bu güçlerle olan
ilişkilerine göre başkalık göstermekteydi. Örneğin, tragedyanın kurucusu, dünya tiyatrosunun
ilk tiyatro yazarı ve eleştirmeni olarak kabul edilen, M.Ö. 525-456 yılları arasında yaşamış
olan Aiskhylos, başta Perikles olmak üzere, Klesidhenes, Miltiades, Themistokles, Ephialtes
gibi yönecilerin döneminde çalışmış, bunlarla sıkı işbirliği içinde olmuştur. Aiskhylos,
dramatik çatışma ve eylemi, tragedya içinde, dramatik yapının temeli olarak geliştirmiştir
(Arıkan, 2011: 10; ;Keskin, Büyük, 2013:.388).
Aiskhylos tragedyalarında işlemiş olduğu siyasal konuların en başında Pers Savaşları
gelmektedir. “Persler” Tragedya‟sını ilk sahneye koyduğunda, henüz pek genç olan
Perikles‟ten büyük destek görmüştür. “Persler” Tragedya‟sında, Perslerin Yunanlılar
tarafından nasıl yenildiğini, usta bir biçimde, üstelik Pers askerlerinin nasıl acınacak duruma
düştüklerini de, yine ustaca işleyerek, izleyiciye aktarmaktadır. Diğer yandan da Perslerin bu
yenilgisi ile, Asya‟nın diğer kavimlerinin de Pers boyunduruğundan kurtulduğunu dile
getirmektedir. Bu biçimde Yunan sitelerinin diğer, toplumlara da özgürlüklerini sunduğunu
vurgulayarak, yurttaşların bu birliğe olan güven ve gurur duygularını kabartıp, pekiştirirdi.
Aiskhylos‟un bir diğer önemli yapıtı da “Zincire Vurulmuş Promtheus” adlı tragedyasıdır (
Aiskhülos,,2009: 5-6; Keskin, Büyük, 2013:.387) . Hesiodos‟un “Tanrıların Doğuşu” adlı
yapıtından esinlenerek yazmıştır. Bu tragedyasında Tanrılar Tanrısı Zeus, siyasal iktidarın,
Prometheus ise aklın kişileştirilmesidir. Başlangıçta tüm izleyici zihinlerde tartışmasız olan
siyasal iktidar, sonunda tartışmalı ve soru işaretli bir duruma dönüşmektedir. Uygulamada salt
yönetimsel gücün, tek başına hiçbir zaman yeterli olamayacağı ortaya çıkmıştır. Salt bir gücün
yenemiyeceği bir güç vardır ki; bu da kurbanı Prometheus‟ta temsil edilen akıldır. Şu halde,
siyasal iktidar akılla ilişki kuramadığı sürece tehlikelidir. Demokrasilerde akıldan yoksun
iktidarlara yer olmadığı teması bu biçimde site yurttaşlarına işlenerek, mevcut siyasal
sistemin en önemli özelliği yurttaşların zihinlerine kazınırdı.
Aiskhylos‟tan sonra, Sophokles, Euripides ve Aristophanes gibi tiyatro ustaları
söylence/mitsel ezgileri tragedyaya uyarlayarak bu alanı oldukça geliştirme olanağı
bulmuşlardır (Yavuz,1976,: 145 ;Keskin, Büyük, 2013:.392) .. Bu ustalar temalarını,
söylence/mitos olarak bildiğimiz, her Yunan yurttaşının tarihsel geçmişi olarak belledikleri,
Tanrılar ve insanlar üzerine kurulan, anımsanmayacak kadar eski dönemlerden beri, kuşaktan
kuşağa aktarılan, belleklerde yer eden, tüm Yunan sitelerinde yaygın olan öykülerden
almışlardır. Ancak bu yazarlar, geleneksel bu öykülerin ayrıntılarını, başta siyasal iktidar
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olmak üzere, tüm site egemen güçlerinin çıkarları doğrultusunda, istedikleri biçimde
değiştirmekte, kendilerini özgür hissetmişlerdir Neill, 2003: .216; Keskin, Büyük: 2013:.392)
.
Tragedya gibi ağır, ağdalı oyunların kültürel düzeyi yüksek üst sınıflara, komedya gibi,
hafif oyunların ise daha alt sınıflara yönelik olduğu, oyunların içeriğinden açıkça ortaya
çıkarmak mümkündür. Bununla birlikte, en başından beri Antik Yunan‟da var olan komedya,
Aristophanes‟in yazdıkları ile yerini almıştır. Ancak üst sınıflar hiç önemsemedikleri için hep
tragedyanın gölgesinde kalmıştır (Keskin, Büyük: 2013: .39) .
Antik Yunan sitelerinde, yaşanılan savaşlar, değişen koşullar nedeniyle, siyasal,
ekonomik, kültürel bir yozlaşmanın baş göstermesi, site insanının mutsuzluğa düşmesi
sonucunda tiyatroda bir arayış içine girmiş, ütopik bir çok yapıt, ard arda sahneye konmaya
başlamıştır. Platon ile ilgili bölümümüzde daha ayrıntılı olarak üzerinde duracağımız üzere,
ünlü düşünür, Devlet adlı yapıtında işlediği ve tüm Yunan sitelerinde geçerli olacağına
inandığı ideal bir devlet ve siyasal bir örgütlenme tasarlamıştır. Aynı biçimde Aristophones de
benzer neden ve düşüncelerden yola çıkarak, geçmişin sitesinin siyasal düzenine duyduğu
özlemi, Atina sitesinin yalnızca olumlu özelliklerini temel aldığı bir ütopya tasarlamıştır.
Aristophanes‟in Kuşlar adlı tragedyası bunların ilkidir. Daha sonra bunu Bulutlar ile
Kurbağalar izlemiştir ( Aristophanes, 2010: 7, 63-64; Keskin, Büyük,:2013:. 399) .
İşte Antik Yunan Tiyatrosu, nasıl ki geçmişte tiranların siyasal emellerinin kitlelere
yansıtıldığı bir alan olmuşsa, Perikles Döneminde de demokrasi ideallerinin bir propaganda
aracı olmuştu. Antik Yunan komedyası, eğlendirici bir güldürü biçimi olmaktan çok,
toplumsal, tarihsel, siyasal olaylara, sorunlara ve kişilere yöneltilen bir eleştiri biçimidir.
Komedya, içeriksel yönüyle, toplumsal ve siyasal bir yergiyi kapsamaktadır. Komedya, karşı
sınıflara yöneltilmiş eleştiri olduğu kadar, tarihsel-mantıksal uyumsuzluk ve çelişkilerin
dramatik anlatımı olarak da çeşitli biçimlerde kendini oraya koymaktadır (Çalışlar, 2009: 5657; Keskin, Büyük, 2013:398-399) Bu yönüyle komedya, siyasal iletişimin önemli işlevleri
arasında kabul edilen; sınıflar arası dengeyi sağlama işlevini de Antik Yunan sitesinde yerine
getirdiğini söyleyebiliriz.
IV
Antik Yunan sitesi koşullarında biçimlenmiş, böyle bir demokrside, Perikles, kendi
iktidarını, psikolojik araçların birlikteliğinin kullanımı üzerine kurmuştu. Belagat/güzel
konuşma sanatı, O‟nun için, hiç terketmediği temel bir kural olmuştu. Halk üzerinde bir
"hipnotik güç" ün uygulanabilirliğini görmüştü. Perikles, retorik, yani konuşma sanatının da
yardımı ile propagandayı akılla birleştirmişti. Perikles, tiranların benimsediği, bir
demogojik yardımcı araçlar sistemini, para dağıtarak tüm yoksullar ve savaş kurbanlarının
yaşamlarını sürdürmesi için kullanacaktı. Aynı biçimde, işsizlikle mücadelede, büyük
çalışma programlarını, bir propaganda anıtına dönüştürerek ustalıkla ortaya koymuştu.
Propagandayı halk bayramlarından, tiyatro ve müzik etkinliklerine doğru, sonuna dek,
geliştirdi. Aynı etkinliklerde yoksullara ücretsiz yerler ayırarak, zengin ve yoksulları bir
araya getirdi. Bu adeta özel olarak kurulmuş, bir ikna monarşisi idi ( Ellul,1976 :25-27)
Aynı zamanda Perikles, Atina' da dışa dönük bir propagandayı denedi, fakat, iç
propagandada yakalamış olduğu başarıyı burada ulaştığını söylemek çok zordur. Buna
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karşılık, helenistik konfederasyonu, Atina' nın etrafındaki sitelerinin içlerinde de etkin
siyasalar üreterek bir imparatorluğa dönüştürmüştür. Çok sayıda sitede, demokratik
rejimlerin yerleşmesi için, bunları kışkırtmadan çekinmemiştir. Bu demokrasilerin ancak,
Atina'nın desteği ile ayakta durabileceğini, içlerine dönük yaptığı çalışmalarla onların
hissetmesini sağlamıştır. Söz konusu bu sitelerde, sürekli biçimde, içeriye soktuğu adamları
ile, site yönetimini, Atina için propaganda işlevi ile özellik verip, biçimlendirmiştir. Ama,
Peisistros' un aksine, çarpıcı propaganda yöntemlerini kullanmamıştır. Ezici, yok edici,
sömürücü bir propagandaya, beklide demokratik özelliği nedeniyle, hiç yönelmemiştir
( Ellul,1976 :25-27 ) Hep ikna ve inandırmayı benimsemiştir. Perikles, retorik ve
propagandayı sanki, günümüz siyasal iletişimin bir ögesi gibi algılamış ve kullanmıştır.
III. RETORĠĞĠN GELĠġMESĠNDE SOFĠSTLER : SOKRATES, PLATON,
ARĠSTOTALES
I
Propagandaya güç katan, kitleler üzerindeki etkisini artıran, önemli bir öge de retorik
olmuştur. Retoriğin M.Ö. V. yüzyılda Sicilya'da doğduğu ileri sürülmektedir. Sofist Gorgias
(Platon, 1999; Platon, 1993)11 tarafından Atina'da tanıtılmıştır. Yunanistan „da, M.Ö. 485374 yılları arasında yaşamış Gorgias estetik ve edebi kaynağı retorikle buluşturmuştur. Bu
dönemde, Retorik, düz yazı, figürlerle tümüyle işlevsellikle zenginleştirildi ve daha sonra
buna şiir eklendi. Böylece, söz sanatları, kafiye, yarım kafiye, paronomases, cümlenin ritmi,
cümle deyimleri arasında paralellik ve düşünce, anlam figürleri, dolaylamalar, metaforlar,
antitezler retoriği biçimlendirmeye başladı. Daha sonra, Georgias‟ın belli bir aşamaya
getirmiş olduğu retorik hukuksal ve siyasal etkinlikler içinde anlam kazanarak gelişmiştir.
Site, kent devleti ya da, her ne kadar farklı anlamlar taşısa da polis tam anlamıyla M.Ö. V.
ve IV. yüzyıllarda biçimlenmiş, Yunanistan, Batı Anadolu ve İtalya‟ da kendini gösteren
siyasal bir oluşumdur. Retorik ile, antik Yunan site devletinin gelişimi aşağı yukarı aynı
zaman dilimi içinde ortaya çıkmaktadır. Romalı ünlü retorik ustası Quintien'in tanımıyla;
"Retorik, yapılandırılmış dilsel çalışma anlamında hem bilim, sanat, hem de, kanıtlanmış
bilgiye dayanan bir teknik, (bene dicendi scentia) ruhlar üzerine, söylemin eylemi” (
Quintien, 1989: 15,34) anlamına gelmektedir. Ruth Amossy'e göre; " Antik Yunan kültürü
tarafından geliştirilen retorik, etkili sözcüğü, söylemsel bir uygulamaya bağlanmış bir
kuram gibi ele alınıp, incelenebilir.” (Amossy, 2000: 6)
Tüm bu tanımlara karşın, retorik, bazen kesin bir biçimde farklılıklar içermektedir.
Ama, herşeyde önce retorik sanatın ifadesi, bir system içinde, tarihsel olarak, dinleyiciyi
ikna etmek veya inandırmak bakımından söylemini kurmak anlamında, teknikler birliği
demektir. Buradan hareketle Michel Meyer‟e göre; retoriğin birbirinin tarihsel karşıtı üç
tanımı bulunmaktadır (Meyer, 2004:.5) Bunlardan birincisi; Retorik, dinleyiciye odaklanmış
bir düzenlemedir. Bu düşünce Platon'da egemendir. Bunlardan ikincisi Roma'ya özgü,
Quintilian'ın da izleyicisi olduğu, Retoriğin, iyi konuşma sanatı biçimindeki tanımıdır. Üçüsü
ise; Retorik, bir konuşmacının olayıdır; bu anlamda, toplumsal ve etik bir çerçevede,
11

Platon‟un diyaloglarından tanıdığımız Georgias, Sicilya‟nın Leotinoi kentinde, yaklaşık 480 li yıllara doğru dünyaya
gelmiş, 108 yaşına dek Sokrates ile aynı dönemlerde yaşamış, retoriği Atinalılara öğretmiş, bir sofist olarak kabul edilir.
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dinleyiciyi ikna etmek zorunda olduğu söylem ya da düzenlemenin sunumudur. Bu tanım ise,
Hümanist Felsefe’ye kapı aralamaktadır.
Daha geniş anlamıyla yazılı metin, özellikle dramatik ve edebi metinlerle yönelmeden
önce, retorik, ilk başlarda sözlü siyasal söylemlerle ilgilenmiştir. İkna sanatı retorik, aşamalı
olarak, birçok biçimsel ögeyi kısıtlayarak, söylem süslemelerini öne çıkararak, güzel
konuşma sanatına yer vermiştir. Felsefeci ve sofistler arasında ki geleneksel muhalefete göre;
söylemin içsel ya da etik etkilerinin kullanımı ile, retorik, argüman ve diyalektik olarak
ayrılmakta ( Blay, 2005:.727) buna söylemin mantıksal boyutu eklenmektedir.
Retoriğin gelişme çizgisini ve yurttaşlar üzerindeki etkilerini anlayabilmek için, site
kent devletinin toplumsal özelliklerini ve siyasal anlam derinliğini hep göz önünde tutmak
gerekir12. Site ve kent devleti olarak da nitelemiş olduğumuz bu kavramları, polisi
tanımlamakta yetersiz kaldığını, gerçekte polis kavramı, bir sitede yaşayan yurttaşların
tümünü temsil ettiğini, bir kez daha anımsayalım. Bu oluşum, yurttaşların üyesi olmaktan
gurur duydukları siyasal bir yapıdır. Sitenin toplumsal, siyasal ve kültürel bütünlüğünü temsil
etmektedir. Bu dönemin tüm filozofları, siyasal düşüncelerini, polis için üretmişlerdir. Bu
nedenle politika sözcüğünün polisten geldiğini ileri sürenler olmuştur. Ama gerçekte
aristokratik bir yönetimin, yönetici sınıfın genetiğini belirleyen özellikleri içinde
taşımaktadır. Bununla birlikte eşitlik ve siyasetten pay almak isteyen çok farklı gurupların
baskısını da barındırmaktadır. Bu nedenle polis ya da site olarak nitelendirdiğimiz bu siyasal
oluşum içinde sürekli çatışma söz konusudur. Atina için de durum farklı değildir. Uzun süren
Pers savaşları, siyasal dönüşümün tüm koşullarını hazırlamıştır. Persler savaşı kaybetmiş,
barış antlaşması imzalanmıştır. Savaş ekonomisinin, Atina demokrasisi üzerinde paradoksal
biçimde, hem olumlu, hem de olumsuz etkileri olmuştur. Bu savaşlar, bir yandan küçük bir
azınlığın yönetimde etkili olmasına, diğer yandan da daha aşağı sınıfların siyasal yaşama daha
etkin olarak katılmalarına yol açmıştır (Ağaoğlu,2006:41). Başka bir anlatımla, sitenin
savunmasına yapılan katkı, tüm özgür yurttaşları siyasal haklara kavuşturmuştur. Daha önce,
gelir düzeyine göre dört guruba ayrılan ve statüsüne göre siyasal hakları olan yurttaşlar, halk
meclisinde/ ekklesia/ εκκληζίας ηοσ δήμοσ da eşit olarak temsil edilmeye başlanmıştır. Karar
alma sürecinin doğrudanlığı tüm yurttaşların kendilerini ilgilendiren siyasal konularda
düzenlemeleri, bunları hep birlikte yapmaları anlamını taşımıştır. Sitenin bu ifade
özgürlüğünün ve siyasal katılımcılığın ağır bastığı siyasal oluşumunun sitede yaşayan
yurttaşlara konuşma ve ikna yeteneğinin ne denli önemli olduğunu göstermiştir. Site’nin
siyasal yapısı içinde konuşmak ve tartışmak yurttaşlara tanınan temel hakdır. Siyaset ise
konuşularak yapıldığı için, siyasal alanın gelişmesinin de ilk dinamiğini oluşturmuştur.
Toplumsal bilginin ve siyasal kültürün, yurttaşların etkileşimi ile oluşması, siyasal alanın ve
doğrudan demokrasi deneyiminin önemli bir özelliğidir. Kültürün sözlü kültür olması da, bir
başka önemli özelliklerden biri olmuştur. Yurttaş etkileşiminden polis kimliği oluşmuştur.
Polis de sadece bir kent değildir. Atinalılar, sitede yaşayan yurttaşı uygarlığın simgesi saymış,
diğerlerini barbarlıkla suçlamışlardır. Yurtaşların etkileşimi kamusal yaşamın kültürel
12

Antik Yunan sitelerinde, demokrasinin egemen olduğu dönemlerde siyaset ve siyasal düşünce hep, retorik aracılığı ile
yapılabilmiştir. Bu dönemde retorikten vazgeçilemezdi. Çünkü bu dönemin en etkili iletişim aracı dil aracılığıyla
gerçekleşen, söz söyleme ve güzel konuşma sanatıydı. Retorik, en genel anlamıyla, dil aracılığıyla, ikna sanatı ya da tekniği
olarak tanımlanabilen bu terim; Latince rhetorica sözcüğünden gelmektedir. Antik Yunan dilinde ῥητορικὴ τέτνη /rhetorike
tekhne olarak anlam bulmuş bulmuş olup, tam anlamıyla konuşma tekniği, iyi konuşma sanatı olarak tercüme edilmektedir.
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yapısıyla sürekli bir biçimde güçlenmekteydi. Tiyatro, şiirsel anlatıya, müziği ve dansı ekledi.
Felsefe, sanat ve spor üzerinde yükselen Atina‟nın gündelik yaşamı, yurttaşlara ait oldukları
bütün ile gurur duymalarını sağlıyordu. Yurttaşlığın oluşan ilk biçimi bir hak olduğu kadar
siyasal katılımı bir görev olarak sunuyordu. Aristotales‟e göre; “toplum bireylerden oluşur;
çünkü insan doğuştan bir zoon politikon'dur/ toplumsal-siyasal bir hayvandır.”
(Ağaoğlu,2006:41). Siyasal bir konu üzerinde karar almak için, öncelikle iki tarafın kendi
düşüncelerini yuttaşların çoğunluğuna kabul ettirmeleri gerekecektir ( Theodorapulos,
2004:1).
Sofistlerin siyasal konuşmanın önemi üzerine yaptıkları vurgu, aslında, polis’in iki
temel özelliğinden biridir. Bunlardan ilki, yasalar önünde eşitlik anlamına gelen isonomia
kavramıdır. Bu kavram, yasalar önünde yurttaşların eşit olmasını temsil eder. Statüleri ne
olursa olsun tüm yurttaşlar yasalar önünde eşittir. Diğeri ise, günümüzdeki ifade özgürlüğüne
denk gelen isogoria dır. Yurttaşlar, kamusal yaşamı ilgilendiren konularda düşüncelerini
özgürce ifade edebilmelidir. Bu iki kavram da, günümüz demokrasilerinin iki önemli temelini
oluşturmaktadır. Bunlar; yurttaşların yasalar önünde eşitliğince temellendiren hukukun
üstünlüğü ve ifade özgürlüğüdür.
II
Retoriğin beslendiği en önemli alan felsefe olmuştur. Felsefe, uzun bir sure retorikle her
hangi bir alışverişi kabul etmemiştir. Yunalı filozof Platon, demokrasiyi ve hocası
Sokrates‟in ölümünden sorumlu tuttuğu sofistleri birçok konuda suçlamıştır. Bunlardan biri
de, sofistlerin değer sisteminin olmadığı ve her türlü düşünceyi savunabilmeleridir. Platon,
retoriği, bu inandırma tekniğini uygulayanların gerçek bilgiye saygı duymaksızın, ikna
yollarını aradıkları için, reddetmişti. Kendi üstünlüğünü kurmak isterken, kitlenin hoşuna
gitmek isteyen hatip/söylevci, iktidar arzusunun kölesidir ve tümüyle sahte değerler
üzerinden işini görmektedir. Eğer, şiir ideal devletten nasıl kovulmuşsa, retorik de bu
sürgünden payını almalıdır (Aristotales,2001: 9)
Platon, yapıtlarını diyaloglar biçiminde yazmıştır. Bu diyalogların büyük bir kısmı ustası
Sokrates ile farklı sofistleri tartıştırdığı diyaloglardır. Gorgias da, bu diyaloglardan biridir.
Diyalogda, Sokrates, bir sofist olan Gorigias ve öğrencileri ile tartışır. Gorgias, Atinalı
olmayan Atina‟ya Sicilya‟dan retorik öğretmeye gelmiş bir sofisttir. Atina‟da şöhret ve
servet kazanmıştır. Diyalogda, Sokrates, Gorgias‟a öğrettiği şeyin ne olduğunu sorar.
Gorgias, retorik sanatı olduğunu söyleyince, bu sanatın ne ürettiğini sorar. Platon‟a göre,
iknanın kendisi bir ürün değildir. Ona göre, retoriğin ve demokrasinin tehlikesi
demagogların halkı kandırmasıdır ( Platon, 1999)13. Sofistler ile olan bu karşıtlığı, aslında,
günümüzde demokrasi tartışmalarının da temelini oluşturmaktadır. Bu tartışma, bir karşıtlık
üzerine kuruludur. Bir tarafta ortak iyinin bulunmasının siyasal konuşma ile sağlandığı

13

Böylece, demokrasinin en temel unsurlarından olan siyaset ve iletişim arasındaki bağı koparır. Bunun yerine, eğitimle
kazanılan kamu çıkarını bilme yetisini koyar. Ona göre, demokrasiler uzmanlığı olmayan kişilerin bilmedikleri konularda
karar aldıkları ve kamusal görevleri yürüttükleri bir sistemdir. Bunun yerine, ideal devletinde bilgi hiyerarşisi ile belirlenmiş
bir devlet modeli önerir. Onun modelinde toplumun iyiliğini bilmek bir uzmanlık alanına dönüşmüştür. Bu nedenle Platon
Faşist devlet modelinin de ilk tasarlayıcısı ünvanına hak kazanmaktadır.(Bkz. Platon: 1999.)
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demokrasiler; diğer yanda kamusal iyinin teknik bir sürece indirgendiği totaliter rejimler
(Aristotales,2001:10;… Yaşın: 2013, 10-12 )14.
Platon‟un zihninde canlandırıp, tasarlamış olduğu bu retorik türü, ancak kendi
düşüncelerini yakından bilen, kendi okulunun bir üyesi tarafından ortaya çıkararılabilirdi. Bu
işlevi yüklenen de Aristotales olmuştur.
III
Platon‟nun öğrencisi Aristoteles, hem siyaset yapmayı hem de böyle bir siyasal yapı
içinde bulunmayı erdem saymaktadır. Siyaset, agorada yurttaşların bir araya gelmesi ile
gerçekleşir. Ticaretle gelen zenginlik, kamusal konuşma ile gelen saygınlık, yurttaşlar
arasında eşit dağılmadığı, için bir takım farklılıkların ortaya çıkmasına neden olur. Özünde
iknaya dayanan konuşma yeteneği, bu farklılığı yaratan en temel ögelerden biridir. Başta
Atina olmak üzere diğer Yunan sitelerinde de eğitim, okul yerine kişisel hocalarla
sağlanmaktadır. Eğitim, sanat, spor ve felsefe temelli gerçekleşmektedir. Varlıklı aileler,
çocuklarını kamusal yaşama hazırlarken, bu eğitimleri kamusal konuşma ve ikna için
biçimlendiren hocaları tercih etmeye başlarlar. Artık, kamusal saygınlık ve zenginlik, kişisel
becerilerin gelişimi ile, elde edilebilecek bir özelliktir. Atina'da odaklanan bu değişim
akımının nedenleri, her şeyden önce artan bir zenginlik, kent yaşamına yönelişti. Özellikle
hitabet/söylev gibi demokratik bir yönetimde başarılı bir meslek yaşamıyla yakından ilgili
sanatlarda, daha yüksek düzeyden bir eğitime duyulan gereksinim idi. Oysa, bu değişmenin
başlatılmasına önayak olanlar, satın alabilenlere öğrenim satarak, yaşamlarını kimi kez
oldukça yüksek bir düzeyde kazanan ve Sofistler diye bilinen gezgin öğretmenlerdi (
Sabin,1969:23)
Bu arada Aristotales, retorik sanatı‟nın/ Τέτνη ῥητορική/ Ars Rhetorica, tüm
bileşenlerini bir araya toplayacak, ona açıklık getirecek, ve siyaset arasına yerleştirip, ama ona
şiiri de bağlayarak tamamlayacaktır15.
Aristotales‟e göre, retorik, diyalektiğin bir dalıdır. Ne retorik ne de diyalektik başlı
başına bir konunun bilimsel bir incelemesi değildir. Her ikisi de kanıtlar sağlama yetisidir
(Aristotales, 2001.(Birinci Kitap, 2. Bölüm).
Aristotales, retorik üzerine ilk dersleri, Platon‟un yaşamış olduğu bir dönemde, hala
kendini Akademinin bir üyesi olarak kabul etmiş olduğu bir sırada vermişti. Bu bir anlamda
14

Platon, daha sonraki düşüncesinde, gerçekten etkili retoriği ve onun ortaya koymuş olduğu herşeyi toptan suçlayan
“Gorgias”‟tan çok daha sonraları yazmış olduğu bir dialog olan “Fhaidros” ta, sıradan retorik uygulamalarının bir başka
suçlamasıyla, gerçek felsefi retorik için ayrıntılı bir tasarıyı yanyana koymuştur. Bu yeni görüşü, Platon‟ da “ruhların
biçimlerini tanıması” olarak kendini gösterir. Bunlar, bir anlamda kişilik tipleridir. Her ruh biçiminde, ruhun farklı bir
parçası egemendir. Bu da, kimilerinin bir coşkunun, diğerlerinin de bir başka coşkunun etkisi altında olması demektir.
Platon‟un felsefesi, diyalektik düşüncesi, bu coşkusal arzularla ilgilenmeyi, basitlik olarak görmüştür. Çünkü bunlar, insana
akıllı bir varlık olarak yönelmektedir. Platon‟a göre; işte retoriğin, felsefenin işini tamamlayarak, ona değerli bir yardımda
bulunacağı yer burasıdır. Eğer ruhun farklı biçimleri inceleniyorsa ve bunları bireylerde tanımlama noktasına geliniyorsa,
felsefi kanıtın, farklı türden insanlara nasıl uydurulacağının da bilinmesi gerekmektedir. Çünkü gerçekten de bu durumda
kanıt, dinleyiciye hiç bakmaksızın, ancak tek bir şey olabirir; bir işlem yöntemi ve gerçeğe ulaşma yolu…Aristotales:
2001(Giriş Bölümü) s.10.
15
Antik Yunanda sofistler retoriği bir disiplin olarak öğretmekteydiler. Bu yapılandırma biçimi “ikna becerisi”ni ön plana
çıkarmıştır. Bunun aksine Aristotales, retoriğe analitik bir yaklaşım göstermiş, Retorika/ ρητορική adlı yapıtında15 retorik
yeteneğinin aslında ikna etmek değil “her bir olayda iknanın mümkün olan anlamlarının keşfi”olduğunu söylemiştir15. Bu
durumda ikna etmenin üç yolu bulunmaktadır 15: Mantıksal olarak düşünebilmek; insan karakterini ve erdemini türlü
biçimlerde anlayabilmek; coşkuları kavrayabilmek; yani onları adlandırabilmek ve tanımlayabilmek, nedenlerini ve eyleme
geçirme yöntemlerini bilebilmektir.
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hocalarına meydan okuma olduğu kadar; retorik sanatını, hem daha esnek, hem daha ayrıntılı
duruma sokmuş olan ve retorik eğitimine, liberal eğitimin bir eş anlamlısı, aynı zamanda
görkemli siyasal bir kariyere giriş olarak bakan, Atina Okulu‟nun ünlü lideri, İsokrates‟in
yüzüne de çarpılmış bir eldivendi. Çünkü Aristotales‟ in Retorik‟in açılış bölümü, bu ilk
kurslara dek uzanıyordu. Burada, hemen günün geçerli sistemlerine karşı bir saldırıya girişir,
bu sistemlerin bir tartışma öğretisi yaratamamış olmalarını ve tüm dikkatlerini coşkusal
çekicilik üzerine toplamalarını kınar. Platon‟un bir methiye sanatı ya da ne pahasına olursa
olsun, inandırma tekniği olarak retoriğe karşı polemiğinde ortaya koyduğu, aynı aşağılamayı,
aynı horgörüyü sergileyerek, hocası ile aynı düşünceyi paylaştığını da vurgular (Aristotales,
2001,:11).
Aristotales‟in bu biçimde geliştirerek ortaya koyduğu retorik, büyük kabul görmüş,
Atina Site‟sinin sınırlarını aşarak, bir taraftan Mekodanya, diğer taraftan Roma „ya ulaşarak
propaganda ile buluşmuş, siyasal alanın vazgeçilmez bir ögesi olarak, etkilerini günümüze
dek taşımıştır.
IV. MEKODONYALI FĠLĠP DÖNEMĠNDE PROPAGANDA VE SĠYASET
Retoriğin bu biçimde gelişmesi, sistematik bir yapıya bürünmesi, ister istemez
propagandayı da etkileyip, geliştirmekte, onu biçimlendirmektedir. M.Ö. IV. yüzyılın
yarısına geldiğimizde, Antik Yunan'da Mekodanya'nın geliştirmiş olduğu, küresel bir
propagadadan söz edebiliriz. Her Yunan sitesinde ve Atina'da geniş bir propagandanın
yürütüldüğü barış yanlısı bir parti oluşturulmuştu. Bu pasifist hareket, Yunanistan'ın fethi
sırasında Mekodonyalı Filip tarafından güvence gibi kullanılmıştı. Bunu, özellikle Atina
içinde ve kamuoyu üzerinden yapmaya özen göstermişti. Filip, siyasetçileri satın almıştı. Bu
temelde psikoloji hareket noktalarını ve kanaat önderlerini ele geçirmek demekti ( Ellul,
1976 : 25; Huygh,:2010). Filip'in propagandasının bir başka yönü, sitelerde, çok güçlü ve
birleşik kamuoyu oluşturulmasını önlemek için, siyasetçiler arasında küçük farklı guruplar
yaratmıştır. Aynı biçimde, propagandada korkuyu kullanmıştır. Kendisine karşı direnen site
halklarını acımasızca cezalandırmış, bunun haberlerinin, diğer sitelerde yayılmasını
sağlamıştır. Bu ince, stratejik taktik ve iç psikolojik işgal ile, Atina'nın tüm sitelerini,
aşamalı bir biçimde birbirinden ayırıp, kendine bağladı. Bu dolaylı eylem, Pythian
Oyunlarının varlığına, Delfi tapınağının yönetimine, Amphiktyonik kuruluna atanmak için
özen göstermesi, onun kaygılarının bir sonucu, aynı zamanda askeri harekatın psikolojik bir
hazırlığı olduğunu da kanıtlamaktadır. Tüm bunlar, prestijli, kilit konumlardı. Kamuoyu
üzerinden psikolojik bir çalışma ile, tüm Yunan sitelerin birliğini gerçekleştirmeyi
başarmıştı. Askeri operasyonlar, yalnızca işlerlik aracı olmuş, yapılması gereken, daha önce,
propaganda ile, zaten büyük ölçüde sağlanmıştı (1Ellul, 1976:. 25)
Tüm bu çarpıcı örneklere karşın, M.Ö. IV. yüzyıldan sonra propaganda sistemi çok daha
karmaşık bir biçimde kendini göstermişti. Kısacası propaganda Yunan demokrasilerinde, hep
sıradışı olmuştu. Büyük kitlelerin yokluğu, bir anlamda propagandanın doğasına aykırıydı16.
Bu nedenle, bu dönemi çalışan birçok yazar, Antik Yunan sitelerinde propaganda sözcüğünün
kullanımını konusunda, kendini oldukça, kısıtlamak zorunda hissetmiştir. Gerçekten de Antik
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Yunan‟da yukarıda vurgulamış olduğumuz, çarpıcı olaylar dışında, propaganda ile ilgili
gösterebileceğimiz çok fazla kanıt yoktur. Ancak, site devletini oluşturan, yöneten ve
yönetilen sınıflar, özellikle de siyasal iktidarın çıkarları ve varlığını sürdürebilmesi açısından,
siyasal iletişimin tüm ögelerinini yanında, bir ikna, inandırma, etki altına alma, hep
olagelmişti. Bunun için de, mitolojiden siyasal düşünceye, savaşlardan destanlara, anıtsal
yapılara dek, her olgu ve öge retorikten ve propagandadan da yararlanılarak, agoralardan,
tiyatrolara, stoalardan, hamamlara dek, tüm kamusal ve kutsal alanlar mekan seçilerek
kullanılmıştır. Bu nedenle, Antik Yunan kentlerinde, propaganda, siyasal iletişimin bir uç
tekniği olarak kutsal ve kamusal alanlarda, anıtlarda, ya da buralarda kullanılan retoriğin
etkisinin gölgesinde kendini gizlenmiştir (Sabin,1969: 23).
V. ANTĠK ROMA’DAN CUMHURĠYET VE ĠMPARATORLUĞA ĠLETĠġĠM
VE SĠYASET
Roma İmparatorluğu/Imperium Romanum en geniş olduğu dönemde yaklaşık
5.900.000 km2 büyüklüğündeydi17. Avrupa tarihi klasik antik döneminin en geniş
imparatorluğuydu. Bu geniş topraklarda, yüzlerce dilin konuşulduğu, yüzlerce kavmin
bulunduğu Roma barışı/Pax Romanum adı verilen siyasal bir sistem, Romalılar tarafından
oluşturmuş bulunuyordu (Grimal,1993) Antik Roma yolları, hem bu sistemin, hem de Roma
düşünce ve ideolojinin yaygınlaşmasında, kısacası, Roma İmparatorluğu'nun büyüyüp
gelişmesinde zorunlu bir öge olmuştu. Bu yollar sayesinde, Romalılar orduları için, güvenli,
hızlı, hareket alanı sağlamışlardır. Bu yollar aynı zamanda haberleşme ve iletişim için
kaçınılmaz olmuştu. Roma‟nın elindeki en etkili iletişim ağlarını oluşturmaktaydı.
Ekonomik gelişme bakımdan ise, Antik Roma Yolları Roma yiyecek ve mal ticaretinin
gelişmesinde ve çok geniş bir alanda bu mallarının yayılıp dağıtılabilmesini sağlamıştır (,
Colin, 1972.)18.
Bu geniş topraklarda, kurulmuş bulunam bu imparatorluğun ve bu sistemin, bu
sistemde yeralan kavimlerin, devletlerin yönetimi için, güçlü bir siyaset ve güçlü bir iletişim
kaçınılmaz olarak kendini göstermekteydi. Bu bağlamda; Antik Yunan'da geliştirilmiş
bulunan propagandanın tüm olgularını, nispeten yeni özellikler yüklenmiş, kendine özgü bir
tekniğinin kurumsallaştırıp, sunulmuş bir biçiminde, toplumsal yaşamın tüm ögeleriyle
birlikte, Roma'da rastlamak mümkündür (Ellul,1976:. 27) Antik Yunan‟da olduğu gibi,
siyaset, retorik ve propaganda birbirinden beslenmekteydi.
17

Antik Roma, M.Ö. IX. Yüzyılda, İtalya‟da kurulan, Roma kent devletinden doğarak tüm Akdeniz‟i kuşatan görkemli ve
güçlü bir imparatoruğa dönüşen bir uygarlığın adıdır. Yaklaşık 1200 yıl boyunca varlığını sürdürmüş olan Roma uygarlığı bir
monarşi oligarşi ve cumhuriyetin bileşimi bir demokrasiye ve sonrada otokratik bir imparatorluğa dönüşmüştür.
18
Latince viae adı verilen Antik Roma Yollarının yapımı askeri, ticari ve siyasal nedenlerle gerekmiş olup, Romalılar bu
yollara ağ sistemini yapıp, sonra bakımını sağlamakta büyük deneyim kazanmışlardır. Antik Roma yolları bir bölgeden,
diğer bölgeye asker ve askeri malzeme taşımak icin yapılmakla beraber bu yollar ana taşıt olarak atlı araba icin yapılmıştı.
Roma askeri lejyonları bu yollar sayesinde, çabuk ve güvenli bir biçimde, ülke içinden uzak Roma sınırlarına gidebilmekte
idiler. Roma İmparatorluğu'nun en parlak zamanlarında antik Roma yolları ağı 85.004 km. karayolunu kapsmaktaydı ve 372
bağlantıdan oluşmaktaydı. Her ne kadar bu yollar imparatorluğun güvenliğini ve düzenini sağlama konusunda bir işlevi
yerine getirmişlerse de, diğer taraftan, Roma Impartorluğu'nun çöküşünde önemli bir etken olmuşlardır. Romaliların
düşmanları olan barbar kavimler, bu yollardan Roma topraklarına gelip yerleşip, yönetimini ele geçirmislerdir. Roma
İmparatorluğu'nun ortadan kalkması ile birlikte, bu yolların coğu, yüzlerce yıl iletişimi sağlamayı sürdürmüşlerdir.
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I
Romalılarda, belagat/retorik/güzel konuşma sanatı, Antik Yunan‟ ın da etkisiyle,
kamusal yaşamın önemli bir parçası haline gelmiş bulunuyordu. Yunan retorikçileri, burada
öylesine büyük bir itibar sahibi olmuşlardı ki, bunlar arasında bazıları kendi okullarını
kurmuşlardı. Retorik, sözlü ve yazılı anlatımın, insanlığın "humanitas" ayrılmaz bir parçasına
dönüşmüş, bireye yansıyarak, yükselmesine neden olmuştu. Roma retoriği, pratik bir
yaklaşım benimsemesine ve kurgul ve kuramsal yansımalarına karşın, Yunan temellerine
geniş ölçüde sadık kalmıştır. Bununla birlikte, gerçekte, Romalılar, Yunan düşüncesine, yeni
hiç bir şey getirmemişlerdir19. Roma için hukuk, hep felsefeden önce gelmiştir.
Antik Yunan‟da siyasal iletişimin temel aracı konuşmaydı. Konuşma da retorik aracılığı
ile, güçlü bir konuma ulaşmıştı. Roma‟da sözün yanına bir araç daha eklendi: Yazı. Roma‟da
özü konuşmaya dayanan retoriğin kuramı bile yazılı hale geldi. İki yetkin hatip/söylevci
Çiçero ve eğitimci Quintilien, retorik tarihinde en önde gelenleri olarak kabul edildi.
Roma‟nın bu iki ünlü retorik ustası Çicero ve Quintilian, retorik sanatı üzerine kitaplar yazdı
( Stron,2010:.311-312)20.
İlke olarak, söylev, toplumun yaygın görüşünü etkilemek için, bir kararın alınmasında,
halka çağrı yapıyordu. Tiberius Gracchus'ten sonra, halka dönük bu çağrılar, yasaların
uygulanması, hatta kaldırılmasında olsun, Senato üzerinde baskıları harekete geçirmekte
etkili olmaktaydı. Dolayısıyla, söylev adeta halkı kışkırtmanın bir aracı olmuştur. Aynı
zamanda, halkın desteğini kazanmak için, bir siyasetçi tarafından sunulan yasa önerileri,
propaganda araçları arasında yer almıştır. Sonra, seçim propagandaları, aynı zamanda oy için
söz verme ve tehditleler, her yurttaş üzerinde baskı oluşturuyordu. Ayrıca, adayların
niteliklerini ele alan övgüler ve seçim vaatlerini içeren, afiş biçiminde hazırlanan yazılar,
günümüz seçim afişlerini anımsatmaktaydılar. Bunların yanında, edebiyatın kullanılmaya
başladığının da altını çizmemiz gerekir. Cesar'ın çeşitli yazı ve yorumları incelendiğinde,
bunların gerçekte birer propaganda çalışmaları olduğu görülecektir. Cesar olayların tarihi ve
hatta kendi portresinin yaratılmasında, oldukça başarılı olmuştu (Ellul:,1976:27-28).
II
Roma'da propagandanın en önemli araçlarından biri de, partilerdi. Parti, siyasal
suikastte dahil olmak üzere, türlü amaçlar için, bir liderin etrafında guruplaşma olarak ortaya
çıktı. Büyük bir aile başkanına bağlı olarak, bu çekirdeğin etrafında başlayıp, yavaş yavaş,
partiler oluşmaya başladı. Bu partiler gerçek anlamda, çok üyeye sahip değildi. Bunlar, seçim
zamanlarında seçmenlerin belli çıkarları ya da sorunları için harekete geçen, belli bir yapıya
ve belli bir örgüte sahiptiler. Bu örgütlerin başındaki siyasi liderler genellikle şaibeli kişilerdi.
Bu partiler, birer propaganda makinası gibi çalışırlardı
(Ellul:,1976:27-28).
19

Jean Jacques Robrieux: Elemans de Rethorique Et d‟Argumentation; Dunot, Paris, 1993, s. 13.
Roma döneminin pek az bilinmesine karşın, Çiçeron'a bağlanan Herennius'a ait Retorik yapıtı, Orta Çağ boyunca,
Ondokuzuncu yüzyıl'a kadar, yalanlanmıştır. Söz konusu yapıtın bilinmeyen bir yazara ait olduğu ileri sürülmüştür.
20
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Tüm devletlerde olduğu gibi Roma‟ da da para, gücün, siyasal iktidarın temsili
anlamında, propaganda aracı gibi kullanılmıştır. Paranın bir yüzünde, ciddi devlet adamı
portresi, bir simge, bir slogan bulunmaktaydı. Kamusal alanlarını süsleyen, aynı zamanda
paranın yüzüne işlenen devlet adamı büst ve heykelleri, Roma' da rekabet ve çatışmalara
neden olacak kadar, etki gücüne sahiptiler (Ellul:,1976: 31-32)..
Roma‟da başta imparatorluk kültü olmak üzere, dinsel olgular da, birer propaganda
malzemesiydi. İmparatorluk kültü, Augustus, un yönetimi altında, sistematik, oldukça esnek
ve görünüşte kendiliğinden, ancak siyasal iktidar tarafından desteklenir bir biçimde,
İmparatorlukta manevi bir birlik oluşturmak için kullanılmaktaydı. Bunların işlevlerini
yapmada yasal ve idari işlemler yetersiz kalmaktadır. Bunun en kolay yolu dinsel olguların
yerinde kullanılmasıydı. Ve çoğu kez din, kendi işlevinin tam aksi bir durumunda, ideolojik
bir açıdan olayın içine giriyordu. İmparator Constantin ve Julien dönemlerinde bu
propaganda, belli bir güce ulaşmıştı. Bu zamanda, dinsel olgu, propaganda aracı olarak ele
geçmez iyi bir fırsat olmuştu. Ama bu kısa süreli de olsa bir canlanma yaratmıştı
(Ellul:,1976:27-30).21.

.

III
Tüm bu işler için, Roma‟nın, kitaplara ve siyasal imparatorluk kamusal iletişimi için
çok miktarda papürüse gereksinimi vardı. Bu nedenle, Roma, Mısır‟ın papirüs teknolojisini
tüm imparatorluğa yaydı. Papirüs, Mısır‟da üretilen bir bitkiydi. Boyu iki ile üç metreye
kadar ulaşmaktaydı. Kesilen sapları dövülerek yazı yazmaya elverişli hale getiriliyordu.
Papirüs, Antik Yunan, İskender‟in İmparatorluğu ve Roma dönemlerinde sadece Mısır‟da
Nil nehrinin suladığı topraklarda yetişmekteydi. Taş üzerine yazılan yazıyla kıyaslandığında
taşıması ve saklanması çok kolaydı. M.Ö. 3. Yüzyılda İskenderiye kitaplığında 20.000
adetten fazla el yazması olduğu söylenmekteydi. Yazının, yazı ile birlikte, Latincenin ve
Roma kültürünün ve gücünün, kitap ve siyasal metinlerle yaygınlaşmasında bir diğer,
önemli bir öge ise, parşömendi. M.Ö. 2. yüzyılda Mısır‟dan papirüs ihracatı sınırlanınca
Bergama Kralı, hayvan derilerinden üretilen parşömeni üretmiştir. Bergama‟dan bütün
dünyaya yayılmıştır. Papirüs ve parşömen, Roma‟da birlikte kullanılmıştır. Roma
bürokrasisi yazı teknolojilerinden büyük oranda yararlanmıştır. Roma, üç kıtaya yayılan
imparatorluğunun egemenliğini, geliştirdiği yazı teknolojisi, posta sistemi ve yolları ile
sağlamıştı (Yaşın, 2013: 13).
IV
Roma, Antik Yunan‟ın kültürel mirası üzerine kurulmuştu. Yunanca yazılı yapıtlar,
Roma‟da yaygın bir biçimde okunmaktaydı. Roma, kendine özgü bir felsefe geliştiremedi.
Buna gereksinim de duymadığı söylenebilir. Çünkü Roma bir imparatorluktu. Felsefeden

21

Bu tür propaganda İmparatorluğun birliğini amaçlamaktadır. Bir karar almak için, çoğunluğu elde etmekten daha çok, bir
katılımın kışkırtılması yeterli olmaktadır. Kendi araçları içinde, Cumhuriyet'in sonu propagandası önemli farklılıklar içerir,
oldukça ideolojiktir, bir o kadar da gerçekten uzaktır. Bu propaganda, üniter ve merkezi bir özelliğe sahiptir. Evrensel bir
imparatorluğun ve merkezi bir devletin oluşturulması ile ilgilidir. Bu anlamda, görkemli bir Roma ve Romalı yaratılması
görüntüsünü, İmparatorluk sonuna dek, kullanacaktır. İnformasyon bu propagandanın bir aracına dönüşmüştür. Büyük
olasılıkla, Cesar tarafından Acta Diurna adı verilen bir sistem geliştirilmiştir. İnformasyonun çok çeşitli ögelerini içeren
afişleri, özellikle siyasal haberleri, yasa özetlerini, söylevleri, Senato çalışmalarını siyasal iktidar hazırlatmaktadır.
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daha çok hukuka yönelmesi, geniş topraklar üzerinde çok çeşitli kavim ve dinden insanların
yönetilebilmesi için, bu durum kaçınılmazdı. Buna karşın, felsefeyi pratik amaçlar için
kullandılar. Siyaset ve retorik eğitimi pratik amaçlar içindi. Aralarında bir yüzyıl olan iki
retorik ustası Çicero ve Quintilian retoriği farklı amaçlar için kullandı. Çicero‟ya göre,
retorik, bir hedef kitleyi etkileme sanatı idi. 106 ve 43 yılları arasında yaşamış, Roma‟ nın en
büyük hatiplerinden biri ve siyaset adamı olan Çiçeron, retoriğe katkıda bulunan birçok
kitabı kaleme almıştır. Kitaplarını daha çok uygulamalı siyaset üzerine yazmıştı.
Cicero‟nun yapıtlarını verdiği dönem, Roma siyasetinin karma yapısının devam ettiği bir
dönemdi. Hala, senatoda yapılan konuşmalar, Roma‟nın siyasetini doğrudan
belirleyebiliyordu. Quintilian‟ın retoriği ise, demokratik mekanizmaların ortadan kalktığı
imparatorluk dönemiydi. Artık, retorik, daha çok sarayda gündelik yaşam içinde güzel
konuşma eğitimiydi. Güzel konuşma saygınlık uyandırmaktaydı. Retoriğin siyasal işlevi
eski görkemini büyük ölçüde ortadan kalkmıştı (Yaşın, 2013: 13). Birinci yüzyılda Roma'
da, 30 ve 98 yılları arasında yaşamış Quintilian, Seneka, ardından, 55 ve 120 yılları arasında
yaşamış, Tacitus, Cicero düşüncesini sürdürmüşlerdir.
Demokrasinin olmadığı, yurttaşın karar alma süreçlerinin dışında kaldığı siyasal
sistemlerde, iletişim teknolojisi ve yönetsel işlevler, propaganda için kullanılmaktaydı (Yaşın,
2013: 13). Roma için de durum aynıydı. Yüksek İmparatorluk döneminde, imparatorluk kültü
emperyal bir propaganda aracı olmuştu. Roma, imparatorluğu‟ nun geniş, yol ağından siyasal
iktidarlar, propaganda için sonuna dek yararlanmıştı. Yol terminalleri, yol gösterge taşları,
bunun için en güzel araçlar olmuştu ( Le Bohec, 2001:380; Ellul, 1976 : 27-30) .
Roma siyasal yaşamında siyaset, retorik ve yurttaşın varlık nedeniydı ve Roma‟nın
geleceği için yapılmaktaydı. Bu nedenle, Roma‟da Antik Yunanla karşılaştırılamayacak
kadar, karmaşık, yaygın, kendiliğinden gelişen duygular, toplumsal sınıfların varlığı üzerine
kurulmuş, toplumsal ve ideolojik, özellikte, kışkırtıcı bir propaganda sözkonusuydu. Bu
Roma'nın içe dönük, kendine özgü odaklaşmış bir propagandasıdır. Özellikle, toplumsal
muhalefeti aşmaya dönük, toplumu sisteme bağlamak için, Çiçeron tarafından, tasarlanmış bir
propagandadır. Hatırı sayılır bir ideolojik kapsama sahiptir. Tüm Romalıları etrafında
toplayan söylenceler/mitler yaratmayı amaç edinmiştir. Bunlar, parti ve toplumsal gurupların
üzerinde yer alan, tarihsel anlam taşıyan, Cumhuriyet söylenceleri; Roma’nın kuruluş
söylencesi, Roma'nın kökenleri ile ilgili söylence olup, ordunun değerini de geride bırakarak,
Roma'nın onur ve görkemini yükseltmektedir. Bunun yanında, tümüyle siyasal olsun, seçime,
yandaşlığa dönük, yalnızca bireysel nitelikli olsun, değişik içerik türüne sahip, propaganda,
Roma tarafından geliştirilmişti. Bu, bir liderin kişiliğine dayanan, yukarıdan aşağıya, düşey
bir propaganda türüdür. Gündemdeki, mevcut tutkularla oynamaktadır. Burada kitlenin
sistematik bir kullanımı söz konusu değildir (Ellul, s.28-29.)22.
Her ne kadar, Jacques Ellul, söz konusu yapıtında, bayramları, festivalleri, zafer geçit
törenlerinin propagandada kullanımı konusunda daha kuşkucu bir yaklaşım sergilese de;
kanımızca, kamusal alanda gerçekleşen bu etkinlikler, bağlılık duygusu ve siyasal kimliklerin
22

Ama burada, belki Syllas ve Cesar bunun dışında tutulabilir. Bu propaganda, yaratıcı değildir. Simge ve resimler ortaya
koymaz. Propagandanın gücü olarak, şiddet ögelerini, ama, özellikle daha önceden, görünürde var olan verileri kullanır.
Eskinin inançlarını ve dinsel söylenceleri yoğun bir biçimde, mevcut duruma uyarlayarak, siyasete malzeme yapıp, yeniden
kurgular, yeniden inşaa eder.
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oluşumunda,siyasal iletişimin bir ögesi olarak, son derece önem taşımaktadır. Görüldüğü
üzere, Roma‟da propagandanın çok daha ötesinde, dahası, propagandayı da kapsayan bir
siyaset ve iletişim örgüsünün varlığı, geniş ölçüde kendini göstermekteydi.
Roma‟nın Cumhuriyet döneminden başlayarak, propaganda ağırlıklı bir biçimde, dışa
dönük yapılmaya başladı. Roma, yakın komşuları öncelikli olmak üzere, gücünü hissettirmek,
etkisini artırmak için, propagandadan en yoğun biçimde yararlandı. Propaganda, bu kavimler
üzerinde Roma üstünlüğü kanaatini uyandırmak amacı ile yapılıyordu. Bu inancın bir sonucu
olarak, bu kavimler kendiliklerinden Roma sistemine entegre olmak isteyecek ve kendilerini
buna adayacaklardı (Ellul, 1976: 29-31).
Roma'nın bu yönde kullandığı, federasyon için birinci yöntem, büyük bir destek
propagandası kullanarak, sitelerin, bağımsız kalması, iç işlerinde otonom bir yönetime sahip
olmasıdır. Yetenekli bir siyasetle, birçok site ele geçirilmiş, ezilmemiş, ama federasyonun bir
üyesi durumuna getirilmiştir. Bu yöntemle İtalyan sitelerini bağlayıp, birbiriyle ilişki
kurmalarına engel olup, her birinin doğrudan Roma ile ilişki kurmalarını istenmiştir. Birlik,
genellikle askeri bir plan üzerinde kuruluyor ve çok güçlü bir merkezi propagandaya
gereksinim duyuluyordu. Her site Roma' ya askeri birlik sağlardı. Bunun içindir ki, siyasal ve
ekonomik anlamda, bu sitelerin iç yaşamında, Roma ne pahasına olursa olsun, kendini
vazgeçilmez kılmak zorundaydı. Bu çabaların sonucunda, Roma tüm Latinler için ortak bir
hukuk oluşturmuştur (Ellul, 1976,:29-31). Bu biçimde, hem merkeze olan bağlılık duygusu
güçlendirilmiş, hem de ortak bir Romalılık duygusu ve kimliği oluşturulması düşünülmüştür.
Diğer yöntem, psikolojik eyleme dayanıyordu. Koloni, gerçekte, yalnızca orduya
dayalı araçlarla gözetim altında tutulmazdı, toplumsal krizlerde de Roma çözüm ve uzlaşmaya
öncelik verilirdi. Burada, söz konusu olan, yabancı kavimlerin ortasında, cazibe merkezi gibi,
bir tür Roma sitesinin yaratılmasıyla, kavimlerin sisteme entegre edilmesi düşünülmüştü. Bu
Roma yönetiminin, siyasal örgütlenmesinin bir üstünlüğüydü. Değişik statüleri kabul etmiş
bulunan koloninin komşu kavimlerin de, bu ayrıcalıklı durumu görmeleriyle, Romalılar
kendilerini sevdirmeyi, kendileri için bir istek yaratmayı, siyasetlerinin temeli haline
getirmişlerdi. Bu biçimde, tüm sempati ve istek uyandıran bu siyasal ve hukuksal statüler bir
anlamda, Roma'ya boyun eğmiş kavimlerin, sistemle kolayca bütünleşmelerini
kolaylaştırmaktaydı. Burada göz önünde tutulan, siyasal ögelerin, davranışların Roma
tarafından belirlenmesi, yer almış oldukları toplumsal ve siyasal basamakların
sabitlenmesiydi. Ama bu durum, tekil siyasal bir uygulamadır. Romalı yetkililerin almış
olduğu kararlara ve duruma bağlı olarak, bazı değişiklikler gösterebilmektedir. Bir anlamda,
kavimler kendi vatanları gibi, Roma' ya daha çok bağlanaraktan, daha yüksek bir katagoriye
yükselmek için, kendilerine izin veren, Roma kararlarını beklemekteydiler. Roma'nın,
kendine özgü bu siyasasının temeli, duygular üzerine oynamaya dayanmaktaydı. Böylesine
devasa bir sistem içinde olmak, ister istemez coşkuyu, sadakatı, özveriyi, gururu ortaya
çıkarmaktaydı. Diğer bir değişle, burada söz konusu olan ilişki, öncelikle, psikolojik olup,
kurumsal yollarla elde edilmekteydi (Ellul, 1976:-31)..
V
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Romalılar için, sanat ve siyaset iç içe girmiş, biriyle ilişkilendirilmiştir. Emekleme
döneminde Roma sanatının kalbini oluşturan, anıtlar insanların hizmetine ayrılmış olup
binalar kamusal gereksinimleri karşılamaktadır. Cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerinde,
yöneticilerde, sanatın kendi amaçlarını gerçekleştirme yeteneği ve özelliği üzerinde taşıyan
bir gücün bulunduğu bilincine sahiptiler.. Saneto ve imparatorlar, kamusal alanlar,çeşitli
heykel ve kabartmalar koyup süslemişlerdi. Yeni görkemli binalar yapmışlar, eskilerini ise
onarmışlardı. Bu işler için hemen her dönemde sponsorluk her zaman yaygın bir kamusal
eylem olmuş, bir yazıtla, sponsorun anılması, bu eylemin açıklaması yeterli görülmüştür.
Onursal heykellerin gerçekleştirilmesi, Senato'da normal olarak oylanması, ilan edilmesi,
M.Ö. I. yüzyılın başında uygulanmaya başladı. Sulla ve daha sonra Pompeu propaganda
tekniklerini kendilerini yüceltmek için kullanmaktaydılar. Jules Cesar ise, bu imparatorlar
içinde bu sanatı kullanan en iyi ustalardan biri olmuştu (Andrew, Nancy H. Ramage, 1999:
15-16).
Anıtlar, aynı zamanda, bir propaganda aracı olarak kullanılan kabartmalara sahipti.
Kimi zaman toplumsal ahlak değerlerini anımsatır, kimi zaman da bir zaferi bir kahramanlığı
ortaya koyardı. Bu özellikler Hadrianus döneminde fetihleri, av sahneleri, dönemin
toplumsal değerleri, kötü vahşi barbarlar hep bu anıt kabartmalarında kullanılan propaganda
konuları olmuştur (Andrew, Nancy H. Ramage, 1999: 15-16).
Romalılar, devletin kurumsallaşmasının ardından, çok eski dönemlerden başlayarak, Anıtsal
kemerli takları da önemli yol kavşaklarında, kamusal alanlarda oldukça yaygın bir biçimde
kullanmışlardır. Anıtsal kemerli taklarda görünümün önemini belirleyen heykel olması, onu
diğer onursal anıtlardan temelden ayrırmaktadır. Bunların simgesel işlevlerini belirleyen
ayrıntılı törenler olmuştur. İlk onursal taklar/kemerler Dedicate ailesi tarafından yaptırılmış
olup, bu gelenek Cumhuriyet Dönemi‟ne dek uzanmaktadır; at üzerinde özel konumda,
sıradan insanlardan ayrılmış bir biçimde tanrı ya da önemli kişileri heykel ya da kabartmaları
bu takların en başta gelen süslemeleriydi. İmparatorluk döneminde, imparatoru yüceltmek ya
da imparatorun yakınlarından birini, bir generali onurlandırmak için daha karmaşık anıtsal
kemerli taklar yapılmıştır (Andrew, Nancy H. Ramage, 1999: 15-16). Bazı onursal Roma
anıtları, bir kolon ya da bir kolon gurubu üzerine önemli bir kişinin heykelinin yerleştirilmesi
ile oluşmaktadır. Bu tür onursal Roma anıtları, bir günün, bir kişinin ya da bir olayın anısını
toplum içinde yaşatmak ve canlı tutmak için tasarlanmıştır.
İmparatorluk kolonları, bir zenginliğin ve olağanüstü bir boyuta ulaşmaktadır.
Bunlardan en dikkat çekici olanı, Roma'da üzerine heykeltraş Apollodorus tarafından Trajan
bedeninde, Aziz Peter heykelinin yerleştirilmiş kolonlu anıttır (Andrew, Nancy H. Ramage,
1999: 15-16).
Bir başka sanatsal propaganda aracı da imparator heykelleridir. İmparatorluk heykelleri,
ya büst ya da tüm bedeni ortaya koyacak biçimde, Yunan heykel tarzının kopya edilmesiyle
ortaya çıkmıştır. İmparatorluk heykelleri, kentin işlek caddelerine, kamusal alanlara,
galerilere, kütüphanelere, 2.60 m. boyunda devasa olarak, halkın dikkatini çekecek biçimde
yerleştirilmiştir. Kullanılan malzeme ise, granit, beyaz mermer, büstlerde kimi zaman da
gümüşten yararlanılmıştır (Andrew, Nancy H. Ramage, 1999: 15-16). Bu biçimde kitleler
üzerinde siyasal iktidarın gücünü hissettirmek amaçlanmaktaydı.
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SONUÇ:
Daha sonra ki yüzyıllarda, özellikle M.S. III. yüzdan başlayararak, Roma'nın güç
kaybetmesine koşut olarak propaganda da, belirgin bir biçimde, eski hızını ve önemini
yitirmeye başlamıştır. Ama kurumsal bir yapıya dönüşmüş, aynı olgular, etkilerini de büyük
ölçüde yitirmişlerdi. Bunun yerini, kendilenine, Latince panegyrista, Antik Yunan'da
πανηγσριστής/panêguristês, denen, bayram ve festivallerde boy gösteren, belli ağırlıkları
olan, övgü yazarları almıştı. Bu övgü yazarlarının bir başka özelliği de retorik ile siyaseti bir
araya getirmiş olmalarıydı. Bununla birlikte, övgü propagandası, paganların bir propoganda
sorunu olarak kendini göstermiş, Roma‟ nın hıristiyan imparatorları tarafından pagan
yazarların yapıtları yığınlarla yakılmıştı. Bu durum, İmparator Constantin'in çaba ve
dönüşümleriyle, entellektuellerin ve senatörlerin bir olayı gibi algılanmaya başladı. Daha
sonra, bu etkili propaganda, siyasal nitelikli kararların dışında, entellektüel tartışmalar
kapsamında kaldı (Ellul, 1976: 31-32;Méthy, 2000:365-411)23.
Roma‟nın siyasal sistemi Atina gibi demokratik “polis”lerden her zaman farklı olmuştu.
Siyasal sistem, karma bir özellik taşıyordu. Senato, sisteme aristokratik bir özellik, halk
meclisi ise demokratik nitelik kazandırıyordu. Ama hiçbir zaman yurttaşlar, özgür de olsalar,
siyasal katılım bakımından, Atina‟da olduğu gibi eşit olmadı. Yönetimin imparatorluğa
dönüşmesi ile birlikte, yurttaşların siyasal hakları ortadan kalktı. Kentsel yaşam içinde
Romalı yurttaşlar, Roma İmparatorluğu yıkılana kadar varlıklarını bu koşullarda sürdürdüler
(1Yaşın, 2013: 13-14.)
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SURĠYELĠ SIĞINMACILARIN KARġILAġTIKLARI TEMEL SORUNLAR, ALGI
VE BEKLENTĠLER: HATAY ÖRNEĞĠ
Mehmet DURUEL*

Özet
Ġç savaĢnedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin geldikleri ülke ve bölgelere birçok açıdan
etki edecekleri kaçınılmaz bir gerçektir. BaĢta sosyal, politik ve ekonomik etkiler olmak üzere geldikleri
bölgenin yapısını dönüĢtürme potansiyeline sahip Suriyeli sığınmacıların karĢılaĢtıkları temel sorunların doğru
tespiti bu alanda üretilecek politikaların baĢarı derecesini önemli ölçüde belirleyecektir. BaĢarılı sığınmacı
politikaları ise birçok açıdan olumsuz olarak değerlendirilen sığınmacı akınının etkilerini olumluya, tehditleri
fırsata çevirme imkanı sağlayacaktır.
Bu çalıĢmada Suriye sınırında yer alan ve Suriyeli sığınmacılardan en fazla etkilenen illerin baĢında gelen
Hatay‟daki Suriyeli Sığınmacıların karĢılaĢtıkları sorunlar, algı ve beklentiler saha çalıĢması ile tespit edilecektir.
Anket yöntemi ile elde edilen bulgular değerlendirilecek, yorumlanacak ve bu doğrultuda temel sorun alanlarına
iliĢkin tespitlere yer verilecektir. Elde edilen sonuçların bu alandaki politika üreticilerine yol gösterici olması
ümit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suriyeli Sığınmacı, Göç, Sosyal Politika

THE BASIC PROBLEMS ENCOUNTERED OF THE SYRIAN REFUGIES, PERPECTIVE AND
EXPECTATIONS: AS A MODEL OF HATAY

Abstract
It is an inevitable fact that the Syrian who have to quit their country because of the civil war is going to have an
effect on the countries and the regions where the come to. Notably social, political and economical factors the
true detection of the basic problems encountered by the the surian refugies who has the changing potantial of the
region they come to is going to dramatically determine the level of success of the policy which is going to be
produced. On the other hand Succesful refugee policies are going to turn the effect of refugee raid into positive
which are evaluated negatively in many aspects and threats of this effect into an opportunity.
The problems, perspectives and the expectations encuntered by the surian refugies in hatay which is the border
city and the the most affected city by the surian refugies are going to be detected by a fieldwork. Findings
obtained With a survey method are going to be evaluated and interpereted and in this direction solition offers
related to primary concerns are going to be defined. It is expected that the results guide the politicians on this
field.
Keywords: Syrian refugee, Emigration, Social policy
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GĠRĠġ
Göç olgusu son dönemlerde en çok tartıĢılan konulardan birisi olmuĢtur. Suriye‟deki
çatıĢmalar neticesinden hızlanan kitlesel göç hareketleri toplumun tüm kesimlerini birçok
yönden etkilediği için politikacıların, merkezi ve yerel yöneticilerin, ulusla ve uluslararası
sivil toplum kuruluĢlarının ve akademisyenlerin yakından ilgilendiği konuların baĢında
gelmektedir. Türkiye, son yıllarda binlerce kiĢinin yasadıĢıve düzensiz bir Ģekilde göç ettiği
bir ülke konumuna gelmiĢtir. Türkiye, göç bakımından artık sadece transit bir ülke
konumunda değil aynı zamanda hedef ülke konumundadır. Sınırları aĢıpgelen sığınmacılar,
beraberlerinde getirdikleri farklı kültürel, sosyal ve politik deneyimleri ile ev sahibi ülkelerin
gündeminde yeni tartıĢma alanlar açmaktadırlar. Hukuki statüden bağımsız olarak sadece
savaĢ ortamından kaçıp Türkiye‟ye sığınan Suriyelilere sığınma eyleminden hareketle
“sığınmacı” kavramı birçok çalıĢmada tercih edilen bir kavram olmuĢtur (Kaya ve Eren,
2015:10).
Suriye‟de 15 Mart 2011 yılında baĢlayan iç karıĢıklıklarda, aralarında sivillerin de bulunduğu,
en az 500 bin insan hayatını kaybetmiĢtir. Bu süreçte nüfusu 20 milyon olan Suriye‟de 13,5
milyon insan, yardıma muhtaç hale gelmiĢtir. 6,3 milyon insan yerinden edilirken, 4,9 milyon
insan ise kurtuluĢu komĢu ülkelere sığınmakta bulmuĢtur (AFAD, 2017:1). Bugün
milyonlarca Suriyeli ülkesini terk ederek Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Türkiye gibi komĢu
ülkelere sığınmıĢlardır. Türkiye‟ye göç eden Suriyelilerin bir kısmı sınır hatlarında
oluĢturulan kamplar ve konteyner kentlerde kalırken büyük bir kısmı ise kamp dıĢında baĢta
Hatay, Gaziantep, ġanlıurfa, Mardin olmak üzere pek çok ile ve ülke geneline dağılmıĢ
vaziyettedir.
Ġç savaĢ nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin geldikleri ülke ve
bölgelere birçok açıdan etki edecekleri kaçınılmaz bir gerçektir. BaĢta sosyal, politik ve
ekonomik etkiler olmak üzere geldikleri bölgenin yapısını dönüĢtürme potansiyeline sahip
Suriyeli sığınmacıların karĢılaĢtı
kları temel sorunların doğru tespiti bu alanda üretilecek
politikaların baĢarı derecesini önemli ölçüde belirleyecektir. BaĢarılı sığınmacı politikaları ise
birçok açıdan olumsuz olarak değerlendirilen sığınmacı akınının etkilerini olumluya, tehditleri
fırsata çevirme imkânı sağlayacaktır.
Bu çalıĢmadaSuriye sınırında yer alan ve Suriyeli sığınmacılardan en fazla etkilenen illerin
baĢında gelen Hatay‟daki Suriyeli Sığınmacıların karĢılaĢtı
kları sorunlar, algı ve beklentiler
saha çalıĢmasıile tespit edilecektir. Anket yöntemi ile elde edilen bulgular değerlendirilecek,
yorumlanacak ve bu doğrultuda temel sorun alanlarına iliĢkin tespitlere yer verilecektir. Elde
edilen sonuçların bu alandaki politika üreticilerine yol gösterici olması ümit edilmektedir.

1.TÜRKĠYE’DE SURĠYELĠ SIĞINMACI VARLIĞI
Tarihi ve kültürel bağlarımızın çok kuvvetli olduğu ve en uzun kara sınırlarını paylaĢtığımız
komĢu Suriye‟nin 2011 yılından itibaren yaĢamaya baĢladığı iç savaĢ süreci ile birlikte bu
ülkeden ülkemize ciddi bir sığınmacı akımı gerçekleĢmiĢtir. Ġlk dönemlerde “sınırlı” ve
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“geçici” olarak bakılan sığınmacı geçiĢleri yıllar itibariyle çok ciddi rakamlara tırmanmıĢtır.
Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü (GĠGM) tarafından verilen bilgiler ıĢığında oluĢturulan
aĢağıdaki tabloda yıllara göre Suriye‟den Türkiye‟ye geçen Suriyeli sığınmacı sayıları
verilmektedir.
ġekil 1: Ülke Genelinde Suriyeli Sığınmacılar

Kaynak: GĠGM (Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr) (25.05.2017 tarihi itibariyle)

ġekilden de anlaĢılabileceği gibi Suriyeli sığınmacı sayısı sürekli artıĢ göstermiĢ ancak en
kayda değer artıĢlar 2013 yılında baĢlamıĢ, 2014 ve 2015 yıllarında da sürmüĢtür. 2016
yılının Nisan ayı itibariyle de yaklaĢık 2 milyon 750 bin kiĢiye kadar tırmanmıĢtır. 2017
Mayısı ayında ise Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyonu aĢmıĢtır. Bu sığınmacıların bir kısmı
AFAD ve KIZILAY öncülüğünde tesis edilen Geçici Barınma Merkezlerinde misafir
edilirken çok daha büyük diğer bir kısmı ülke genelinde barınma merkezleri dıĢında
hayatlarını sürdürmeye çalıĢmaktadır.
2017 Mayıs ayı itibariyle Türkiye genelindeki Suriyeli sığınmacıların 246.187‟si barınma
merkezlerinde iken 2 milyon 760 bini barınma merkezlerinin dıĢındadır (GĠGM,2017:
www.goc.gov.tr). Barınma merkezlerinin dıĢında hayatlarını sürdürme mücadelesi veren
sığınmacılar kendilerini güvende hissedebilecekleri, inanç ve kültürel yakınlık duydukları,
akrabalık iliĢkilerinin olduğu, dil konusunda daha az sıkıntılar yaĢadıkları, iĢ bulma
olanaklarının daha geniĢ olduğu iller baĢta olmak üzere Türkiye‟nin tamamına yayılmıĢ
durumdadırlar. Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre barınma merkezleri
dıĢındaki Suriyeli sığınmacıların yaĢamak için tercih ettikleri ilk on ile Ģu Ģekilde
sıralanmaktadır:
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ġekil 2: Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Ġlk On Ġle göre Dağılımı
MARDĠN
ĠZMĠR
BURSA
KĠLĠS
MERSĠN
ADANA
GAZĠANTEP
HATAY
ġANLIURFA
ĠSTANBUL

0

94.828
110.656
110.889
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149.563
159.769
331.411
388.272
426.331
483.490
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Kaynak: GĠGM (Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr) (25.05.2017 tarihi itibariyle)

Geçici barınma merkezlerinde yaĢayan Suriyeli sığınmacıların durumu da aĢağıdaki tabloda
net bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Tablada geçici barınma merkezlerinde en çok sığınmacının
ġanlıurfa‟da en az sığınmacının da Adana‟da yaĢadığı görülmektedir.
Tablo 1: Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Barınma Merkezlerine Göre Dağılımı

SURĠYE

ġANLIURFA

105.719

GAZĠANTEP
KĠLĠS
KAHRMANMARAġ
MARDĠN
HATAY
ADNANA
ADIYAMAN
OSMANĠYE
MALATYA
TOPLAM

37.986
33.654
18.364
2.924
19.454
555
9.537
9.232
10.088
247.513

GEÇĠCĠBARINMA MERKEZLERĠ DIġINDA KALAN
2.773.141
SÜRĠYELĠSAYISI
ÜLKEMĠZDE BULUNAN TOPLAM SURĠYELĠSAYISI
3.020.654
Kaynak: GĠGM (Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr) (25.05.2017 tarihi itibariyle)

Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü tarafından paylaĢılan verilere göre Türkiye genelinde yaĢayan
Suriyeli sığınmacıların 1.608.227‟si erkek ve 1.398.071‟si kadındır. Yine yaĢgruplarına göre
yapılan değerlendirmede sığınmacıların yarısından fazlasının “çocuk” olarak
nitelendirebilecek yaĢtadır. Yani 18 yaĢın altındadır (GĠGM, 2017: http://www.goc.gov.tr.).
Türkiye‟nin barındırdığı sığınmacının yarıdan fazlasını çocuklar oluĢturmaktadır. Bu
çocukların da önemli bir kesimini yetimler oluĢturmaktadır. (UNICEF, 2016:1)
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2.HATAY’DA SURĠYELĠ SIĞINMACI VARLIĞI
Tarih boyunca birçok medeniyete ve devlete ev sahipliği yapmıĢolan Hatay, Türkiye‟nin en
eski yerleĢimbirimlerinden biridir. Tarihi M.Ö. 11.000 dönemine kadar uzanmaktadır. 1938
yılında bağımsızlığını ilan eden Hatay Devleti, 1939 yılında Meclisinin kararıyla Türkiye
Cumhuriyetine katılmıĢtır. Hatay, 6360 Sayılı Kanun kapsamında 31.03.2014 tarihi itibariyle
BüyükĢehir statüsüne geçmiĢtir. 2015 yılı sonu verilerine göre toplam nüfus 1.533.507‟dir.
Hatay Ekonomisinde sektörel dağılım: Tarım: %16.2, Sanayi:%26.6 ve Hizmetler: %57.2.
2015 yılı DıĢ Ticaret Hacmi yaklaĢık 5 milyar dolardır. Türkiye sıralamasında 8. sıradadır.
Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik Sırası 46 (2013), Okuma Yazma Oranı %97,3‟tür (Duruel ve
Kara, 2016:142).
Hatay, Suriye ile en uzun kara sınırına sahip ilimizdir. Suriye sınırında olmasından kaynaklı
mesafe yakınlığı, kültür yakınlığı, geçmiĢe dayalı ticari iĢbirliklerinin mevcudiyeti, Hatay
halkının önemli sayılabilecek bir kesimin Arapça bilmesinin yanında akrabalık iliĢkilerinin de
etkisiyle Suriyeli sığınmacıların ilk uğrak yeri olmuĢtur. Bünyesinde en fazla sığınmacı
bulunduran illerimiz arasında olmasının temel sebeplerinden bir diğeri Suriye‟den bu bölgeye
çok rahat gelip gerekirse geri dönme imkânının olmasıdır. Kadim bir kültürel birikime sahip
Hatay‟ın geçmiĢten günümüze kadar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması, farklı inanç
gruplarını sorunsuz bir Ģekilde bir arada tutan sosyolojik yapısı ile de sığınmacıları
cezbetmektedir. “Ezan, Çan, Hazan” söylemiyle birçok farklı din ve mezhep mensuplarının
bir arada yaĢadığı ve her grubun diğer grupların temel değerlerine saygı duyduğu bir kent
olma özelliğini yıllardır sürdürmektedir (Duruel ve Kara, 2016:143).
Hatay‟da Barınma Merkezlerinde özellikle sınıra yakın bölgelerde inĢaedilen Konteyner ve
Çadır Kentlerde ide 19.454 kiĢi yaĢamını sürdürmektedir (AFAD, 2016:54). Temel
ihtiyaçlarının nerdeyse tamamı devlet ve sivil toplum kuruluĢları tarafından karĢılanan
barınma merkezlerindeki sığınmacılar için hayat koĢulları barınma merkezi dıĢındakilere göre
son derece avantajlıdır. Burada Ģartlar, baĢta eğitim olmak üzere birçok sosyal politikanın
sağlıklı ve verimli bir Ģekilde uygulanmasına elveriĢlidir. Barınma merkezlerindeki kayıt
sisteminin sağlıklı iĢlemesi, barınma merkezlerindeki sığınmacıların demografik özelliklerinin
yakından bilinmesi, sınırlarının belli ve korunaklı olması sosyal politikaların çok daha sağlıklı
iĢlemesi ve izlenmesini olanaklı kılmaktadır.
Barınma merkezleri dıĢında ilin tamamına yayılmıĢ Suriyeli sığınmacıların ağırlıklı olarak
tercih ettikleri ilçeler Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan olmuĢtur.Altınözü ve Yayladağı ilçeleri
de nüfuslarına oranla ciddi rakamlarda sığınmacı sayısına sahip ilçeler olmuĢlardır.
2013 yılında Suriye kaynaklı terör örgütlerinin düzenlediği saldırıda 52 vatandaĢınıkaybetmiĢ
olan Reyhanlı ilçesinin kendi nüfusundan daha fazla sığınmacıyı misafir etmesi ve neredeyse
hiçbir sosyal soruna meydan vermeden bu misafirliği yıllardır sürdürüyor olması son derece
anlamlıdır. Toplumsal kabul ve dayanıĢma noktasında aslında ciddi problemlerin en azından
Ģimdilik yaĢanmaması ya da sınırlı ölçüde kalması inanç ve kültür birlikteliği ile yakın
akrabalık iliĢkileri ile açıklanmaktadır. Zaten yapılandırılmıĢ mülakat gerçekleĢtirilen gerek
Suriyeli sığınmacılar gerekse Türk vatandaĢları da bu tezi doğrulamaktadır (Duruel ve Kara,
2016:144).
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Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğünün verilerinden hareketle özetle denilebilir ki Hatay‟da Mayıs
2017 itibariyle 388.272 Suriyeli bulunmaktadır. Suriyeli Sığınmacı sayısını il nüfusuna
oranladığımızda yüzde 24.97 gibi bir rakamla karĢılaĢıl
maktadır. Yani hali hazırda Hatay‟da
yaĢayan her dört kiĢiden biri Suriyeli sığınmacı pozisyonundadır. Bu sığınmacı kitlesinin
taĢıdığı potansiyel sosyal, politik ve güvenlik riskleri göz ardı edilemeyecek derecede
önemlidir. Söz konusu risklerin bertaraf edilmesi, olumsuz etkilerinin minimize edilmesi,
ilerleyen dönemler için ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğe dönüĢtürülmesi fırsatının
kaçırılmamasının yanında insanlık onur ve haysiyetinin korunması için gerekli sosyal
politikaların acilen tasarlanarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. GeliĢtirilecek sosyal
politikaların baĢarısı da bu politikaların muhatabı pozisyonundaki Suriyeli sığınmacıların
kendi ifadeleri ile karĢılaĢtı
kları sorunların doğru tespiti, algı ve beklentilerinin sağlıklı bir
Ģekilde anlaĢılması ile mümkün olabilecektir.
3. HATAY’DAKĠ SURĠYELĠ SIĞINMACILARIN KARġLIġATIKLARI TEMEL
SORUNLAR, ALGI VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI
3.1. AraĢtırmanın Amacı
Bu çalıĢma, savaĢ ve benzeri olumsuz toplumsal olaylar sonucu zorunlu olarak farklı
ülkelerde göç etmek zorunda olan Suriyeli sığınmacıların, komĢu ülkelerde yerleĢtikleri
yerlerde temel sorunlarını, algı ve beklentilerini bir saha çalıĢmasıyla ölçmeyi
hedeflemektedir. Elde edilen bulgular çerçevesinde alınabilecek önlemler, iyileĢtirme
çalıĢmaları ile toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel refahını yükseltici faaliyetleri
belirlemeye çalıĢmakbu araĢtırmanın sağlayacağı katkılar arasında yer alacaktır. Ayrıca bu
çalıĢma,üniversitelerin bulunduğu toplum içerisinde toplumsal, ticari ve iktisadi sorunlarını
görme, araĢtırma ve çözüm üretme duyarlılığını göstermesi açısından önem taĢımaktadır.
3.2. AraĢtırmanın Kapsamı ve Sınırları
Bu çalıĢma, Hatay‟da yaĢamını sürdüren Suriyeli sığınmacıların yaĢadıkları temel sorunlar,
algı ve beklentiler ile bu beklentilerin karĢılanma düzeyini saptamak için yapılmaktadır. Bu
kapsamda Hatay ili, Antakya, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde ikamet eden, 15 yaĢından
büyük, değiĢik eğitim, meslek gruplarına mensup 984 kiĢiye 28 sorudan oluĢan anket
uygulaması yoluyla veri toplanmıĢtır.
3.3. AraĢtırmanın Varsayımları
Hatay ili sınırları içerisinde yaĢayan 15 yaĢından büyük, değiĢik eğitim, meslek gruplarına
mensup 984 Suriyeli sığınmacının anket sorularını doğru algıladıkları ve doğru cevapladıkları
varsayılmıĢtır. Hatay‟da yaĢayan 15 yaĢından büyük, değiĢik eğitim, meslek gruplarına
mensup 984 Suriyeli sığınmacının görüĢlerine göre güvenlik, istihdam, sağlık ve barınma
sorunları en temel sorunlar olarak görülmektedir. Hatay‟da yaĢayan 15 yaĢından büyük,
değiĢik eğitim, meslek gruplarına mensup 984 Suriyeli sığınmacının görüĢlerine göre temel
sorunlar ortak olmakla beraber algı ve beklentiler noktasında farklılıklar olduğu
varsayılmıĢtır.
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3.4. AraĢtırmanın Hipotezi, DeğiĢkenleri ve Yöntemi
AraĢtırmada, Hatay‟da yaĢayan Suriyelilerin temel sorunlarının benzer olduğu ancak algı ve
beklentiler konusunda farklılıklar olduğu varsayımından (hipotez) hareketle Hatay‟da yaĢayan
farklı eğitim gruplarından bireyler (bağımsız değiĢken) ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırmanın
yöntemi; örnek kütlenin seçimi, veri toplama yöntemi ve verileri değerlendirme
yöntemlerinden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın ana kütlesini, Hatay‟da yaĢayan 15 yaĢından
büyük, değiĢik eğitim, meslek gruplarına mensup bireyler oluĢturmaktadır. Örnek kütle, ana
kütleden “Basit Tesadüfi Örnekleme” yöntemi kullanılarak seçilen ve Hatay‟ın Antakya,
Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde yaĢayan bireylerden oluĢmaktadır. Veri toplama yöntemi
olarak “anket” metodu seçilmiĢtir. Anketler yüz yüze görüĢülerek yapılmıĢtır. Anket soruları
sahada gözlem ve araĢtırma evrenini oluĢturan bireylerle yapılan görüĢmeler sonucu
oluĢturulmuĢtur.Anket yoluyla elde edilen veriler, SPSS kullanılarak yüzde dağılımlarından
oluĢan tablolar hazırlanarak değerlendirilmiĢ ve analiz edilmiĢtir.
3.5. AraĢtırmanın Kısıtlayıcıları
Hatay‟da Mayıs 2017 itibar 386.264 Suriyeli sığınmacı yaĢamaktadır. Hatay, bu yönüyle
sayısal olarak Ġstanbul ve ġanlıurfa‟dan sonra en fazla Suriyeli sığınmacı barındıran üçüncü il
konumundadır. Hatay‟ın faklı kültür ve inanç sistemlerini bünyesinde barındırması Suriyeli
sığınmacılara olan bakıĢı ciddi anlamda etkilemiĢtir. Bu yaklaĢım Hatay‟da Suriyelilerin
barınma ve yerleĢmebakımından belirli ilçeleri tercih etmelerine de neden olmuĢtur.Ġlçeler
arasında en çok Suriyeli sığınmacıyı Reyhanlı barındırmaktadır. Bu durum sınır ilçesi
olmasının yanında kültürel yakınlıkla da açıklanmaktadır. Antakya ve Kırıkhan, Reyhanlı‟dan
sonra en fazla Suriyeli barındıran ilçeler olmuĢlardır. Bu nedenle saha araĢtırması Reyhanı,
Antakya ve Kırıkhan ilçeleri ile sınırlandırılmıĢtır. Diğer ilçeler göreceli olarak Suriyeli
sığınmacılara mesafeli yaklaĢmakta ve bunun sonucu olarak çok daha az sığınmacıya ev
sahipliği yapmaktadır. Anketler, ġubat- Mayıs 2017 döneminde yapılmıĢtır.
3.6. AraĢtırma Verileri, Değerlendirilmesi ve Analizi
AraĢtırma bulguları, Hatay ili sınırları içerisinde yaĢayan 15 yaĢından büyük, değiĢik eğitim,
meslek gruplarına mensup 984 Suriyeli sığınmacı ile anket yapılarak elde edilmiĢtir. Elde
edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS kullanılarak yüzde dağılımlarından oluĢantablolar
hazırlanarak değerlendirilmiĢ ve analiz edilmiĢtir.
4. BULGULAR
4.1.Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
AraĢtırmaya katılanların %39‟u kadın ve %61‟i erkektir. %15‟i 15-20 yaĢaralığında, %22‟si
21-30, %27‟si 31-40, %25‟i 41-50 ve %11‟i 50 yaĢ üstü sığınmacılardan oluĢmaktadır.
Medeni durum olarak %51‟i evli, %38‟i bekar ve %11‟i eĢini kaybetmiĢ dul sığınmacı
durumundadır.
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Tablo 2:Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
Kadın
Erkek
15-20
21-30
31-40
41-50
51+

CĠNSĠYET
YAġ ARALIĞI

MEDENĠ DURUM
Evli
Bekar
Dul
EĞĠTĠM DÜZEYĠ
Okuryazar Değil
Okuryazar
Ġlköğretim
Lise
Üniversite
Lisansüstü
HATAY’DA ĠKAMET
ĠLÇESĠ
Antakya
Reyhanlı
Kırıkhan
TOPLAM

FREKANS
387
597

%
39
61

151
217
261
248
107

15
22
27
25
11

399
298
87

51
38
11

43
48
326
357
161
49

5
5
33
36
16
5

314
442
228
984

32
45
23
100

4.2.Katılımcıların Suriye ve Türkiye’deki Mesleki Durumları
AraĢtırmaya katılanların Suriye‟deki ve Türkiye‟deki meslekleri incelendiğinde dikkat çekici
tespitlerle karĢılaĢıl
maktadır. Katılımcıların %2‟si Suriye‟de yaĢarken üst düzey kamu
görevlisi olduğunu ancak Türkiye‟ye gelince bu pozisyonlarını kaybettiklerini ifade
etmiĢlerdir. Diğer meslek gruplarında da ciddi değiĢimler yaĢandığı görülmektedir. Suriye‟de
iken kendini memur olarak ifade eden kesim %12 iken bu oran Türkiye‟de %5‟lere
düĢmüĢtür.
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Grafik 1:Katılımcıların Suriye ve Türkiye’deki Mesleki Durumları
TÜRKIYE'DEKI MESLEK GRUBU
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Hukuki statüleri gereği Türkiye‟de (en azından Ģimdilik) memur olması mümkün olmayan
sığınmacıların halen kendini memur olarak tanıtması ilginçtir. Söz konusu kiĢilerle yapılan
mülakatlarda bu kiĢilerin ağırlıklı olarak geçici eğitim merkezlerinde görev yapan
öğretmenler ile Suriyeliler tarafından kurulan sağlık kuruluĢlarında görev yapan sağlık
personeli (doktor, ebe, hemĢire) oldukları anlaĢılmaktadır.
Suriye‟de vasıflı iĢçi(%24) olduğunu düĢünenlerin yarısı Türkiye‟ye geldiğinde bu
vasıflarının geçerliliğini kaybettiğini ve artık vasıfsız iĢçi(%12) olduğunu ifade etmiĢlerdir.
Benzer bir durum iĢsiz oranlarında da kendini göstermektedir. Suriye‟de iken kendini iĢsiz
olarak ifade edenlerin oranı(%11) Türkiye‟de tam iki katına (%22) çıkmıĢtır. Yine Suriye‟de
kendi iĢinin sahibi olduğunu ifade edenlerin oranı %19 iken Türkiye‟de bu oran %10‟a
düĢmüĢtür. Aslında katılımcıların %10‟nun, yani her on kiĢiden birisinin Türkiye‟de kendi
iĢini kurduğunu ifade etmesi de son derece dikkat çekicidir. Ġç savaĢınbaĢlangıcından bu yana
geçen 6 yıllık sürede Suriyelilerin artık Hatay ekonomisinin ciddi bir aktörü olmaya
baĢladığını göstermesi bakımından ayrıca incelenmesi gereken bir konudur. Suriye‟de iken
kendini ev hanımı olarak ifade eden kadınların (%21) oranının Türkiye‟de artıĢı (%31)
kadınların aslında iĢ bulamadığı için zorunlu olarak ev hanımı pozisyonunu kabullendiğini
göstermektedir. Nitekim katılımcılarla yapılan mülakatlarda bu tespit defalarca
doğrulanmıĢtır.
4.3.Katılımcıların Suriye ve Türkiye’de ÇalıĢtıkları Sektör
Suriyeli sığınmacıların Suriye‟de çalıĢtıkları sektörler ile Türkiye‟de çalıĢtıkları sektörlerin
ciddi anlamda farklılaĢtığı gözlenmektedir. Bu durum savaĢ ve göç süreçlerinin doğal bir
sonucu olarak değerlendirilmektedir. Bu tür kriz ortamlarında çalıĢmahayatı bakımından bu
tür değiĢimlerin ortaya çıkmazı kaçınılmazdır.
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Grafik 2:Katılımcıların Suriye ve Türkiye’de ÇalıĢtıkları Sektör
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AraĢtırma sonuçlarının ortaya koyduğu ilk sonuç sığınmacıların Suriye‟de iken çok parçalı ve
çeĢitli mesleki yapı yelpazesinin Türkiye‟ye gelince tarım ve inĢaat sektörlerinde
kümelenmesidir. Nitekim katılımcıların yarısından fazlası (%58) bu sektörlerde çalıĢtıklarını
ifade etmiĢlerdir. Diğer yandan kendini iĢçi – iĢgücü olarak tanımlayan yaklaĢık üçte birlik
(%32) kesim de hem tarım hem de inĢaat iĢlerinde sıklıkla çalıĢtıklarını beyan etmiĢlerdir.
4.4.Katılımcıların Ġstihdam Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
Hatay‟daki Suriyeli sığınmacıların en temel problemlerinden birisi olan istihdam sorununa
iliĢkin algı, beklenti ve bu sorunun giderilme düzeyine iliĢkin yapılan araĢtırmada
katılımcıların yaklaĢık %90‟ı (katılıyorum:%69, kısmen katılıyorum:%21) istihdamın en
öncelikli sorun alanı olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Sorunun giderilme düzeyine iliĢkin görüĢleri
sorulduğunda aynı katılımcıların yarısından fazlası (%53) olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir.
Katılımcıların %41‟i sorunun büyük ölçüde giderildiği kanaatini taĢımaktadır. ġüphesiz her
kes için önem arz eden istihdam sorununun Hatay‟daki Suriyeli sığınmacıları ciddi anlamda
zorladığı ortaya çıkmaktadır. ĠĢpiyasasına eriĢimkonularında hukuki engellerin azaltılmasına
ve Suriyelilere belli koĢullarda çalıĢmaimkânı sağlanmasına rağmen bu alandaki sorunların
ciddiyetini koruması, üzerinde düĢünülmesi gereken hususların baĢındagelmektedir. Suriyeli
sığınmacılar, Halk Eğitim Merkezleri tarafından sunulan dil kursları ile beceri, hobi ve
mesleki kurslara ücretsiz olarak katılabilmektedir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
geçici koruma altındaki kiĢilerin ĠġKUR tarafından sunulan beceri eğitimi programlarına
katılabileceğini belirtmiĢtir (UNHCR, 2016:5). Ġstihdam konusundaki sıkıntıların giderilmesi,
Suriyelilerin devlet üzerindeki yükünü hafifletebileceği gibi olası güvenlik ve sosyal risklerin
de önüne geçebilecektir.
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Grafik 3: Katılımcıların Ġstihdam Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
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4.5.Katılımcıların Güvenlik Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
Suriyeli sığınmacılar çok büyük bir oranda güvenlik probleminin öncelikli bir sorun olduğunu
ifade etmiĢlerdir. 2014 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren “Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu,” Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir
hukuki çerçeve sunsa da, sığınmacıların hakları ve insani koĢullarda yaĢamlarını sürdürmeleri
ile ilgili kalıcı çözümler önermediği değerlendirilmektedir (USAK, 2013:22). Ancak
araĢtırmaya katılan Suriyeli sığınmacılar, bu sorunun önemli ölçüde giderildiğini de
düĢünmektedirler. Nitekim ankete katılanlardan güvenlik sorunun büyük ölçüde giderildiğini
düĢünenlerin oranı %75. Güvenlik probleminin giderilmediğini düĢünen katılımcıların oranı
ise sadece %16.
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Grafik 4:Katılımcıların Güvenlik Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
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4.5.Katılımcıların Sağlık Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
Suriyeli sığınmacıların sağlık problemini öncelikli problem alanı olarak görme düzeyleri son
derece yüksektir (katılıyorum:%65, kısmen katılıyorum:%21). Suriyeli sığınmacıların sağlık
hizmetlerine eriĢim konusunda haklarından haberdar olmaması önemli bir sorundur. Dil,
hastanelerde yeterli sağlık personelinin olmaması, sağlık kurumlarında çalıĢan personelin
Suriyelilerin sağlık eriĢimi konusunda haklarına dair bilgilendirilmemiĢolması da bu konuda
karĢılaĢıl
an önemli zorluklar olarak sıralanmaktadır (Kutlu, 2015:11). Suriyeli sığınmacılara
iliĢkin hazırlanan raporlarda barınma ve beslenme koĢullarından kaynaklı sağlık problemleri
ile karĢılaĢtı
kları belirtilmektedir. Çocuk felci gibi artık görülmeyen hastalıkların Suriyeli
mülteciler arasında görülmeye baĢladığı, kadınlar ve çocukların bu hastalıklardan en çok
etkilenenler olduğu ileri sürülmektedir (Orhan ve ġenyücel, 2015:20) Hatay‟da gerek
merkezi hükümetin, gerekse yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluĢlarının sağlık alanındaki
giriĢimleri sığınmacılarda bu alandaki sorunların büyük ölçüde giderildiği algısını
oluĢturmuĢtur. Nitekim ankete katılanların %64 sağlık alanındaki sorunların giderildiğini
ifade ederken, bu önermeye katılmayanların oranı %27‟de kalmıĢtır.
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Grafik 5:Katılımcıların Sağlık Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
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4.5.Katılımcıların Eğitim Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
Ġç savaĢile birlikte tahminlere göre ülke içinde ve dıĢında yaklaĢık3 milyon Suriyeli çocuk
okul dıĢında kalmıĢtır (UNICEF, 2015:1) Eğitim meselesi, Suriyeli sığınmacıların baĢlangıçta
önemsemedikleri, ancak Türkiye‟deki geçicilik pozisyonun kalıcılığa doğru dönüĢmeye
baĢlaması ile ön plana çıkan problemlerdendir. BaĢlangıçta gündeme gelmeyen eğitim
sorunları zaman ilerledikçe daha çok ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır (Seydi, 2014:274). Dil ve
alfabe farklılıkları, fiziki imkânların yetersizliği, nitelikli insan kaynakları konusunda yaĢanan
sıkıntılar, kayıtlı ve sağlıklı veri elde etmedeki zorluklar ile farklı eğitim merkezlerinde farklı
müfredatın uygulanması Suriyeli sığınmacıların eğitimi konusunda en sıkıntılı alanlar olarak
gündeme gelmektedir (Ġstanbul Bilgi Üniversitesi 2015:4).
Grafik 6: Katılımcıların Eğitim Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
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Nitekim anketin gerçekleĢtiği Nisan 2017‟de dahi eğitimi öncelikli sorun olarak
görmeyenlerin oranı azımsanmayacak derecede olmuĢtur(%45). Bu durum güvenlik, sağlık,
gıda ve barınma gibi acil temel ihtiyaçlar yanında eğitimin ikici plana düĢmesiyle
açıklanabileceği gibi, yukarıda ifade edildiği gibi uzun bir süre sığınmacıların kendilerini
Türkiye‟de geçici olarak görmeleri ve Suriye‟ye döndükten sonra eğitim sürecini orada devam
ettirmek eğiliminde oldukları da söylenebilir.
Hatay‟da yaĢayan Suriyeli sığınmacıların önemli bir kesimi (%67) eğitim sorunun büyük
ölçüde giderildiği kanaatini taĢımaktadır. Bu kanaatin oluĢmasında Geçici Eğitim
Merkezlerinin kurulması, Suriyeli öğrencilerin misafir statüsü ile Türk öğrencilerle birlikte
eğitime kabul edilmesi, Yükseköğretim alanında benzer kolaylıkların sağlanmasının önemli
payı olduğu düĢünülmektedir. Eğitimi halen önemli bir sorun alanı olarak gören ve bu
sorunun giderilmediğinin düĢünenlerin oranı %27. Türkiye‟deki sığınmacıların yarısından
fazlası okul çağındaki insanlardan oluĢmaktadır. Bu kitlenin uzun süre eğitimden uzak
kalması son derece büyük bir sorundur (Erdoğan, 2015:85).Önemli bir entegrasyon aracı
olarak görülen Suriyeli sığınmacıların eğitimi konusunda ilerlemeler kaydedildikçe bu oranın
ciddi anlamda düĢeceği beklenmektedir. Bu konuda Suriyeli akademisyen ve eğitim
personelinden yararlanılması Suriyeli toplumu ile Türk toplumu arasında köprü vazifesi
görmeleri bakımından önemli bir katkı sağlayacaktır (Erdoğan ve Ünver, 2015:86).
4.6.Katılımcıların Barınma Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
Barınma, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisidir. BaĢlangıçta akrabalarının yanında
“misafir” olan sığınmacılar için sürecin uzaması barınma problemini gündeme getirmiĢtir.
Sığınmacı akını ile artan ev kiraları problemi daha da zorlaĢtırmıĢtır. Konteyner kent, çadır
kent gibi uygulamalarla oluĢturulan geçici barınma merkezleri bir noktadan sonra yetersiz
kalmaya baĢlamıĢtır. Mevzuat valiliklerin kamp dıĢında yaĢayan Suriyeli mültecilere barınma
imkânı sağlamalarına olanak vermekte ama onlara yükümlülük getirmemektedir
(ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ, 2014:22). Yapılan araĢtırmalar, kira masrafını en aza
indirmek için birkaç ailenin bir arada yaĢadığını göstermektedir. Ailenin gelir düzeyine göre
barınılan mekânın koĢulları da değiĢse de çoğu zaman baĢlarını sokacak bir mekâna rıza
gösterdikleri ve bu mekânların yaĢamaya elveriĢli konutlar olmadığı belirtilmektedir.
(ĠGAMDER, 2013:11). Özellikle sınır bölgelerinde artan mülteci sayısı ve konut azlığı
kiraların fahiĢ oranlarda artıĢına neden olmuĢ. Kötü koĢulların, suya eriĢimde yaĢanan
sıkıntının neden olduğu bir takım salgın hastalıkların görülmeye baĢladığı da hem Uluslararası
Af Örgütü‟nün hem de TTB‟nin raporlarında yer almaktadır (TBB, 2014:40).
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Grafik 7: Katılımcıların Barınma Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
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Katılımcıların barınma sorununu öncelikli bir sorun olarak değerlendirmiĢlerdir
(katılıyorum:%51, kısmen katılıyorum:%14).Barınmayı öncelikli sorun olarak görmeyenlerin
oranı ise %28 olarak gerçekleĢmiĢtir. Barınma sorununun önemli ölçüde giderildiğini ifade
edenlerin oranı %48 olmuĢtur.Bu önermeye kısmen katılanların oranı %19, katılmayanların
oranı ise %27 olarak gerçekleĢmiĢtir. Geçicilik pozisyonunu gerdi bırakarak Hatay‟da kendi
iĢini kurmaya baĢlayan Suriyeli sığınmacıların Türkiye‟deki akrabaları adına mülk
edindikleri, birkaç ailenin bir evi paylaĢtıkları, iĢbulma olanaklarının artıĢına bağlı olarak kira
ödeme güçlerinin arttığı gözlemlenmektedir. Tüm bu geliĢmelerin barınma sorununun
giderilmesinde pay sahibi olduğu değerlendirilmektedir.
4.7.Katılımcıların Gıda Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
Barınma gibi gıda da sadece Suriyeli sığınmacıların Hatay‟da değil, herkesin her yer de en
temel ve en öncelikli olarak gördüğü ihtiyaçların baĢında gelmektedir. Ankete katılanların
%63‟ü gıda sorununu Hatay‟da en öncelikli sorun olarak değerlendirmiĢtir. Daha geniĢ bir
kitle ise gıda sorunun büyük ölçüde giderildiğini ifade etmiĢtir (%78).
Grafik 8:Katılımcıların Gıda Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
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Hatay‟da Suriyeli sığınmacıların gıda sorununun çözümünde Kızılay, AFAD gibi kamu
kurumlarının son derce etkin faaliyetleri önemli rol oynamıĢtır. Özellikle Kızılay‟ın “GıdaKart” uygulaması bu alanda önemli çözüm kanallarından birisi olmuĢtur. Ulusal ve
uluslararası sivil toplum kuruluĢlarının gıda ulaĢtırma faaliyetleri de küçümsenmeyecek
düzeyde gerçekleĢmiĢtir. Diğer yandan Türk halkının değerler sisteminde önemli bir yer tutan
yardımlaĢmanın da gıda sorunun bertaraf edilmesinde önemli payı olmuĢtur, olmaya da
devam etmektedir.
4.7.Katılımcıların Sosyal Uyum Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
Suriyeli sığınmacılar ile ilgili gerçekleĢtirilen araĢtırma ve bu doğrultuda hazırlanan raporlar
Suriyeli sığınmacıların uzun süre daha Türkiye‟de kalacaklarını ifade etmektedir (Emin,
2016:9). Bu nedenle sığınmacıların geldikleri toplumla olan uyumu önem arz etmektedir.
Sosyal Uyum, sığınmacıların geldikleri topluma uyumu olarak değerlendirilmektedir. Farklı
ülke ve kültürden gelen insanların gündelik hayatta, çalıĢma hayatında, ortak kullanım
alanlarında farklı davranıĢlar sergilemesi genellikle ev sahibi toplum tarafından
yadırganmaktadır. Sosyal uyum ile ilgili sorunlar azaltılmadıkça ev sahibi toplumun
sığınmacıları dıĢlama, hakir görme gibi yaklaĢımları karĢılıklı nefrete dönüĢebilir. Bu durum
toplumsal barıĢı et hdit eden en ciddi etkenlerden biri olarak değerlendirilmektedir.
KomĢuluk ve akrabalık iliĢkileri, aynı inanç ve değerler sisteminin paylaĢılması ve benzer
kültürel yaklaĢımların benimsenmesi gibi birçok etken Hatay‟da yaĢayan Suriyeli
sığınmacıların sosyal uyum konusunda ciddi problemler yaĢamalarının önüne geçmiĢya da bu
problemlerin Ģiddetini azaltmıĢtır. Nitekim ankete katılanların %55‟i sosyal uyum sorununu
öncelikli bir sorun olarak görmediklerini ifade etmiĢtir. Diğer yandan ankete katılan Suriyeli
sığınmacıların %58‟i sosyal uyum sorununun büyük ölçüde giderildiğini ifade etmiĢlerdir.
Grafik 9:Katılımcıların Sosyal Uyum Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
SOSYAL UYUM SORUNU EN
ÖNCELIKLI SORUNDUR
Kısmen
Katılıyorum
0%

SOSYAL UYUM SORUNU BÜYÜK
ÖLÇÜDEKısmen
GIDERILDI
Katılıyorum
0%

Katılmıyorum
31%

Katılıyorum
38%

Katılmıyorum
55%

Kararsızım
7%

Katılıyorum
58%

Kararsızım
11%

4.8.Katılımcıların Dil ve ĠletiĢim Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
Dil ve iletiĢim problemi ankete katılan Suriyeli sığınmacılar tarafından sosyal uyum
problemine benzer bir Ģekilde algılanmıĢtır. Hatay‟ın Suriye sınırında yer alması, etnik köken
olarak önemli bir kesimin Suriyeliler gibi Arap kökenli olması ve halen evlerinde, çarĢılarında
72

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

Arapçanın yoğun bir Ģekilde kullanımı sığınmacıların dil ve iletiĢim ile ilgili problemlerini
asgari seviyeye indirgemiĢtir.
Grafik 10:Katılımcıların Dil ve ĠletiĢim Sorunu ve Giderilme Düzeyine ĠliĢkin Algıları
DIL VE ILETIġIM SORUNU EN
ÖNCELIKLI
SORUNDUR
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Katılıyorum
0%
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ÇÖZÜLDÜ
Kısmen
Katılıyorum
0%

Katılmıyorum
25%

Katılıyorum
41%
Katılmıyorum
53%
Katılıyorum
66%

Kararsızım
9%

Kararsızım
6%

Ankete katılanların %53‟ü dil ve iletiĢim konusunu öncelikli sorun alanı olarak kabul
etmezken %66‟sı da dil ve iletiĢimsorununun büyük ölçüde çözüldüğünü düĢünmektedir.
4.9.Katılımcıların Hukuki Statü ve Hakların Verilmesi Sorunu ve Giderilme Düzeyine
ĠliĢkin Algıları
Suriyeli sığınmacıların hukuki statüsü kamuoyunda en çok tartıĢılan konuların baĢında
gelmektedir. Sığınmacıların hukuki statüsüne iliĢkin en önemli uluslararası düzenlemeler,
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 tarihli BirleĢmiĢMilletler Cenevre SözleĢmesi ve
Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1967 tarihli Protokol‟dür. Türkiye‟de 04.04.2013 tarih ve
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) kabul edilmiĢve 11.04.2013
tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu ile sığınmacıların ülkemizdeki hukuki durumu düzenlenmiĢ, Ģartlı mülteci,
ikincil koruma ve geçici koruma gibi yeni uluslararası koruma statüleri getirilmiĢtir. Bu
bakımdan kavram kargaĢasının giderilerek, sığınmacılara yönelik uygulanabilecek
politikaların hukuki açıdan netleĢtirilmesine çalıĢılmıĢtır. Ardından çıkarılan Geçici Koruma
Yönetmeliği ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Türkiye‟deki Suriyelilere
tanınan hak ve yükümlülüklerin detayları ortaya konulmuĢtur.
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Grafik 10:Katılımcıların Hukuki Statü ve Hakların Verilmesi Sorunu ve Giderilme Düzeyine
ĠliĢkin Algıları
HUKUKI STATÜ VE HAKLARıN
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AraĢtırmada Hatay‟da yaĢayan Suriyeli sığınmacıların hukuki statü ve haklar konusunu
öncelikli bir sorun olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır. Ankete katılanların sadece %21‟i
hukuki statü ve haklar konusun öncelikli problem olarak görmezken geriye kalan yaklaĢık
%80‟lik kısım değiĢik derecelerde hukuki statü ve haklar ile ilgili sorunlar olduğunu
düĢünmektedir. Diğer taraftan ankete katılanların %44‟ü hukuki statü ve haklar alanındaki
sorunların büyük ölçüde çözüme kavuĢturulduğunu düĢünürken %48‟i bu alandaki sorunların
sürdüğü kanaatini taĢmaktadırlar. Mülk edinme, iĢ yeri açma ile ilgili prosedürler,
teĢviklerden yararlanma isteği vb. konuların sığınmacıların hukuki statü ile ilgili düĢüncelerini
önemli ölçüde etkilediği düĢünülmektedir.
4.10.Katılımcıların Temsil Hakkı ve Siyasal Hakların Verilmesi Sorunu ve Giderilme
Düzeyine ĠliĢkin Algıları
Temsil hakkı ve siyasal haklardan yararlanma konusu sığınmacıların hukuki statüleri ile
yakından iliĢkilidir. Bilindiği gibi Suriyeli sığınmacılar bugün için “Geçici Koruma”
statüsündedir. Geçici koruma statüsü de sığınmacılara hiçbir Ģeklide temsil ve siyasal
haklardan yararlanma hakkı vermemektedir. Bu haklar ancak “vatandaĢlık” statüsü ile
mümkün olabilecektir.
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Grafik 12:Katılımcıların Temsil Hakkı ve Siyasal Hakların Verilmesi Sorunu ve Giderilme
Düzeyine ĠliĢkin Algıları
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Temsil hakkı ve siyasal hakların tanınması, ankete katılan Suriyeli sığınmacılar bakımından
önemli ve öncelikli bir sorun alanı olarak algılanmamaktadır. Katılımcıların sadece %15‟i
temsil hakkı ve siyasal hakların tanınmasını öncelikli olarak değerlendirirken %70‟i bu
önermeye net bir Ģekilde reddetmektedir. Diğer yandan ankete katılan Suriyeli sığınmacıların
%79‟u bu alandaki sorunların büyük ölçüde çözüldüğü yönünde fikir beyan etmiĢtir. Bu
konuda Hatay‟daki sığınmacılarla yapılan mülakatlarda hükümet tarafından 2016 yılında
baĢlatılan vatandaĢlık tartıĢmalarının Suriyeli sığınmacılarda büyük beklentilere yol açtığı,
beklentilerin karıĢlanmamasının ya da en azından gecikmesinin bu meselenin sorun alanı
olarak algılanmasında önemli rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ
Hatay‟da yaĢamını sürdüren Suriyeli sığınmacıların yaĢadıkları temel sorunlar, algı ve
beklentiler ile bu beklentilerin karĢılanmadüzeyini saptamak amacıyla Antakya, Reyhanlı ve
Kırıkhan ilçelerinde 15 yaĢındanbüyük, değiĢik eğitim, yaĢve meslek gruplarına mensup 984
kiĢiile gerçekleĢtirilen 28 soruluk anket çalıĢmasının dikkate değer sonuçları olmuĢtur.
AraĢtırmaya katılanların Suriye‟deki ve Türkiye‟deki meslekleri ve çalıĢtıkları iktisadi
sektörler incelendiğinde dikkat çekici tespitlerle karĢılaĢıl
maktadır. Bu durum savaĢ ve göç
süreçlerinin doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Sığınmacıların Suriye‟de iken çok
parçalı ve çeĢitli mesleki yapı yelpazesinin Türkiye‟ye gelince tarım ve inĢaat sektörlerinde
kümelenmiĢtir. Diğer yandan katılımcıların %10‟nu, yani her on kiĢiden birisi Türkiye‟de
kendi iĢini kurduğunu ifade etmiĢtir. Ġç savaĢınbaĢlangıcından bu yana geçen 6 yıllık sürede
Suriyelilerin artık Hatay ekonomisinin ciddi bir aktörü olmaya baĢladığını göstermesi
bakımından önemli görülmektedir.
Hatay‟daki Suriyeli sığınmacıların yaklaĢık %90‟ı istihdamın en öncelikli sorun alanı
olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Sorunun giderilme düzeyine iliĢkin görüĢleri sorulduğunda aynı
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katılımcıların yarısından fazlası olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir. ĠĢ piyasasına eriĢim
konularında hukuki engellerin azaltılmasına ve Suriyelilere belli koĢullarda çalıĢma imkânı
sağlanmasına rağmen bu alandaki sorunların ciddiyetini koruması, üzerinde düĢünülmesi
gereken hususların baĢında gelmektedir. Ġstihdam konusundaki sıkıntıların giderilmesi,
Suriyelilerin devlet üzerindeki yükünü hafifletebileceği gibi olası güvenlik ve sosyal risklerin
de önüne geçebilecektir.
Suriyeli sığınmacılar çok büyük bir oranda güvenlik probleminin öncelikli bir sorun
olduğunu, ancak bu sorunun önemli ölçüde giderildiğini ifade etmiĢlerdir.
Sığınmacıların sağlık problemini öncelikli problem alanı olarak görme düzeyleri son derece
yüksektir Hatay‟da gerek merkezi hükümetin, gerekse yerel yönetimler ile sivil toplum
kuruluĢlarının sağlık alanındaki giriĢimleri sığınmacılarda bu alandaki sorunların büyük
ölçüde giderildiği algısını oluĢturmuĢtur. Nitekim ankete katılanların %64 sağlık alanındaki
sorunların giderildiğini ifade ederken, bu önermeye katılmayanların oranı %27‟de kalmıĢtır.
Eğitim, Suriyeli sığınmacıların baĢlangıçta önemsemedikleri, ancak Türkiye‟deki geçicilik
pozisyonun kalıcılığa doğru dönüĢmeye baĢlaması ile ön plana çıkan problemlerdendir.
Nitekim anketin gerçekleĢtiği Nisan 2017‟de dahi eğitimi öncelikli sorun olarak
görmeyenlerin oranı azımsanmayacak derecede olmuĢtur(%45). Bu durum güvenlik, sağlık,
gıda ve barınma gibi acil temel ihtiyaçlar yanında eğitimin ikici plana düĢmesiyle
açıklanabileceği gibi, yukarıda ifade edildiği gibi uzun bir süre sığınmacıların kendilerini
Türkiye‟de geçici olarak görmeleri ve Suriye‟ye döndükten sonra eğitim sürecini orada devam
ettirmek eğiliminde oldukları da söylenebilir. Hatay‟da yaĢayan Suriyeli sığınmacıların
önemli bir kesimi (%67) eğitim sorunun büyük ölçüde giderildiği kanaatini taĢımaktadır. Bu
kanaatin oluĢmasında Geçici Eğitim Merkezlerinin kurulması, Suriyeli öğrencilerin misafir
statüsü ile Türk öğrencilerle birlikte eğitime kabul edilmesi, Yükseköğretim alanında benzer
kolaylıkların sağlanmasının önemli payı olduğu düĢünülmektedir.
BaĢlangıçta akrabalarının yanında “misafir” olan sığınmacılar için sürecin uzaması barınma
problemini gündeme getirmiĢtir. Sığınmacı akını ile artan ev kiraları problemi daha da
zorlaĢtırmıĢtır. Konteyner kent, çadır kent gibi uygulamalarla oluĢturulan geçici barınma
merkezleri bir noktadan sonra yetersiz kalmaya baĢlamıĢtır. Katılımcılar, barınma sorununu
öncelikli bir sorun olarak değerlendirmekle birlikte bu sorunun büyük ölçüde giderildiğini de
ifade etmektedirler. Sığınmacıların Türkiye‟deki akrabaları adına mülk edinmeleri, birkaç
ailenin bir evi paylaĢmaları, iĢbulma olanaklarının artıĢına bağlı olarak kira ödeme güçlerinin
artması gibi etkenlerin barınma sorununun giderilmesinde pay sahibi olduğu
değerlendirilmektedir.
Ankete katılanların %63‟ü gıda sorununu Hatay‟da en öncelikli sorun olarak
değerlendirmiĢtir. Daha geniĢ bir kitle ise gıda sorunun büyük ölçüde giderildiğini ifade
etmiĢtir (%78). Hatay‟da Suriyeli sığınmacıların gıda sorununun çözümünde Kızılay, AFAD
gibi kamu kurumlarının son derce etkin faaliyetleri önemli rol oynamıĢtır. Bu konuda sivil
toplum kuruluĢları ile hayırseverlerin de önemli katkıları olmuĢtur.
Sosyal Uyum, sığınmacıların geldikleri topluma uyumu olarak değerlendirilmektedir. Farklı
ülke ve kültürden gelen insanların gündelik hayatta, çalıĢma hayatında, ortak kullanım
alanlarında farklı davranıĢlar sergilemesi genellikle ev sahibi toplum tarafından
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yadırganmaktadır. Sosyal uyum ile ilgili sorunların toplumsal barıĢı tehdit eden en ciddi
etkenlerden biri olabileceği değerlendirilmektedir. KomĢuluk ve akrabalık iliĢkileri, aynı
inanç ve değerler sisteminin paylaĢılması ve benzer kültürel yaklaĢımların benimsenmesi gibi
birçok etken Hatay‟da yaĢayan Suriyeli sığınmacıların sosyal uyum konusunda ciddi
problemler yaĢamalarının önüne geçmiĢya da bu problemlerin Ģiddetini azaltmıĢtır.
Dil ve iletiĢim problemi ankete katılan Suriyeli sığınmacılar tarafından sosyal uyum
problemine benzer bir Ģekilde algılanmıĢtır. Hatay‟ın Suriye sınırında yer alması, etnik köken
olarak önemli bir kesimin Suriyeliler gibi Arap kökenli olması ve halen evlerinde, çarĢılarında
Arapçanın yoğun bir Ģekilde kullanımı sığınmacıların dil ve iletiĢim ile ilgili problemlerini
asgari seviyeye indirgemiĢtir.
Suriyeli sığınmacıların hukuki statüsü kamuoyunda en çok tartıĢılan konuların baĢında
gelmektedir. AraĢtırmada Hatay‟da yaĢayan Suriyeli sığınmacıların hukuki statü ve haklar
konusunu öncelikli bir sorun olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır. Mülk edinme, iĢyeri açma
ile ilgili prosedürler, teĢviklerden yararlanma isteği vb. konuların sığınmacıların hukuki statü
ile ilgili düĢüncelerini önemli ölçüde etkilediği düĢünülmektedir.
Temsil hakkı ve siyasal haklardan yararlanma konusu sığınmacıların hukuki statüleri ile
yakından iliĢkilidir. Bilindiği gibi Suriyeli sığınmacılar bugün için “Geçici Koruma”
statüsündedir. Geçici koruma statüsü de sığınmacılara hiçbir Ģeklide temsil ve siyasal
haklardan yararlanma hakkı vermemektedir. Bu haklar ancak “vatandaĢlık” statüsü ile
mümkün olabilecektir. Temsil hakkı ve siyasal hakların tanınması, ankete katılan Suriyeli
sığınmacılar bakımından önemli ve öncelikli bir sorun alanı olarak algılanmamaktadır.
Katılımcıların sadece %15‟i temsil hakkı ve siyasal hakların tanınmasını öncelikli olarak
değerlendirirken %70‟i bu önermeye net bir Ģekilde reddetmektedir. Diğer yandan ankete
katılan Suriyeli sığınmacıların %79‟u bu alandaki sorunların büyük ölçüde çözüldüğü
yönünde fikir beyan etmiĢtir.
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OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÇEVRE EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK
GÖRÜġLERĠNĠN ĠNC
ELENMESĠ
Banu ÖZKAN*

Öz
Çevre sorunlarının yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaştığı günümüzde, çevreye karşı duyarlı ve bilinçli bireyler
yetiştirilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle, çevre eğitimine çocuğun temel alışkanlıklarını kazandığı okul
öncesi dönemde başlanmalıdır. Buradan hareketle bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimine
yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015 yılında İstanbul ilinde görev yapan 5
öğretmen katılmıştır. (n=5). Öğretmenlere genel bilgilerinin olduğu bir form verilmiş ayrıca bu öğretmenlerle
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenlerin benzer görüşlere
sahip oldukları, öğretmenlerin çevre eğitimi etkinliklerine programlarında sıklıkla yer verdiği, öğretmenlerin
büyük bölümünün çevre eğitiminde öğretmenin görevinin daha önemli olduğunu düşündükleri görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Çevre eğitimi, okul öncesi, öğretmenler

INVESTIGATING VIEWS OF PRESCHOOL TEACHERS ABOUT ENVIRONMENTAL EDUCATION

Abstract
Developing conscious people is very important in this days that enviromental problems threatens our lives.
Therefore, enviromental education must start at preschool period that children gain basic habits. Starting from
this point, it is aimed to investigate preschool teachers’ views about enviromental education. 5 teacher attended
to study (n=5) work in İstanbul city in 2015. Semi structured interviews made with them. For data collection,
semi structured view form was used. As a result, teachers have same views, they often give a place
environmental activities in their programme, most of them think that teachers role is more important about
environmental education
Key words: Environmental education, preschool, teachers

GĠRĠġ
Çevre sorunlarının yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaştığı günümüzde, çevreye karşı duyarlı
ve bilinçli bireyler yetiştirilmesi son derece önemlidir. Okul öncesi dönem çocuğun yaşamının
temelini oluşturan dönemdir. Çocuğun gelişimi için kritik olan bu dönemde çocuk birçok
temel alışkanlığı kazanmaktadır. Bu nedenle birçok olumlu davranış ve alışkanlık gibi çevre
bilincinin de bu dönemde çocuklara kazandırılması gerekmektedir.
Çocukların erken dönemde gelişim özellikleri dikkate alındığında bu dönemde verilecek çevre
eğitimi, çocukların bilişsel gelişimlerine katkıda bulunurken, okul öncesi dönemdeki fen
eğitimine yönelik olumlu tutum geliştirmelerine de katkı sağlayacaktır. Okul öncesi dönemde
çocuklara sağlanamayan canlı merkezli çevre eğitimi ileri yaşlarda verilse de, olumlu çevre
*

Arş.Gör. Dr., Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı,
banu.ozkan@dpu.edu.tr
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tutumu geliştirmede beklenen etkiyi yaratmayabilir. (Taşkın ve Şahin, 2008). Bilindiği gibi
okul öncesi eğitim çocuğun hemen her konuda erken yaşta bilinçlendirilmesini
amaçladığından çevre eğitimi söz konusu olduğunda erken yaşta başlamanın çocukların hem
bilinçlendirilmesi hem de çevreyi koruma ve geliştirme alışkanlıklarının erken oluşturulması
açısından önemli olduğu söylenebilir (Önder ve Özkan, 2013). Çevresini tanıyan ve çevre
duyarlılığına sahip çocuklar aynı zamanda kendisini de seven ve kendisine saygı duyan
çocuklardır (Wilson, 1996).
Avrupa’da okullarda çevre eğitimine büyük ölçüde yer verilmektedir. Almanya’da ilkokul
öğrencileri için zorunlu çevre eğitimi dersi bulunmaktadır. Finlandiya’da birçok okul çevre
projeleri yapmaktadır. Okullarda ana tema ‘’Çevre İçin Sorumluluk, Sağlık ve
Sürdürülebilirlilk’’tir. İngiltere’de çevre eğitiminde amaç, sürdürülebilir çevre eğitimi
sağlamak, insanın çevredeki yerini anlamak, doğada denge ve çeşitlilik için çalışmak, gelecek
nesillere güzel bir çevre bırakmak, tahrip edilmiş alanları düzenlemektir (Stokes vd, 2001).
Okul öncesi eğitimin, çocukların çevreyle ilgili tutumlarını geliştirmeleri açısından büyük
payı vardır. Bunun sağlanması birçok unsura bağlıdır. Bunlardan biri uygulanan eğitim
programıdır. Program konu öğretimini hedef almayan, öğrencinin gelişim özelliklerini dikkate
alan, esnek bir içeriğe sahip olmalıdır. Bunun dışında, eğitim ve öğretim kademeleri müfredat
ilişkisi, çalışma ortamları eğiticilerin niteliği gibi faktöreler de çevre eğitiminde önemlidir
(Oluk, 2008; Evren, 2009). Okul öncesinde çocuklarla yapılan etkinliklerde, çocuğun
bedensel, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirecek bitki yetiştirmek, hayvan bakımı gibi
etkinliklere yer verilmelidir (Davis, 1998).
Okul öncesi dönemde çocukların yetişkinleri model aldıkları düşünüldüğünde; bu dönemde
çocuklarla beraber vakit geçiren yetişkinlerin tutum ve davranışlarının oldukça önemli olduğu
söylenebilir. Okul öncesi öğretmeni bu yetişkinlerden biridir ve çocuğun yaşamındaki rolü
göz ardı edilemez. Bu nedenle bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimine
yönelik görüşlerine yer verilmiştir.
YÖNTEM
Nitel veri toplama teknikleri ile ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma, disiplinler arası bütüncül bir bakış açısını esas alarak,
araştırma problemini yorumlayıcı bir
yaklaşımla
incelemeyi
benimseyen
bir
yöntemdir. Üzerinde araştırma yapılan olgu ve olaylar kendi bağlamında ele
alınarak,
insanların onlara yükledikleri anlamlar açısından yorumlanır (Altunışıkvd,2010;Akt,
Karataş,2015).
Araştırma süreci sonunda elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulurlar.
Betimsel analiz, derinlemesine analiz gerektirmeyen verilerin işlenmesinde kullanılırken,
içerik analizi elde edilen verilerin yakından incelenmesini ve bu verileri açıklayan kavram ve
temalara ulaşılmasını gerektirir (Yıldırım ve Şimşek,2008).
ÇalıĢma Grubu
İstanbul ilinde görev yapan 5 okul öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturmaktadır.
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Verilerin Toplanması
Öğretmenlerin görüşlerini almak üzere yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanmıştır.
Bu tekniğe göre, göre araştırmacı görüşme sorularını önceden hazırlamış ancak görüşme
sırasında kişilere esneklik sağlayacak şekilde soruların yeniden düzenlenmesine ve
tartışılmasına izin vermiştir. Form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel
bilgilere ilişkin, ikinci bölümde ise öğretmenlerin çevre eğitimine yönelik görüşlerine ilişkin
sorular yer almaktadır.
Verilerin analizi
Yapılan kayıtlar çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin betimsel ve içerik
analizleri yapılmıştır. Betimsel analiz ile temalar oluşturulurken, içerik analizi ile oluşturulan
temalara yönelik alt temalar belirlenmiştir.

BULGULAR
Öğretmenlerle yapılan görüĢmelerden elde edilen bulgular
Temalar ve Alt Temalar
1.Okul öncesi eğitimde çevre sorunlarıyla baĢ etmede sorumluluklarla ilgili görüĢler
1.1.Ailenin sorumlulukları
1.2. Öğretmenin sorumlulukları
1.3. Sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları
1.4. Medyanın sorumlulukları
2.Okul öncesi dönemde çevre eğitiminin önemine iliĢkin görüĢler
2.1 . Çocuğun gelişimi açısından
2.2.Toplum açısından
3.Okul öncesi eğitim programını çevre eğitimi açısından değerlendirilmesi
3.1. Programı yeterli bulan görüşler
3.2. Programı yetersiz bulan görüşler
4.Öğretmenlerin çevre eğitimi etkinliklerine yer verme sıklığı
4.1. Sık sık yer verenler
4.2 Ara sıra yer verenler
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1.Okul öncesi eğitimde çevre sorunlarıyla baĢ etmede sorumluluklarla ilgili görüĢler
Bu alt problem doğrultusunda görüşme formundaki soru, "Sizce çevre sorunlarıyla baş etmede
en önemli görev kime düşmektedir?’’ şeklindedir. Alınan yanıtların analizi sonucunda dört alt
tema ortaya çıkmıştır. Bunlar; ailenin, öğretmenin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın
sorumluluklarıdır.
Öğretmenlerden (Ö1,Ö2) ailelere görev düştüğünü belirtmişlerdir. İkinci olarak ise,
öğretmenlere görev düştüğünü belirtmişlerdir. (Ö1,Ö2,Ö5). Bir öğretmen medyanın (Ö3), bir
öğretmen de sivil toplum kuruluşlarının rolünün önemli olduğunu belirtmiştir (Ö4).
Ailenin sorumlulukları
Katılımcılardan biri,’’ okulda verdiğiniz eğitimin ailede desteklenmesi gerekiyor. Bu nedenle
sadece çevre eğitiminde değil her zaman ailenin model olması gerekiyor’’ diye görüş
belirtmiştir (Ö1). Ailelere sorumluluk düştüğünü belirten bir başka öğretmen, ‘’ anne baba
çevreyi koruma ve güzelleştirmede olumlu davranışlar gösteriyorsa, çocuk da onları model
alacaktır’’ demiştir (Ö2).

Öğretmenin sorumlulukları
(Ö1,Ö2,Ö5) öğretmenlerin çocuklara olumlu davranış kazandırmada en etkin kişiler olduğu
konusunda aynı fikirdedirler. (Ö5), ‘’çocuklar zamanlarının büyük çoğunluğunu bizimle
geçiriyorlar ve bizleri her anlamda örnek alıyorlar. Velilerimiz çocukların evde birçok
davranışı öğretmenim istedi diye yaptığını söylüyorlar. Çocukların hayatında bu kadar
önemliyiz.’’ diye görüş belirtmiştir.
Sivil toplum kuruluĢlarının sorumlulukları
‘’Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıflar ve dernekler, çocuk eğitimiyle ilgili her
kuruluş bu konuda sorumludur. Bu kuruluşlar çevre eğitimi, duyarlılığı gibi konularda
öğretmenlere, ailelere ve çocuklara eğitimler vermeli, çocuklar için eğlendirici ve eğitici
etkinlikler düzenlenmelidir’’ (Ö4).
Medyanın sorumlulukları
‘’Televizyondaki çocuk programlarının kalitesi çok düşük. Bu programlar ve çizgi filmler
aracılığıyla çocuklara doğa sevgisi aşılanmalı’’ (Ö3).
2. Okul öncesi dönemde çevre eğitiminin önemine iliĢkin görüĢler
Bu alt problem doğrultusunda görüşme formundaki soru, "Sizce çevre eğitiminin okul öncesi
dönemde önemi nedir?’’ şeklindedir. Yanıtların analizi sonucunda iki alt tema ortaya
çıkmıştır. Çocuğun gelişimi açısından ve toplum açısından.
Öğretmenlerden (Ö2,Ö5) çocuğun gelişimi açısından, (Ö1,Ö3,Ö4) toplum açısından çevre
eğitiminin önemli olduğunu belirtmişlerdir.
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Çocuğun geliĢimi açısından
(Ö2) ‘’ Çocuğun doğada eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kapalı alanlarda yetişen
çocuklar hem fiziksel hem de sosyal bakımdan gelişemiyorlar. Oysa doğal ortamdaki çocuk
hem sosyalleşiyor hem psikomotor gelişimi destekleniyor’’ diye görüş bildirmiştir. (Ö5),’’
Çocuğun dışardaki etkinliklerde daha aktif olacağını düşünüyorum. Bu da psikomotor
gelişime yararlı olacaktır’’ demiştir.
Toplum açısından
(Ö1), ‘’çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek için okul öncesi dönemde çevre eğitimine
başlanmalıdır’’ diye görüş belirtmiştir. (Ö4) ise, ‘’ülkemizde kirlilik önemli bir sorundur.
Denizler, hava, toprak kirliliği ciddi boyutlara ulaşmıştır. Çocukları erken yaşta
bilinçlendirmek sağlıklı ve temiz bir çevre ve toplum için önemlidir’’ diye görüş belirtmiştir.
3. Okul öncesi eğitim programını çevre eğitimi açısından değerlendirilmesi
Bu alt problem doğrultusunda görüşme formundaki soru, "Sizce MEB okul öncesi eğitim
programı kazanım-göstergeler, kavramlar bakımından incelendiğinde çevre eğitimi açısından
yeterli midir? Yanıtların analizi sonucunda iki alt tema ortaya çıkmıştır. Programı yeterli
bulan ve bulmayan görüşler.
Öğretmenlerden (Ö1,Ö2,Ö5) yeterli, (Ö3,Ö4) yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.

Yeterli bulan görüĢler
(Ö1,Ö2,Ö5) programdaki kazanım gösterge ve kavramları incelediklerinde programın yeterli
olduğunu belirtmişlerdir.
Yetersiz bulan görüĢler
(Ö3), ‘’ MEB Okul Öncesi Eğitim Programı genel olarak incelendiğinde, çevre eğitimine
yönelik, kazanım, kavram ve belirli gün-haftaların düşük düzeylerde yer aldığı
düşünüyorum’’, (Ö4), ‘’çevre eğitimi etkinliklerine genelde fen eğitimi etkinlikleri içinde yer
veriliyor. Programda çok yoğun değil. Çevre koruma ile ilgili yeterli kazanım olduğunu
düşünmüyorum’’ diye görüş belirtmişlerdir.
4. Öğretmenlerin çevre eğitimi etkinliklerine yer verme sıklığı
Bu alt problem doğrultusunda görüşme formundaki soru, "Programınızda çevre eğitimi ile
ilgili etkinliklere yer veriyor musunuz?’’ şeklindedir. Bu soruya verilen cevaplara göre iki alt
tema ortaya çıkmıştır. Sık sık yer verenler ve ara sıra yer verenler.
Öğretmenlerden (Ö1,Ö5) sık sık, (Ö2, Ö3,Ö4) ara sıra yer verdiklerini belirtmişlerdir.
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Sık sık yer verenler
(Ö1)‘’Benim sınıfımda bir akvaryum, bir kuş ve bitki köşem var. Çocuklarla birlikte sabahları
çiçekleri suluyoruz. Balıklara her gün bir öğrenci yem veriyor. Her gün bir kişi akvaryum
nöbetçisi oluyor. Bunun dışında hava güzel olduğunda sık sık bahçeye çıkıyoruz. Bahçede
oyunlarımız bittikten sonra birlikte etraftaki çöpleri topluyoruz’’ demiştir.
(Ö5) ise ‘’Mutlaka her hafta çevre duyarlılığı ile ilgili konularda belgeseller izliyoruz. Benim
öğrencilerim buzulların erimesi, ozon tabakası, geri dönüşüm gibi konularda bilgililer.
Örneğin sınıfımızda geri dönüşüm kutuları var. Çöplerimizi ayrıştırıyoruz. Ailelerden de
istedik evde de artık çöpler ayrıştırılıyor. Ben sık sık çevre eğitimi etkinliği uyguladığımı
düşünüyorum’’ diyerek görüş belirtmiştir.
Ara sıra yer verenler
(Ö4) ‘’Açıkcası öğrencileri her zaman bahçeye çıkaramıyoruz. Bu nedenle yaptığımız
etkinlikler sınıf içinde sınırlı kalıyor. Ben ara sıra çevre etkinliklerini uygulasam da çok yer
verebildiğimi söyleyemeyeceğim’’ diye görüş belirtmiştir.
SONUÇ ve TARTIġMA
Görüşmelerden elde edilen bulgular; öğretmenlerin çevre sorunlarıyla baş etmede en önemli
görevin öğretmen aile, medya ve sivil toplum kuruluşlarına düştüğünü düşündüklerini
göstermektedir. Deveci (2007)’nin araştırmasında ise sosyal bilgiler öğretmenlerinin derste
güncel olayların kullanılmasının yararına inandıkları, güncel olayların öğretiminde en çok
gazete ve televizyon gibi kaynakları kullandıkları, derste güncel olaylara, konuya göre yeri ve
zamanı geldiğinde yer verdikleri, güncel olayların öğretimi sırasında daha çok soru-yanıt,
araştırma ödevi, tartışma ve canlandırma gibi yöntem ve tekniklerini kullandıkları, güncel
olayların öğretimi sırasında öğrenciler ve ailelerden kaynaklanan sorunlar yaşadıkları
yönünde bulgular elde edilmiştir..
(Selanik Ay,2010)’ın araştırmasında ise, Sosyal Bilgiler dersinde çevre bilinci kazandırmada
medya ürünlerinden yararlanmaya ilişkin öğrenci görüşleri alınmış ve öğrenciler, medya
ürünlerinden yararlanmanın; çevre ile ilgili konularda bilgi edinmelerine, çevre bilinci
kazanmalarına, araştırma yapma yeteneklerinin gelişimine, çevre sorunlarını fark etmelerine,
gündemi takip etmelerine, öğretim sürecinin ilgi çekici hale gelmesine, çevreye ilişkin
duyarlılıklarının artmasına katkı sağlayan bir çalışma olduğunu ifade etmişlerdir. Ahi (2015),
okul öncesi eğitim programına entegre edilen çevre eğitim programı ile çocukların çevrelerine
ilişkin daha geniş bir model oluşturduklarını belirtmiştir. Kesicioğlu (2008) da yaptığı
çalışmada; ebeveynlerin çocuklarına yaşattıkları doğal çevre deneyimleri ve çocukların
çevreye karşı olan tutumlarını incelemiştir. çocukların çevreye karşı tutumlarının; yaşanılan
yer, annenin öğrenim düzeyi, babanın öğrenim düzeyi, ailenin aylık geliri, annenin mesleği ve
babanın mesleğine göre farklılaşmadığı, cinsiyete göre ise anlamlı farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, çevre eğitiminde aile, medya, toplum ve
öğretmenlerin önemli rolü olduğu söylenebilir.
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Çevre eğitiminin önemine ilişkin bulgular; öğretmenlerin okul öncesi dönemde çevre
eğitiminin çocuğun gelişimi ve toplum açısından önemli bulduklarını göstermektedir. Okul
öncesi dönem yaşamın temelini oluşturmaktadır. Çocuklar okul öncesi dönemde temel
alışkanlıklarını kazanmakta, yeteneklerini geliştirmekte, çeşitli deneyimlerde bulunarak
sosyalleşmekte ve zihinsel becerilerini geliştirmektedirler. Bu dönem, çocuğun bilişsel,
fiziksel, dil, duygusal ve sosyal yönden önemli ilerleme kaydettiği bir dönemdir. İnsan
hayatındaki kritik dönemlerden biri olması sebebiyle, bu yaşlarda verilen eğitim kalıcı izler
bırakmaktadır. Okul öncesi dönemde çevre eğitimi, çocukların gelişim alanlarını da
desteklemektedir. Doğada geçirilen zaman, açık havada oynanan oyunlar, çocukların fiziksel
ve motor becerilerinin gelişimini desteklerken birçok öğrenme fırsatı sağlayarak onların
bilişsel ve dil gelişimlerine de katkı sağlayabilmektedir. (Yayla Ceylan ve Ülker, 2014;
Oktay, 2007).
Okul öncesi eğitim programını çevre eğitimi açısından değerlendirilmesine yönelik bulgularda
iki ayrı alt tema ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerden bir kısmı programı yetersiz bir kısmı da
yeterli bulmuştur. (Akçay 2006) nın araştırmasında, Kanada, Amerika, İsviçre, Almanya ve
Japonya’ da uygulanan okul öncesi eğitim programları ile 2002 MEB Okul Öncesi Eğitim
Programı nı incelenmiştir. Ülkelerin okul öncesi eğitim programına göre etkinliklerinin
yüzdeleri değerlendirildiğinde, Almanya’ nın okul öncesi eğitim programındaki çevre eğitimi
etkinliklerinin yüzdesinin % 100.0; İsviçre’ nin % 37.0; Japonya’ nın % 22.0; Kanada’ nın %
19.0; Amerika’nın % 14.0 ve Türkiye’nin etkinlik yüzdesinin % 23.0 olduğu belirlenmiştir.
Araştırmadaki bulgulara göre çevre eğitiminin okul öncesi eğitim programımızdaki
yüzdesinin yüksek olmadığı görülmektedir.
Çevre eğitimine öğretmenlerin programlarında yer verme sıklığına ilişkin bulgularda,
öğretmenlerin sık sık ve ara sıra çevre eğitimi etkinliklerine yer verdikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Buhan (2006) çalışmasında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin çevre eğitimi
etkinliklerine yer verme düzeylerini incelemiştir. Araştırmanın sonucunda, Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı anaokullarında görev yapan öğretmenlerin özel anaokullarında ve kamu
kurumlarının anaokullarında görev yapanlara göre, lisans ve yüksek lisans mezunu
öğretmenler, lise mezunu olan öğretmenlere göre çevre eğitimine daha çok yer verdikleri
görülmüştür.
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ÇOCUK KİTAPLARINDA NASRETTİN HOCA
TİPLEMELERİ VE BİLİNÇALTI MESAJ
Gültekin ERDAL

Kelime ERDAL

Öz
Nasrettin Hoca, Türk kültürünün önemli kişiliklerinden biridir. Yaşam tarzı, fikirleri, birey ve toplum görüşü ve
mizah anlayışı ile Türk kültürü sınırlarını aşarak Türk mirası değerine yükselebilmiş bir kişiliktir. Öncelikle
Anadolu, Orta Asya, Balkanlar ve Türk dünyasında birçok Nasrettin Hoca hikâyeleri, fıkraları ve tiplemeleri
olduğu bilinmektedir. Tek bir kişilikten binlerce tiplemenin yaratılabildiği Nasrettin Hoca, aynı dönemlerde
yaşamasa da aynı topraklardan yetişen Noel Baba ile kıyaslandığında hiç de hak etmediği bir ilgisizlikle karşı
karşıyadır. Anadolu’nun bu iki efsanesinden biri olan Nasrettin Hoca tanıtımlarında, tiplemelerinde ve en
önemlisi de kaynağı çocuk olan kitaplarda hedef kitleye tanıştırılmasında, nerede, nasıl ve neden hatalar
yapıldığı araştırılmak zorundadır. Bu zorunluluk gereği bu çalışmada, Nasrettin Hoca’nın çocuklara tanıtılma
şekli ele alınarak, çocukların gözünde nasıl bir Nasrettin Hoca oluşturulduğu tespit edilmiştir. Nasrettin Hoca,
Noel Baba’dan daha sempatik, daha sevecen, daha esprili ve dünya görüşünün daha gerçekçi olmasına karşın,
çocuklar neden ona ilgisiz kalmıştır? Bu çalışmada çocuk kitaplarındaki Nasrettin Hoca tiplemeleri de
incelenmiş, her çizerin, yazarın veya araştırmacının kendine has bir Nasrettin Hoca yaratmaya çalışması ile
çocukların birden fazla Nasrettin Hoca ile karşılaşmasının ne denli sorunlar yarattığı araştırılmıştır.
Bu çalışmada, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri üzerinde anketler uygulanarak, Nasrettin Hoca ile nasıl
tanıştıkları, nasıl etkilendikleri, neler bildikleri ve Nasrettin Hoca’yı hangi ölçüde hatırlayabildikleri ortaya
konmuştur. Nasrettin Hoca’nın her yaştan çocuk ve gençler arasında tanınmışlığını azaltan sebepler ortaya
konarak, değerlendirmeler yapılmış, sonuçlara ulaşılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nasrettin Hoca, tanıtım, tipleme, çocuk.
Nasrettin Hodja Children's Books The Types And The Subliminal Message
Abstract
Nasrettin Hodja is one of the most important personalities of Turkish culture. With his life style, ideas, individual
and society view, understanding of humor exceeded beyond the boundaries of Turkish culture and he is person
that can progress in Turkish heritage. Many stories, jokes and typecasting of Nasrettin Hodja are known in firstly
Anatolia, Central Asia, and the Balkans. When Nasrettin Hodja compared with Santa Clause, which they are
grown up same place but in different time periods, is facing a lack of interest that is not deserved. Where, how,
and why the mistake has been made should be investigated in publicity and introducing typecasting to the
children of Nasrettin Hodja that is one of these two Anatolian legends. For this important reason, in this paper is
investigated that how the Nasrettin Hodja image formed in the eyes of children considering of introduction style
of Nasrettin Hodja to the children. And also, it is tried to find solution of this problem comparing with image of
Santa Clause in the eyes of the children.
Why the children became the less interested with Nasrettin Hodja although he is more sympathetic, more
compassionate, wittier and having more realistic view of the world. With this study, typecasting of Nasrettin
Hodja is investigated and researched problems of more than one Nasrettin Hodja typecasting created by every
cartoonist, every author, and every researchers.
In this study, questionnaires were applied on elementary, high school and university students, how they met with
Nasrettin Hodja, how they were influenced, what they learned and how they could remember Nasrettin Hoca.
Nasrettin Hodja put forward the reasons that reduce the popularity of children and young people of all ages,
evaluations have been done and the result has been reached.
Keywords: Nasrettin Hodja, publicity, typecasting, children.
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1. GİRİŞ
Fıkraları incelendiğinde, Nasrettin Hoca’nın kıvrak zekâlı, esprili, hazır cevap biri
olduğu anlaşılabilmektedir. Bir halk filozofu edasıyla Nasrettin Hoca, her yaştan insana hitap
edebilen ve güldürürken düşündüren nüktedanlığı ile bilinir. “Nasrettin Hoca halka nüfuz
etmiş, halkın ruhuna sinmiş bir kişidir” (Tuncor, 1984: 8). O, halk gibi yaşar, halk gibi giyinir
halktan biridir. “UNESCO’nun 1996 yılını Nasrettin Hoca yılı olarak ilan etmesi hiç de
rastlantı değildir” (Alagöz, 2008: 26). Hatta “Ralph G. Stevenson adlı Amerikalı bir öğrenci,
Amerika’daki Türk öğrenciler arasında bulunduğu sürece, Nasrettin Hoca’dan bir veya birkaç
fıkra bilmeyenlerin Türk olamayacağını” söyleyebilmiştir (Alagöz, 2008:26). Nasrettin Hoca,
dünyanın dört bir yanında tanınan ve sevilen bir karakterdir. Hakkında binlerce yazı yazılmış,
tezler hazırlanmış, fıkraları dilden dile söylenmiş önemli biridir. Bazı fıkralarında Nasrettin
Hoca aksi, bencil, sevimsiz, küfürbaz ve hatta üçkâğıtçı gibi algılatılmaktadır. Kitaplardaki
Nasrettin Hoca tiplemeleri ise son derece keyfi çizilmiştir. Böylesine olumsuz algı selinde
Nasrettin Hoca’nın varlığını hala sürdürebilmesi başarı olarak değerlendirilebilir.
Anadolu’da hoşgörünün en yoğun olduğu dönem Selçuklu dönemi ve Selçuklu
mizahıdır. Halk kendi mizahının hoşgörüsünü yine kendi yaratmış, Osmanlı dönemine kadar
yaşamasını sağlamıştır. Bu mizahın en önemli örneklerinden biri şüphesiz Nasrettin Hoca’dır
(Erdal, 2008: 282).
Nasrettin Hoca sadece önemli bir mizah ustası değil, aynı zamanda Türk kültürünün,
hoşgörüsünün ve misafirperverliğinin temsilcisidir. O, sadece ülkemizin değil, tüm Türk
dünyasının ölümsüz kültür ve tanıtım elçisidir. Bu nedenle onun tanıtılmasında ve
sevdirilmesinde daha dikkatli, özenli ve planlı olmak zorunluluğu vardır.
2. YÖNTEM VE TEKNİKLER
Bu çalışma ile Nasrettin Hoca’nın çocuklarımız ve gençlerimiz üzerindeki kavramsal
varlığının niteliği araştırılmıştır. Nicel araştırma yöntemiyle ilköğretim, lise ve öğretmen
adayı üniversite öğrencileri arasında anket uygulanmıştır. Bazı öğrenciler ile sözlü mülakatlar
yapılarak, Nasrettin Hoca ile nasıl ve ne zaman tanıştığı sorulmuş ve verilen yanıtlar video
kamera ile kayıt altına alınmıştır. Nicel yöntemlerle toplanan veriler, nitel yöntemlerle
yorumlanarak sonuca varılmaya çalışılmıştır. Araştırma ve değerlendirme sonuçlarında sosyal
gerçeklikler de göz önüne alınarak, gelişen teknoloji, değişen kültür ve yenilenen algılarla,
Nasrettin Hoca kültürünün çağımız kültürü ile verdiği var olma mücadelesi irdelenmiştir.
Ayrıca bu çalışmada Nasrettin Hoca konulu 10 çocuk kitabı incelenmiş ve kitaplardan
5 tanesi makaleye konu edilmiştir. Kitaplardaki yazım hataları, hitap şekilleri ve özellikle de
tiplemeler nitel yöntemlerle incelenerek sosyal gerçeklikler üzerinden bulgulara varılmıştır.
Çocuklara yönelik Nasrettin Hoca kitaplarında makale konusu olarak, kapak tasarım
ve görselleri seçilmiştir. Kitap kapakları, çocuğun ilk izlenim oluşturduğu, karar verdiği ve
hatta bilinçaltı mesajların yoğun olduğu yerlerdir. Ayrıca kapaklardaki illüstrasyon seçimi,
yazı karakterleri, renkler, kullanılan eşya, kıyafet, obje veya aksesuarların nitel yorumlamalar
ışığında, sosyal gerçeklik bağlantıları tespit edilmiştir.
3. BULGULAR
Günümüze kadar Nasrettin Hoca birçok yazar, düşünce adamı ve sanatçı
tarafından yüzlerce kez anlatılmış, her anlatım ve çizim diğerinden farklı olmuştur.
Bugün Nasrettin Hoca ile ilgili kısa tarama yapan araştırmacıların karşısına onlarca
tipleme çıkmaktadır (Erdal, 2008). Bu tiplemelerin hangisinin doğru, hangisinin sevimli,
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hangisinin iyi olduğu kararını da hep üçüncü kişiler vermektedir. Belki de Nasrettin
Hoca’yla ilgili olumsuz algı oluşmasında en büyük etken budur. Aynı şekilde Nasrettin
Hoca’nın hedef kitlesinin çocuklar mı, yetişkinler mi olduğu tartışma konusudur. Çocuk
kitaplarında yer alan Nasrettin Hoca’ya tiplemelerinde hitap şekli, seçilen sözcükler,
hikâye konuları ve resimlemeler çoğunlukla çocuklara uygun değildir. Hatta kitaplarda
çocuklara kötü örnek olabilecek hikâye, fıkra ve resimlemeler bulunmaktadır. Böylesi
özensiz bir sunum, çocuklar üzerinde olumlu etki bırakmayabilir, Nasrettin Hoca’ya
ilgiyi azaltabilir, hatta Nasrettin Hoca felsefesinin amacı saptırılabilir.
3.1. ÇOCUK KİTAP KİTAPLARINDA NASRETTİN HOCA TİPLEMELERİ
3.1.1. Nasrettin Hoca Hikayeleri:

Resim 1: Büyük Tespihli Nasrettin Hoca Tiplemesi.
Kaynak: Nasrettin Hoca Hikâyeleri (2011) Kapak Tas. Salih Koca, MEB 100 Temel Eser Dizisi, Pırıltı Yayıncılık, İstanbul.

Görseldeki Nasrettin Hoca tiplemesi, Millî Eğitim Bakanlığının 100 Temel Eser
dizisinden bir çocuk kitabı kapağında yer almaktadır. Kitap kapağındaki Nasrettin Hoca
tipi, hiç alışık olunmayan bir şekilde çizilerek, tonton dededen ziyade, kabadayı görünümlü,
sevimsiz bir tip sergilemektedir. Tespihin Hoca’nın boyu kadar olması ise ayrıca dikkat
çekicidir. Nasrettin Hoca kitap ve tiplemelerinde genel itibariyle kavram kargaşası yaşandığı
görülebilmektedir. Diğer taraftan kitap içindeki birçok hikâyede Nasrettin Hoca, çocuklara
kötü örnek teşkil edebilecek şekilde tasvir edilmiştir. Nasrettin Hoca’nın çocuk sevgisi,
öğretisi, yardım severliği bu kitaplara yansıtılamamıştır. Örnekler incelendiğinde,
yayınevlerinin bu konuda fazla titiz olmadığı görülmektedir.
3.1.1.1. Kapak Tasarımı:
Tüm kitaplarda kapak, önemli bir çekim aracıdır. Kapak, kitap içeriği hakkında bilgi
vermekle kalmaz, o kitap için albeni dürtüsü oluşturur. Deyim yerindeyse kapak, kitap denilen
bilgi evinin giriş kapısıdır. Türk kültüründe her evin kapı önünün süpürülmesi, temiz
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tutulması ve hatta çiçeklerle süslenmesinin temelinde yatan olgu, misafire verilmek istenen ilk
izlenimin olumlu olmasından başka bir şey değildir. Ancak bu kültürel yaklaşım, çocuklara
yönelik kitapların kapaklarına çoğu zaman yansıtılmamıştır.
Nasrettin Hoca Hikâyeleri başlıklı çocuk kitabında, ilk dikkati çeken hoca
illüstrasyonudur. Nasrettin Hoca tiplemesi, çocukların yanlış yönlendirilmesine, hocayı yanlış
tanımamalarına yol açabilecek hatalar içermektedir. Bununla birlikte kapakta seçilen renk
armonisi başarılıdır. Ancak arka fonda verilen köy, sessiz, sakin hatta terk edilmiş havasına
büründürülmüştür. Kahverengi ve tonlarının seçilmiş olması ise bu etkiyi arttırmaktadır.
Fonda insan figürlerinin çizilmiş olmasına karşın, kahverenginin buhranlı etkisi, köy neşesini
ve olgusunu yanlış verebilmektedir.
3.1.2. Yorgan Gitti Kavga Bitti:

Resim 2: Elinde Yay Olan Nasrettin Hoca Tiplemesi
Kaynak: Yorgan Gitti Kavga Bitti (2010). Resimleyen: Ahmet Yozgat, MEB Çocuk Edebiyatı Dizisinden Nasrettin Hoca
Kitabı, Ankara.

Yorgan Gitti Kavga Bitti başlıklı kitaba bakıldığında, Nasrettin Hoca tiplemesinde
deformasyonlar ve yanlış anlatımlar görülmektedir. Kirpiklerin koyu ve uzun resmedilmiş
olması, cinsiyet sorunu yaratmış ve Hoca tiplemesini ciddiyetten uzaklaştırmıştır. Hoca’nın
kavuğu ile sakalının neredeyse aynı tarz ve tonda yapılmış olması karakterde sevecenlik
yaratırken, Hoca’nın sol eline tutuşturulmuş olan yay, kafaları karıştırabilmektedir. Oysaki
Nasrettin Hoca, halktan ve halkın sevip saydığı nüktedan biridir. O halde bu yayın anlamı
nedir? Hoca’nın hangi özelliğinin verilmek istendiği belirlenmemiş, planlanmamış, adeta o
anda akla gelen her şey çizilmeye çalışılmıştır.
3.1.2.1. Kapak Tasarımı:
Kapağın çerçevelerle bölümlenmiş olması, çocuk kitapları için tercih edilmeyen bir
tasarım şeklidir. Çocuk kitaplarında illüstrasyon ile yazının bir bütün olarak düşünülmesi ve
çerçeve veya küçük resimlerle koparılmaması beklenir. Ancak bu kitap kapağı, önce sarı
büyük bir çerçeve ile sonra aynı çerçevenin içine yerleştirilen illüstrasyon ile parçalanarak
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kargaşa yaratılmıştır. Kitabın lacivertten kırmızıya doğru olan geçişi, bu parçalı yapıyı daha
da ağırlaştırmıştır.
Kırmızı alan üzerine beyaz renkle yazılmış olan kitap ismi, yalnız kalmış ve psikolojik
etki olarak patlatılmıştır. Bu nedenle yazı, kapakta ilk görünen durumuna yükseltilerek en
önemli mesaj durumuna getirilmiştir. Bu yaklaşım tasarımcının bilinçli isteği olabilir ancak
kitap isminin üst kısmında bırakılan boş alan, bunun bilinçli yapılmadığını gösterir. Yazarın
isminin illüstrasyonun sağ alt köşesine yazılmış olması ise bloklama hatası olarak
düşünülebilir. Yazının sarı rengi, fon ile zıtlık oluştururken görüntüde iticilik oluşturmuştur.
Genel yaklaşımla bu kitap kapağında estetikten bahsetmek zordur. İllüstrasyonlarda
karakter çizimleri, kullanılan aksesuarlar hatalarla doludur.
3.1.3. Nasrettin Hoca İle Düşünmek:

Resim 3: Kürklü Nasrettin Hoca
Kaynak: Nasrettin Hoca ile Düşünmek, (2012) Resimleyen: Başak Eralp Gür, Kelime Yayınları, İstanbul.

Bu kitapta Nasrettin Hoca bilinen, sevilen, tonton dede görünümündedir. Kitapta
Nasrettin Hoca oldukça özenli çizilerek, bilinen tiplemeden uzaklaşılmamaya çalışılmıştır.
Çocukların sevebileceği, yardım sever ve bilge görüntüsü verilmiş, başarılı bir tiplemedir.
Ancak üzerindeki kürk, Hoca’yı halktan biri olmaktan çıkarmış gibidir. Zengin görünümlü,
çalışmaya ihtiyacı olmayan, halkına uzak biri gibi göstermektedir. Kürkün kitapta geçen bir
hikâye için giydirilmiş olabileceği akla gelebilir ancak tüm fıkralarda aynı kürkle resmedildiği
görülmektedir. Oysa Nasrettin Hoca’nın sadece “Ye Kürküm Ye” başlıklı fıkrası için kürk
giydirilmiştir. Çünkü Nasrettin Hoca’nın en önemli özelliklerinden biri, kavuğu hariç halk
gibi giyinmesidir. Kavuğu ise onun âlimliğine atıfta bulunmaktadır. Bilindiği üzere Hoca
ismi, onun din alimi olmasından gelmektedir.
3.1.3.1.Kapak Tasarımı:
Kitap kapağı oldukça farklıdır. Aslında bu grafik tasarım açısından doğru bir
yaklaşımdır. Ancak bu tasarımlarda mesajın ne kadar doğru verildiği de önemlidir. Çünkü
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grafik tasarım sanat değil, iletişim ve algı tasarımıdır. Amaç mesajı, hedefe doğru ve hızlı
verebilmektir. Nasrettin Hoca ile Düşünmek başlıklı kitabın kapağı, çocuk kitabı olduğu
fikrini vermekle birlikte Nasrettin Hoca Kitabı fikrinden ve görüntüsünden uzaktır. Kitabın
küçük resimlerine bakıldığında Nasrettin Hoca’nın seçilememesi, mesajın yanlış verildiğine
işaret sayılabilir. Kaldı ki bu kapak tasarımında da parçalanmalar oldukça fazladır. Çocuk
kitaplarında kapak tasarımları algıda bütünlüğü kolaylaştıracağı için önemlidir. Resim,
tipografi veya renklerle parçalanmış kitaplar dikkati dağıtarak, kitap konusunun algılanmasını
zorlaştırabilmektedir. Kapağın en dikkat çeken figürü olan çocuk ve karga ise, kitabın konusu
ile doğrudan ilgili değildir. Burada okuyucuya verilmek istenenin Nasrettin Hoca mı, yoksa
bunun bir çocuk kitabı olduğu mu fikri açık değildir. Kitap incelendiğinde anlaşıldığı gibi bu
bir Nasrettin Hoca kitabıdır ve kapakta ilk görünmesi gereken de Nasrettin Hoca’dır.
3.1.4. Kazan Doğurdu:

Resim 4: Sarı Kavuklu Nasrettin Hoca
Kaynak: Kazan Doğurdu (2005). Nasrettin Hoca Öykü Demeti, Resimleyen: Yüksel Akman, Güven Yayınevi, İstanbul.

Kazan Doğurdu başlıklı kitaptaki Hoca tiplemesi, bilinen Nasrettin Hoca’ya en yakın
ve doğru olanıdır. Sevimli, tonton, ak sakallı ve en önemlisi de halktan biridir. Güler yüzlü,
esprili ve sakinliği tiplemeden görülebilmektedir. Başka bir deyişle Nasrettin Hoca, kültürel
bir semboldür. Bu sembolü her yerde, her zaman ve her türlü kanalla aynı doğrulukta
verebilmek, Nasrettin Hoca felsefesi adına önemli olabilir. Bu tiplemede alışık olunmayan tek
şey, Hoca’nın kavuğunun rengidir.
Sarı renk, güneşin rengi olması nedeniyle yeniden doğuş, doğruluk, sıcaklık gibi
duyguları sembolize eder. Ancak sarı renk, dönemiyle kıyaslandığında erkek kıyafetlerinde
görülmemektedir. Sarı kavuk, Nasrettin Hoca tiplemesinde oldukça yeni ve abartılı
durmaktadır.
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3.1.4.1.Kapak Tasarımı:
Genel yapısı ile iyi tasarlanmış bir kapaktır. Okuyucuyu içine alabilen yapısı ile
albenisi yüksektir. Kitap isminin illüstrasyonun içinde yer alması, bütünlüğü sağlamışken
algılamayı da kolaylaştırmıştır. Ancak yazı karakteri seçimi tartışılabilir. Köşeli ve geometrik
yapısıyla yazı fontu gözü rahatsız edicidir. Bu yazı karakterinin konuya ne kattığı
anlaşılamamaktadır.
Kapağın üst kısmındaki dairesel kırmızı alan, renk dengesi açısından iyi
kullanılmışken, sağ kısımdaki gri kıvrılma efektinin konuya katkısı olmamıştır. Katkısı
olmayan her türlü efekt, resim veya renk, kapak bütünlüğünü bozmaktan başka bir işe
yaramayacaktır.
3.1.5. Renkli Resimlerle Nasrettin Hoca:

Resim 5: Bindiği Dalı Kesen Nasrettin Hoca.
Kaynak: Renkli Resimlerle Nasrettin Hoca, (1984) Resimleyen: Derman Över, İnkılap Yayınları, İstanbul.

Bu kitabın kapağındaki Nasrettin Hoca tiplemesinin başarılı olduğu söylenebilir.
Sevimli, dinamik ve halktan biri olarak çizilmiştir. Yine de bu tiplemede Hoca’nın başlığı
(sarık) tartışma konusu olabilir. Hoca’nın başına taktığı, zihinlerdeki gibi kavuk olması
gerekirken, bu tiplemede sarık olmuş ve Hoca’nın bilge görüntüsü yok edilmiştir.
Nasrettin Hoca tiplemelerinde belli başlı özellikler olması, kavram algısı açısından
doğru olabilir. Bu özelliklerin, tüm tiplemelerde aynen kullanılması, Nasrettin Hoca’nın
çocuklar tarafından tercih edilebilirlik oranını arttırabilir. Zira bir anketle 7. ve 8. Sınıf
öğrencilerine “Hangi gerçek veya gerçek üstü kahramanla tanışmak istedikleri” sorulmuş,
öğrencilerin %26,6’sı Örümcek Adam, %22,2’si Nasrettin Hoca, %22,2’si Shrek, %15,5’i
Harry Potter, %6,6’sı Keloğlan, geri kalanları ise magazin dünyasının yıldızlarıyla tanışmak
istediklerini belirtmişlerdir. Bu düşündürücü sonuçlara göre, Nasrettin Hoca ve Keloğlan’ın
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yüzde oranlarının toplamı, diğer hayal ürünü kahramanların toplamının oldukça altında
kalmıştır. Buradan, çocukların hayal güçlerinin, illüstratör ve hikâye yazarlarının kurgu ve
hayal güçlerinin çok üstünde olduğu sonucu çıkartılabilir.
3.1.5.1. Kapak Tasarımı:
Kitabın kapak tasarımı için söylenebilecek ilk şey, yazı ile illüstrasyonun birbirinden
ayrılmış olmasıdır. İllüstrasyon dışında kalan kısımların kahverengi ile kapatılmış olması,
kapağın koyu renklere bürünmesine ve karanlık görünmesine neden olmuştur. Koyu renkli
kitaplar çocuklar açısından çekici değildir. Kitabın adını oluşturan Nasrettin Hoca yazısının el
yazısı fontuyla yazılmış olması okunurluk açısından doğru olmayabilir. Çünkü karakteristik
yapısı itibarıyla el yazıları, dalgalı, çalkantılı ve harf boşluklarının fazla olması nedeniyle
okunurluğu azalmaktadır. Tipografik kural olarak el yazıları başlıklarda tercih
edilmemektedir.
Kapakta kullanılmış olan illüstrasyon oldukça başarılı, köy ve orman etkisi yüksektir.
Böylesine başarılı bir illüstrasyonun gerek kapakta ve gerekse iç sayfalarda etkili
kullanılamaması eksikliktir.
3.2. Noel Baba Tiplemeleri

Resim 6: Noel Baba tiplemeleri
Kaynak: www.cocuklacocuk.com, www.karabukoncehaber.com

Resim 6’da gösterilen Noel Baba tiplemelerinde ortak anlayış gülümseyen yüz, tonton
dede, kırmızı başlık, kırmızı kürk ve beyaz saç, kaş, bıyık, sakaldır. Noel Baba’nın
karakteristik özelliklerin hiçbir tiplemede değişmediği görülebilir. Bazı tiplemelerde yeni
aksesuarlar giydirilmiş olsa da temel özelliklerin korunmuş olması, bilinçaltı mesajı
etkilememektedir. O mesaj ise; mutlu, sevgi dolu, yardım sever ve güvenilir tonton dededir.
Nasrettin Hoca’nın da çocuk kitaplarında bu şekilde tutarlı resmedilmesi gerekir.
3.3.Bilinçaltı Mesajlar:
Bilinçaltı (subliminal) mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da
mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere
tasarlanmıştır (Wikipedia, E.T. 29.09.16). Bu mesajlar daha çok çocuklara yöneliktir ve çizgi
film, çocuk kitapları veya illüstrasyonlarla ulaştırılırlar. İyi niyetle tasarlanmış mesajlar
olabileceği gibi, ideolojik ve kötü niyetli mesajlar da olabilmektedir.
3.4. Nasrettin Hoca Tiplemelerinde Bilinçaltı Mesaj:
Nasrettin Hoca tiplemelerinde ortak anlayışın olmayışı, mesajın yanlış
yorumlanmasına, anlaşılmamasına hatta hiç oluşmamasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla
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Noel Baba tiplemelerinde olduğu gibi, Nasrettin Hoca’nın da fiziki görüntüsünde,
kıyafetlerinde, eşeğinde ve evinde ortak bir anlayışa gidilmelidir. Ortak anlayışla yapılan
tiplemelerde Nasrettin Hoca bilinçaltı mesaj algısının doğru ve hızlı ulaştırılması sağlanabilir.
4. SOSYAL GERÇEKLİK VE BİLİNÇALTI MESAJ
Gelişen teknoloji, internet ve bilgiye hızlı ulaşım olanaklarının çoğalmasıyla
çocukların ve gençlerin ilgi alanları değişkenlik gösterebilmektedir. Bu değişkenlikte var
olabilmenin başlıca kuralı ise tutarlı ve ilgi çekici olabilmektir. Fiziksel görüntünün ise daha
çok kıyafetlerle oluşturulan imajla sınırlandırıldığı açıktır. Belki de bu nedenle Noel Baba’nın
nerede yaşadığı, nasıl yaşadığı, cüceleri, geyikleri ve hatta isimleri hakkında hemen her şey
bilinmektedir. Çoğu zaman izleyici, etkilendiği şeyin fiziki görüntü mü yoksa bilinçaltı mesaj
mı olduğu çelişkisinde kalabilmektedir. Gerçek bir Türk geleneği olan ve Anadolu’da hala
Nahıl adıyla sürdürülen çam ağacı süsleme ritüelinin, Hıristiyan geleneğine
dönüştürülmesinde, bilinçaltı mesajların payı oldukça fazladır. Kültürel değerlerin tek tek
kaybedilmeye başlandığı günümüzde, Noel Baba’nın yerini alabilecek tek kişilik olan
Nasrettin Hoca’nın mesleği bile tartışma konusu olabilmektedir. Uygulanan bir ankette
ilköğretim öğrencilerinin %30’u Nasrettin Hoca’nın imam olduğunu belirtirken, %12’si
medrese hocası, %38’i gezgin, %8’i mesleğini bilmiyorum cevabını vermiş; %20’si de bu
soruyu yanıtlamamıştır. Nasrettin Hoca’nın mesleği ile ilgili çelişkili yanıtların verilmesinde,
kaynak kitaplardaki çelişkili bilgilerin önemli rolü vardır. Tuncor’un “Renkli Resimlerle
Nasrettin Hoca” kitabında, Hoca’nın, önce babasından devraldığı imamlık görevini yaptığı,
sonra da Konya’da kadı yardımcılığı yaptığı yazmaktadır (Tuncor, 1984: 5). Kurgan’ın
“Nasrettin Hoca” adlı kitabında ise Hoca’nın imamlıktan sonra müderrislik ve kadılık yaptığı
yazmaktadır (Kurgan, 1996:11). Sakaoğlu’nun “Nasrettin Hoca Fıkralarından Seçmeler” adlı
kitabında, Hoca’nın medrese hocası olduğu (Sakaoğlu, 2006:19) bilgisi yer alırken; Erginer’in
“Nasrettin Hoca” kitabında ise Nasrettin Hoca’nın gerçekte yaşayıp yaşamadığı
sorgulanmıştır (Enginer, 1969: 9). Bu bilgi karmaşası içinde, anket sonuçlarına göre lise
öğrencilerinin %30,7’si Hoca’nın imam olduğunu, %24,6’sı medrese hocası, %26,1’i gezgin,
%4,6’sı işsiz olduğu bilgisini vermiştir. Öğrencilerin %9,2’si ise soruya yanıt vermemiştir.
Üniversite öğrencilerinde de durum farklı değildir. Öğrencilerin %31,1’i Hoca’nın imamlık
yaptığını belirtirken ilginç bir sonuçla öğrencilerin %24,4’ü Nasrettin Hoca’nın bir işinin
olmadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %15,5’i Hoca’nın gezgin olduğunu düşünmektedir.
Kısacası Nasrettin Hoca ilkokuldan üniversiteye her düzeyde iyi tanıtılamamıştır.
SONUÇ
Türk kültürünün uzun seyri içerisinde kazanılmış olan Nasrettin Hoca imajı ile
Hoca’nın gerçek hayatı birbirinden ayrılmaktadır (Yüce, 1997: 63). Nasrettin Hoca doğrudan
halk tarafından benimsenmiş, sevilmiş, korunmuş ve hoşgörüsü yine halk tarafından
oluşturulmuş bir kahramandır. Her ne kadar Nasrettin Hoca bu hoşgörünün sınırlarını
zorlamış olsa da halk, ona saygı duymuş, bilgi ve tecrübesinden faydalanmış ve sahip
çıkmıştır. Bu sayede Nasrettin Hoca mizahı önce Anadolu’ya sonra da dünyaya mal olmuştur.
Nasrettin Hoca’nın yeni nesle aktarılması amacıyla hazırlanan kitaplar hem şekil hem
içerik olarak özenle hazırlanmalıdır. Bu, kültürel değerlerimizin yaşatılması adına, kendi
akışına bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Zira öğrencilere Nasrettin Hoca’yı
torunlarına nasıl tanıtacakları sorulmuştur. Bu aynı zamanda nasıl öğrendiklerinin de
yanıtıdır. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %41,8’i Nasrettin Hoca’yı arkadaş ortamında
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anlatılan fıkralardan tanıdıklarını belirtmişlerdir. Bu yöntem kulaktan dolma ve yanlış bilginin
en yoğun olduğu ortamı işaret etmektedir. Oysaki Nasrettin Hoca mutlaka okullarda, ders
kitaplarından öğretilmeli, bilinçaltı mesajları iyi planlanmış çizgi filmlerle yaygınlaştırılmalı
ve bilgisayar oyunları ile çocuklara sevdirilmelidir. Diğer taraftan Nasrettin Hoca kitapları
özenle hazırlanmalı, kalitesiz kâğıt, kötü hazırlanmış kapaklar, hayal gücünden ve
yaratıcılıktan uzak kötü illüstrasyonlar kullanılmamalıdır. İllüstrasyonların titizlikle
hazırlanması, renklerin canlı ve sıcak tonlardan seçilmesi önemlidir. Kitaplar hazırlanırken
hangi yaş gurubuna hitap edeceği unutulmamalı ve kaliteli baskılar kullanılmalıdır. Gerçek
Nasrettin Hoca çocuklara ancak bu şekilde tanıtılabilir.
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ENGELLİLİK DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE ENGELLİ HİZMETLERİNE
YÖNELİK BEKLENTİLER
Afitap Özdelikara*

Burak Arslan**

Öz
Bu araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü‟nde öğrencilerin
engel/hastalık durumunun tespiti ve engelli hizmetlerine yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı
olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden Mart 2016 tarihinde okula devam eden ve
çalışmaya katılmayı gönüllü kabul eden 369 öğrenci alınmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından
literatür ışığında hazırlanan Tanıtıcı Anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 21 paket programı ile
yüzdelik hesaplama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin % 2.5‟i ortopedik, % 3.3‟ü görme, % 2.2‟si
işitme,% 1.1‟i Dil ve konuşma, % 10.1‟i ruhsal/duygusal ve % 2.8‟i kronik hastalıkları açısından zaman zaman
yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Engellilik/hastalık durumunun eğitim, sosyal ve kültürel yaşam üzerine
etkilerine bakıldığında % 60.6‟sının ders takibinde güçlük çektiği, %28.1‟inin toplum içinde rahatsızlık hissettiği
ve % 23.2‟sinin utandığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; araştırmamızın örnekleminde engelli öğrenci birimine
kayıtlı olmayan ancak engel/hastalık durumu bulunan öğrencilerin varlığı belirlenmiştir. Öğrenciler engelli
bireyler için özellikle fiziksel düzenlemelere ilişkin hizmetin verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Engellilik, Engelli Öğrenci, Engelli Birimi, Hemşirelik, Üniversite.
DETERMINATION OF DISABILITY LEVEL AND EXPECTATIONS ABOUT DISABLED SERVICES
Abstract
This research carried out for determine of disable/disease status and expectations of disabled services at 19
Mayıs University Faculty of Health Science Department of Nursing. 369 students continuing school on March
2016 in Nursing Department of Ondokuz Mayıs University Faculty of Health Science form sample of the
research. Data are collected using personal information form and Disabled /Disease Status Assessment form. The
students sometimes need help from 2.5 % orthopedic, 3.3 % seeing, 2.2 % hearing, 1.1 % speech and language,
10.1 % mental/emotional and 2.8 % chronic disease. Disability / disease status of education, considering their
impact on social and cultural life of the difficulty in monitoring the course of 60.6 %, it was determined that he
felt ashamed of illness in the community of 28.1 % and 23.2 %. As a result, in our research sample survey of
students enrolled disabled students although no obstacle unit / disease status was determined the presence of
students with. Students stated that need the services related to the physical arrangements especially for people
with disabilities.
Key Words: Disability, Disabled Students, Disabled services, Disability Unit, University.
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durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan
dezavantajlı bir durumu ifade eder” (http://www.who.int/en, 30.03.2016). Engelli ise,
doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal,
duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecede kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın
gerekliliklerine uyamama durumu olup korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve
destek hizmetine ihtiyacı olan kişi olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2012: 10). Birleşmiş
Milletler tarafından da “yaşama eşit katılım fırsatlarında azalma ya da kısıtlanma” olarak
tanımlanmıştır (Kolat, 2010; http://www.dezavantaj.org/index.php/aratirmalar/8-engelli/287avrupa-birliinde-oezuerluelere-yoenelik-ayrmclkla-muecadele, 14.06.2016).
Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır, neredeyse herkes yaşamının belli bir
noktasında geçici veya kalıcı olarak zayıf düşecek ve uzun yıllar yaşayan insanlar işlevlerini
yerine
getirme
konusunda
artan
zorluklarla
karşılaşacaktır
(http://siteresources.worldbank.org/TURKEYINTURKISHEXTN/Resources/4556871328710754698/YoneticiOzeti.pdf,01.04.2016). Herkes tarafından biliniyormuş gibi görünse
de, engelli kavramı bir belirsizliğin ifadesidir (Subaşıoğlu, 2008: 404). Engelli bireyler
genellikle toplumla bütünleşmelerini engelleyen olumsuz tutumlarla mücadele ederler.
Engellilere yönelik genel toplumsal tutum, sözel ifadelerde çok uygun, olumlu olmaktadır
ancak; gerçekte, sözel olmayan duygularda sıklıkla engelliler reddedilmektedir (Daruwalla ve
diğerleri, 2005: 552).
Üniversiteler, bilimin ve bilginin özgürce üretildiği ve paylaşılabildiği merkezlerdir.
Bilimi ve bilgiyi üretecek kişinin özgürlüğü yaşamsal önemde olmakla birlikte, bilginin
kendisi de, bilgiyi alacak olan kişi de aynı şekilde özgür olmalıdır. Bilgiye ulaşmak ve
öğrenmek, daha geniş anlamda eğitim almak doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. Herkesin
özgür ve eşit biçimde bu hakkını kullanabilmesi günümüz çağdaş toplumlarının bir
gereksinimidir. Engellilerin yükseköğretimde yer almasının, sosyal barışın sağlanması, engelli
iş gücünden yararlanılması açısından önemli katkılar sağlayacağı kabul edilmektedir (Kalyon,
2012: 65). Engelli bireylerin eğitimine verilen önemin gün geçtikçe arttığı ve eğitimde fırsat
eşitliği ilkesinden yola çıkarak özel gereksinimli olsun ya da olmasın tüm bireylerin kendi
gereksinimlerine uygun eğitimi alma hakkı olduğu eğitim sistemimizin önemli bir ilkesi
haline geldiği görülmektedir (Şahin ve diğerleri, 2013: 217). Bu nedenle engellilik
durumunun bilinmesi ve engelli bireyin kısıtlandığı alanların belirlenebilmesi için tüm
gruplarda engel durumunu ortaya koyan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü‟nde öğrencilerin
engel/hastalık durumunun tespiti ve engelli hizmetlerine yönelik beklentilerini belirlemek
amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırma Modeli: Bu araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğrencilerinin engellilik durumunu belirlemek ve üniversitenin engelli hizmetlerine yönelik
beklentilerini saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu: Araştırma evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık
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Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde okuyan tüm öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada
örneklem seçimine gidilmeden Mart 2016 tarihinde okula devam eden ve çalışmaya
katılmayı gönüllü kabul eden öğrencilerin tamamı alınmıştır. Araştırmada 369 form geçerli
sayılmıştır.
Veri Toplama Araçları: Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından literatür ışığında
hazırlanan Anket formu ile toplanmıştır (Burcu, 2013: 320–341; Sarı, 2005: 336–355). Anket
formu, öğrencilerin sosyodemografik verilerinin sorgulandığı 7 soru ve engel grubunu ile
engellilik düzeyine yönelik bilgilerin sorgulandığı ve engelli hizmetlerine yönelik
beklentilerin sorgulandığı 10 sorudan oluşmaktadır.
Veri Toplama ve Analizi/Uygulama: Araştırma üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren
Engelli Öğrenci Biriminin Sağlık Bilimleri Fakültesi temsilcileri vasfıyla gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerin bir arada bulunduğu bir zaman dilimi ayarlanmış ve öğrencilere araştırma ve
önemi hakkında bilgi verilmiştir. Gönüllü katılım gösteren öğrencilere form araştırmacı
tarafından uygulanmıştır. Formun doldurulması 20–30 dk kadar sürmüştür. Araştırmanın
yapılabilmesi için kurumdan resmi, katılımcılardan sözel izin alınmıştır. Verilerin analizi
SPSS 21 paket programı ile yüzdelik hesaplama yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR
Öğrencilerin % 79.1‟i bayan, % 36‟sı son sınıf öğrencisi, % 98.2‟si bekar, % 53.9‟u il
merkezinde yaşadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 63.4‟ünün annesi, % 48.2‟sinin babası
İlköğretim mezunudur. Öğrencilerin % 70.2‟si gelir durumlarının giderlerine denk olduğunu
ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin %2.5‟i ortopedik açıdan, %3.3‟ü görmeye ilişkin, %2.2‟si işitmeye ilişkin,%1.1‟i
Dil ve konuşmaya ilişkin, %10.1‟i ruhsal/duygusal açıdan ve %2.8‟i kronik hastalıkları
açısından zaman zaman yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Öğrencilerin Engel/Hastalık Durumuna İlişkin Verilerinin Dağılımı.
Bağımsız

Bazen yardıma
gereksinimi
olan

Her zaman
yardıma
gereksinimi olan

Yardımcı
araç-gereç
kullanan

n

354

9

-

2

%

97

2.5

-

0.5

n

280

12

3

70

%

76.7

3.3

0.8

19.2

n

357

8

-

-

%

97.8

2.2

-

-

Engellilik/Hastalık Durumu

Ortopedik/fiziksel
Problemi
Görme Problemi

İşitme Problemi
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Dil ve Konuşma
Problemi
Ruhsal/duygusal
Problemi
Kronik Hastalık
Problemi

n

361

4

-

-

%

98.1

1.1

-

-

n

362

37

2

-

%

89.3

10.1

0.6

n

353

10

-

-

%

9.2

2.8

-

-

Engelliliğe/hastalığa ilişkin sorular sorulduğunda öğrencilerin % 4.9‟u kaza/travmaya bağlı
nedenlerle geliştiğini, % 4.5‟i 5 yıl ve daha uzun süredir engelli/hasta olduğunu, % 5.7‟si
sürekli ilaç kullandığını ve % 3.3‟ü engel durumuna bağlı özel bir diyet uyguladığını ve diyet
uygulayan öğrencilerin % 41.6‟sı diyabetik/düşük kalorili diyet yaptıklarını ifade etmiştir
(Tablo 2).
Tablo 2: Öğrencilerin Mevcut Hastalık Durumuna İlişkin Verilerin Dağılımı.
Engel/Hastalık Durumuna İlişkin Özellik

n

%

Engel/Hastalık yok

311

84.3

Kaza/Travma

18

4.9

Kalıtsal nedenler

26

7

Mesleğe İlişkin nedenler

2

0.5

Çevresel nedenler

9

2.4

Geçirilen Hastalıklar

3

0.8

311

84.3

12
8
21
17

3.3
2.2
5.7
4.5

Engel/Hastalık durumuna sebep olan durum

Engel/Hastalık Süresi
Engel/Hastalık yok
1 Yıldan Az
1-2 Yıl
5 Yıldan Az
5 Yıl Ve Üzeri

Sürekli Kullanılan İlaç Varlığı
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Evet

21

5.7

Hayır

348

94.3

Evet

12

3.3

Hayır

357

96.7

5
3
2
2

41.6
25.2
16.6
16.6

Engel/Hastalık durumu diyet gerektiriyor mu?

Diyabetik /Düşük Kalorili
Tuzsuz
Glütensiz
Proteinden Zengin

Gereksinim duyulan diyet tipi (n:12)

Engellilik/hastalık durumunun yaşam üzerine etkilerine bakıldığında eğitim hayatına
ilişkin; % 60.6‟sının ders takibinde güçlük çektiği, sosyal hayata ilişkin; % 28.1‟inin toplum
içinde rahatsızlık hissettiği ve % 26.5‟inin sosyal izolasyon yaşadığı, kültürel hayata ilişkin
etkileri sorgulandığında % 23.2‟sinin utandığı belirlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 3: Engel/Hastalık Durumunun Yaşam Üzerindeki Etkisine Ait Verilerin Dağılımı.
Yaşam Alanları

n

%

Eğitim yaşamı üzerine etkileri*
Çalışmaya isteksizlik/ motivasyonda azalma

26

39.3

Ders takibinde zorluk

40

60.6

Sosyal yaşam üzerine etkileri*
Belirtilmemiş

16

25

Sosyal İzolasyon

17

26.5

Uyum Sorunu

8

12.5

Sosyal aktivitelerde güçlük yaşama (Ulaşım vb.)

5

7.8

18

28.1

Toplum İçinde Rahatsızlık Hissi Yaşama

Kültürel yaşam üzerine etkileri*
Belirtilmemiş

32

57.1

Utanma

13

23.2
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Toplumsal kabul görememe

8

14.2

İletişim Problemleri

3

5.3

*Birden fazla şık işaretlenmiştir.

Öğrencilere üniversitenin engelli hizmetlerini bilme durumu sorulduğunda % 13.1‟inin evet
cevabını verdiği, engellilere yönelik hangi hizmetlerin verilmesi gerektiği sorulduğunda %
50.8‟i fiziksel düzenlemelerin yapılması, % 18.8‟i kampüs içi ulaşımın kolaylaştırılmasını, %
11.5‟i ise öğretim elemanı/öğrencilerin bilinçlendirilmesi alanında hizmetlerin gerekliliğini
bildirmişlerdir (Tablo 4).
Tablo 4: Öğrencilerin Engelli Hizmetlerine İlişkin Düşüncelerine Ait Verilerin Dağılımı.
Engelli hizmetlerine İlişkin bilgiler

n

%

Üniversitenin engelli hizmetlerini bilme durumu
Evet

48

13.1

Hayır

319

86.9

Engelli hizmetleri hangi alanlarda olmalı
Fizik
koşulların/eğitim
alanlarının
düzenlenmesi
Beslenme hizmetlerinin düzenlenmesi
Sosyal Etkinliklerin uygun hale getirilmesi
Öğretim
elemanı
/öğrencilerin
bilinçlendirilmesi
Burs, maddi destek alanında pozitif
ayrımcılık
Kampüs içi ulaşımın kolaylaştırılması

212

50.8

39
20
48

9.3
4.8
11.5

20

4.8

79

18.8

TARTIŞMA
Araştırmamız sonucunda hemşirelik bölümündeki engel/hastalık durumu bulunan öğrencilerin
tespiti yapılmıştır. Hemşirelik bölümünde engelli öğrenci birimine kayıtlı 1 (% 0.2) öğrenci
bulunmasına rağmen araştırmamız da öğrencilerin % 7‟sinin en az bir engel/hastalık
durumunun bulunduğu, % 2.5‟i ortopedik/fiziksel problemleri nedeniyle, % 3.3‟ü görme
problemleri nedeniyle, % 2.2‟si işitme problemi nedeniyle, % 1.1 dil ve konuşma problemi
nedeniyle, % 10.1‟i ruhsal/duygusal problemler nedeniyle ve % 2.8‟i kronik hastalıklar
nedeniyle zaman zaman yardıma gereksinim duyduklarını bildirmişlerdir. Görme problemleri
ve ruhsal/duygusal problemleri nedeniyle her zaman yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin varlığı
da tespit edilmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
hazırlanan raporlara göre dünya nüfusunun yaklaşık %10‟unun engelli olduğu ve bu oranın
bazı ülkelerde % 15‟lere ulaştığı gözlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre
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ise; 2011 yılında toplam nüfusun % 6,6‟sının en az bir engeli vardır (TUİK, 2015). Kronik
hastalığı olan toplam nüfus ise % 9.7 olarak tespit edilmiştir. Ancak hala kayıt dışı
engellilerin varlığı söz konusudur. Kayıt dışı engelli nüfusun ise % 11.68 olduğu
belirtilmektedir (http://www.engelsiz.hacettepe.edu.tr/belge/ozida.pdf, 25.04.2016). Gerek
kronik hastalıklar, gerek doğuştan ya da sonradan kazanılmış fonksiyon yetersizlikleri
bireyleri bir ya da birden fazla alanda engelli olmaya itmektedir. Bu nedenle engelli tespiti
yapılırken mutlaka engel/kronik hastalık durumunu tespit edebilecek nitelikte alt yapı
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Üniversitemizde engelli öğrenci tespit birimi
üniversite kaydı sırasında engelli öğrenciyi tespit etmeye çalışmakta ancak öğrencide
sonradan gelişen kronik hastalık ve engellilik durumu öğrenci, danışmanı ya da okul yönetimi
tarafından engelli öğrenci birimine bildirilmediğinde öğrencinin engel/hastalık durumunun
tespiti zorlaşmaktadır. Bu nedenle üniversitemizde 2015–2016 eğitim öğretim yılı itibarîyle
fakülte kapsamında Engelli Öğrenci Birim temsilcileri görevlendirilmiş ve engelli
öğrencilerin tespiti daha sağlıklı biçimde sürdürülmeye başlanmıştır. Bu nedenle yapmış
olduğumuz alt yapı çalışmasında engelli öğrenci biriminin kayıtları dışında olan
engelli/kronik hastalığı olan öğrencilerin tespiti yapılabilmiştir.Öğrencilere engel/hastalığa
sebep olan durum sorulduğunda öğrencilerin % 4.9 kaza, travma vb. bir durumun varlığını
ifade etmişlerdir. Ulusal özürlüler veritabanına kayıtlı olan özürlülerin ise % 56,8‟inin özrü
hastalık sonucu ortaya çıktığı, % 9.6‟sının bir kaza/travmaya maruz kaldığı belirlenmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü trafik kazalarını; dünyada her yıl bir milyondan fazla insanın ölümüyle
sonuçlanan, en önemli mortalite ve morbidite nedeni olarak göstermektedir
(http://cdrwww.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/int
ro.pdf, 20.11.2016). Engellilik durumu, kendi hayatını idame ettirme noktasından, bakıma
muhtaçlık noktasına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi içermektedir. Dolayısıyla
araştırmamızın örneklemini oluşturan öğrencilerin engellerine rağmen hayatını idame
ettirebilen ve eğitim yaşantısını tek başına sürdürebilecek yeterlilikte bireyler olduğu
düşünüldüğünde sürekli bakıma ihtiyacı olmayan grupta oldukları ve bu durumun araştırma
sonuçlarımızı bu yönde etkilediği düşünülebilir.
Öğrencilerimizin % 5.7‟si 5 yıldan daha az süredir bir engel/hastalığının olduğunu ve % 5.7‟si
sürekli ilaç kullandığını ifade etmişlerdir. Kronik hastalık; Kişinin çalışma kapasitesi ve
fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır
(Öztürk, 2011: 17). Kronik hastalıklar, belli ölçülerde engellilik durumunun yaşanmasına,
yoğun medikal tedavi ve rehabilitasyon programlarının yanı sıra diyet programlarının
uygulanmasına neden olabilir. Öğrencilerin % 3.3‟ü engel/hastalık durumunun bir diyet
programını uygulamasını gerektirdiğini, diyet programı uygulayan öğrencilerin % 41.6‟sı
diyabetik/düşük kalorili diyet uyguladıklarını bildirmişlerdir. Yapılan araştırmalar
öğrencilerin yemek için okul kantini ve yemekhanesini sıkça tercih ettiklerini göstermektedir
(Erten, 2006: 38; Orak ve diğerleri, 2006: 8; Vassig, 2012: 43). Dolayısıyla öğrencilerin
yemek için sıklıkla okul kantinlerini ve yemekhanelerini tercih ettiklerini söylemek
mümkündür. Ancak diyetine /beslenme programına uygun gıda bulmakta güçlük çekmeleri
diyet programına uyumu güçleştirmektedir. Yapılan bir diğer çalışmada bedensel engelli
öğrencilerin %60‟ının çeşitli sebeplerle yiyeceklerini evden getirdiklerini ifade etmişlerdir
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(Sarı, 2005: 342). Öğrencilerimizden biri bu durumu şu şekilde ifade ediyor „Eğer derse geç
kalmamak için sabah kahvaltı edemezsem, bütün günü hiçbir şey yemeden geçiriyorum (yaş;
22, Çölyak Hastası)‟ Fakültemizin kantin ve yemekhanesinde herhangi bir diyet programına
uygun gıda ürünü bulunmamaktadır. Bu nedenle sağlık problemleri nedeniyle bir diyet
programına uymak zorunda olan öğrencilerin güçlük yaşadığı söylenebilir.
Öğrencilerin engel/hastalık durumlarının yaşamları üzerine etkileri incelendiğinde; % 60.6‟sı
ders takibinde güçlük yaşadıklarını bildirmişlerdir. Özürlü bireylerin en temel sorunu
eğitimdir. Özürlülerin eğitimsizliği, toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli
sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı‟nın
2002 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre, genel nüfusun göstergeleriyle özürlü nüfusun
göstergeleri arasında çok büyük uçurumlar olduğu gözlenmiştir. Yüksekokula devam eden
özürlü (bedensel, görme engelliler, işitme ve konuşma) oranı % 2,24, kronik hastalığa sahip
olanlarda ise % 4,23‟tür (Öztürk, 2011: 15–20). Sarı‟nın çalışmasında görme engelli
öğrencilerin % 80‟i ders takibinde zorluk çektiğini ve bedensel engelli öğrencilerin % 80‟i de
engel durumunun eğitim hayatlarında ciddi zorluklar yarattığını ifade etmişlerdir (Sarı, 2005:
340–355). Eğiticiler (özel eğitimciler hariç) hali hazırda engelli öğrenciye nasıl bir tutumla
yaklaşacağına dair bir eğitim almamakta ve onların sorunlarına nasıl yaklaşacağını
bilememektedir, aynı şekilde okul/derslik mimari yapısının uygunsuzluğu da söz konusudur
(Akbulut, 2012: 8-9). Dolayısıyla engelli/kronik hastalığı olan öğrencinin ders takibini
güçleştiren unsurlar eğitim sistemimiz içerisinde halen varlık göstermektedir. İlgili literatür
incelendiğinde; araştırmamız verileri ile aynı paralellikte olduğu görülmektedir. Bu ve buna
benzer eğitim yaşantısına ilişkin sorunların çözümü için üniversitemiz rektörlüğü engelli
öğrenci birimi çalışmaları kapsamında 2015 yılında „Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim
Uygulamaları Usul ve Esasları’na dair yönetmeliği yayımlamıştır. Yönetmelik kapsamında;
engelli öğrencilerin eğitim yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen, talep edilmesi halinde
dersin sınıfa yüzü dönük biçimde anlatma, proje ve ödevlerin engel grubu dikkate alınarak
verilmesi, gereği halinde görme engelli öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarların temini,
ders değiştirebilme kolaylığı gibi uygulamaların gerçekleşmesi sağlanmıştır
(http://www.omu.edu.tr/tr/sites/default/files/files/yonergeler/2015136%20%20ENGELL%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%
B0M%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20UYGULAMALARI%20USUL%20VE%20ESASLARI.pdf.,
20.11.2016). Ayrıca özellikle görme engelli öğrencilerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla

2015 yılı içerisinde ‘Engelsiz Kütüphane’ kurularak, Braille alfabesi ile yazılış kaynakların
temini ve sesli kütüphane hizmeti sağlanmaya başlanmıştır.
Engel/Hastalık durumunun sosyal yaşama ilişkin etkilerine baktığımızda, öğrencilerin %
28.1‟i toplum içinde rahatsızlık yaşadıklarını % 25‟i ise sosyal izolasyon yaşadıklarını
belirtmişlerdir. 2010 yılında T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi‟nin yaptırdığı bir araştırmaya
göre, engellilerin % 65‟i tanımadıkları insanların alaylarına maruz kaldığını bildirmiştir.
Engellilerin, %51‟i eğitim alanında, %39‟u sağlık alanında, % 51,3‟ü de toplumsal yaşama
katılımda ayrımcılık içeren uygulamalarla karşı karşıya kaldığını ifade etmektedir
(http://eyh.aile.gov.tr/data/55100c5e369dc5c9d8afa563/ozida_turkce_rapor.pdf, 16.02.2017 ).
Kültürel yaşama ilişkin ise, öğrencilerin % 23.2‟si utandıklarını ifade etmişlerdir. Sarı‟nın
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çalışmasında bedensel engelli öğrencilerin % 90‟ı, arkadaşlık kurmada çekingen
davrandıklarını ifade ederken, görme engelli öğrencilerinde % 30 arkadaşları ile iletişimde
sorunlar yaşadıklarını bildirmişlerdir. Kültürel değerlerin engelli bireylere yönelik olumlu ve
olumsuz tutumları belirleyen en önemli unsur olduğu belirtilmiştir (Florian, 1982: 294)
Engelli kişinin sosyal yaşama aktif olarak katılması için kurumsal ve yasal olarak gerekli tüm
önlemler alınsa da engellilere yönelik hâkim toplumsal algı onların toplumdan dışlanmalarına
neden olabilir (Sen, 2000: 12). Dolayısıyla toplumda engelliliğe karşı var olan tutumlar
“olumlu” (pozitif) olduğunda engellileri kapsayıcı, “olumsuz” (negatif) olduğunda ise
engellileri dışlayıcı olacaktır (Arıkan, 2002: 2). Gencin engelli olmasının kültürel bir anlamı
vardır. Bu anlam kültürden kültüre farklı toplumlarda değişebildiği gibi aynı toplumda da
farklılık gösterebilir. Engelli olan bireylere kültürel olarak yüklenilen anlamlar onların
engelinden kaynaklı kısıtlılık yaşamasından çok bir kültürel engellenme yaratmaktadır. Bu
kültürel engellenmişlik engelli bireyi sosyal çevresinden uzaklaştırmakta, giderek koparmakta
ve sonunda sosyal yalnızlığa itmektedir. Engelli gençlerin sosyal risklerinden biri de, gencin
sosyal izolasyonu ve dolayısıyla sosyal yalnızlıkla karşı karşıya kalma riskidir. Engelli
olmayanların tutumu, bakış açısı, davranış şekli engelli genç için sosyal izolasyon problemini
doğurmakta ve bu durum da onu sosyal yalnızlığa itmektedir. Sosyal yalnızlık içinde kalan
genç, aslında bulunduğu sosyal çevre içinde diğerleriyle birlikteyken, diğer bir ifadeyle
kalabalığın içindeyken yalnızlık yaşamaktadır. Sosyal yalnızlıkta birey diğerleri arasında
olmasına rağmen kaliteli, tatmin edici ve memnuniyet verici sosyal iletişimler ve etkileşimler
kuramamaktadır. (Burcu, 2013: 40). Dolayısıyla araştırmamızın verilerinin literatürün işaret
ettiği doğrultuda olduğu bulunmuştur.
Öğrencilerin engelli hizmetlerine ilişkin düşünceleri sorulduğunda; öğrencilerin % 86.9‟u
üniversitenin engelli hizmetlerini bildikleri, % 50.8‟i fizik koşulların/eğitim alalarının
düzenlenmesi gerektiğini, % 18.8‟i kampüs içi ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini ifade
etmişlerdir. Kampüs sadece eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir yer olmayıp, öğrencilerin
sosyal, kültürel gelişimlerine de katkıda bulunan, öğrencilerin toplum içerisindeki
davranışlarına ve toplum içerisindeki iletişim kabiliyetlerine olumlu yönde etki eden
alanlardır. Engelli öğrenciler için ortak kullanım alanlarına ulaşabilmek ve orayı engelli
olmayan bireylerle beraber kullanabilmek bir kampüsün temel özelliklerinden biri olmalıdır.
Engelli birey kendisini ancak bu şartlarda daha normal ve rahat hissedecektir (Yılmaz ve
diğerleri, 2012: 8). Sirel ve arkadaşlarının çalışmasında bir üniversite kampüsü engellilerin
ulaşımı yönünde incelenmiş ve kaldırım, rampa ve yaya yollarının standartlara uygun
olmadığı belirlenmiştir. Aynı şekilde bina girişlerinin de çoğunlukla standartlara uygun
olmadığı, bina girişlerinin çoğunda merdiven/basamak bulunduğu, merdivenlerde kaymayı
engelleyici bant vb. gibi engelliler için önem arz eden düzenlemelerin olmadığı belirtilmiştir
(Sirel ve diğerleri, 2012: 67-69). Bireyin sosyal hayata katılımı mekana ulaşımı ve mekanı
kullanımı ile yakından ilgilidir. Ancak, engelli bireylerin diğer tüm bireylerle aynı koşullarda
yaşamlarını sürdürebilmesi yapılı çevrenin onlar için de ulaşılabilir olmasına bağlıdır. Engelli
bireylerin diğer tüm bireylerle birlikte sosyal yaşamda rolünü alması, sınırların genişletilmesi
ve engelsiz sürdürebilmeleri ulaşılabilir çevre koşullarının sağlanabileceği planlama, tasarım
ve uygulamasında gereksinimlerin göz önünde bulundurulmasıyla mümkündür. Ancak
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karşılaştığı engelleri aşamayan ve bu nedenlerle sosyal yaşam içinde yerini bulamayan engelli
birey sayısı oldukça fazladır (Bekiroğlu, 2002: 26). Fakültemiz binası kampüs içindeki yeni
yapılar arasındadır, bu nedenle asansör, rampa vb. olanaklar söz konusu olmasına rağmen
engelli tuvaleti, amfi ve sınıflarda bedensel engelli öğrenciler için uygun tasarlanmış oturma
alanları bulunmamaktadır. Kampüs içindeki yurtlar ile fakültemiz arasında engelli
öğrencilerin kullanımına uygun ücretsiz otobüs hatlarının kullanımı söz konusu olmasına
rağmen öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle kullanımında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun
gibi nedenlerle araştırmamızın sonuçlarının bu yönde etkilendiği düşünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmamızın örnekleminde engel/hastalık durumu bulunan ancak kayıt dışı olan
öğrencilerin varlığı belirlenmiştir. Engel/hastalık durumu, öğrencileri eğitim, sosyal ve
kültürel yaşamda olumsuz etkilemektedir. Öğrenciler engelli bireyler için özellikle fiziksel
düzenlemelere ilişkin hizmetin verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar
doğrultusunda;
Engelli/hasta tespit çalışmalarının özellikle eğitim kurumlarında küçük gruplardan
başlanarak titizlikle yapılması, engellilere yönelik hizmetlerin sadece engelliler ile
değil engel durumu bulunmayan bireyler ile de sorgulanması ve eğitim kurumlarındaki
engelli öğrencilerin akademik başarısının önüne geçen mevcut engellerin tespitine
yönelik çalışmaların yapılması ve sonuçlarının kullanılması,
Engelli/hasta öğrenciler ile ilgili farkındalık kazandırma amaçlı üniversite kapsamında
öğrencilere ve öğretim elemanları için eğitim programlarının düzenlenmesi, üniversite
engelli birimi çalışmalarının tanıtılması,
Kampüs ve Fakülte içerisinde engelli öğrencileri zorlayan fizik koşulların belirlenerek,
uygun hale getirilmesi
Engelli/hasta öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gıdaların kantinlerde
bulundurulması ve fakülte bünyesinde özel diyete gereksinimi olan öğrencilerin
belirlenerek öğrenci yemekhanelerinde bu doğrultuda seçeneklerin oluşturulması,
Engelli/hasta öğrencilerin rahatlıkla katılabileceği sosyal aktivitelerin planlanması
önerilmektedir.
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GELENEKSEL OYUN VE HAYAL KAHRAMANLARINDAN YARARLANILARAK
HAZIRLANAN ÖFKE DENETĠMĠ PROGRAMININ ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠ
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLĠLĠĞĠNĠN ĠN
CELENMESĠ
Günnur Özbay*
Özet
Bu çalışmanın amacı, ilkokula devam eden öğrencilerin saldırgan davranışlarını azaltmaya yönelik geleneksel
oyun ve hayal kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan öfke denetim programının etkililiğini incelemektir.
Araştırma, kontrol gruplu ön test, son test modeline dayalı deneysel bir çalışmadır. Araştırmada Çok Boyutlu
Okul Öfke Envanteri uygulanmış, öfke düzeyi yüksek, öfke denetimi becerileri düşük öğrenciler arasından
17’şer kişilik deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Deney grubu ile yapılan oturumlar 8 hafta sürmüştür.
Araştırmada elde edilen veriler, parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar
Testi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öfke denetimi eğitimi alan deney grubunun eğitim
sonrasında öfke denetim puanlarının kontrol gruplarına göre önemli düzeyde arttığını ortaya koymuştur.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, geleneksel oyun ve hayal kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan
öfke denetimi programının öğrencilerin öfke denetimi ve olumlu başa çıkma yöntemlerini kullanma becerileri
üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Öfke Yönetim Eğitim Programı, Öfke, Öfke Denetimi.
AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ANGER CONTROL PROGRAM PREPARED BY USING
TRADITIONAL PLAYS AND HEROES OF IMAGINATION ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Abstract
The purpose of this study is to investigate the effectiveness of the anger control program, which is based on the
use of traditional games and heroes of imagination to reduce the aggressive behavior of primary school students.
This experimental study consisted of control group, pretest and posttest. In this research, Multi-dimensional
School Anger Inventory was applied. Students with high anger level and with low anger control ability were
included in the study group. 34 students, including 17 experimental and 17 control groups, formed the study
group. The sessions with experimental group lasted 8 weeks. Analysis was performed using the Mann WhitneyU and Wilcoxon Marked Ranks Test from the non-parametric tests. Findings from the study showed that
experimental group who had trained for anger control has significantly increased anger control scores compared
to the control groups. Findings obtained from the research have indicated that anger control program prepared by
using traditional games and heroes of imagination has an effect on the ability of students to use anger control and
positive coping methods.
Keywords: Anger Management Education Program, Anger, Anger Management

Giriş
Öfke, çoğu zaman bireyler engellendiğinde, beklentilerinin karşılanmadığında veya
incindiğinde ortaya çıkmaktadır (Gordon, 1999; Özkan, 2010). Doğal ve evrensel bir duygu
olan öfke, bireyin yaşamında problemlere neden olsa da uygun şekilde ifade edildiğinde
sağlıklı bir duygu olarak kabul edilir (Soykan, 2003). Özellikle kişiler arası ilişkilerde bireyin
öfkesini sağlıklı bir şekilde ifade etmesi önemlidir (Adana ve Arslantaş, 2011; Martin ve
Uzman Psikolojik Danışman MEB. Şehit Mehmet Bora Tayfur İlkokulu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.gunnurozbay@gmail.com
*
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Watson, 1997). Bu nedenle öfke duygusunun yönetilmesi ve bu konuda becerilerin
kazandırılması önemli görülmektedir. Bu anlamda okullar bu tür yaşam becerilerinin
kazandırılmasında en etkili kurumlar olarak ortaya çıkmaktadır (Korkut, 2004). Okul
ortamında öfke denetimi konusunda yetersiz olan çocuk pek çok problemle karşı karşıya
kalmaktadır. Okullar pek çok gelişimsel fırsatların yaratıldığı ortamlar olarak
düşünüldüğünde, öfke duygusunu fark etme ve sağlıklı bir şekilde ifade etme becerilerini de
kazandırmada önemli bir unsur olarak görülmektedir (Özmen, 2006).
Çözülemeyen öfke duygusu, ergenlik döneminde saldırganlık ve şiddete dönük
davranışlara neden olabilmektedir (Yılmaz, 2004). İlkokul dönemi saldırganlık davranışları
gibi olumsuz davranışların sergilendiği önemli bir dönem olarak görülmektedir. Bu nedenle
bu dönemde okul temelli önleme programlarının önemi ön plana çıkmaktadır (Şahin, 2004).
Öfke ile ilgili Türkiye’de ve yurt dışında yapılan araştırma bulguları incelendiğinde uygun
yollarla ifade edilemeyen veya denetilemeyen öfkenin davranım bozuklukları (Arkan ve
Üstün, 2009), saldırgan davranışlar (Howells ve Day 2004; Kısaç, 1997; Scharf, 2000;
Korkut, 2002; Kesen, Deniz ve Durmuşoğlu, 2007; Şahin, 2000), kendini kontrol edememe
(Taylor, Novaco, Gillmer ve Thorne, 2002) gibi pek çok olumsuz etkisi olduğu
görülmektedir.
İlköğretim dönemi aynı zamanda model alınarak öğrenmenin gerçekleştiği bir dönem
olarak görülmektedir. Özellikle gözlem yaparak öğrenme bu dönemde önemlidir (Korkmaz,
2003; Ültanır, 1997; Rutledge, 2000). Son çocukluk dönemi ve ergenlik döneminde bir insana
olan hayranlık ya da aşırı tutkunluk davranışının altında aslında o kişiyi model alma duygusu
a fazla
yatmaktadır (Duygulu, 2010).
etkilenmektedir. Birey için bu dönemde model, ailesinden biri veya ünlü bir şahsiyet, bir
kahraman olabilmektedir (Oruç, Tecim ve Özyürek, 2011). Demirbaş ve Yağbasan’a (2005)
göre ilkokul döneminde çocuklara birçok istenilen davranış model yoluyla kazandırılabilir.
Güleryüz’e (2002) göre özellikle bu dönemde masalların, çocukların dünyasında
yaratıcılıklarını geliştirmeleri açısından çok önemli bir yeri vardır. Masallar çocuğun
sorunlarına, gerilimlerine gönderme yaparak, dolaylı yoldan onun iç dünyasına girmede etkili
olmaktadır (Nas, 2002). Gönen (1998) pek çok etkinlik için çocuk edebiyatını bir sıçrama
tahtası olarak kabul etmektedir. Hikaye ve romanlarda çocuklar pek çok olayların neden ve
sonuçlarını açıklayan bilgileri ve yorumları görme şansına sahip olabilmektedir. Ayrıca
hikaye ve romanlar çocukların sınırlı hayat tecrübelerini zenginleştirerek geliştirmekte ve
sahip oldukları değer yargılarına daha çok açıklık kazandırmaktadır. Böylece çocuğun içinde
yaşadığı kültürel ortama uyum sağlamasında olumlu etkide bulunmaktadır (Oğuzkan, 2001).
Ersoy, Avcı ve Turla (2007) kahramanlarla özdeşim kurmanın, kendini başkalarının yerine
koyma, yetişkinlerle iletişimi kuvvetlendirme, sosyal hayata uyum sağlama, insan ilişkilerinin
önemini anlama konularında etkili olduğunu belirtmiştir. Hikayelerle etkileşime geçen
çocuklar hikaye karakterlerinin etkisinde kalabilmektedir (Çakmak ve Geçgel, 2006). Bu
anlamda hikayede geçen karakterlerin özelliklerinin önemi, davranış kazandırmada ön plana
çıkmaktadır. Uzmen’e (2001) göre çocuklar bir süreliğine hikaye kahramanlarının yerine
geçerek sorun yaşayan kişinin rolünü üstlenip, sorunların çözümünde de etkili olabilmektedir.
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İnformal eğitimde yaygın olarak kullanılan masallar son zamanlarda eğitim bilimi
açısından da değerlendirilmeye başlanmıştır (Yücel, 2015). Alanyazında masalların
eğitimdeki rolü değişik açılardan ele alınmıştır. Bireyin yaşamın zorluklarıyla baş etme ve
problem çözmede önemli etkileri olduğuna dönük bulgular söz konusudur. Masallar, özellikle
kendi yaşam gerçeklerini masal kahramanlarına yükleyerek ve ilişki kurarak pek çok
problemlerle baş etmede eğitici bir rol unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır (Helimoğlu
Yavuz, 1997). Çakar’a (2007) göre masallardaki öyküleştirme ile doğru modellere ulaşma ve
hatalı davranışları fark etme mümkün olabilmektedir. Çocuk öykü içindeki kurgusal yapı ile
gerçek hayatta çözümünü bulamadığı pek çok sorunu anlamlandırabilmektedir (Uzuner,
2007). Yıldır’a (1984) göre ise masallar, duyguları insani şekilde şekillendirmede etkin rol
oynayarak insanı hayata hazırlamada önemli bir unsurdur. Öztürk’e (2008) göre masallar
küçük yaşta edinilmesi gereken insani özelliklerin, iletilerin kazandırılmasında önemli bir
etkendir. Bu bağlamda öyküye dayalı anlatımlar, çocukların yaşamlarında karşılaştıkları
problemlerle başa çıkmalarında yardımcı olan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle duyguları içeren öykü ve masallar bireyin kendi duygularını ve başkalarının
duygularını anlama ve kabul etmede yardımcı bir role sahiptirler. Bu tür öykü ve masallar,
çocuğa yalnız olmadığı, benzer duyguları başkalarının da yaşayabileceğini hissettirecek,
empati kurmasına olumlu etki yapacaktır (Sever, 2003). Benzer şekilde Yıldız’a (2016) göre
çocuklar kahramanlar sayesinde karşılaşacağı sorunları çözme konusunda bilgi edinme fırsatı
bulurlar. Özdeşim kurduğu kahramanlar çocuğa yönelik değişime katkı sağlamakta ve çocuğa
doğal bir öğrenme ortamı sunmaktadır.
Bu araştırmada ülkemizde geleneksel kültürün önemli kahramanlarından olan Karagöz
ve Hacivat, çocuk dünyasında yer edinen hayal kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan
öfke denetimi eğitim programının etkililiği sınanmıştır. Karagöz oyunları konularını halkın
içinden günlük yaşamdan almaktadır. Bu anlamda özellikle değerler eğitiminde önemli bir yer
tutmaktadır (Demir ve Özdemir, 2013). Bu oyunlar bir mizah öğesiyle eğlendirici ve
düşündürücü bir eğitim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır (Demir ve Özdemir, 2013).
Özellikle gelişim sürecinde örnek olan kahramanların çocukların yaşamında, davranışlarında
önemli bir etkiye sahip olduğu şüphesizdir (Kan, 2015). Bu nedenle yazınsal ürünlerden
yararlanılarak özdeşim kuracağı örnekleri artırmak, toplumsal becerilerin öğretilmesinde
önemli görülmelidir (Johnson ve Reed, 1996). Çünkü bu ürünlerde yer alan etkileşimler,
sorunlara yaklaşım ve çözüm biçimleri, çocuğun duygusal gelişimi açısından önem
taşımaktadır. Nas’a (2002) göre masallar çocuğu yaşama hazırlama ve toplumsallaşmada
önemli bir etkiye sahiptir. Bu açıdan ele alındığında masalların ve hayal kahramanlarının
eğitimde, özellikle beceri kazandırma programlarında kullanılmasının etkili olacağı
düşünülmektedir.
Oyun, çocuk için doğal bir ortam yaratır. Bu doğal ortamlarda çocuklar daha çok
iletişime açık olurlar (Maden, 2010). Oyun çocuğun iç dünyasını daha gerçekçi
yansıtmaktadır. Bir karakterle özdeşleme şeklindeki oyunlar, çocukların zihinsel, sosyal ve
duygusal gelişimi için önemli görülmektedir. Oyunda bir karakterin yerine geçen çocuk o
karakterin bakış açısını anlamaya çalışır. Böylece yaratıcı düşünmeyi geliştirerek, empati
duygusunu kazanma ve geliştirme fırsatı yakalar. Gölge oyunları da bunlardan biri olarak
kabul edilir (Bulut, 2014). Çünkü çocukların ilgi gösterdiği tiplere ve konulara sahiptirler. Bu
nedenle Özdemir’e (2006) göre gölge oyunları sadece eğlence değil bir eğitim malzemesi
olarak da kullanılmalıdır.
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Çocuk yazınından ve oyunlardan yararlanılarak gerçekleştirilen eğitim programlarının
etkililiği ile ilgili bir çok araştırma söz konusudur. Çatışma çözme becerisini geliştirme (Bell,
Dawson, Neison ve Savoie, 1997; Johnson ve Reed, 1996), kahramanların özelliklerine göre
iyi, kötü, olumlu, olumsuz, güzel ve çirkin kavramlarını tanıma (Demir, 2014), kendini
tanıma, çevresiyle etkili iletişim kurma (Gönen, 1993), sorun çözme, çatışma çözme, empati,
kişilerarası ilişkiler geliştirme ve duygu eğitimi (Karahan, 2008), olumsuz duyguların
farkındalılığını sağlama, sorunlar için alternatif çözümler üretebilme (Luke ve Myers, 1994),
sosyal beceri kazanma ve sağlıklı iletişim kurma (Şahin, 2011), başkalarını anlama (Ungan,
2007), yaşadığı toplumun ahlaki ve insani değerlerini öğrenme (Yaldız, 2006), şiddet
duygusunu tanıma ve şiddetin sonuçlarını görme (Yener, 2006), yaratıcılık ve hayal gücünü,
özgüveni geliştirme (Yıldırım, 2007) gibi konularda etkili olduğu alanyazında yer almıştır.
Karatay (2007) ise iyi ve kötü çatışmanın anlatıldığı, genellikle iyilerin galip geldiği
masalların, çocukların zihninde iyi ve doğru kavramlarının şekillenmesine yardımcı olacağını
vurgulamıştır.
Sosyal beceriler, bireylerin kişiler arası ilişkilerinde sorun yaşamaması için ilişkileri
etkili bir şekilde yönetebilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle ilköğretim bu
anlamda önemli bir yer teşkil etmektedir. Çünkü okul ortamı yeni davranış biçimlerini ön
plana çıkarmaktadır (Akkök, 1996). Okullarda sürekli artan problemlerin çözümü için bir
takım çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Erken yaşlarda bu tür problemlerle baş
etmeyi öğrenmek, ileriki yaşlarda yaşanacak sorunların üstesinden gelmede önemli
görülmektedir. Bu nedenle erken müdahaleyi sağlayan eğitim programlarına ihtiyaç söz
konusudur (Şahin, 2004). Bu çalışma ise erken müdahaleyi sağlama, ilkokuldaki öfke
denetimi çalışmaları alanındaki eksikliği giderme açısından önemli görülmektedir. Özellikle
ilkokul döneminde çocukluktan etkilendiğimiz hayal kahramanlarını kullanarak yapılan
deneysel çalışmalar azdır. Oysa bu konunun önemini vurgulayan araştırmalar söz konusudur.
Hayal kahramanlarından yararlanarak hazırlanan eğitim programlarının, değerleri kazanma ve
duyguları ifade ve kontrol etme becerisi (Andrews, 1994; Arıcı, 2012; Bakan, 2006; Bennett,
1995; Bilkan, 2001; Çetinkaya, 2007; Donat-Bacıoğlu ve Özdemir, 2012; Karatay, 2007;
Şahin, 2011; Şirin, 1994; Tahiroğlu, Kayabaşı ve Kayabaşı, 2013);Yılmaz, 2012), empati ve
iletişim becerileri (Kuzu-Sarar, 2002), duygu paylaşımı ve ben merkezciliği (Senemoğlu,
1997) gibi konularda etkili olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda bu araştırmada öfke
denetimine dönük programın hazırlanmasında literatürle desteklenen ve etkililiği vurgulanan,
hayal kahramanları ve hikayelerden yararlanılmıştır.
Araştırmalarda öfke ve saldırganlığın en fazla görüldüğü dönem çocukluğun sonu ve
ergenliğin başı olarak görülmektedir (Spielberger, 1966; Golden, 2003). Bu nedenle erken
müdahaleyi sağlama, çevreyle ilişkilerinde yaşadıkları olumsuzlukları ve problemlerin
temelinde yer alan denetilemeyen öfke duygusunun kaynağını bulma, denetim becerisi ve
yapıcı yollarla çözüm bulma becerisi kazandırma açısından bu çalışmanın önemli olacağı
düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın okullarda uygulanan gelişimsel rehberlik anlayışına
uygun olarak kriz oluşmadan önce, gelişimsel boyutta konuların ele alınıp kazandırılması
açısından da önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Saldırganlığa ve bireyin uyumunu
bozucu davranışlara dönüşmemesi için öfkenin uygun şekillerde ifade edilmesini sağlayan
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müdahalelere gerek vardır. Okullarda uygulanacak bu tür müdahalelerin pek çok ilişkilere
temel olacak becerilerin kazandırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.
Amaç
Öfkenin uygun şekilde ifade edilememesi veya bastırılması sağlıklı bir baş etme
yöntemi olarak görülmemektedir. Çünkü bu durum bireyin uyumunu bozacak ciddi yıkımlara
neden olabilecektir. Özellikle ergenliğin başları olarak kabul edilen ilkokulun son yıllarında
öfkenin suça ve saldırganlığa dönüşmemesi, bireyin uyumunu bozmaması için uygun şekilde
ifade edebilmeyi kazandıracak müdahalelere gerek duyulmaktadır. Şahin’e (2004) göre bu
dönem istenmeyen davranışların ortadan kaldırılmasında veya istenen davranışların
kazandırılmasında önemli bir dönemdir. Bu dönemde kendilerini uygun biçimde ifade
edemeyen veya çevresi tarafından anlaşılmayan bireylerin, uyumsuz, saldırganlık ve şiddete
yönelik davranışlar sergilediği görülmektedir (Yılmaz, 2004). Bu bilgiler doğrultusunda
ergenliğe geçişte ilk yıllar olarak kabul edilen bu dönemde, öğrencilerin şiddet açısından risk
altında oldukları söylenebilir. Bu nedenle öfke denetimine dönük hazırlanan programlarla
bireyin var olan öfkelerini bastırmadan, başkalarına zarar vermeyecek şekilde ifade etmesi
sağlanabilir. Bu durum, bireyin uyumunu olumlu etkileyecek ve ilerleyen yaşamında pek çok
alanda ilişkilerinde daha üst düzey doyum sağlamasında etkili olacaktır (Yılmaz, 2004).
Öfkeyi kontrol etme becerisini kazandırmaya yönelik bir önleme programını içeren bu
çalışmanın bu bağlamda alana katkı sağlayacağı, bu konu ile ilgili çalışmalara dikkat çekeceği
düşünülmektedir. Bu program ile amaçlanan, öğrencilerin kendi öfkelerini tanımaları, öfke
durumunu anlamaları, doğal bir durum olarak kabul etmeleri, öfkelerini kontrol ederek
yaşamalarıdır. Sonuç olarak bu araştırmanın genel amacı, geleneksel oyun ve hayal
kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan öfke denetimi programının ilkokul öğrencilerinin
öfkelerini kontrol etme becerilerine etkisinin araştırılmasıdır.
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırma öfke denetimi beceri eğitiminin etkisini sınayan kontrol gruplu, ön test, son
test modeline dayalı deneysel bir çalışmadır. Bu desen yaygın kullanılan karışık bir desendir
(Büyüköztürk, 2007). Deney öncesinde deney ve kontrol grubuna Çok Boyutlu Okul Öfke
Envanteri ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubuna 8 oturumdan oluşan geleneksel oyun
ve hayal kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan öfke denetimi programı uygulaması
yapılmıştır. Bu süre içinde kontrol grubuna herhangi bir program uygulanmamıştır. Uygulama
sonunda her iki gruba Çok Boyutlu Okul Öfke Envanteri son test olarak uygulanmıştır.
Araştırmanın bağımsız değişkeni öfke denetimi eğitimi, bağımlı değişkeni ise öğrencilerin
Çok Boyutlu Okul Öfke Envanteri ile belirlenen öfke düzeyidir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın evreni 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle
ilçesinde yer alan bir devlet okulunda öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 80
öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin tümüne Çok Boyutlu Okul Öfke Envanteri
uygulanmıştır. Envanter öğrencilere rehberlik ders saatinde, maddeler araştırmacı tarafından
tek tek okunarak uygulanmıştır. Bu veriler ön test verileri olarak kullanılmıştır. Deney
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grubunda son oturum bittikten sonra ayrı bir saatte kontrol grubu ile birlikte uygulanan Çok
Boyutlu Okul Öfke Envanteri verileri ise son test verileri olarak elde edilmiştir.
Değerlendirmeye alınan öntest sonuçlarına göre öfke düzeyi yüksek, öfke denetim becerileri
düşük öğrenciler arasından deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Deneklerin gruplara
atanması tamamen seçkisiz örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma için üyeler
belirlendikten sonra velilerin yazılı izinleri alınmıştır. Deney ve kontrol grubunu oluşturan
öğrencilere ait bilgiler Tablo 1. de verilmiştir.
Tablo 1.
Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Cinsiyete göre Dağılımları

N
Kız
Erkek

Deney

Kontrol

17

17

6

6

11

11

Araştırmanın çalışma grubunu 12 kız, 22 erkek olmak üzere toplamda 34 öğrenci
oluşturmuştur. Deney ve kontrol grubu yaş ranjları 10-11’dir. Deney grubu 6 kız, 11 erkek,
kontrol grubu 6 kız, 11 erkek olmak üzere cinsiyet açısından eşit durumdadır. Araştırmada
parametrik olmayan istatistikler kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu arasında ön-test
puanları bakımından başlangıçta fark olup olmadığını test etmek üzere Mann-Whitney U
analizi yapılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test puanları arasındaki farkın
anlamsız bulunması, deney öncesinde bu öğrencilerin öfke duygusunu tanıma, düşmanlık,
yıkıcı ifadeler ve olumlu başa çıkma düzeylerinin birbirine yakın olduğunu göstermiştir.
Veri toplama araçları
Bu araştırmada çalışma grubunu oluşturan öğrencilerden verileri elde etmek amacıyla
Çok Boyutlu Okul Öfke Envanteri kullanılmıştır.
Çok Boyutlu Okul Öfke Envanteri: Çok Boyutlu Okul Öfke Envanteri Smith,
Furlong, Douglas ve Bates and (2000) tarafından, okulla bağlantılı öfkenin duygusal, bilişsel
ve ifadesel yönlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir (Canbuldu, 2006). Ölçeğin Türk
kültürüne uyarlama çalışması Canbuldu (2006) tarafından yapılmıştır. Araştırma 11-18
yaşlarında, 1011 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Türkçe’ye çevrilmesinde üç uzmandan
destek alınmıştır. Ölçek maddelerinin çevirileri karşılaştırılarak benzer maddeler
belirlenmiştir. Çeviri formu 40 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanmıştır. Öğrencilerden her
bir maddeyi anlaşılabilirlik düzeyinde değerlendirmeleri istenmiştir. Bu verilerin
değerlendirici tutarlılığını belirlemek amacıyla intraclass korelasyon katsayısı hesaplanmış ve
0.82 bulunmuştur (F (35, 1365) = 5.92, p=0.000) (Canbuldu, 2006). Ölçeğin geçerlik ve
güvenirliğini sınamak için faktör analizi uygulanmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerliği sınamak için
benzer ölçek geçerliği sınaması yapılmış ve bu çalışma için Durumluk-Sürekli Öfke İfade
Ölçeği (Özer, 1994) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini sınamak amacıyla testin tekrarı
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yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığına ilişkin sınama ise her bir alt ölçek ve toplam
puanların Cronbach alfa güvenirlik katsayıları hesaplanarak yapılmıştır. Birinci çalışmada
uygulanan faktör analizi sonucunda örnekleme yeterliliği katsayısı .88 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin puanlanması; ölçek dört alt ölçeğe sahiptir. Düşmanlık alt ölçeği; öfkenin bilişsel
boyutuna yöneliktir. Okula ilişkin düşmanca olumsuz tutum ve inançların düzeyini ölçmeyi
amaçlayan bu boyut altı maddeden oluşmaktadır. Yıkıcı ifade alt ölçeği ise öfkenin fiziksel ya
da sözel olarak saldırgan ifade biçimlerini ölçmeyi amaçlayan bu boyut, öfkenin davranışsal
boyutuna yöneliktir ve dokuz maddeyi içermektedir.
Verilerin Analizi
Araştırmada deney öncesi ve sonrasında toplanan veriler SPSS 20 istatistik paket
programıyla çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılım gösterip
göstermediğini test etmek için Shapiro Wilks testi kullanılmıştır. Veriler normal dağılım
göstermediği için deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test analiz çalışmasında
parametrik olmayan testlerden Mann Whitney-U ve Wilcoxon İşaretlendirilmiş Sıralar Testi
kullanılmıştır. Çalışma grubunun normallik varsayımını karşılamadığı durumda alternatif
testler olarak önerilen ilişkisiz iki örneklem için Mann Whitney-U-testi ve İlişkili ölçümler
için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2002).
Ġşlem
Eğitim programında araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan geleneksel oyun ve hayal
kahramanlarından yararlanarak hazırlanan öfke denetimi programı kullanılmıştır. Programın
içeriğinin şekillenmesi sürecinde literatür taraması yapılmış, literatürde yer alan öfke denetimi
programlarından yararlanılarak özgün bir şekilde hazırlanmıştır. Kazanımlar öğrencilerin
içinde bulundukları yaş düzeylerine göre belirlenmiştir. Hazırlanan programın kazanımları
Wellman ve Moore’un taksonomisine göre çalışmanın yapılacağı yaş grubunun gelişim
düzeyleri incelenerek hazırlanmıştır. Program içeriğindeki etkinlikler öğrencilerin yaş
düzeyleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Oturumlarda genel olarak model alma, ev ödevleri,
grup içinde paylaşım, uygulama, rol oynama, gevşeme eğitimi, etkin dinleme, kendi kendini
değerlendirme, bilgi verme, tartışma, açık uçlu sorular sorma yöntem ve teknikleri
kullanılmıştır. 8 haftalık programın içeriğinde öfke duygusunu tanıma, öfkenin kaynağını
araştırma, öfke ipuçlarını fark etme, öfke durumunda kendi kişisel tepkilerini fark etme,
uygun olan ve olmayan öfke tepkilerini ayırt etme, öfkeyi uygun bir şekilde ifade etme,
davranış sorumluluklarının farkına varma, öfke ile baş etme yöntemlerini öğrenme ve öfke
kontrol yöntemlerini günlük yaşamda uygulamaya dönük kazanımlar yer almıştır. Öfke
denetimi eğitimi program uygulama sürecinde; birinci oturumda; grup lideri gruba kendini
tanıtarak, grubun amacı, programın içeriği, uygulamanın süresi, ne şekilde gerçekleştirileceği
hakkında grup üyelerine bilgi vermiştir. Oturumda ilk etkinlikte ısınma etkinliği ile birbirini
tanıma, yaka kartlarının takılması, kaynaşma için “ Bir ağaç olalım” etkinliği ile kurallar
etkinliği uygulanmıştır. Amaçlar belirlendikten sonra “Amaç belirleme formu” doldurtulmuş
ve amaçlarımız kutusuna atılmıştır. İkinci oturumda; ısınma etkinliği, duyguları tanıma, öfke
duygusunu tanıma “Duygu zarı” etkinliği yapılmıştır. Daha sonra “Öfke durum tespit formu”
ev ödevi olarak verilmiştir. Üçüncü oturumda; öfke tetikleyicilerin tanınması, öfke ipuçlarının
farkına varma, kişisel tepkileri tanıma amaçları için ısınma etkinliği, resimlerle öfke ifadeleri
etkinliği, “Öfkeliyken nasılım” etkinliği ve ev ödevleri çalışması yapılmıştır. Dördüncü
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oturumda öfke ifade biçimlerini tanıma ve uygun olan ve olmayan öfke tepkilerini ayırt etme
amacı için ısınma etkinliği, “Yüz ifadelerimle öfkemi tanıyorum” etkinliği, Karagöz ve
Hacivat oyunu, öfke ifade biçimlerinde hayal kahramanları ile oyunlar etkinlikleri
kullanılmıştır. Beşinci oturumda; öfkenin uygun şekilde ifade edilmesi, öfkeyle baş etme
yolları için “Ormanda yaşayan hayvanlar alemi” etkinliği, baş etme yöntemlerinde renkleri
kullanma etkinliği gerçekleştirilmiştir. Altıncı oturumda; davranış sorumluluğu işlenerek
“Kırmızı başlıklı kız” hikayesi ile öfke oluşmadan sorunları çözme ve ilişkilerde sorumluluk
üzerinde durulmuştur. Yedinci oturumda; öfke kontrol yöntemlerinin günlük yaşama
aktarılması konusu için ısınma etkinliğinde “Tavşan ve aslan kral hikayesi”, uygulamalarla
öfke ile baş etme yöntemleri, örnek olay ve çözüm önerileri çalışılmıştır. Sekizinci oturumda;
oturumların değerlendirilmesi, ilişkilerin sona erdirilmesi, grup süreci hakkındaki düşünce ve
duyguların alınması konuları ele alınmıştır. Oturumlar sonunda öğrencilere katılım belgesi
verilmiştir. Eğitim programı deney grubuna her hafta bir oturum (45 dakika) şeklinde
uygulanmıştır. Eğitim programı tamamlandıktan sonra geleneksel oyun ve hayal
kahramanlarından yararlanarak hazırlanan öfke denetimi programının etkililiğini
değerlendirmek amacıyla araştırmanın deney ve kontrol grupları ön test aşamasında kullanılan
değerlendirme aracı ile tekrar değerlendirme yapılmıştır. Uygulanan Çok Boyutlu Okul Öfke
Envanterine verilen yanıtların puanları toplanarak her alt ölçek için bir toplam puan elde
edilmiştir. Alt ölçeklerden alınan puanlar artıkça öfke yaşantısı, düşmanlık, yıkıcı ifade ve
olumlu başa çıkma düzeyleri de artmaktadır. Yapılan bu değerlendirme ile araştırmanın son
test aşaması gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
Deney ve kontrol grubunun Çok Boyutlu Okul Öfke Envanterinden aldıkları son-test
puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için Mann Whitney U, deney
grubunun Çok Boyutlu Okul Öfke Envanterinden aldıkları ön test ve son test puanları
arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir.
Verilerin anlamlılık düzeyleri p˂ 0.05 düzeyine göre belirlenmiştir.
Tablo 2.
Ġki Grubun Ön-test Sonuçlarının Karşılaştırılması
Ölçek
Öfke
Yaşantısı
Düşmanlık

Yıkıcı ifade

Grup

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

Deney

17

18,56

315,50

Kontrol

17

16,44

279,50

Deney

17

14,74

250,50

Kontrol

17

20,26

344,50

Deney

17

19,56

332,50

Kontrol

17

15,44

262,50

U

z

P

126,500 -,622

,534

97,500

-1,646

,100

109,500 -1,216

,224

118

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

Olumlu
Başa Çıkma

Deney

17

19,88

338,50

Kontrol

17

15,12

257,50

104,500 -1,457

,145

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere, deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin Çok
Boyutlu Okul Öfke Envanteri ön test puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
üzere yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, gruplar arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Eğitim programı uygulanmadan önce iki grubun U ve p değerleri; Öfke
yaşantısı (U=126.5; p 0.05), düşmanlık (U=97.5; p 0.05); yıkıcı ifade (U=109.5; p 0.05),
Olumlu başa çıkma (U=104.5; p 0.05). Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test
puanları arasındaki farkın anlamsız bulunması, deney öncesinde bu öğrencilerin öfke
duygusunu tanıma, düşmanlık, yıkıcı ifadeler ve olumlu başa çıkma düzeylerinin birbirine
yakın olduğunu göstermektedir.
Tablo 3.
Ġki Grubun Son-test Sonuçlarının Karşılaştırılması
Grup

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

Deney

17

9,00

153,00

Kontrol

17

26,00

442,00

Deney

17

10,03

170,50

Kontrol

17

24,97

424,50

Deney

17

11,74

199,50

Kontrol

17

23,26

395,50

Olumlu Baş Deney
Etme
Kontrol

17

25,59

435,00

9,41

160,00

Ölçek
Öfke
Yaşantısı
Düşmanlık
Yıkıcı
İfadeler

U

z

P

,000

,000
4,99

17,50

,000
4,55

46,50

,001
3,39

7,00

,000
4,78

Tablo 3’ten de anlaşılacağı üzere, deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin Çok
Boyutlu Okul Öfke Envanteri son test puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
üzere yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda, gruplar arasında deney grubu lehine
istatistiksel açıdan p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Öfke yaşantısı alt
ölçeği; deney-kontrol, U=.000, p<0.05 düşmanlık alt ölçeği; deney-kontrol, U=17.50, p<0.05
Yıkıcı ifade alt ölçeği; deney-kontrol, U=46.50, p<0.05 Olumlu Baş Etme alt ölçeği; deneykontrol, U=7.00, p<0.05. Öfke denetimi programına katılan deneklerin kontrol grubuna göre
öfke ölçeği alt boyutu Öfke yaşantısı, Düşmanlık, Yıkıcı ifadeler puanlarının azaldığı, Olumlu
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baş etme alt ölçeği puanlarının ise arttığı gözlenmiştir. Bu bulgu gerçekleştirilen programın
uygulanmasının öğrencilerin öfke denetimi üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.
Tablo 4.
Deney Grubunun Ön-test ve Son-test Sonuçlarının Karşılaştırılması
Ölçek

Öfke
Yaşantısı

Düşmanlık

Yıkıcı
İfadeler

Olumlu
Başa çıkma

Ön
Test

Test-Son

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

Negatif Sıralar

17

9,00

153,00

Pozitif Sıralar

0

,00

,00

Eşit

0

Negatif Sıralar

16

8,50

136,00

Pozitif Sıralar

0

0,00

,00

Eşit

1

Negatif Sıralar

16

9,47

151,50

Pozitif Sıralar

1

1,50

1,50

Eşit

0

Negatif Sıralar

0

,00

,00

Pozitif Sıralar

17

9,00

153,00

Eşit

0

Z

P

-3,623

,000

-3,544

,000

-3,569

,000

-3,709

,000

Tablo 4’den de anlaşılacağı üzere deney grubunu oluşturan öğrencilerin Çok Boyutlu
Okul Öfke Envanterinden aldıkları ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık
bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucunda sıra
ortalamaları arasında fark, Öfke yaşantısı, Düşmanlık, Yıkıcı ifadeler ve Olumlu Baş etme alt
testlerinde istatistiksel olarak p<0.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Deney grubunu
oluşturan öğrencilerin öfke yaşantısı, düşmanlık, yıkıcı ifadeler alt testlerinden aldıkları
puanlar anlamlı derecede azalmış, olumlu baş etme alt testinden ise aldıkları puanlar anlamlı
derecede artmıştır.
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Tablo 5.
Kontrol Grubunun Öntest ve Sontest Sonuçlarının Karşılaştırılması
Ön
Test

Ölçek

Öfke Yaşantısı

Düşmanlık

Yıkıcı İfade

Olumlu
Çıkma

Başa

Test-Son

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

Negatif Sıralar

8

6,69

53,50

Pozitif Sıralar

6

8,58

51,50

Eşit

3

Negatif Sıralar

5

4,20

21,00

Pozitif Sıralar

2

3,50

7,00

Eşit

10

Negatif Sıralar

7

6,86

48,00

Pozitif Sıralar

5

6,00

30,00

Eşit

5

Negatif Sıralar

6

5,50

33,00

Pozitif Sıralar

5

6,60

33,00

Eşit

2

Z

P

-,064

,949

-1,265

,206

-,741

,458

,000

1,000

Tablo 5’den de anlaşılacağı üzere, kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin Çok
Boyutlu Okul Öfke Envanteri’nden aldıkları ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir
farklılık olup olmadığı test etmek için yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucunda sıra
ortalamalar arasında istatistiksel olarak hepsinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Tartışma
Yapılan araştırmada geleneksel oyun ve hayal kahramanlarından yararlanarak
hazırlanan öfke denetimi programının ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öfke denetim
becerilerinin gelişmesine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen
verilerin analizinde deney ve kontrol gruplarını karşılaştırmak için Mann Whitney U testi, her
grubun kendi içinde ön test, son test sonuçlarını karşılaştırmak için Wilcoxon İşaretli Sıralar
Testi kullanılmıştır. Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin Çok Boyutlu Okul Öfke
Envanteri son test puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Mann
Whitney-U testi sonucunda gruplar arasında deney grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı
düzeyde farklılık saptanmıştır. Deney grubunu oluşturan öğrencilerin Çok Boyutlu Okul Öfke
Envanterinden aldıkları ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını
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test etmek için yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar testi sonucunda sıra ortalamaları arasında
fark, öfke yaşantısı, düşmanlık, yıkıcı ifadeler ve olumlu baş etme alt ölçeklerinde istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur.
Araştırmanın deney grubunun Çok Boyutlu Okul Öfke Envanterine ait ön test ve son
test sonuçları incelendiğinde sonuçlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olması,
ancak kontrol grubunun Çok Boyutlu Okul Öfke Envanterine ait ön test ve son test sonuçları
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmaması deney grubuna verilen geleneksel oyun
ve hayal kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan öfke denetim programının öfke denetimi
becerileri üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymaktadır. Ayrıca iki grubun son test sonuçları
arasındaki farkın da istatistiksel olarak anlamlı olması bu bulguyu destekler niteliktedir. Öfke
denetimi beceri eğitim programları ile ilgili alan yazında da benzerlik gösteren çalışmalar ve
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Şahin (2004) tarafından yapılan araştırmada dördüncü ve
beşinci sınıfa devam eden 10-11 yaşlarında ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin saldırgan
davranışlarını azaltmaya yönelik öfke denetimi programının etkililiği araştırılmıştır. Çalışma
sonucunda öfke denetimi eğitiminin saldırganlık düzeylerini önemli derecede azalttığı
bulunmuştur. Akgül (2000) öfke denetiminin ilköğretim öğrencilerinin öfke denetimi
becerilerine etkisini incelediği deneysel çalışmasında öfke denetimi eğitiminin öğrencilerin
öfke denetimi becerilerini kazanmasında etkili olduğunu göstermiştir. Alanda yapılan
çalışmalar, öfke kontrol programlarının bireylerin öfkeleri ile daha iyi başa çıkmalarında etkili
olduğunu göstermektedir (Bilge, 1996). Yavuzer’e (1998) göre öfke ve saldırganlığın en fazla
görüldüğü dönem çocukluğun sonu ve ergenliğin başıdır. Bu durumda bu dönem öfke
kontrolünü sağlama ve saldırganlığı azaltmaya yönelik müdahalelerin uygulanması için en iyi
dönem olarak düşünülebilir.
Ayrıca yurt dışında yapılan çalışmalar incelendiğinde, Lochman (1992) saldırgan
çocuklara dönük uyguladığı öfkeyle baş etme programı sonucunda programın çocukların
problem çözme becerilerinde artışa neden olduğunu belirtmiştir. Suchodolsky, Solomon ve
Pere (2000) ise 9-11 yaş öğrencileri üzerinde gerçekleştirdikleri 10 oturumluk program
sonucunda öğrencilerin problemlerinde azalma görüldüğünü tespit etmişlerdir. Özellikle
okullarda, saldırgan davranışları önlemek için erken yaş gruplarından başlayarak ülkemizin
sosyal ve kültürel gerçekliğine uygun olarak geliştirilen okul temelli eğitim programların
uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Spielberger (1966) çocukluğun sonu ve
ergenliğin başlarında kişilik özelliklerinin henüz yerleşmemiş olması nedeniyle, öfkeyi
azaltmaya yönelik müdahalelerin daha etkili olabileceğini ifade etmiştir. Araştırmalardan elde
edilen sonuçlar bir bütün olarak ele alındığında bu araştırmanın sonucunda da elde edilen
bulgular doğrultusunda öfke denetim programının etkili olduğu, alanyazında çeşitli benzer
çalışmalarda da benzer kazanımlar elde edildiği göze çarpmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Araştırmaya ilişkin bulgular ele alındığında geleneksel oyun ve hayal
kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan öfke denetimi programının öğrencilerin öfke
denetimi ve olumlu başa çıkma yöntemleri kullanma becerileri üzerinde etkili olduğu
görülmektedir. Uygulanan eğitim programı ilkokul düzeyindeki çocukların çevreyle
ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözme, öfke duygusunu fark etme ve denetim becerisini
kazanmayı hedefleyen ve bu amaçla çocukların ilgisini çekecek geleneksel oyun ve hayal
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kahramanlarından yararlanılan bir programdır. Bu bağlamda programın uygulanması sırasında
kullanılan görsellerin, drama etkinliklerinin ve oyunların çocukların dikkatini çektiği, görsel
materyallerle desteklenen konuların günlük yaşama aktarılmasının kolaylaştığı gözlenmiştir.
Eğitim sonunda deney grubunun öfke denetim becerilerine dönük artış, öfke yaşantısı,
düşmanlık ve yıkıcı ifade becerileri toplamlarına ilişkin ön test ve son test sonuçları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunması da uygulanan eğitim programının etkili
olduğunu göstermektedir. Ancak çocuklarda bu tür eğitim programlarının etkisinin uzun süreli
olması için belirli aralıklarla destekleyici çalışmaların yapılması önerilebilir. Çeşitlendirilmiş
materyallerle çocukların ailelerini ve öğretmenlerini de uygulamaya dahil edecek
programların geliştirilip uygulanmasının okullarda gelişimsel rehberlik hizmetleri kapsamında
yapılacak çalışmalara destek olacağı düşünülmektedir. Bu program ilkokul dördüncü sınıflar
üzerinde gerçekleştirilen bir programdır. Üst sınıflara veya alt sınıflara dönük eğitim
programlarında geleneksel oyun ve hayal kahramanları kullanılarak programlar
çeşitlendirilebilir. Ayrıca izleme ölçümleri yapılarak kalıcılığının test edilmesi yoluna
gidilebilir.
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HALĠDE EDĠPADIVAR’IN EĞĠTĠMVE ÖĞRETĠMĠLE ĠLGĠLĠ
GÖRÜġLERĠ
Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
Öz
Halide Edip Adıvar, gerek Millî Mücadele yıllarında ve gerekse Cumhuriyetin ilanından sonra o günkü ismiyle
talim ve terbiye diye adlandırılan eğitim öğretimle ilgili görüşlerini kitaplaştırmış ve burada Batılı yazarlardan
esinlenerek birtakım tezler öne sürmüştür. Bu öne sürdüğü eğitim öğretim ile ilgili tezleri bugün hâlâ devam
eden bazı eğitim öğretim ile ilgili sorunlara da ışık tutabilecek düşünceler içermektedir. Halide Edip’in bu
çalışması Osmanlı harfleriyle basılıp yayınlandığından o günkü şartlarda okunmuş ama günümüzde modern
araştırmalara kaynaklık edebilecek düşünceleri ihtiva etmesine rağmen pek okunup üzerinde çalışılmamıştır.
Eserin günümüze kadar Latin harfli günümüz Türkçesine çevrilmemiş olması hem Türk edebiyatı hem de eğitim
öğretim açısından büyük bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki Halide
Edip’in iddia ettiği bazı düşünceleri günümüzde geçerliğini yitirmiş ve yerini modern tekniklere bırakmıştır. Bu
çalışma ve yazarın eseri üzerinde yapılacak daha kapsamlı bir çalışma ile bu düşünceler ayıklanıp eğitim öğretim
faaliyetlerini geliştirecek ve günümüze ışık tutacak orijinal düşünceler ortaya çıkarılabilir. Bu durumda
geçmişten günümüze eğitim öğretimin müzmin problemleri ortaya çıkarılıp bu sorunlar üzerine daha kapsamlı
çalışmalar yapılabilir ve çeşitli istatistiksel sonuçlar çıkarılabilir. Sıraladığımız bu yapılması gerekenler bu
çalışmanın boyutlarını aşan ve kitaplaştırılması gereken atılacak adımları ortaya koymaktadır. Bu sınırlı çalışma
yapılacak bu çalışmanın ancak bir prototipini oluşturabilir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Öğretim, Halide Edip Adıvar, Eğitim Modeli ve Sorunları
HALĠDE EDĠP ADIVAR’S OPINIONS ON THE EDUCATION AND TRAINING
Abstract
Halide Edip Adıvar, published his book on education and training, called Talim ve Terbiye in the years of the
National Struggle and after the declaration of the Republic and she has come up with some theses inspired by
Western writers.Her thesis on education and training containsbright ideas to the problems of some education and
training that are still going on today. This study by Halide Edip had read on that day's conditions for printed and
published in Ottoman letters, but it has not been studied on todayalthough it includes the thoughts that can be
sourced from modern research.It can be considered a major lossboth in terms of Turkish literature and education
for the work has not been translated into contemporary Turkic with Latin alphabets. However, it should also be
stated that some ideas claimed by Halide Edip has lost its validity today and left the place with modern
techniques.These ideas can be edited and improved the educational activities and this work can reveal the
original thoughts that illuminate the day with a more comprehensive study of this work.In this case, the past and
today's chronic education problemscan be detect and more comprehensive studies on these problems can be
made, various statistical conclusions can be drawn.These things to do that I sort exceed the dimensions of this
work and put forth the work to be done. This limited work can only create a prototype of what needs to be done.
Keywords: Education, Halide Edip Adıvar, Education Models and Problems

GiriĢ
Millî Mücadele yıllarında cepheden cepheye koşan ve bağımsızlığımız için tüm
mesaisini sarf eden Halide edip bir yandan tarihî meydan konuşmaları yaparak halkı Millî
Mücadele’ye davet ediyor, bir yandan da gerek edebiyat alanında gerekse eğitim öğretimle
ilgili yazılar kaleme alıyordu. Halide Edip’in çok iyi derecede İngilizce bilmesi bu konular ile
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ilgili yabancı kaynaklara müracaat etmesini kolaylaştırıyor ve okuduğu Batılı kaynaklardan
alıntılar yapabiliyordu. Dönemine göre oldukça aydın bir kişiliğe sahip olan Halide Edip
özellikle eğitim öğretim ile ilgili düşüncelerini o günkü şartlarda oldukça modern bir
yaklaşımla ele almıştır. Osmanlı’da eğitim öğretim medreselerde ve vakıfların desteğiyle
sürdürülüyordu. “Vakıflar ise Osmanlı toplumunda sosyal yardımlaşma ve dayanışma
açısından en dikkat çeken kurumların başında gelmektedir”(Akis, 2012: 792). Halide Edip,
medreselerde eski usullerle yapılan eğitim öğretimi yakinen bilen, aynı zamanda Batı’nın
modern tekniklerini tanıyan birisi olarak iki farklı dünyanın zihnen mukayesesini de yaparak
genel bir kanaate ulaşmıştır. O, bu eseriyle sadece o günkü problemlere değil günümüzde de
devam edegelen ve adeta müzminleşmiş eğitim öğretim sorunlarına da çözümler üretmektedir.
Bu çözümlerin birçoğu günümüzde elbette geçerliliğini yitirmiştir ancak bazıları hâlâ
geçerliliğini korumakta olan bazı çözümleri ihtiva etmektedir.
“Halide Edip‟in, eğitim alanındaki faaliyetlerinin öğretmen olarak görev yaptığı
dönem ile sınırlı olmadığı anlaşılır. Yurt dışında bulunmuş olması itibariyle eğitim konusunda
bazı fikirler edinmiş olan Halide Edip, bu düşünceleri doğrultusunda gerek eğitim sisteminde
gerekse öğretmenlik yaptığı kurumda kendine göre eksik gördüğü tarafları dile
getirmişti”(Taşer, 2012: 158)
Halide Edip bu görüşlerini samimi bir üslupla ve sohbet havasında kaleme alır. Bu
düşünceleri günümüzde üzerinde durulması gereken ve hâlâ güncelliğini devam ettiren
mevzular olarak dikkat çekmektedirler.
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1. Eğitimde Mükâfat ve Ceza
Eğitim ve öğretimin başarılı olabilmesi için eğitim sisteminin içerisinde mükafat ve
cezanın yer alması gerekir. Ancak cezanın fiili şiddet şeklinde değil bu çalışmada açıklanacak
şekliyle uygulanması gerekir. Çocuklar mantık ve düşünceye göre değil daha çok hislerine
göre hareket ederler:
“Hususiyle çocuklar yaptıkları şeyi kendisi için değil vereceği his için intihab ederler;
hatta büyüklerde bile böyle dimağ vardır. O halde çocukların iyi hareketini takdir ve mükafat
takip etmelidir ki ilk icrası kendilerine bir adet hükmüne geçsin”(Adıvar, 1327: 179-180).
Eğitim verilen bir yerde yanlış davranışları engellemek için ceza uygulaması olmazsa
öğrencileri kötü davranışlarından vazgeçirmek için nasıl bir metot takip etmek gerekir. Bu
metotlardan ilki çocukların yaptıkları iyi davranışlarından ve aldıkları eğitimden zevk
almalarını sağlamaktır. Küçük çocuklar herhangi bir davranışı zevk aldıkları zaman daha bir
istekle yaparlar. Bu konu ile ilgili Halide Edip şunları ekler:
“Zevk almanın mana-yı ehemmiyetini bilmelidir. Mektepte çocuk iyi hareketleriyle
zevk arasında katı bir rabıta-yı dimağiyi bulmalı; fena hareketiyle de elem arasında bir
rabıta-yı katiye olduğunu hissetmelidir. Mektepte her iyi hareket mükafat, her fena hareket
mücazat görmelidir. Mektep, fena olan bir harekete göz yumduğu gün o mektepte intizam
ahlakı bozulmuş demektir. Büyümüş çocuklar da iyi hareketin zevkini, fenalığın elemini
nazarî olarak biraz öğrenmelidirler”(Adıvar, 1327: 180).
Eğitim öğretim faaliyetleri özellikle çocuklar için zevkli hale getirilebilirse eğitim
kalitesi ve başarısı yükselecektir. Çocuklar zevk alarak ve mükâfat görerek eğitim
gördüklerinde olumlu davranışlarını tekrar edeceklerdir. Buna ilaveten yaptıkları kötü
davranıştan üzüntü duymayı da öğrendiklerinde bu davranışları onlara elem vereceğinden
tekrar etme olasılığı düşecektir. Bunlara ilaveten herhangi bir şekilde olumsuz bir davranışla
karşılaşıldığında ise bunun bir cezası olduğunu çocuğun bilmesi bu olumsuz davranışın ortaya
çıkmasını engelleyici bir durum olacaktır.
2. Eğitimde Korku ve Zevk
Eğitimde korku denilince öğrencinin not korkusu, hocasından şiddet görebilme
korkusu ya da birtakım zihnî korkuları sıralayabiliriz. Korku öğrenci için hem motive edici
hem de motivasyon düşürücü etkisi olan bir durumdur. Korkunun yeri ve üstlendiği fonksiyon
bu durumda rol oynamaktadır.
“Talebe muallimden maddi surette korkduğu zaman faaliyet ziyan olur, efkar dağılır.
Ve terakki-yi zihni geç kalır. İbtidai mekteplerimizdeki falaka heyulası ibtida‟i hocalarımızın
cehaleti kadar yavrularımızın beynini korku ile mazur bırakmıştır. Bir büyük adam: “Eğer
çocukları şimdi bahtiyar ederseniz yirmi sene sonraki saadetlerini hazırlamış olursunuz”
diyor. İşte hayatı mektepte geçirmişler yirmi sene sonra mektep hayatlarının iyi hatıralarına
karşı mentalarını çocukları bahtiyar etmek, gençlere zevk vermek usulünü mekteblere idhal
suretiyle gösterirler”(Adıvar, 1327: 178-179).
Öğrencileri korkutarak değil; onlara okulu ve dersleri sevdirerek ders anlatılmalıdır.
Talebe dersten zevk almalıdır.
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On Yedinci Ders
Talim ve Terbiyede Zevk ve Elem
İnsanların ırkı ve şahsi tekâmül hislerinde hoş ve nahoş basit hislerin hissiyât-ı
mürekkebeden evvel geldiğini görmüştük. Bütün hissiyat hakkında münakaşatımızda da bu
sırayı muhafaza edeceğiz.
His zevk-i muhtelif derece-yi şiddette olabilir ve vicdanın kati, iptidai bir unsuru
olduğundan fazla tahlil edilemez. Hissiyât-ı basiteden olan bir his, tabii bir fiili, sakit,
heyecansız tefekküratı takip eden bir hiss-i dimağîdir. Zevk, sahte ve hayatın feyzine bir
nişanedir. Uzva kati bir faidesi vardır. Kendisi için müfid olan şeyleri nahoş, muzır olan
şeyleri hoş veyahut zevkli bulan bir uzuv mübareze-i hayatta payidar olamaz (Adıvar, 1327:
176).
Halide Edip eğitimden zevk alma meselesini açıklarken bütün talim ve terbiyeyi
talebenin dersten zevk alması üzerine inşa edemeyeceğimizi, zevkin izafi olduğunu,
öğrencinin kendisine faydalı şeyleri zevksiz; zararlı şeyleri ise zevkli bulabileceğini belirtir.
3. Ezber Meselesi
Eğitimde ezberin olup olmaması meselesi sadece günümüzde değil asırlardan beri
tartışılan bir konudur. Günümüzde bile öğrenmede ezberin yeri hakkında karşıt görüşler
mevcuttur. Halide Edip’e göre ezber anlamadan ve mahiyetini bilmeden yapılmamalıdır.
Eskilerin körü körüne dedikleri ezber yerine okunan metni önce anlamaya çalışmalı,
muhteviyatını öğrendikten sonra gerekiyorsa ezber yapılmalıdır:
“…ezberlemek anladıktan sonra olmalıdır. Akl edemediğimiz bir şeyi katiyen
ezberlememeliyiz. Talebe katiyen zihinlerde yer tutup anlaşılmamış şeyleri tekrar etmemelidir.
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Vaktiyle çok ezberci olan muallimin şakirdine dersini anlayıp anlamadığını sormuşlar. O
kadar çok şey öğreniyoruz ki anlamağa vaktimiz kalmıyor, demiş” (Adıvar, 1327: 103).
Eğitim öğretimde ezber yerine anlayarak ve hazmederek öğrenmek ön planda
olmalıdır. Öğrenci, dersi ağır ağır okumalı ve anlamaya çalışmalıdır:
“Dersi bir defa kemal-i dikkatle ağır ağır okumalı bir defa böyle anlayarak okumak
on iki defa anlamayarak okuyup ezberlemekten evladır. Böyle bir defa okumak ders hakkında
umumi bir fikir verebilir. İkinci defada mühim noktalarının dimağa yer tutabileceği kadar
zaman sarf etmeli sonra bu mühim noktaların birbirine hayata temaslarını tayin etmelidir.
Bunu da yaptıktan sonra kitabı kapayıp zihne dersin mühim noktalarını sıraya dizerek tanzim
etmeli ve dersin hem ayrı ayrı mühim noktaları hem de umumiyet itibarıyla bir şekil olması
için bazen de bir kâğıdın üzerine planı yazmalı. İşte bu suretle öğrenilen ders unutulmaz. Bir
de dikkat edilecek şey öğrenilen şeylerin müfid ve öğrenilmeğe şayan şeyler olmasıdır”
(Adıvar, 1327: 104).
Halide Edip, anlayarak okumayı bu şekilde tarif ettikten sonra tetkik, tasavvur ve tarif
konularına değinir. Öğrenciye ders anlatılırken:
“Evvela hadisatı tetkik ettirmeli, sonra tasavvur ettirilmeli, en nihayet tarif etmelidir.
Bir şeyi evvela idrak, sonra tasavvur ettirmeli ve nihayet tarif etmeli. Mesela küçük bir sınıfa
ata tarif edecek muallim evvela çocuklara mümkün ise tabiattan değilse resimde birkaç at
göstermeli, (bu idrak olur); sonra çocuk at hakkında tasavvurata malik olur; en nihayet
çocuğu, atın ismini öğretmelidir” (Adıvar, 1327: 132).
Öğretimde bu şekilde bir sıralama olması gerektiğini belirten yazar üç aşamalı öğretim
metodunu savunur. Yazar öğrenciye nasıl bir öğretim metodu ile ders anlatılması gerektiğini
başka misallerle de açıklar:
“Evvel talebeye mevzuu anlatmalı talebenin zihnine malumatı idhal için eski bildikleri
malumatı kullanmalı o malumattan misallar getirmeli ve sualler sormalıdır. Derse mevzudaki
maksadı açık bir surette izah ederek ibtida etmeli dersi bitirirken gelecek dersin ne olacağını
söylemeli ve bu derslerin birbirine münasebet ve revabatını anlatmalıdır”(Adıvar, 1327: 95).
Böylece öğrencilerin eskiden bildiği konu ile bağlantı kurarak yeni bilgiler
aktarılmalıdır, diyen yazar dersin amacını ve konusunu da belirtmelidir, demektedir. Ayrıca
konu bittikten sonra da gelecek derste ne işleneceğini önceden öğrenciye iletmelidir, der.
Böylece derlerin işlenişinde ve haftalık ders programında bir uyum ve rabıta olmalıdır
görüşünü destekler. Bu süreç içerisinde öğretmene önemli vazifeler düşmektedir:
“Halide Edib‟e göre eğitim öğretim süreci içerisinde öğretmene önemli görevler
düşmektedir. Her şeyden önce öğretmenlerin en büyük görevi; öğrencilerinin etkili ve verimli
bir eğitim-öğretim hizmeti almalarından birinci dereceden sorumlu bireyler olmalarıdır. Bu
nedenle öğretmenlerin öğrencilerine öğretmeyi amaçladıkları bilgiler, onların zihinsel
gelişimlerine uygun ve onlarda merak ve yaratıcılık duygularının gelişmesine katkıda
bulunmaya yarayan türden bilgiler olmalıdır”(Şanal, 2010: 519).
Bu bilgiler öğrencilerin merak ve üretkenlik duygularını geliştiren türde olmalıdır.
Öğrenci bir şeyi illa ki ezberleyecekse anlayarak ve özümseyerek ezberlemelidir. Ezberlediği
metni tekrar ederken anlayarak tekrar edebilmelidir:
“…eğer bir kaide vazıh bir surette yazılmış da bunu talebe anlamışsa onu ezberlemede
beis yoktur. Anlaşılmayan kaideleri katiyen ezberlememeli şakird kendi lisanıyla izah etmeli,
vicdanında kaidelerin manasını muhafaza etmeli, işittiği zaman kendi lisanıyla tekrar
edebilmeli, en açık ezberlenmiş kaideleri bile talebe kendi lisanıyla tekrar edebilmelidir. Bir
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nazariye-i hendesiyeyi talebe ezberden ispat etmeli, adeta bir idrak-ı hazır gibi ispat
edebilmelidir” (Adıvar, 1327: 106).
Ezber kuru tekrar değil, anlayarak öğrenmenin bir parçası olmalıdır. Okuduğu parçayı
veya bir kuralı anlayan insan onu daha kolay aklında tutabilir ve istenildiği zaman da tekrar
edebilir.
4. Hafıza ve Eğitim
Hafıza eğitim öğretim içerisinde olmazsa olmazlardan olarak değerlendirilir. Hafıza
olmazsa ne eğitim ne de öğretim gerçekleşir. Halide Edip, hafızaya eğitimcilerin hiç önem
vermediklerini ve problemleri değerlendirirken hafıza faktörünü göz ardı ettiklerini belirtir:
“Evvela hafızaya mazide fazla ehemmiyet vermemişlerdir. Hafızayı terbiye etmekle
meşgul olan kudeme diğer meleke-yi akliyeyi nazar-ı itibara almamışlardır. Hafızanın tazyiki
talim ve terbiyeye mihaniki son bir şekil vermiş, orada olması lazım gelen hayatı öldürmüştür.
Salisen, bir aksülamel olarak bugün hafızaya adeta hiç ehemmiyet verilmemeğe
başlanmıştır. Hele hafızanın ezberleme kısmına hiç ehemmiyet verilmemeğe
başlanmıştır”(Adıvar, 1327: 98).
“Hafıza maziye ait olan malumatımızdır. Hafızamız olmasa ne hazırı tebeyyün eder,
ne de ne de atiye intizar eyleriz. Hafızanın vazifesi hali hazırdaki efalimizi tevlid etmek ve
atiyi hazırlamaktır. (…) Hafıza daima memnuniyet ve muvaffakiyetimizi idame eder.
Talim ve terbiyenin hafızaya karşı bugünkü tekâsül Avrupa‟da hususiyle Amerika‟da
hafızanın kudreti teneffüs etmede olduğunu his ettiriyor. Buna da Amerika‟da hafızanın
tecellisi için ilan edilen muhtelif usulleri birer delildir. Bu usulleri tesis edenler bunlar
sayesinde ahaliden milyonlar kazanıyorlar”(Adıvar, 1327: 99)
Halide Edip Amerika’da hafıza teknikleriyle ilgilenenlerin milyonlarla ifade edilen
paralar kazandıklarını bizde ise bu konuya hiç eğilmediklerini ifade ediyor. Yazarın hafıza ile
ilgili söylediği ve darb-ı mesel olarak değerlendirebileceğimiz şu sözsü meseleyi
özetlemektedir: “Hafıza saadet gibidir; aranmadığı zaman bulunur” (Adıvar, 1327: 103).
Yazar, yarı alaycı bir üslupla bu son cümlesini sarf ederek hafızayı güçlendirmek için çok
fazla bu meselenin peşinden koşmamak gerektiğini de ifade eder. Hafızanın peşinden ısrarla
koşmamak gerekir. Hafıza kovalanmazsa yerine gelir, demektedir.
5. Öğretmenin Sahip Olması Gereken Vasıflar
Öğretmenlik mesleğine aday olanlar bazı vasıfları haiz olmalıdırlar. Bir öğretmen
öncelikle anlatacağı konuyu iyi bilmelidir. İnsan, iyi bildiği bir konuyu aşkla şevkle anlatır.
Halide Edip eğitim ve öğretimle ilgili bilgi verirken geçmişle günümüz Batı’yla Doğu
arasında sık sık mukayeseler de yapar. Halide Edip medreselerdeki müderrislerden
mekteplerdeki muallimler kadar geniş bir yelpazede öğretici meselesi üzerinde durur. Tarihi
kaynaklardan aldığımız bilgilere göre eskiden medreselerdeki müderrisler geniş maddi
imkânlara sahip saygın kimselerdir:
“Müderris ders verirken öncelikle temel ilimlerden derslerini yapmakta daha sonra da
branşlara ait dersleri yapmaktadır. Medresede kendine ait bir odası olduğunu ve uzaktan
gelen misafirlerini burada ağırladığını söylemektedir. Bazen de su kenarları çinilerle beyaz
mermerden yapılmış bir arktan suyu akan bir havuz yanında bulunan çardak altında
misafirlerini ağırlamaktadır. Müderrisin yanında bazı öğrenciler oturmakta, hizmetçi ve
köleler de ayakta hizmet etmekteydiler. Müderrisin kendisi de nakışlı kumaşlarla kaplı bir
sedir üzerinde oturmuş hali İbn Battuta‟yı „padişahların birinin huzurundayım galiba‟ diye
düşünmesine sebep olmuştur (Akis, 2016: 31).
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Halide Edip, Osmanlı döneminde geniş imkânlara kavuşan müderrisliğin gittikçe
değerini kaybettiğini belirterek bu mesleğin niteliğini yükseltmek gerektiğine inanır. Ona göre
medreselerde müderris, mekteplerde muallim konusuna hâkim olmalı ve dersi zevkle
anlatmalıdır. Böylece konusuna hâkim olan öğretmen dersten zevk alır. Bu zevk öğrencilere
de sirayet eder. Ayrıca eskilerin ilm-i lisan dedikleri diksiyon kurallarına da uymalı, dersi
anlaşılır ve düzgün bir ses tonu ve vurgusuyla anlatmalıdır:
“…muallimin vazifesi de büyüktür. O halde bu vazifeyi ifa için elzem olan vasıf nedir.
Burada muallim için elzem olan o vasıftan bahsedeceğiz çünkü muallimin bütün o evsafını
saymak insanlığı tarif etmektir. Aşağıda bahsedeceğimiz vasfı haiz olmayan bir muallim
hemen istifa etmelidir. (…)Öğrettiği ilimin en yüksek esaslarını bilmeyen muallim o ilmin
iptidasını dahi öğretemez. Bir insan bütün bildiğini talebeye öğretemeyeceğinden her halde
öğrettiğinden fazla bilmelidir. Bir mevzuu iptidai bir tarzda bile anlatabilmek için o mevzu iyi
bilmelidir. İki kere iki dört edeceğini anlatmak hesap bilmeğe matuf olduğu gibi alfabeyi iyi
öğretebilmek için de ilm-i lisana vakıf olmalıdır. Bunun içindir ki büyük darülfünunlarda
iptidai sınıflarını en alim muallimlere tevdi ederler. Mevzu iyi bilmek muallime şevk verir,
böyle bir muallim sınıfına bir şevk-i muzafferane ile girer. Samimi bir his kadar suri hiçbir
şey olmadığından sınıftaki şakirdan da muallimin şevkine iştirak eder. Muallimin ilmiyle
beraber talebenin ilmi de büyür, mektebe yeni bir kudret, yeni bir şevk gelir. İşte bunların
hepsi mevzu bilen muktedir bir muallim vasıtasıyla olur. Mevzu bilen muallimin kendi şahsına
emniyeti vardır” (Adıvar, 1327: 34-35).
Halide Edip, modern üniversitelerde birinci sınıfların en kaliteli hocalar tarafından
eğitildiklerini belirtmektedir. Ara sınıflar ve son sınıfların diğer hocalar tarafından verildiğini
vurgulamaktadır. Öğretmen hayatı öğrencilerine açıklayan ve öğreten kişidir. Daha doğrusu
hayatı tefsir eder:
“Muallim müfessir-i hayattır. Hayat büyük bir zanaattır onu layıkıyla yaşamakla
istikamet telakkimizi takip edebiliriz. Tecrübesiz olan talebe hayatı bilmez; ona muallim
hayatı tefsir eder. Muallim kendi hayatı ve talebesine olan rabıtasıyla hayatın iyi ve fena
şeylerini şerh eder. Hayatın büyük hakikatlerini çocukların lisanına tercüme eder. Muallim
hasılı mütercim ve müşerrih-ı hayattır, muallim dimağı ve ruhu tekamül ettirir”(Adıvar,
1327: 32)
Hayatı hem tefsir eden hem de şerh eden öğretmen t,öğrencilerin ruhlarını ve
vicdanlarını olgunlaştırır. Ancak anlatacağı konuyu iyi bilmeyen öğretmenler sınıfta asabi
olurlar:
“Mevzuu bilmeyenler de sınıfta asabi olurlar. Talebenin sualinden korkarlar. Mevzuu
iyi bilmediği halde ders vermek yalnız müstebit bir muhitte kabildir. Bu kaideye bizim devr-i
istibdatta birtakım cahil muallimlerin bulunması şahittir. Mevzuu bilen bir muallim kendisine
mevzuun haricinde olarak sorulan bir suali bilmediğini mahcup olmaksızın itiraf eder.
Mevzuunu bilen muallime talebe hürmet eder. Sınıfta yanlışı çıkan muallimin hissiyatı
münkesir olur. Bununla beraber muallimin mevzunun haricinde olan şeyleri mutlaka bilmesi
lazım gelmez. (…). Jimnastik musiki, resim gibi şeylerde muallimin şakirde “yap” dediği
şeyleri bilfiil kendisin de yapabilmesi lazımdır”(Adıvar, 1327: 36)
Günümüzdeki adıyla beden eğitimi yani Jimnastik dersini veren öğretmenin bu fiziki
yeterlilik gerektiren derste yararlı olabilmesi için dersin içeriğinde bulunana fiili egzersizleri
ustalıkla yapabilmesi gerekir. Özellikle bu tür uygulamalı dersleri verecek öğretmenin
yetenekli bireyler arasından seçilmesi gerekir.
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6. Talebe (Öğrenci)
Öğretmenin derste faydalı olabilmesi kendi yetenekleri ve bilgisi yanında talebenin de
niteliğine bağlıdır. Talebe Arapça bir sözcük olup “öğrenci” (Öztürk 2015: 181)demektir.
Kelime anlamı ise “talep eden” manasındadır. Bu doğrultuda talebenin öğretmeninden bilgi
talep etmesi gerekir. Öğrenmeye karşı istekli ve yeni bilgiler talep eden öğrenciler
öğretmenlerini sürekli aktif olmaya zorlayan, dersin kalitesini arttıran bireyler olurlar.
“Muallim sınıfı ne kadar büyük olursa olsun talebesini evvela şahsi olarak
tanımalıdır. Saniyen genç dimağları idare iden kavanin ne kadar mücerred olursa olsun
talebeyi umumi olarak da tanımalıdır. Talebeyi niçin şahsi olarak tanımalıdır. Bu suale iki
cevap vardır. Evvela bütün talebeye tatbik edilen kanunlar bunlardan birine tatbik
edilmeyebilir”(Adıvar, 1327: 38).
Öğretmen talebesini tanıdıkça dersi daha verimli işler. Öğrencisinin duygularını,
kişiliğini ve nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını ya da hangi alanda daha başarılı olabileceğini
bilen bir öğretmen talebesini tam manasıyla yetiştirebilir:
“Bir muallim talebesini şahsen tanımak için sınıftan ziyade teneffüs odasında,
bahçede, sokakta ve gezmede onlarla beraber bulunmalıdır(…) Muallimin talebeyi şahsi
olarak tanıması onların üzerinde büyük bir nüfuz hasıl eder. Herkes birbirini şahıs olarak
tanınmak ister. Münasebet-i talimiye ise iki taraf birer şahıs şeklinde olduğu zaman hakiki
olur”(Adıvar, 1327: 39).
Öğrenciyle hemhal olup okul dışında da onunla ilgilenen öğretmen öğrencilerini
şahsen de tanımış olur. Ancak bu sayede eğitim öğretim asıl amacına ulaşmış olur.
7. Kitaplar
Kitaplar eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde vazgeçilmez birer materyaldirler. Ancak
kitaplar ve kitaplardaki yazılanlar öğrenci için ancak bir rehber görevi görür. Öğrenciye yol
gösterir, ufkunu açar. Ama öğretmen bütünüyle kitaba bağlı kalmamalı, kitapları kendi bilgi
ve tecrübelerinin önüne geçirmemelidir.
“Kitap bir rehberdir, fakat ezberlenecek bir emir değildir. Bunu hem talebe, hem
muallim unutmamalı. Bir muallim okuttuğu kitapla hem fikir olmağı zamanlar açıktan açığa
bunu talebeye söyleyebilecek cesarette olmalıdır. Hakiki bir muallim kitap muallimi değil,
hakikat muallimidir. Kitaplar onun sade vesaitinden ibarettir”(Adıvar, 1327: 140).
Halide Edip’e göre kitaplar eğitim öğretim için birer vasıtadır, materyaldir; asıl amaç
değildir. Kitaplardaki bilgilerin tamamen ve eksiksiz öğretilmesi asıl amaç olmamalıdır.
Gerçek bir öğretmen kitaplardaki bilgileri değil hakikatleri öğrencisine öğreten kişidir.
Özellikle hayal güçleri zayıf ve sadece gördüklerini kavrayabilen öğrenciler için ise kitaplar
önemli birer materyaldir. Yazar bu tür öğrencileri basarî muhayyileli çocuklar şeklinde tavsif
etmektedir:
“Basarî muhayyileli çocuklar hayallerini diğer hassalarından ziyade gözleri
vasıtasıyla alırlar onlar malumatlarını kitaplardan ve resimlerden kesp ederler. Kendi
okudukları şeyleri başkalarının okuduklarından daha iyi anlarlar” (Adıvar, 1327: 116).
Görme duyuları daha gelişmiş öğrenciler için kitaplardaki bilgiler ve resimler
öğretimde birinci planda yer alırlar. Bu nedenle kitaplarda görsellerin arttırılması ve resme
daha fazla yer verilmesi basarî muhayyileli çocuklar için son derece yararlı bir çalışma
olacaktır. Böylece kitap içindekilerin ezberlendiği ve ulaşılmak istenen bir amaç değil
öğrenme hedefine götüren bir araç konumunda değerlendirilmiştir.
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Sonuç
Halide Edip Adıvar, Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda çökmüş olan eğitim
sistemimizi yeniden yapılandırmak adına Talim ve Terbiye adlı eserini eski harfli Türkçe ile
kaleme almıştır. Osmanlıca olarak basılan eser, o dönem Türkiye’sinde son derece modern bir
çalışma olarak kabul edilmekteydi. Ancak bu eserin günümüze kadar Latin harflerine
çevrilmemesi eğitim öğretim ile ilgili devrinde iddialı bir eser olan Talim ver Terbiye’nin
yeterince bilinmemesine yol açmıştır. Yazar, Batılı düşünürlerin eğitim ile ilgili düşüncelerini
okuduğunu ve onların düşüncelerinden etkilenerek bu eseri kaleme aldığını belirtmektedir.
Yazarın ele aldığı eğitim öğretim ile ilgili meselelerin bazıları bugün için geçerliliğini yitirmiş
düşünceler olarak adlandırılabilir. Ancak aradan on yıllar geçmiş olmasına rağmen
günümüzde hâlâ birer problem olarak karşımıza zaman zaman çıkan ezber meselesi,
öğretmenin sahip olması geren vasıflar, eğitimde mükâfat ve ceza gibi meseleler günümüzde
hâlâ sorun olarak üzerinde tartışılan konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazarın üzerinden
yıllar geçse de eskimeyecek gibi görünen çözüm önerileri dikkate alınması ve üzerinde tekrar
düşünülmesi gereken tavsiyeler olarak dikkate alınmalıdır. Bu yazıda Halide Edip Adıvar’ın
eğitimle ilgili tüm görüşleri değil de günümüzde hâlâ üzerinde tartışılan meseleler hakkındaki
görüşlerine yer verildi. Yoksa Halide Edip Adıvar, sadece bu çalışmada yer verilen konular
üzerine değil, ahlâk, muhayyile, idrak ve hisler gibi birçok başlıkta muhtelif meseleler
üzerinde izafî konuşmalar yapmaktadır. Bu konularda söylediği düşünceleri başka saha
çalışmalarında üzerinde durulabilecek düşünceleri ihtiva etmektedir. Ancak bu çalışmanın
sınırları dışında kaldığından üzerinde durulmamış, eğitim öğretim odaklı önerileri dikkate
alınmıştır.
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HALK OYUNLARI HAKEMLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ
DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Gözde Algün Doğu*

İsa Doğan**

Özet
Bu çalışmanın amacı, 2016-2017 faaliyet döneminde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından
gerçekleştirilen halk oyunları seminerine katılan hakemlerin tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki
ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubunu Türkiye’nin değişik illerinde faal olarak görev yapan 219 hakem
oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmişlik Envanteri (1981) ve Minnesota İş
Doyum Ölçeği (1967) kullanılmıştır. Veri analizleri için, Independent-Sample (Bağımsız Örneklem) T-Testi,
One-Way ANOVA, ve Pearson Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Hakemlerin tükenmişlik düzeyleri ile iş
doyumları arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada; hakemlerin duygusal tükenme düzeyleri ve
duyarsızlaşma düzeyleri ile iç kaynaklı doyum düzeyleri arasında negatif yönde düşük düzeyde, kişisel başarı
düzeyleri ile iç kaynaklı doyum düzeyleri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
görülmüştür (p<0,01). Hakemlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri ile dış kaynaklı doyum
düzeyleri arasında negatif yönde düşük düzeyde, kişisel başarı düzeyleri ile dış kaynaklı doyum düzeyleri
arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,01). Hakemlerin duygusal
tükenme düzeyleri ve duyarsızlaşma düzeyleri ile genel doyum düzeyleri arasında negatif yönde, kişisel başarı
düzeyleri ile genel doyum düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,01).
Anahtar Kelimeler: Halk oyunları, iş Doyumu, Mesleki tükenmişlik düzeyi

ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVELS OF FOLK REFEREES AND
THEIR JOB SATISFACTIONS

Abstract
This study aims at analyzing relationship between burnout levels of folk dance referees participating in folk
dance seminars which are held by Turkish Folk Dance Federation in 2016-2017 Activity Period and their job
satisfactions. Research group is composed of 219 referees who actively work in various provinces of Turkey. In
this research, Maslach Burnout Inventory (1981) and Minnesota Job Satisfaction Scale (1967) were used as data
collection tool while Independent-Sample T-Test, One-Way ANOVA and Pearson correlation coefficient were
used for data analyses. Having analyzed relationship between burnout levels of referees and their job
satisfactions, this research suggests that there is a negatively low level of meaningful relationship between
emotional burnout levels and depersonalization levels of referees and their internal satisfaction levels while there
is a positively medium level of meaningful relationship between personal achievement levels of referees and
their internal satisfaction levels (p<0,01). It also suggests that here is a negatively low level of meaningful
relationship between emotional burnout levels and depersonalization levels of referees and their external
satisfaction levels while there is a positively low level of meaningful relationship between personal achievement
levels of referees and their external satisfaction levels(p<0,01). This research finally suggests that there is a
negatively meaningful relationship between emotional burnout levels and depersonalization levels of referees
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and their general satisfaction levels while there is a positively meaningful relationship between personal
achievement levels of referees and their general satisfaction levels (p<0,01).
Keywords: Folk Dances, Job Satisfaction, Professional Burnout Level

1.GİRİŞ
Kültürümüzün en önemli yaşayan değerlerinden, halk oyunlarının korunması, gelecek
nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması, geniş kitlelere tanıtılıp, yayılması, halk oyunları
alanında çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlemiş olduğu yarışmalarda birlik ve beraberliğin
sağlanması, yarışmalarda kural ve kriterlerin tek elden düzenlenmesi ve uygulanması, halk
oyunları alanında teknik elemanlardan biri olarak hakem yetiştirilmesi amaçlarıyla kurulan
Türkiye Halk Oyunları Federasyonunda; hakemlerin asli meslekleri dışında yaptıkları
hakemlik görevinde performanslarını en üst düzeye çıkarabilmesi, halk oyunları ekiplerinin
geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.
Kelime karşılığı bir anlaşmazlığı hakemlik yoluyla çözümlemek için ilgili taraflarla seçilmiş
veya bir merci tarafından atanmış kişi olarak tanımlanan hakemlik; sportif anlamda ise kendi
federasyonlarının koyduğu sınırlıklar içerisinde uluslararası kuralları uygulayan ve kurallara
uymayanları cezalandırmakla görevlendirilmiş kimsedir (Durna,1997).
İş doyumu, bir alt yaşam alanı olarak, bireylerin yaşam doyumlarını doğrudan etkileyen bir
kavramdır (Jugde ve Watanabe,1993). Çalışmakta olan bir bireyin sürdürmekte olduğu
mesleğin ve birikimlerinin istekleriyle ve kişisel değer yargılarıyla eşleşmesine imkân
verdiğinin bilincinde olmasıyla birlikte duyduğu his olarak ifade edilmektedir (Barutçugil,
2004: 389). Diğer taraftan tükenmişlik ise; kişide meydana gelen fiziki güçsüzlük, çok süren
halsizlik, hayattan beklentisinin kalmaması, yapmakta olduğu mesleğe, yaşayışına ve
çevresindeki kişilere olan kötü davranışları içine alan fiziki ve zihinsel bir durum olarak
saptamıştır. Maslach’a göre tükenmişlik; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel
başarı hissi şeklinde üç boyutlu bir sendromdur (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001: 399).
Halk oyunları hakemleri üzerine yapılan çalışmaların az olmasıyla beraber bu araştırma
konusunun hakemlerin psikolojik özelliklerine odaklı yapılması söz konusu çalışmanın
önemini ortaya koymaktadır. Bu sebeplerden dolayı yapılan çalışmanın amacı, 2016-2017
faaliyet döneminde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen halk
oyunları seminerine katılan hakemlerin tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki
ilişkiyi incelemek ve böylece halk oyunları hakemlerinin sorunlarını belirleyerek, hakemlik
mesleğinin gelişimine katkı sağlamaktır.

2.ARAŞTIRMA METADOLOJİSİ
2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı: Bu çalışmanın amacı, 2016-2017 faaliyet döneminde

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen halk oyunları seminerine
katılan hakemlerin tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın amacına uygun olarak halk oyunları

seminerine katılan, 2016-2017 faaliyet döneminde görev yapacak 498 hakem çalışmanın
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evrenini oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi ise evrene bağlı olarak %95 güven aralığı ve
0.05 hata miktarı göz önünde bulundurularak çalışma evreninden olasılıklı örnekleme
yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 219 hakemden oluşmuştur.
2.3. Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Aracı: Çalışma, halk oyunları hakemlerinin iş

doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin ölçülmesine yönelik geliştirilmiş Maslach Tükenmişlik
Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği’nin yer aldığı anket formlarına verdikleri yanıtlar ile
sınırlandırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket
formu üç kısımdan (Kişisel Bilgi Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Minnesota İş
Doyumu Ölçeği) meydana gelmiştir. Veri analizleri için, Independent-Sample (Bağımsız
Örneklem) T-Testi, One-Way ANOVA, ve Pearson Korelasyon katsayısı kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Bağımsız değişkenler ile ilgili bilgi toplamak üzere, araştırmacılar
tarafından geliştirilen, kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu formda hakemlerin; cinsiyet,
hakemlik seviyesi, hakemlik yılı, hakemlik yapmalarının iş hayatlarını etkileme durumu, halk
oyunlarına başlama dönemi ile ilgili sorular yer almıştır.
Maslach Tükenmişlik Envanteri (MTÖ-Maslach Burnout Inventory): Araştırmada halk
oyunları hakemlerinin tükenmişliğini belirlemek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından
geliştirilen Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Yedi dereceli Likert tipi bir ölçek olan
bu ölçme aracı toplam 22 madde ve üç alt ölçekten oluşmaktadır. Bu alt ölçeklerden duygusal
tükenme (emotional exhaustion) alt ölçeği 9 maddeden, duyarsızlaşma (depersonalizasyon) alt
ölçeği 5 maddeden ve kişisel başarısızlık (personal accomplisment) alt ölçeği de toplam 8
maddeden oluşmaktadır. Ergin (1999), tarafından Türkçeye çevrilen envanterin 235 kişilik
(doktor, hemşire, öğretmen, avukat, polis vb.) bir grupla ön denemesi yapılarak, bu gruptan
elde edilen verilerin analizi sonucunda envanterde bazı değişikliklere gidilmiştir. Özgün
formu “hiçbir zaman, yılda birkaç kere, ayda bir, ayda birkaç kere, haftada bir, haftada birkaç
kere, her gün” şeklinde yedi basamaklı cevap seçeneklerinden oluşmaktadır. Türkçe
uyarlaması ise “hiçbir zaman, çok nadir, bazen, çoğu zaman, her zaman” şeklinde 5 basamaklı
cevap seçeneklerinden oluşmaktadır (Ergin, 1999: 143-154).
Duygusal Tükenme: (Emotional Exhaustion) alt ölçeği, kişinin mesleği ya da işi tarafından
tüketilmiş ve aşırı yüklenilmiş olma duygularını tanımlar ve 9 maddeden oluşmaktadır (1, 2,
3, 6, 8, 13, 14, 16 ve 20. madde).
Duyarsızlaşma: (depersonalization) alt ölçeği, kişinin hizmet verdiklerine karşı, bireylerin
kendilerine özgü birer varlık olduklarını dikkate almaksızın duygudan yoksun biçimde
davranmalarını tanımlar ve 5 maddeden oluşmaktadır (5, 10, 11, 15 ve 22. madde).
Kişisel Başarı: (Personal Accomplishment) kişisel başarı alt ölçeği, insanlarla çalışan bir
kimsede yeterlilik ve başarıyla üstesinden gelme duygularını tanımlar ve 8 maddeden
oluşmaktadır (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 ve 21. madde).
Ölçekten elde edilecek puanların nitelik olarak karşılıkları aşağıdaki gibidir;
Yüksek
Orta
Düşük
Duygusal Tükenme: 18 ve Üzeri
12- 17
0- 11
Duyarsızlaşma:
10 ve Üzeri
6- 9
0- 5
Kişisel Başarı:
0- 21
22- 25
26 ve üzeri
Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ): Weiss, Dawis, England ve Lofquist (1967) tarafından
geliştirilmiş olan ve Baycan tarafından (1985) Türkçeye uyarlanan MİDÖ 20 maddeden
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oluşan beşli Likert tipi bir ölçektir (Baycan, 1985). Her bir soru içinde, kişinin işinden
duyduğu hoşnutluk derecesini tanımlayan “Hiç Memnun Değilim” den, “Çok Memnunum” a
kadar beş seçenek bulunmaktadır. Ölçekten iç kaynaklı (intrinsic) doyumu (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 15, 19, 20), dış kaynaklı (extrinsic) doyumu (5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18) ve genel
doyumu (tüm maddeler) ölçen puanlar elde edilmektedir. Genel doyum puanı 20 maddeden
elde edilen puanların toplamının 20’ye, içsel doyum puanı içsel faktörleri oluşturan
maddelerden elde edilen puanların toplamının 12’ye, dışsal doyum puanı dışsal faktörleri
oluşturan maddelerden elde edilen puanların toplamının 8’e bölünmesi ile elde edilmektedir.
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan 20 olup, orta noktaya düşen 60 ise
nötr doyumu ifade etmektedir. Puanların 20’ye yaklaşması doyum düzeyinin düştüğünü,
100’e yaklaşması ise yükseldiğini göstermektedir.
2.4. Veri Toplama Aracının Geçerlilik ve Güvenilirliği: Bu araştırma kapsamında elde edilen

Cronbach Alfa katsayılarının iç kaynaklı doyum için .86, dış kaynaklı doyum için . 85 ve
genel doyum için .91 olduğu görülmüştür
2.5. Araştırmanın Bulguları

Tablo 1: Hakemlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları
Özellikler
Cinsiyet
Hakemlik Seviyesi
Hakemlik Yılı
Hakemlik Yapmaları İş Hayatlarını
Etkileme Durumlarına Göre
Halk Oyunlarına Başlama Dönemi
Toplam

Kategoriler
Erkek
Kadın
İl ve Bölge Hakemi
Ulusal Hakem
10 Yıl ve Altı
11 Yıl ve Üstü
Evet
Hayır
Okulöncesi
İlköğretim
Lise ve Sonrası

f
181
38
94
125
95
124
57
162
26
144
49
219

%
82,6
17,4
42,9
57,1
43,4
56,6
26,0
74,0
11,9
65,8
22,4
100,0

Tablo 2 : Hakemlerin Tükenmişliklerine İlişkin Betimsel İstatistikler
N Minimum Maximum X (Ortalama) S (Standart Sapma)
Duygusal Tükenme 219
9,00
40,00
19,29
5,91
Duyarsızlaşma
219
5,00
23,00
9,24
3,77
Kişisel Başarı
219
12,00
40,00
30,69
6,31
Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden elde edilen puanların nitelik olarak karşılıklarına göre;
“Duygusal Tükenme” alt faktöründe hakemlerin yüksek düzeyde duygusal tükenmişliğe sahip
olduğu görülmektedir. “Duyarsızlaşma” alt faktöründe hakemlerin orta düzeyde duyarsız
oldukları görülmektedir. “Kişisel Başarı” alt faktöründe ise hakemlerin düşük düzeyde kişisel
başarıya sahip oldukları görülmektedir.
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Tablo-3: Hakemlerin İş Doyumuna İlişkin Betimsel İstatistikler
N Minimum Maximum X (Ortalama) S (Standart Sapma)
İç Kaynaklı Doyum 219
24,00
60,00
48,01
6,95
Dış Kaynaklı Doyum 219
12,00
40,00
27,42
6,04
Genel Doyum
219
39,00
100,00
75,43
12,11
Minnesota İş Doyum Ölçeğinden elde edilen puanların nitelik olarak karşılıklarına göre; “İç
Kaynaklı Doyum” alt faktörüne ilişkin olarak hakemlerin orta düzeyde doyuma sahip
oldukları görülmüştür. “Dış Kaynaklı Doyum” alt faktörüne ilişkin olarak hakemlerin düşük
düzeyde doyuma sahip oldukları görülmüştür. Hakemlerin genel doyum puanlarına
bakıldığında ise doyum düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo-4 Hakemlerin Maslach Tükenmişlik Envanterine Ait Alt Faktörleri ile Minnesota
İş Doyum Ölçeğinin Alt Faktörleri ve Geneline Ait İş Doyumları Arasındaki Farklılığa
İlişkin Pearson Korelasyon Sonuçları
N=219
Duygusal
Tükenme
Duyarsızlaşma
Kişisel Başarı

Pearson
Korelasyon
r
p
r
p
r
p

İç Kaynaklı
Doyum
-,26
,000(**)
-,20
,002(**)
,42
,000(**)

Dış Kaynaklı
Doyum
-,30
,000(**)
-,17
,006(**)
,23
,000(**)

Genel
Doyum
-,30
,000(**)
-,20
,002(**)
,35
,000(**)

p<0,01
Hakemlerin duygusal tükenme düzeyleri ile iç kaynaklı doyum düzeyleri arasında negatif
yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Hakemlerin duygusal
tükenmeye ilişkin tükenmişlik düzeyleri, iç kaynaklı doyum düzeylerine ilişkin iş
doyumlarının %7’sini (r2=0,07) açıklamaktadır. Hakemlerin duyarsızlaşma düzeyleri ile iç
kaynaklı doyum düzeyleri arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
görülmüştür. Hakemlerin duyarsızlaşmaya ilişkin tükenmişlik düzeyleri, iç kaynaklı doyum
düzeylerine ilişkin iş doyumlarının %4’ünü (r2=0,04) açıklamaktadır. Hakemlerin kişisel
başarı düzeyleri ile iç kaynaklı doyum düzeyleri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı
bir ilişki olduğu görülmüştür. Hakemlerin kişisel başarıya ilişkin tükenmişlik düzeyleri, iç
kaynaklı doyum düzeylerine ilişkin iş doyumlarının %18’ini (r2=0,18) açıklamaktadır.
Hakemlerin duygusal tükenme düzeyleri ile dış kaynaklı doyum düzeyleri arasında negatif
yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Hakemlerin duygusal tükenmeye
ilişkin tükenmişlik düzeyleri, dış kaynaklı doyum düzeylerine ilişkin iş doyumlarının %9’unu
(r2=0,09) açıklamaktadır.
Hakemlerin duyarsızlaşma düzeyleri ile dış kaynaklı doyum düzeyleri arasında negatif yönde
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Hakemlerin duyarsızlaşmaya ilişkin
tükenmişlik düzeyleri, dış kaynaklı doyum düzeylerine ilişkin iş doyumlarının %3’ünü
(r2=0,03) açıklamaktadır.
Hakemlerin kişisel başarı düzeyleri ile dış kaynaklı doyum
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düzeyleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.
Hakemlerin kişisel başarıya ilişkin tükenmişlik düzeyleri, dış kaynaklı doyum düzeylerine
ilişkin iş doyumlarının %5’ini (r2=0,05) açıklamaktadır.
Hakemlerin duygusal tükenme düzeyleri ile genel doyum düzeyleri arasında negatif yönde
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Hakemlerin duygusal tükenmeye ilişkin
tükenmişlik düzeyleri, genel doyum düzeylerine ilişkin iş doyumlarının %9’unu (r2=0,09)
açıklamaktadır. Hakemlerin duyarsızlaşma düzeyleri ile genel doyum düzeyleri arasında
negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Hakemlerin
duyarsızlaşmaya ilişkin tükenmişlik düzeyleri, genel doyum düzeylerine ilişkin iş
doyumlarının %4’ünü (r2=0,04) açıklamaktadır. Hakemlerin kişisel başarı düzeyleri ile genel
doyum düzeyleri arasında pozitif yönde orta düzeye yakın anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir. Hakemlerin kişisel başarıya ilişkin tükenmişlik düzeyleri, genel doyum
düzeylerine ilişkin iş doyumlarının %12’sini (r2=0,12) açıklamaktadır.
SONUÇ
2016-2017 faaliyet döneminde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen
halk oyunları seminerine katılan hakemlerin demografik özellikleri incelenerek, tükenmişlik
düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu
çalışmaya 219 hakem katılmıştır.
Hakemlerin tükenmişlik düzeyleri ve iş doyumları arasındaki ilişki yapılan ölçekler
çerçevesinde, ortaya çıkan bulgular ışığında yorumlanarak ve literatür temelli olarak
tartışılmıştır.
Hakemlerin duygusal tükenme düzeyleri ve duyarsızlaşma düzeyleri ile iç kaynaklı doyum
düzeyleri arasında negatif yönde düşük düzeyde, kişisel başarı düzeyleri ile iç kaynaklı
doyum düzeyleri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür
(p<0,01). İlgili soruya ilişkin olarak ülkemizdeki çalışmalar incelendiğinde, Avşaroğlu,
Deniz, Kahraman (2005); öğretmenlerin iş doyumu düzeyleriyle duygusal tükenme alt boyutu
arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin iş doyum
düzeyleri arttıkça duygusal tükenme düzeylerinde azalma olduğu görülmüştür. Başka bir
ifadeyle duygusal tükenmeyi daha az yaşayan öğretmenlerin iş doyumu elde ettikleri ve
tükenmişliği daha az yaşadıkları söylenebilir. Sobreques ve ark.(2003); iş doyumu ile kişisel
başarı arasında pozitif, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında da negatif korelasyon
saptadıklarını bildirmişlerdir. İlgili çalışmalar, araştırmamızla benzerlik göstermektedir.
Hakemlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri ile dış kaynaklı doyum düzeyleri
arasında negatif yönde düşük düzeyde, kişisel başarı düzeyleri ile dış kaynaklı doyum
düzeyleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür
(p<0,01). Soruya ilişkin olarak çalışmalar incelendiğinde; Özyurt’un çalışması ile uyumlu
olarak, duygusal tükenme ile iş doyumu arasında negatif, duyarsızlaşma arasında ise pozitif
ilişki bulunmuştur (Özyurt, 2003). Dolayısıyla duyarsızlaşmanın artması duygusal tükenmeyi
artırmakta, bu ise iş doyumunu azaltmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin
çalışmamızla benzerlik gösterdiği söylenebilir.
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Hakemlerin duygusal tükenme düzeyleri ve duyarsızlaşma düzeyleri ile genel doyum
düzeyleri arasında negatif yönde, kişisel başarı düzeyleri ile genel doyum düzeyleri arasında
pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,01). Kavlu, Pınar (2009); acil
servislerde çalışan hemşirelerde duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arttıkça iş doyumu ve
yaşam kalitesinin azalmakta olduğu kişisel başarı arttıkça iş doyumu ve yaşam kalitesinin de
artmakta olduğunu söylemiştir. İş doyumu ve yaşam kalitesi arasında da pozitif anlamlı
ilişkinin mevcut olduğunu saptanmıştır. Yapılan çalışmada tükenmişlik ve iş doyumu arasında
var olduğu bilinen iki yönlü ilişki sınırlı sayıda hemşirelik araştırmasında ele alınmış ve bu
araştırmaların tümünde tükenmişlik ile özellikle duygusal tükenme ve iş doyumu arasında
negatif ilişkinin olduğu belirtilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin çalışmamızla
benzerlik gösterdiği görülmektedir.
Sonuç olarak; hakemlik bir meslek değildir. Çünkü hakemlerin yaşamlarını idame ettirdikleri
meslekleri bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı, bireylerin asıl mesleklerinde yaşadıkları her
türlü olumlu veya olumsuz süreçler ile hakemlik sırasında yaşanılan stres ve zorluklar
birleştiğinde hakemler mesleki açıdan tükenmişlik yaşayabilir. Bu nedenle hakemliğin
profesyonel bir meslek haline getirilmesi onların mesleğe karşı tükenme riskini nispeten
düşürebilir. Böylece hakemlik performansı açısından daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.
Ayrıca hakemlerin iş doyumlarını etkileyen değişkenlerin dikkate alınarak iş doyumunun
iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması, başarıların devam etmesi bakımından önem
taşımaktadır.
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ĠKĠLEME KULLANIMI BAKIMINDAN BULGARĠSTAN VE YUNANĠSTAN
TÜRK AĞIZLARI
Özden, Muharrem*

Doğan, Levent**

Öz
Bu çalışmada Bulgaristan ve Yunanistan Türk Ağızlarında, yazı dilimizde bulunan veya yazı dilinin dışında
kullanımı görülen ikilemeler ele alınmıştır. Bulgaristan ve Yunanistan Türk Ağızlarıyla ilgili ağız çalışmalarında
geçen metinlerden, çalışmaların sözlük bölümlerinden ve Derleme Sözlüğünden alınan bu ikilemeler; anlam
bakımından, sözcük yapısı bakımından, şekil ve kuruluş bakımından ve görev bakımından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağız, Türk Ağızları, İkileme, Yazı dili, Bulgaristan ve Yunanistan
BULGARIAN AND GREEK TURKISH ACCENTS IN TERMS OF REDUPLICATION
Abstract
In this study, the reduplications in Bulgarian and Greek Turkish Accents, which are found in written language or
used out of written language, are discussed. These reduplications, taken from the elicited texts of accent studies
conducted in Bulgarian and Greek Turkish, from their dictionary sections and from the compilation dictionary; in
terms of meaning, word structure, form, formation, and function.
Keywords: Accent, Turkish accents, Reduplication, Written language, Bulgarian and Greek

GĠRĠ
ġ
Türkçe sözlükte ikileme “Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları
birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması.”
şeklinde tanımlanır (TDK, 1998). Türkiye‟de bu konu üzerine kapsamlı çalışmalardan birini
yapmış olan Vecihe Hatiboğlu ise ikilemeleri “Anlatım gücünü arttırmak, anlamı pekiştirmek,
kavramı zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine
yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır.”
diye tarif etmiştir (Hatiboğlu, 1971). Bir dilin kelimeleri ile birlikte atasözleri, deyimler, kalıp
sözler, terimler, ikilemeler ve çeşitli anlatım kalıpları o dilin söz varlığını meydana getirir.
Türkçenin her döneminde, her lehçesinde belirgin olarak görülen ikilemeler, dilin gerek yapı,
gerek söz dizimi, gerekse anlambilimi açısından en önemli ögelerinden birini oluşturur. Latin
edebiyatında birkaç örnekle gösterilebilen ikilemelerin, dünya dillerinde de çok az örneği
vardır (Alkaya, 2008). İkilemeler Türkçenin en eski metinlerinden itibaren zengin
örnekleriyle karsımıza çıkar. Göktürk yazıtlarında 15 (Aydın, 1997; Tekin, 2003), Uygur
Türkçesinde 262 (Çağatay, 1978: 29), Kutadgu Bilig‟de 197 (Ölmez, 1998: 19), Divanü
Lûgati‟t Türk‟te 162 (Sev, 2004: 497) ve yine Nehcü'l-Ferâdîs, Kısasü'l-Enbiyâ ve
Mukaddimetü'l-Edeb gibi Harezm dönemi eserlerinde (Erdem, 2005: 189) pek çok ikilemenin
yer aldığı konuyla ilgili çalışma yapanlar tarafından ortaya konulmuştur (Alkaya, 2008).
Bulgaristan ve Yunanistan Türk Ağızlarıyla ilgili yapılan saha araştırmaları sonucunda
oluşturulan 15 farklı çalışma ve Derleme Sözlüğü taranarak oluşturulan araştırmamızda
*
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ikilemeler; anlam bakımından, sözcük yapısı bakımından, şekil ve kuruluş bakımından ve
görev bakımından değerlendirilmiştir. Çalışmanın inceleme bölümünden sonra oluşturulan
sözlük bölümünde ise ikilemelerin anlamları ve kullanıldığı eser adları gösterilmiştir.
Çalışmada kullanılan eser kısaltmaları Kaynakça bölümünün içinde eser künyelerinden sonra
koyu olarak parantez içinde gösterilmiştir.
A. Anlam Bakımından Ġkilemeler
A.1. Aynı Kelimelerle Kurulan Ġkilemeler
acik acik (RAZN ; SKD; DKD), adım adım (KBÇKTA), ākır ākır (KIRN ; SKD; DKD), aĢrı
aĢrı (RAZN ; SKD),
(KBTAHD), ayrı ayrı (RAZN ; SBK ; DKD), ballandıra
ballandıra (BDAD ; SKD; DKD), baygın baygın(DRTAS), bire bir (RAZN ; SKD; DKD),
birǟ birǟ (KBÇKTA), bire tane bire tane (RAZN ; SKD), boyu boyuna (SBK), bȫlä bȫlä
(KBÇKTA), bȫle bȫle (RAZN), böm böm (DRTAS), būgū būgū (RAZN ; SKD), bu va bu
va (KIRN ; DKD), büklüm büklüm (BDAD ; SKD ; DTYASO), bǖle bǖle (KIRN ; RAZN ;
DKD), cavıl cavıl (KIRN),
(KBTAHD), cebel cebel (KIRN), çıkıl çıkıl (RAZN),
çöm çöm(DRTAS), dānık dānık (RAZN ; SKD; DKD), dèrecek dèrecek (KIRN), dı vım dı
vım (KIRN), dinnene dinnene (RAZN ; SKD; DKD), dµĢik dµĢik (KIRN), dürüle
dürüle(RAZN; SKD), gezē gezē (RAZN ; SKD; DKD), gıdı gıdı (BDAD ; RAZN ; DKD), gıra
gıra (DRTAS), git gide (KIRN ; SKD; DKD), gombaklana gombaklana (KIRN), güle güle
(RAZN ; SKD), hañgır hañgır (BDAD), hantır hantır(BDAD),hapahap (DRTAS), hòdrey
hòdrey(KIRN), höcêrê höcêrê (BDAD),ılgım ılgım (DRTAS), kaçım kaçım (BDAD ; SKD;
DKD), kādaĢ kādaĢa (RAZN ; SKD; DKD), kändi kändinä (SBK ; DKD), kane kane
(KBÇKTA), kendiˬkendinne (RAZN), mıyıl mıyıl (KIRN ; SKD; DKD), ōp ōp (SBK),ȫle ȫle
(RAZN ; SKD), pālakpālak (KIRN ; SKD), pança pança (BDAD ; SKD; DKD), sarım
sarım (RAZN; SKD ; KBTAHD), savırım savırım (DRTAS), sendek sendek(DRTAS), sōna
sōna (RAZN ; SKD; DKD), sonca sonca(KIRN), suma suma (DRTAS), Ģǖle Ģǖle (RAZN ;
SKD; DKD), tın tın (KBÇKTA ; RAZJE/19), tırım tırım (RAZN ; SBK ; DKD), toˬbˬkadā
toˬbˬkadar (RAZN ; SKD; DKD), tˬȫble tˬȫble (RAZN), tȫlä tȫlä (SBK), tˬȫle tˬȫle (RAZN ;
DKD), tuð āf tuð āf (DTYASO), tümen tümen(DS-Şumnu), usul usul (RAZN ; SKD; DKD),
(KBTAHD), üle üle (KIRN ; DKD), ünüm ünüm (DRTAS), ǖp ǖp (SBK), yan
yana (BDAD ; KIRN ; RAZN ; SBK ; DKD), yāvaĢ yāvaĢ (KIRN ; DKD), yörüyelek
yörüyelek (KIRN ; SKD), zongur zongur (RAZN ; DKD), zoru zoruna (BDAD ; DKD),
zōzoruna (DRTAS),āĺādan āĺā:(BTGA.91:Gümülcine-Delinazköy), altıð alta (BKÖBTGA),
arað ara (BKÖBTGA), bacaktan bacağa (BKÖBTGA), burcu burcu (BKÖBTGA), büle
büle „‟böyle böyle‟‟ (BKÖBTGA), çeke çeke (BTHM), diftik diftik(BTGA.182:GümülcineSendelli), doktor doktor gez- /dolaĢ- (GTABKK),fırt fırt(BKÖBTGA), fiska fiska kapar- /
ol- (GTABKK), göz göz ol-(BTGA. 398:Gümülcine-Kalanca), kala kala(BTHM),kat
kat(BTFK), kaykıla kaykıla (BKÖBTGA), kendi kendinen (BKÖBTGA), mıĢıl mıĢıl
(BTHM), peĢpeĢ (BTGA. 190:Gümülcine-Büyük Doğanca), pusta pusta(BTGA.
209:Gümülcine-Üşekdere), renkli renkli (BTHM), siyrēk siyrēk (BKÖBTGA), ĢalakĢalak
ol- (BTGA. 160:Gümülcine-Üntüren), tıpıj tıpıj git-(BTGA. 414:Gümülcine-Sofular), topaĢ
topaĢ yap- (BTGA. 410:Gümülcine-Bekirköy), ufacıkð ufacık (BKÖBTGA), üle üle
(BKÖBTGA), vırnak vırnak (BTHM), yan yana (BKÖBTGA), yavaĢçık yavaĢçık (BTHM),
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yavaĢyavaĢ(BTHM ; BTFK ; BKÖBTGA), yeni yeni(BTFK), zumba zumba (BKÖBTGA),
zırı zırtana(BTGA. 57:Gümülcine-Gerdeme)
A.2. Yakın veya EĢAnlamlı Kelimelerle Kurulan Ġkilemeler
ālaĢmak bārıĢmak (KIRN ; DKD), alum satım (RAZN), āmir mēmur (KBÇKTA), ana boba
(RAZN), ana buba (BDAD ; SBK ; DRTAS), anā buba (RAZN ; DKD), anala kızla (RAZN ;
DKD), aramak taramak (RAZN ; SKD; DKD), ārımız acımız (SBK), avıl baca (SBK;
DKD),bā bāça (RAZN ; SKD; DKD), bāça kıĢla (SBK), bāmak çīmak (RAZN ; SKD ;
DKD), bǖme dōma“doğma (RAZN ; DKD), çalı çırpı (KBÇKTA), çapa kürek (KBÇKTA),
çayır çimän (KBÇKTA), çekiĢ dövüĢ (RAZN ; SKD), çuha çāĢırla (SBK), dā tepe
(DTYASO),davullāla zurnalāla (RAZN ; SKD), dōmak bǖmek (RAZN ; SKD ; DKD), el
āĺem (SBK), enik êncek (BDAD ; SKD; DKD),eĢdost (RAZN ; SKD ; DKD), fakır fukara
(DTYASO),gelin güvǟ(SBK ; DKD), gırık dökük (DRTAS), giðim kuĢam (KIRN ; SKD), gol
budak (DRTAS), hırsız huysuz (DRTAS),hısım akraba (KIRN), ısım akraba(SBK ; DKD),
iliikemii(SBK), îri bǖrü (DRTAS), kāga kuĢ(RAZN), kapı pänçerä(SBK ; DKD), karı koca
(RAZN ; SKD ; DKD), kīlā bayılā (RAZN), malını mülkünü (KBÇKTA ; SBK ; DKD), ōlluk
gızlık (DRTAS), o ȫle bu bȫle (SBK ; DKD), ot çöp (KIRN ; SKD), ȫlä bȫlä (KBÇKTA),
örtdöĢek(DRTAS), para pul (BDAD ; SKD ; DKD), sorgu suval (RAZN ; SKD), Ģȫlä bȫlä
(KBÇKTA), te Ģȫle teˬbȫle (RAZN ; SKD), te Ģǖle te bǖle (RAZN ; DKD), yalın yanıĢ(RAZN
; SKD ; DKD), yazma okuma (RAZN ; DKD), yemek içmek (SBK ; DKD), yıkık dökük
(RAZN ; SKD ; DKD), yılannar çıyannar (RAZJE/21), zevk sefa (KBÇKTA ; DTYASO), āç
susuz (BKÖBTGA), allı Ģallı Ģiler(BTGA.91:Gümülcine-Delinazköy), anne baba (BTFK ;
BKÖBTGA), boy pos (BKÖBTGA), ellen boylan(BTGA.197:Gümülcine-Küçük Sirkeli), ēvli
bārklı (BKÖBTGA), gerenek görenek (BKÖBTGA), gezmek tozmak (BKÖBTGA), gıreb
seten (BKÖBTGA), hal hatır (BTHM), hısım akraba (BTHM; BTFK ; BKÖBTGA), iĢgüç
(BKÖBTGA), kap kacak (BTFK), konu komĢu (BTHM ; BTFK; BKÖBTGA), nineler
dedeler (BKÖBTGA), öle büle (BKÖBTGA), sıkı bütün(BTGA. 222:Gümülcine-Koyundere),
silmek süpürmek (BKÖBTGA), vakti sāti (BKÖBTGA), yol yordam (BTHM)
A.3. Zıt Anlamlı Kelimenin Tekrarı ile Kurulan Ġkilemeler
alacā verecē (RAZN ; SKD), al gülüm, vêê gülüm (BDAD),as çok (RAZN ; SKD ; DKD),
aĢaayukarı (BDAD ; DKD), aĢāokarı (KIRN), aĢāˬükarı (RAZN), aĢā yukarı (KBÇKTA ;
KIRN ; SBK), avĢam saba(SBK ; DKD), be öte be beri (SBK ; DKD), bµsıcak bµsovuk
(RAZN ; SKD), büük küçük (SBK ; DKD),doldur boĢalt (DTYASO), fi aĢā fi yukarı
(SBK),gelen giden (RAZN ; SKD ; DKD), gelip gidmek (RAZN ; SKD ; DKD), gel zaman git
zaman (KIRN ; SKD), git gel (SBK ; DKD),µkötü (RAZN ; DKD), ileri geri (RAZN ; SBK ;
DKD), indµmek pindirmek (RAZN), kıpıt ötê, kıpıt beri (BDAD),müsādeli müsādesis
(DRTAS), ölü diri (BDAD ; SKD ; DKD),sā solu (BDAD;SKD;DKD),sayına soluna
(KBÇKTA), üĢð gün üĢð gece (DTYASO), yata kalka (DTYASO),zengin fıkare (RAZN), altð
üẕ: (BKÖBTGA), biri dolu biri boĢ(BTHM), ēr geç (BKÖBTGA), gettiðgeldi (BKÖBTGA),
öte berice (BTGA. 166:Gümülcine-Kalfa), öte bericene(BTGA. 222:Gümülcine-Koyundere)
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B. Sözcük Yapısı Bakımından Ġkilemeler
B.1.Türkçe Ġsimlerle Kurulan Ġkilemeler
anadan babadan (RAZN ; SKD ; DKD), çabık çabık(RAZN; SKD; DKD), çalı çırpı
(KBÇKTA), gevrek gevrek (DRTAS), güle güle (RAZN ; SKD), hırsız huysuz (DRTAS),
µkötü (RAZN ; DKD), küçük küçük (KIRN ; RAZN ; SBK ; DKD), sıra sıra (KBÇKTA ;
RAZN; SKD; DKD ; KBTAHD), {len ikindi(DTYASO), yüksek yüksek (RAZN ; SKD ;
DKD), gelenek görenek (BTFK ; BKÖBTGA), konu komĢu (BTHM ; BTFK ; BKÖBTGA),
yeni yeni(BTFK), yol yordam (BTHM)
B.2. Türkçe ve Yabancı Ġsimlerle Kurulan Ġkilemeler
bāça kıĢla (Fa. + T.SBK), eĢdost (T. + Fa. RAZN ; SKD ; DKD), kül küsbe/kül küspe (T.+
Fa. DRTAS), ot çöp (T. + Fa.KIRN ; SKD), sorgu suval (T. + Ar.) (RAZN ; SKD)

B.3.Yabancı Ġsimlerle Kurulan Ġkilemeler
aslı nesli (Ar.+ Ar. DRTAS), avıl baca (Yun. + Fa.SBK ; DKD),bā bāça (Fa. + Fa.RAZN ;
SKD ; DKD), cümbuĢcemāt (Fa.+ Ar. DTYASO), davul zurna(Ar. + Fa.RAZN ; SKD),
fakır fukara (DTYASO), figan figan(Fa. + Fa.SBK), ısım akraba(Ar. + Ar. SBK ; DKD),
malını mülkünü (Ar. + Ar. SBK ; DKD), para pul(Fa. + Fa.BDAD ; SKD ; DKD), rakı
konyak (Ar.+ Fr. DTYASO), zengin fıkare (Fa.+ Ar. RAZN), davul zurna (Ar.+ Fa. BTFK),
hal hatır(Ar.+Ar. BTHM), vakti sāti (Ar.+ Ar. BKÖBTGA)
B.4. Sayılarla Kurulan Ġkilemeler
birer birer (RAZN ; SKD ; DKD), bire tane bire tane (RAZN ; SKD), bir iki hānä (SBK),
(KBTAHD), ücð
ikilik mikilik (RAZN ; SKD), ikiĢerikiĢer(RAZN ; SKD ; DKD),
beĢ(DTYASO), üç dȫd (SBK), beĢð on (BKÖBTGA), iki duvul iki zurna (BKÖBTGA)
B.5. Renk isimleriyle Kurulan Ġkilemeler
alð al (DTYASO), gara gara (KIRN), gara gırmızı (DRTAS),gıpgırmızı (KIRN ; DRTAS),
kıpkızıl (DRTAS), sarı sarı (RAZN ; SKD ; DKD),
(KBTAHD), beyaz meyaz
(BTHM)
B.6. Hayvan isimleriyle Kurulan Ġkilemeler
(KBTAHD), inek minek (KIRN ; SKD ; DKD), kāga kuĢ(RAZN), kedµlä köpek
(KBÇKTA), kuzu muzu (RAZN ; SKD ; DKD)
B.7. Organ isimleriyle Kurulan Ġkilemeler
el ele (RAZN ; SKD ; DKD ; DTYASO), elsiz ayaksız (RAZN ; DKD), kaĢgöz (BDAD ; SKD
; DKD),kol kol (RAZN ; SKD), saçlā maçlā (KIRN ; SKD ; DKD), ēlli ayāklı (BKÖBTGA)
C. ġekil ve KuruluĢ Bakımından Ġkilemeler:
C.1. ĠsimKök ve Gövdelerinden Kurulan Ġkilemeler
C.1.1. Hâl Eki Alarak OluĢturulan Ġkilemeler
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C.1.1.1. Yalın Hâldeki Ġkilemeler:
acı acı (KIRN ; SKD), babað ōl (DTYASO), dā tepe (DTYASO), davul zurna (RAZN ;
SKD),ısım akraba(SBK ; DKD), rāt rāt (RAZN ; SKD ; DKD), sık sık (RAZN ; SKD ;
DKD), ufak ufak (RAZN; SKD ; DKD), yalın yanıĢ(RAZN ; SKD ; DKD), yavaĢyavaĢ
(KBÇKTA ; KIRN ; RAZN ; SBK), altð üs (BKÖBTGA), boy pos (BKÖBTGA), gıreb seten
(BKÖBTGA), iĢ güç (BKÖBTGA), kat kat (BTFK)
C.1.1.2. ĠlgiHâli Ekiyle Kurulan Ġkilemeler:
dedelerimizin dedesi (DTYASO),
(BTGA.245:Gümülcine-Omurluköy)

(KBTAHD), domuzun domuzu

C.1.1.3. Yönelme Hâli Ekiyle Kurulan Ġkilemeler
bµgündän bµgünä (KBÇKTA), evden eve (KIRN ; SKD ; DKD), fıkare fıkareye (RAZN),
gerisi geriye (RAZN ; SKD ; DKD),kādaĢkādaĢa(RAZN ; SKD ; DKD), kändi kändinä
(SBK ; DKD), kāĢıkāĢıya(RAZN ; SKD), konu komĢuya (SBK ; DKD), kuyruk kuyrā
(RAZN ; SKD), oyana buyana (RAZN ; SKD ; DKD), ötekisinä berikisinä (SBK), sāye sola
(DTYASO), urā burā (KIRN), yan yana (BDAD ; KIRN ; RAZN ; SBK ; DKD), yüz yüze
(BDAD ; SKD ; DKD),zengin zengine (RAZN), bacaktan bacağa (BKÖBTGA), baĢtanbaĢa
(BKÖBTGA), fakire fıkaraya (BTHM)
C.1.1.4. Bulunma Hâli Ekiyle Kurulan Ġkilemeler
bayırda kırda (DTYASO)
C.1.1.5. Ayrılma Hâli Ekiyle Kurulan Ġkilemeler
anadan babadan (RAZN ; SKD ; DKD), avĢamdan sabāya (SBK ; DKD), bayramdan
bayrama (RAZN ; SKD ; DKD), betēden beter (RAZN ; DKD), boydan boya (KIRN ; SKD ;
DKD), dupadūrudan (DRTAS), gün günden (RAZN ; SKD ; DKD), kasımdan kasıma
(SBK), odalardan odaya (DTYASO), o köydän o köyä (KBÇKTA), öteden beriden (RAZN ;
SKD ; DKD), sādan soldan (SBK ; DKD),ucundan ucundan (BDAD ; SKD), urdan burdan
(KIRN), karadan kara(BTGA.96:Gümülcine-Kozlukebir), kārĢıdan karĢıya (BKÖBTGA),
ordan bordan (BTFK)
C.1.1.6. Vasıta Hâli Ekiyle Kurulan Ġkilemeler
çuha çāĢırla(SBK), davullāla zurnalāla (RAZN ; SKD), küllemülle (KIRN ; SKD), pastayla
mastayla (SBK ; DKD), iğneyle ipliklen (BKÖBTGA),odunlarlan çırpılarlan (BTHM)
C.1.1.7. Yön Gösterme Ekiyle Kurulan Ġkilemeler
dıĢarı(KBTAHD), ileri geri (RAZN ; SBK ; DKD), sōra sōra (KIRN ; SKD ; DKD)
C.1.1.8. Bağlaçlarla kurulan ve sorulu Ġkilemeler
akraba ve komĢular(BTFK), gelinle kaynana (BKÖBTGA), gelinlen güvey(BTHM), güzel
mi güzel (BKÖBTGA), kızla erkek (BTHM)
C.1.2. Ġyelik Eki Alarak OluĢturulan Ġkilemeler
anası bubası (KBÇKTA ; KIRN ; SBK; DKD ; KBTAHD), ārımız acımız(SBK),
dedelerimizin dedesi (DTYASO), duvānı muvānı (KIRN), elleri ayakları (KBTAHD),
gerisi geriye (RAZN ; SKD ; DKD),hizmetçileri mızmetçileri (KIRN ; SKD ; DKD),
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kokusunu mokusunu (RAZN ; SKD ; DKD), malını mülkünü (KBÇKTA ; SBK ; DKD),
ōluma uĢāma (SBK ; DKD), ötekisinä berikisinä (SBK), sā solu (BDAD ; SKD ; DKD),
üstü baĢı (SBK), anasıð babası (BKÖBTGA)
C.1.3. Yansıma Ġsimlerle Kurulan Ġkilemeler
af af (DRTAS), āi āi (SBK), bav bav (SBK), cangır cangır (KBÇKTA), cazıl cazıl (DRTAS),
ciyak ciyak (KBÇKTA), cumbur cumbur (DRTAS), çapu çapu (RAZN), çat çat (RAZN ;
SKD), çatī çatī (RAZN ; SKD), çatır çatır (KBÇKTA), çat pat (BDAD ; SKD ; DKD),
çıkkara çıkkara (RAZN), çıtī çıtī (RAZN ; SKD), çıtır çıtır (KBÇKTA ; RAZN ; SKD), dın
dın (RAZN), dumbur dumbur (KBÇKTA), fır fır (KIRN ; SKD ; DKD), gümbür gümbür
(KIRN ; SKD), güm güm (KIRN ; SKD), haĢur huĢur (KIRN ; SKD), hıngır
hıngır(KIRN),hırıl hıĢıl (BDAD ; SKD), hoñgur hoñgur (BDAD), hon hon (BDAD), kotur
kotur (DRTAS), küt küt (KIRN ; SKD ; DKD), laaap laaap (KBÇKTA), lapū lupū (SBK),
pati pati (DS-Bul.Göç. , Gölcük -Kc.), pık pık (RAZN), ĢāĢūĢā (RAZN), ĢıgıdıkĢıgıdık
(KIRN ; SKD), Ģıkıv
Ģıkıv (KIRN ; DKD), tapur tupur (KIRN ; SKD ;
DKD), tık tık (KBÇKTA ; KIRN ; RAZN ; SKD ; DKD), tras tras (RAZN ; SKD), vraka
vraka(KBÇKTA), bom bom (BKÖBTGA), pof pof (BKÖBTGA)
C.1.4. Yapım Ekleriyle Kurulan Ġkilemeler
avĢamnık sabālık (DRTAS), alum satım (RAZN), boncuklu moncuklu (SBK ; DKD ),boylü
boyunca (RAZN ; SKD ; DKD), düĢünceli düĢünceli (KIRN ; SKD ; DKD), elsiz ayaksız
(RAZN ; DKD), giðim kuĢam (KIRN ; SKD), kesik kesik(KIRN; SKD; DKD), müsādeli
müsādesis(DRTAS), paralı parasız (RAZN ; SKD ; DKD), renkli renkli (RAZN ; SKD ;
DKD), ufacıktefecik (KIRN ; SKD),tüllü tüllü (KIRN), āç susuz (BKÖBTGA), ēlli ayāklı
(BKÖBTGA), ēvli bārklı (BKÖBTGA), sıcācık sıcācık (BKÖBTGA), ufacıkð ufacık
(BKÖBTGA)
C.2. Fiil Kök ve Gövdelerinden Kurulan Ġkilemeler
C.2.1. Yardımcı Fiil (Ġsim+Fiil) ile Kurulan Ġkilemeler
dogor mogor yap- (SBK),dolam dolam et- (BDAD ; SKD),gara gara düĢün-(KIRN), horo
moro söyle- (SBK), kıvrım kıvrım ol- (BDAD ; SKD ; DKD), piĢpiĢtutmak (BDAD ; SKD
; DKD), ĢaĢbeĢol- (BDAD ; SKD ; DKD), yok yonsul ol- (BDAD), fiska fiska kapar- / ol(GTABKK),
göz
göz
ol(BTGA.398:Gümülcine-Kalanca),
kārmakarıĢ ol(BTGA.378:Gümülcine-Satıköy), peĢpeĢ yap- (BTGA. 190:Gümülcine-Büyük Doğanca),
Ģalak Ģalak ol- (BTGA. 160:Gümülcine-Üntüren), tıpıj tıpıj git-(BTGA. 414:GümülcineSofular), topaĢ topaĢ yap-(BTGA. 410:Gümülcine-Bekirköy), yan yun git- (BTGA.
324:Gümülcine-Musacık)
C.2.2. Çekimli Fiil ile Kurulan Ġkilemeler
āladım da āladım (RAZN ; SKD ; DKD), gelir gelmēz
(BKÖBTGA)

(BKÖBTGA), gettið geldi
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C.2.3. Zarf Fiillerle Kurulan Ġkilemeler
alıp alıp (RAZN ; SKD ; DKD), alıp ver- (DTYASO), baka baka (RAZN ; SKD ; DKD),
beklēken beklēken (KIRN ; SKD ; DKD), bu va bu va” (KIRN ; DKD), çekip çekip
(RAZN ;SKD ; DKD), danıĢadanıĢa(RAZN ; SKD), dönene dönene (RAZN ; SKD ; DKD),
gezē gezē(RAZN ; SKD ; DKD), gide gide (KIRN ; SKD ; DKD ; DTYASO), gidip gelmek
(RAZN ; SKD ; DKD), götürüp getirmek (RAZN ; DKD), iĢleyip iĢleyip (RAZN ; SKD ;
DKD), itirê itirê (BDAD ; SKD ; DKD), kaçına kaçına (SBK), karıĢtıre karıĢtıre(RAZN ;
SKD), katıp katıp (RAZN ; SKD ; DKD), kırpa kırpa (DTYASO), kıvrana kıvrana (RAZN ;
SKD), korka korka (KIRN ; SKD), okuyup okuyup (KBÇKTA), örelek örelek (KIRN ;
SKD), sevine sevine (RAZN ; SKD ; DKD), sora sora (RAZN ; SKD ; DTYASO), süre süre
(KIRN ; SKD ; DKD), yalvara yalvara (RAZN ; SKD ; DKD), yörüyelek yörüyelek (KIRN ;
SKD), çeke çeke (BTHM), gelip gitme (BTFK), giyinip kuĢanıp (BKÖBTGA), sorup
soruĢturmak (BTFK)
C.2.4. Sıfat Fiillerle Kurulan Ġkilemeler
gelen giden (RAZN ; SKD ; DKD), alacā verecē (RAZN ; SKD), gelen giden (BKÖBTGA)
C.2.5 ĠsimFiillerle Kurulan Ġkilemeler
ālaĢmak bārıĢmak (KIRN ; DKD), allamak pullamak(DRTAS), aramak taramak (RAZN ;
SKD; DKD), bǖme dōma (RAZN ; DKD), çekiĢ dövüĢ (RAZN ; SKD), gelmek gidmek
(RAZN ; SKD ; DKD), soyunmak sopunmak (DTYASO), yazma okuma (RAZN ; DKD),
yimek iĢmek (DTYASO), gitme gelme (BTHM)
D. Görevlerine Göre Ġkilemeler
D.1. Özne Görevinde Olan Ġkilemeler
anasınnan bubası gızı yok etmē düşünmüşlē. (KIRN), bȫlӓ avıl baca sarılı. (SBK),bulgur
mulgur çekēlēdi. (KIRN), davul zurna tuttu, bubam. (RAZN), el āĺem satāmış. (SBK), hepsi
ısımð akraba kākıp oynālar. (SBK), „‟şimdi hep beraber anası bubası ayle bütün iki tarafı da
gidiyi.‟‟ (BKÖBTGA), „‟evveli anneler babalar karar veridi evlenmeye.‟‟ (BTHM) , „‟vakti
sāti gelmiş te şimdi.‟‟(BKÖBTGA)
D.2. Nesne Görevinde Olan Ġkilemeler
anasının babasının hiç çolµçocµyokmuş. (KIRN), vādıktan sōna bütün malını
mülkünükoyellӓr işletmene annayesin mi. (SBK), onu bunu alēsin. (SBK),başka Ģunu bunu
almış.(KIRN), gotvaç gibi Ģunu bunu işlēri ōda. (RAZN), „‟mevlite bütün akraba ve
komĢuları çarırız.‟‟ (BTFK), gelinlen güveyi kıra salmilar.‟‟ (BTHM)
D.3. Dolaylı Tümleç Görevinde Olan Ġkilemeler
bölӓ el öpmǟ gidēriz, µtyālara, konu komĢuya. (SBK), beş santin para vǟdittirmӓm ōluma
uĢāma. (SBK), çādık öteden beriden neyse orda. (RAZN), ayī be şindi bunnā talebe ȫtede
beride. (RAZN), µsannā sādan soldan gelӓnnǟ bittā üretmişlǟ. (SBK), „‟büyükler bebē isim
vercekleri zaman anne babaya da sorurlar tabi.‟‟ (BTFK), „birimiz urdan uraya urdan
uraya sallardık.‟‟ (BKÖBTGA)
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D.4. Zarf Tümleci Görevinde Olan Ġkilemeler
“tˬōdan alıp alıp yıḳādım” (RAZN), “beklēken beklēken bi zaman uyumuş” (KIRN),“senin
dede tıkız. yapēsiniz işleri çabık çabık” (RAZN), “yürüyelek gide gide varmışlā” (KIRN),
“gelēsin evä lapū lupū” (SBK), “gızım al bunu git örelek örelek gezinelek git” (KIRN),
“kırcalı baştan köy gibimişte sonca sonca büyümüş” (KIRN), “tˬȫble tˬȫble bµ ad buldu
bana” (RAZN), “yāvaĢyāvaĢevine gelmiş” (KIRN), “ i ðeme yellikte de bi gavgalası tikeni
yuvarlana yuvarlana yanından geçēmiş büle onnarın yanından” (KIRN), „‟burcu burcu
kokuyo toprak, elbēt.‟‟ (BKÖBTGA), „‟ ǖleye dūru bütün davetliler yavaĢ yavaĢ gelmē
başlıy.‟‟ (BTFK)
D.5. Yüklem Görevinde Olan Ġkilemeler
“tˬȫle on bì kişiyle, beş kişiyle kāĢı kāĢıya” (RAZN)
E. Kelime Türüne Göre Ġkilemeler
E.1. Sıfat Olan Ġkilemeler
tülü tülübi çit çarık. (RAZN), yıkık dökük evlē (RAZN), çeĢint çeĢint şeyler (RAZN), allı
Ģallı Ģiler „‟süslü şeylere verilen genel bir ad‟‟ (BTGA.91:Gümülcine-Delinazköy), süslü
püslü bi sepet(BKÖBTGA), sımsıcak ev (BKÖBTGA)
E.2. Zarf Olan Ġkilemeler
acı acıbārmak (KIRN), çapu çapu ıslēmek (RAZN), ileri geri gezinmek (SBK), sıra sıra
koymak (RAZN), Ģǖle Ģǖle yapmak (RAZN), tapur tupur toplāmak (KIRN), tel tel ayrılmak
(RAZN), mıĢıl mıĢıl uyu- (BTHM), sıra sıra çık-(BTFK),yavaĢ yavaĢ piş- (BKÖBTGA),
zumba zumba oyna- (BKÖBTGA)
E.4. Ünlemlerle Kurulan Ġkilemeler
aman aman (KIRN ; SKD; DKD), ayy vayy (SBK ; DKD), bali bali(DRTAS), bıçı bıçı
(DRTAS), biĢibiĢi (DRTAS),dıgı dıgı (DRTAS), fit fit(DRTAS), hü hü miskin (DRTAS), kıĢ
kıĢ(RAZN ; SKD; DKD), koti koti (DRTAS), ōp ōp (SBK), oyt moyt (KBÇKTA), ǖp ǖp
(SBK), vit vit vit (DRTAS), ya ya (RAZN ; SBK ; DKD), ah ah (BKÖBTGA), na na
(DS:Konyar, Katransa, Kayalar, Selanik), oy oyy (BKÖBTGA), pruka pruka (DS: Konyar,
Katransa, Kayalar, Selanik), prüü prüü(DS: Konyar, Katransa, Kayalar, Selanik), yā yā
(BKÖBTGA)
Bunların dıĢında Bulgaristan ve Yunanistan Türk ağızlarında ikilemeleri seslerin durumuna
göre de şu şekilde tasnif edebiliriz: ev mev (RAZN ; SKD; DKD),doktor moktor
(BKÖBTGA) vb.
a. Ġki unsuru da ünlü ile baĢlayan Ġkilemeler
ākır ākır (KIRN ; SKD; DKD), ara ara (RAZN; SKD; DKD), aslı asdarı/astarı (DRTAS),
aĢāˬükarı (RAZN), emen emen (RAZN ; SKD; DKD), ısım akraba(SBK ; DKD), ȫle ȫle
(RAZN ; SKD), ucu ucuna (BDAD ; SKD; DKD),
(KBTAHD), altð üst
(BKÖBTGA), üle üle (BKÖBTGA)

153

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

b. Birinci unsuru ünlü, ikinci unsuru ünsüz olan Ġkilemeler
abık-sabık(DRTAS), ala bula (DRTAS), altın mıltın (KIRN ; DKD), aplam saplam (dikiş)‟‟
(DRTAS),az buçuk (BDAD ; SKD), emir semir (DRTAS), ıngımı zıngımı (SBK), ıvır zıvır
(KBÇKTA), ikilik mikilik (RAZN ; SKD), ōda būda (RAZN ; SKD; DKD), öte beri (KIRN ;
RAZN ; SKD), ufacıktefecik (KIRN; SKD), āç susuz (BKÖBTGA), ēr geç (BKÖBTGA), iĢ
güç (BKÖBTGA), öle büle (BKÖBTGA)
c. Ġki unsuru da ünsüzle baĢlayan Ġkilemeler
dangıl dıngıl (DRTAS), daran feran(DRTAS), diðiĢtokuĢ(KIRN), ganca gunca (DRTAS),
sacā bacā (DRTAS),soyuk sopuk (DRTAS), zırta pırta (RAZN), birer birer (BTHM),
dakım dakavat(BTGA.126:Gümülcine-Karacalköy), paldır küldür
(BTHM), yarım
yapalak (BKÖBTGA), yan yun git- (BTGA. 324:Gümülcine-Musacık)
ç. Birinci Kelimenin BaĢındaki Sesin Ġkinci Kelimede DeğiĢtirilmesiyle OluĢan
Ġkilemeler
açıkmıçık (KIRN), afıl uful (DRTAS), ālayıĢlā meleyiĢlǟ (KBÇKTA), äldivän mäldivän
(SBK), apıl upul (BDAD ; DKD), apır upur (BDAD ; SKD; DKD), az mız (DRTAS), barıl
burul (BDAD),can cun (BDAD ; DKD),çistitu mistitu(SBK), daran peran (BDAD),davıl
mavıl (RAZN ; SKD), dedä medä (SBK), dıngır mıngır(DRTAS), falan feĢman (RAZN ;
DKD), falan fıstık (KIRN ; RAZN ; SBK ; DKD), ferjä merjä (KBÇKTA), grans mrans
(RAZN), haplama saplama (BDAD), ironikacı monikacı (SBK), kāvä māvä (SBK ; DKD),
kefsiz mefsiz (KIRN), kinola minola (RAZN), kokanä mokanä (KBÇKTA), kokulu
mokulu(RAZN ; SKD ; DKD), köĢkü möĢkü (KIRN ; SKD), kyat myat (RAZN ; DKD), ļaga
ļuga (BDAD ; SKD),lapū lupū (SBK), para mara (RAZN ; SBK ; DKD), pıteka mıteka
(RAZN ; SKD; DKD), potur motur (KIRN; SKD), reys meys (RAZN ; DKD), sêndêl
sündêl(BDAD ; DKD), siĺā miĺā (KBÇKTA), ĢaĢarabeĢerê (BDAD), Ģiritli miritli (SBK ;
DKD), tek tuk (SBK ; DKD), televze melevze (RAZN ; SKD), tellē mellē (KIRN ; SKD;
DKD), traktō mraktō (RAZN ; SKD), urgan murgan (KIRN ; SKD), yōt mot (RAZN ;
SKD), zar zor (BDAD ; SKD; DKD), altıncıklar maltıncıklar (BKÖBTGA),çiçek miçek
(BTHM),dalları malları (BKÖBTGA), doktor muktor (BKÖBTGA), ekmek mekmek
(BKÖBTGA), halı malı (BTHM), hamam mamam (BKÖBTGA), kilim milim (BTHM),
sandalye mandalye (BTHM), süslü püslü (BKÖBTGA), süsð müs (BKÖBTGA), terziler
merziler (BTHM), tosları mosları (BKÖBTGA), yǖsük mǖsük (BTHM)
d. Yine asıl kelimenin ön sesinin m, p, r, s ünsüzlerinin getirilerek pekiĢtirilmesi ile de
ikileme oluĢturulmaktadır
apbak/appak (DRTAS),bambaĢga/bambaĢka (DRTAS), basbaya ‟‟basbayağı‟‟ (DRTAS),
bisbitin/bispitin(DRTAS), büsbütünRAZN ; SKD; DKD), cırcıplak/cırcıpbak/cırcıppak
(DRTAS), çesçevrä (KBÇKTA), darmaduman(KIRN ; SKD; DKD), dupadūru (DRTAS),
gıpgırmızı (KIRN ; DRTAS), gibegündüz (DRTAS), hashalka (DRTAS), kıpkızıl (DRTAS),
koskojoman (KBÇKTA), paramparça (KIRN ; SKD), pempemsi (DRTAS),
püsbütün/püspütün/büspütün (DRTAS),
(KBTAHD), tertemis (KIRN ; SKD;
DKD), yapyannıs (DRTAS), yepyeni (KIRN ; SKD), büzbütün (BTGA.295:GümülcineYalımlı), gapgara(BTGA. 134: Gümülcine-Payamlar), kārmakarıĢ ol- (BTGA. 378:
Gümülcine-Satıköy), koskujaman(BTGA.88:Gümülcine-Çukaköy), sapısālam (BTGA.
141:Gümülcine-Kalenderköy),
sımsıcak
(BKÖBTGA),
tertemiz
(BKÖBTGA),
zarzavat(BTGA. 281:Gümülcine-Küçük Sirkeli)
154

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

e. Bağlaçlarla kurulan ve sorulu ikilemeler
çuha çāĢırla(SBK), ge ð mi ge (KBTAHD), ne su ne ekmek (SBK ; DKD),
(KBTAHD), ð
ð yok (KBTAHD), ni öte ne beri (RAZN ; SKD ; DKD), üç dȫdä
dōru (SBK)
SONUÇ
Bulgaristan ve Yunanistan Türk Ağızlarında ikileme kullanımıyla ilgili çalışmamızda,
bölgelerle ilgili15 farklı eserin söz varlığı bölümleri üzerinde inceleme yapılmıştır. Bu
eserlerdeki ikilemeler ortaya çıkarılarak anlam bakımından ikilemeler, sözcük yapısı
bakımından ikilemeler, şekil ve kuruluş bakımından ikilemeler, görevlerine göre ikilemeler,
kelime türüne göre ikilemeler şeklinde ana başlıklara ayrılarak incelenmiştir. Anlam
bakımından ikilemeler; aynı kelimelerle kurulan ikilemeler, yakın veya eş anlamlı kelimelerle
kurulan ikilemeler, zıt anlamlı kelimenin tekrarı ile kurulan ikilemeler şeklinde
gruplandırılmış ve bu gruplandırmanın sonucunda aynı kelimelerle kurulan ikilemelerin diğer
alt başlıklardan daha yoğun bir kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Sözcük yapısı bakımından
ikilemeler ise; Türkçe isimlerle kurulan ikilemeler, Türkçe ve yabancı isimlerle kurulan
ikilemeler, yabancı isimlerle kurulan ikilemeler, sayılarla kurulan ikilemeler, renk isimleriyle
kurulan ikilemeler, hayvan isimleriyle kurulan ikilemeler, organ isimleriyle kurulan ikilemeler
şeklinde gruplandırılmış, bu başlıklardan Türkçe isimlerle kurulan ikilemeler ve yabancı
isimlerle kurulan ikilemeler maddelerinde yoğunlaşma görülmüştür. Şekil ve kuruluş
bakımından ikilemeler, isim kök ve gövdelerinden kurulan ikilemeler, fiil kök ve
gövdelerinden kurulan ikilemeler şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve bu tasnif
sonucunda bilhassa yönelme hali, ayrılma hali, yansıma isimlerle oluşturulan ikilemeler,
yardımcı fiil (isim + fiil) ile kurulan ikilemeler, zarf fiillerle kurulan ikilemelerde bir
yoğunluk görülmektedir. Görevlerine göre ikilemeler maddesinde ise zarf tümleci görevinde
olan ikilemelerde bir yoğunluk göze çarpmaktadır. Kelime türüne göre ikilemeler maddesinde
ise ünlemlerle kurulan ikilemelerin çeşitliliği diğer maddelerden daha fazladır. Bunların
dışında Bulgaristan ve Yunanistan Türk ağızlarında ikilemeleri seslerin durumuna göre de
birinci kelimenin başındaki sesin ikinci kelimede değiştirilmesiyle oluşan ikilemelerdeki
yoğunluk dikkat çekicidir. Yine asıl kelimenin ön sesinin m, p, r, s ünsüzlerinin getirilerek
pekiştirilmesi ile oluşturulan ikileme kullanımlarındaki yoğunluk belirgin olarak
görünmektedir.
Transkripsiyon ĠĢare
tleri
ā: uzun a
ä: açık e
ē: uzun e
ī: uzun ı
ĭ: uzun i
ō: uzun o
ȫ: uzun ö
S: s ile z arası
ū: uzun u
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ǖ: uzun ü
ð: ulama
Kısaltmalar
Ar.: Arapça
Fa.: Farsça
Fr.: Fransızca
Yun.: Yunanca
T.: Türkçe
Sözlük
abık-sabık: abuk sabuk.(DRTAS)
ablam mablam: (KBÇKTA)
acı acı: acı acı. (KIRN ; SKD)
acik acik: azıcık azıcık. (RAZN; SKD;
DKD)
āç susuz: (BKÖBTGA)
açıkmıçık: açık maçık. (KIRN)
adım adım: çok yavaş olarak, ağır ağır.
(KBÇKTA)
af af: hav hav (köpek havlama ünlemi).
(DRTAS)
afıl uful: acele yemek, acele konuşmak
usulü. (DRTAS)
ah ah: (BKÖBTGA)
ākır ākır: hakır hakır./hakırdamak
“horlamak” (KIRN ; SKD ; DKD)
akraba ve komĢular:(BTFK)
al gülüm, vêê gülüm: al gülüm ver gülüm.
(BDAD)
ala bula: alaca bulaca. (DRTAS)
alaca bulaca: Çok renkli, rengarenk.
(DKD ; SKD)
alacā verecē: alacağı vereceği. (RAZN ;
SKD)
āĺādan āĺā: Mükemmel.
(BTGA.91:Gümülcine-Delinazköy)
alak bulak: allak bullak. (DRTAS)
ālaĢmak bārıĢmak: ağlaşmak bağrışmak.
(KIRN ; DKD)
ālaya ālaya: ağlayarak. (KBÇKTA)
ālayıĢlā meleyiĢlǟ: ağlayışla mağlayışla.
(KBÇKTA)

alð al: kırmızı. (DTYASO)
äldivän mäldivän: eldiven meldiven.
(SBK)
aldüst: alt üst. (DRTAS)
āĺem ehāli: âlem ahali.( SBK ; DKD)
alıp alıp: alarak. (RAZN ; SKD ; DKD)
alıp vermek: (DTYASO)
allamak pullamak: yüz süslemek.
(DRTAS)
allı Ģallı Ģiler: Süslü şeylere verilen genel
bir ad. (BTGA.91:Gümülcine-Delinazköy)
altð üs: Altüst. (BKÖBTGA)
altð üst: (BKÖBTGA)
altð üẕ: Altüst. (BKÖBTGA)
altıð alta: Alt alta. (BKÖBTGA)
altın mıltın: altın maltın. (KIRN ; DKD)
altıncıklar maltıncıklar: (BKÖBTGA)
alum satım: alım satım. (RAZN)
aman aman: dikkat uyandırmak için
kullanılır. (KIRN ; SKD ; DKD)
āmir mēmur: amir memur. (KBÇKTA)
ana boba: anne baba. (RAZN)
ana buba: anne baba. (BDAD ; SBK ;
DRTAS)
anā buba: anne baba. (RAZN ; DKD)
anadan babadan: anneden babadan.
(RAZN ; SKD ; DKD)
ānak sānak yürümek: iki tarafına
sallanarak yürümek. (DRTAS)
anala kızla: anneler kızlar. (RAZN ; DKD)
anana babana: annene babana. (DTYASO)
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anası babası: annesi babası. (KBÇKTA)
anası bubası: Anası babası. (BKÖBTGA)
anası bubası: annesi babası. (KBÇKTA ;
KIRN; SBK ; DKD ; KBTAHD)
anasıð babası: (BKÖBTGA)
annar annamaz: anlar anlamaz. (RAZN ;
SKD; DKD)
anne baba: Anne baba. (BTFK) ;
(BKÖBTGA)
anne baba: anne baba. (KIRN)
anne buba: anne baba. (DRTAS)
anneler babalar: (BTHM)
anneylä kızı: Anneyle kızı. (SBK)
apbak/appak: ak pak. (DRTAS)
apık sabık: sapık. (DRTAS)
apıl upul: sallanarak yürüme. (BDAD ;
DKD)
apır upur: hapır hupur. (BDAD ; SKD ;
DKD)
aplam saplam: dikkatsiz, iri (dikiş).
(DRTAS)
ara ara: zaman zaman. (RAZN ; SKD ;
DKD)
arabacağı marabacığı: (BKÖBTGA)
arað ara: Zaman zaman. (BKÖBTGA)
aramak taramak: aramak taramak.
(RAZN ; SKD ; DKD)
ārımız acımız: ağrımız acımız. (SBK)
arka arkaya: hemen birbirinin arkasından,
art arda. (KBÇKTA)
as çok: az çok. (RAZN ; SKD ; DKD)
aslı asdarı/astarı: işin iç yüzü. (DRTAS)
aslı nesli: sülalesi. (DRTAS)
aĢ ekmek: aş ekmek. (SBK)
aĢāokarı: yaklaşık olarak, aşağı yukarı.
(KIRN)
aĢā yukarı: yaklaşık olarak, aşağı yukarı.
(KBÇKTA ; KIRN ; SBK)
aĢaayukarı: yaklaşık olarak, aşağı yukarı.
(BDAD ; DKD)
aĢāˬükarı: yaklaşık olarak, aşağı yukarı.
(RAZN)
aĢını maĢını: aşını maşını. (RAZN)
aĢrı aĢr
ı: uzak uzak. (RAZN ; SKD)
atarak. (KBTAHD)
avıl baca: avlu baca. (SBK ; DKD)
avĢam saba: akşam sabah. (SBK ; DKD)

avĢamdan sabāya: akşamdan sabaha.
(SBK ; DKD)
avĢamnı sabālı/ avĢam sabā: akşam
sabah. (DRTAS)
avĢamnık sabālık:her an beklenilen
(doğum, ölüm). (DRTAS)
ayrı ayrı: birbirinden değişik. (RAZN ;
SBK ; DKD)
ayy vayy: ay vay. (SBK ; DKD)
az buçuk: biraz biraz. (BDAD ; SKD)
az mız:biraz. (DRTAS)
bµgündän bµgünä: bir günden bir güne.
(KBÇKTA)
bµsıcak bµsovuk: bir sıcak bir soğuk.
(RAZN; SKD)
bā bāça: bağ bahçe. (RAZN ; SKD ; DKD)
babað ōl: baba oğul. (DTYASO)
bacaktan bacağa: (BKÖBTGA)
bāça kıĢla: bahçe kışla. (SBK)
bagaç magaç: (bul. bagaj: eşya) (SBK ;
DKD)
bak bak: bak bak. (RAZN ; SKD ; DKD)
baka baka: bakarak. (RAZN ; SKD ;
DKD)
bali bali: kazı çağırırken söylenen söz.
(DRTAS)
ballandıra ballandıra: çekici bir biçimde.
(BDAD ; SKD ; DKD)
bāmak çīmak: bağırmak çığırmak. (RAZN
; SKD)
bambaĢga/bambaĢka:
bambaşka.
(DRTAS)
bana bana: banarak. (RAZN ; SKD ;
DKD)
barıl burul: karmaşık. (BDAD)
basbaya: basbayağı. (DRTAS)
basma masma: basma masma. (SBK ;
DKD)
baĢtan baĢa:Tamamıyla, hepsi, baştan
sona kadar. (BKÖBTGA)
battaniye mattaniye: battaniye mattaniye.
(SBK)
bav bav: bav bav. (SBK)
baygın baygın: hafiften. (DRTAS)
bayırda kırda: (DTYASO)
bayramdan
bayrama:
bayramdan
bayrama. (RAZN ; SKD ; DKD)
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be öte be beri: bir öte bir beri. (SBK ;
DKD)
beklēken beklēken: beklerken. (KIRN ;
SKD ; DKD)
bespelli/besbellim/bespellim:
besbelli.
(DRTAS)
beĢ altı koyun: beş altı koyun. (SBK ;
DKD)
beĢ altı pazı: beş altı pazı. (SBK ; DKD)
beĢð on: (BKÖBTGA)
betēden beter: beterden beter. (RAZN ;
DKD)
beyaz meyaz: (BTHM)
bezbelli: besbelli. (DRTAS)
bıçı bıçı: inekleri çağırmaya yarayan
ünlem. (DRTAS)
bi oğlān bir kıs: Bir oğlan bir kız.
(BKÖBTGA)
bim bir: binbir. (SBK ; DKD)
bir bir: ayrı ayrı, teker teker, birer birer.
(KBÇKTA ; RAZN ; SKD ; DKD)
bir iki hānä: bir iki hane. (SBK)
birǟ birǟ: birer birer. (KBÇKTA)
bire bir: hemen etkisini gösteren etkisi
kesin olan. (RAZN ; SKD ; DKD)
bire tane bire tane: birer tane birer tane.
(RAZN ; SKD)
birer birer: (BTHM)
birer birer: tek tek. (RAZN ; SKD ; DKD)
biri dolu biri boĢ:(BTHM)
bisbitin/bispitin: büsbütün. (DRTAS)
biĢibiĢi: Pisi pisi. (DRTAS)
bȫlä bȫlä: böyle böyle. (KBÇKTA)
bȫle bȫle: böyle böyle. (RAZN)
bom bom: Silahla ateş edildiğinde çıkan
ses. (BKÖBTGA)
boncuklu moncuklu: boncuklu moncuklu.
(SBK ; DKD)
boĢ boĢ:aylak. (KBÇKTA)
boy pos: Vücudun yapısı bakımından
biçimi, eğin, kesim. (BKÖBTGA)
boyamak moyamak: (KBÇKTA)
boydan boya: bir baştan bir başa değin, bir
uçtan öteki uca. (KIRN ; SKD ; DKD)
boylu boyunca: boyu uzunluğunca, bütün
boyu ile. (KBÇKTA)

boylü boyunca
: boylu boyunca.
(RAZN ; SKD ; DKD)
boyu boyuna: Birbirine denk olmak.
(SBK)
böm böm:bön bön. (DRTAS)
bu Ģu: bu şu. (RAZN ; SKD)
bu va bu va: burarak. (KIRN ; DKD)
bucak bucak gaçmak: bir öteye bir beriye
kaçmak. (DRTAS)
būgū būgū: burgu burgu. (RAZN ; SKD)
bǖk bǖk: büyük büyük. (RAZN ; SKD)
bule bule: böyle böyle. (KBTAHD)
bǖle bǖle: böyle böyle. (KIRN ; RAZN ;
DKD)
bǖme dōma: doğma büyüme. (RAZN ;
DKD)
burcu burcu: (güzel koku için) güzel
güzel, çok güzel bir biçimde. (BKÖBTGA)
buruk buruk: buruk buruk. (RAZN ; SKD
; DKD)
büklüm büklüm: kıvrım kıvrım, halka
halka, çok kıvrımlı. (BDAD ; SKD ;
DTYASO)
büle büle: Böyle böyle. (BKÖBTGA)
büle büle: böyle böyle. (KIRN ; SKD ;
DKD ; DTYASO)
bülü bülü: bülü bülü. (RAZN)
büsbütün: tümüyle. (RAZN ; SKD ; DKD)
büük küçük: büyük küçük. (SBK ; DKD)
büzbütün:Büsbütün.
(BTGA.295:Gümülcine-Yalımlı)
can cun: kimse. (BDAD ; DKD)
cangır cangır: zangır zangır. (KBÇKTA)
carala curala: gürültülü ortamı ifade eder.
(KIRN)
cav cav: Köpeğin havlarken çıkardığı ses.
(KBÇKTA)
cavıl cavıl: harıl harıl. (KIRN)
cayıl cayıl: cayır cayır. (DRTAS)
: cayır cayır. (KBTAHD)
cazıl cazıl: kaynar yağa dökülen suyun
çıkardığı sesin taklidi. (DRTAS)
cebel cebel: zar zor. (KIRN)
cenge cenk gelmek: güreçte, çatışmakta,
tartışmada eşit kalmak. (DRTAS)
cırcıplak/cırcıpbak/cırcıppak: çırçıplak.
(DRTAS)
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cırıl cırıl: cır cır. (DRTAS)
cızıl cızıl: cızır cızır. (DRTAS)
ciyak ciyak: (bağırtı için.) acı acı bir
biçimde. (KBÇKTA)
cocuk mocuk: Çocuk mocuk. (KBÇKTA)
cosul cosul: ateşe dökülen suyun çıkardığı
ses. (DRTAS)
cumbur cumbur: akan veya kıpırdatılan
suyun çıkardığı ses. (DRTAS)
cümbuĢ cemāt:
cümbüş
cemaat.
(DTYASO)
çabık çabık: çabuk çabuk. (RAZN ; SKD ;
DKD)
çakla çakal: kuçu. (DRTAS)
çal çul itmek: açığa vurmak, dile
düşürmek. (DRTAS)
çala çala: çalarak. (KBÇKTA)
çalgıyla malgıyla: (KBÇKTA)
çalı çırpı: (KBÇKTA)
çanak çölmek: çanak çömlek. (KBÇKTA)
çapa kürek: (KBÇKTA)
çapu çapu: Suya vurunca çıkan ses.
(RAZN)
çat çat : çat çat. (RAZN ; SKD)
çat pat: çok az. (BDAD ; SKD ; DKD)
çatır çatır: bir şey yerken çıkan ses.
(KBÇKTA)
çatır çatır: Cayır cayır. (KBÇKTA)
çatır patır: çatır çatır. (DRTAS)
çatī çatī: çatır çatır. (RAZN ; SKD)
çayır çimän: Çayır çimen. (KBÇKTA)
çeke çeke: (BTHM)
çekip çekip: çekerek. (RAZN ; SKD ;
DKD)
çekiĢ dövüĢ: çekiş dövüş. (RAZN ; SKD)
çesçevrä: Çesçevre. (KBÇKTA)
çeĢint çeĢint: çeşit çeşit. (KBÇKTA ;
RAZN ; SKD ; DKD)
çıbık çıbık: çubuk çubuk. (RAZN ; DKD)
çıkıl çıkıl: çıkıl çıkıl. (RAZN)
çıkkara çıkkara: bir çalgı sesi. (RAZN)
çımçık: sırsıklam. (DRTAS)
çırpa çırpa: çırparak. (DTYASO)
çıtır çıtır: çıtır çıtır.(KBÇKTA ; RAZN ;
SKD)
çıtırı pıtırı: çıtı pıtı. (DRTAS)
çıtī çıtī: çıtır çıtır. (RAZN ; SKD)

çī çıplak: çırçıplak. (RAZN ; SKD)
çiçek miçek: (BTHM)
çiçek miçek: çiçek miçek. (SBK ; DKD)
çinem çinem: çinem çinem. (RAZN)
çistitu mistitu: (Bul. çestito: tebrikler)
(SBK)
çōk çōk: çok çok. (KIRN ; DKD)
çok çok: çok çok. (RAZN ; SKD ; DKD ;
KBTAHD)
çolµçocµ: çoluğu çocuğu. (KIRN ; SKD)
çöm çöm: küme küme. (DRTAS)
çu çu çu: atları çağırmak için kullanılır.
(DRTAS)
çuha çāĢırla: çuha çakşırla. (SBK)
dµðiĢtokuĢ: değiş tokuş. (KIRN)
dµĢikdµĢik: değişik değişik. (KIRN)
dā tepä: dağ tepe. (KBÇKTA)
dā tepe: dağ tepe. (DTYASO)
dakım dakavat: Araç gereçlerin bütünü,
takım taklavat. (BTGA.126:GümülcineKaracalköy)
dalları malları: (BKÖBTGA)
dangıl dıngıl: dangıl dungul. (DRTAS)
dangır dıngır: dangır dungur. (DRTAS)
dangıra dıngıra/dangıra dungura: dangır
dungurdan daha kuvvetli ses. (DRTAS)
dānık dānık: dağınık dağınık. (RAZN ;
SKD ; DKD)
danıĢa danıĢa:danışarak. (RAZN ; SKD)
daran feran: darmadağın. (DRTAS)
daran peran: çok dağınık. (BDAD)
darmadān: darmadağın. (DRTAS)
darmaduman: karmakarışık. (KIRN ;
SKD ; DKD)
davıl mavıl: davul mavul. (RAZN ; SKD)
davullar zurnalar.
(KBTAHD)
davılla zurnēlä: davulla zurnayla.
(KBÇKTA)
davul zurna: (BTFK)
davul zurna: davul zurna. (RAZN ; SKD)
davullāla zurnalāla: davullarla zurnalarla.
(RAZN ; SKD)
de de: deh deh. (DRTAS)
de delemek: deh deh diye gütmek,
sürmek. (DRTAS)
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dedä medä: dede mede. (SBK)
dedelerimizin dedesi: (DTYASO)
dèrcek dèrcek: dereboyu dereboyu.
(KIRN)
derece derece: derece derece. (RAZN ;
SKD ; DKD)
dèrecek dèrecek: dereboyu dereboyu.
(KIRN)
derme
çatma:
zorlukla,
eldeki
malzemeyle. (BDAD ; SKD)
deyiĢ tokuĢ: değiş tokuş. (KIRN ; SKD)
dı vım dı vım: tırım tırım. (KIRN)
dıgı dıgı: tavuğu çağırmak için kullanılır.
(DRTAS)
dın dın: dın dın. (RAZN)
dıngır dıngır: tıngır tıngır. (DRTAS)
dıngır mıngır: tıngır mıngır. (DRTAS)
dırın bırın itmek: mırın kırın etmek.
(DRTAS)
dıydıy: sivrisinek. (DRTAS)
diftik diftik: Telleri birbirinden ayrılıp
kabarmış, tiftik tiftik.
(BTGA.182:Gümülcine-Sendelli)
dinnene dinnene: dinlenerek. (RAZN ;
SKD ; DKD)
divi divi: (DTYASO)
dogor mogor yapmak: (bul. dogovor:
resmi nikâh) (SBK)
doktor doktor gezmek/dolaĢmak:
Tedavide kesin sonuç alabilmek ümidi ile
birçok doktora gitmek. (GTABKK)
doktor moktor: (BKÖBTGA)
doktor muktor: (BKÖBTGA)
doktur moktur: doktor moktor. (KIRN ;
SKD ; DKD)
dolam dolam etmêk: bir şeyin etrafında
dönenmek. BDAD ; SKD
doldur boĢalt: (DTYASO)
dōmak bǖmek: doğmak büyümek. (RAZN
; SKD ; DKD)
domuzun domuzu: Kötü huylu insanlar
için kullanılan bir tabir.
(BTGA.245:Gümülcine-Omurluköy)
dosdūru:dosdoğru. (DRTAS)
dönä dönä: dönerek. (KBÇKTA)
döne döne: döne döne. (DTYASO)

dönene dönene: dönene dönene. (RAZN ;
SKD ; DKD)
dumbur dumbur: davula vurulunca çıkan
ses. (KBÇKTA)
dupadūru: dosdoğru. (DRTAS)
dupadūrudan:
doğrudan
doğruya.
(DRTAS)
duvānı muvānı: duvağını muvağını.
(KIRN)
düdük müdük: düdük müdük. (SBK ;
DKD)
dünek dünek: kümes hayvanlarını kümese
sokmak için kullanılır. (DRTAS)
dürüle dürüle: dürüle dürüle. (RAZN ;
SKD)
düĢünceli düĢünceli: düşünceli düşünceli.
(KIRN ; SKD ; DKD)
ekmǟ mekmǟ: ekmeği mekmeği. (SBK)
ekmek mekmek: (BKÖBTGA)
el āĺem: el âlem. (SBK)
el ele: birbirlerinin elini tutmuş bir
biçimde. (RAZN ; SKD ; DKD ; DTYASO)
birinden bir başkasına, bir
kimseden ötekine. (KBTAHD)
ellen boylan: Eksiksiz, tastamam.
(BTGA.197:Gümülcine-Küçük Sirkeli)
elleri ayakları
(KBTAHD)
ēlli ayāklı: (BKÖBTGA)
elsiz ayaksız: elsiz ayaksız. (RAZN ; DKD)
emen emen: hemen hemen. (RAZN ; SKD
; DKD)
emir semir: kabarık, yığılmış. (DRTAS)
enik êncek: çoluk çocuk. (BDAD ; SKD ;
DKD)
enim günüm/enim kunum: eni konu.
(DRTAS)
ēr geç: Er geç. (BKÖBTGA)
eĢ dost: eş dost. (RAZN ; SKD ; DKD)
ev mev: ev mev. (RAZN ; SKD ; DKD)
evden eve: evden eve. (KIRN ; SKD ;
DKD)
ēvli bārklı: (BKÖBTGA)
fakır fukara: Fakir fukara. (DTYASO)
fakire fıkaraya: Fakire fukaraya. (BTHM)
falan felan: falan filan. (RAZN ; SKD)
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falan feĢman: falan fişman. (RAZN ;
DKD)
falan fıstık: falan fıstık. (KIRN ; RAZN ;
SBK ; DKD)
falan filan: falan filan. (RAZN ; SBK ;
DKD)
falan fiĺan: falan filan. (SBK)
felan feĢman: falan feşman. (RAZN ; SKD)
felyan fiĢman: falan fişman. (RAZN)
ferjä merjä: siyah başörtüsü. (KBÇKTA)
fıkare fıkareye
: fukara fukaraya.
(RAZN)
fıldır fıldır: fırıl fırıl. (DRTAS)
fır fır: fır fır. (KIRN ; SKD ; DKD)
fırt fırt: (BKÖBTGA)
fi aĢāfi yukarı: bir aşağı bir yukarı. (SBK)
figan figan: bağıra bağıra, inleye inleye.
(SBK)
fiĺanca fiĺanca: filanca filanca. (SBK)
fiska fiska kaparmak / olmak:
Kabarcıklar oluşmak. (GTABKK)
fit fit: hindileri çağırmak için kullanılır.
(DRTAS)
gaçgöç: kaçgöç. (DRTAS)
ganca gunca: bütün aile. (DRTAS)
gapgara: Kapkara.
(BTGA.134:Gümülcine-Payamlar)
gara gara düĢünmek: kara kara. (KIRN)
gara gırmızı: kara kırmızı. (DRTAS)
gārmagarıĢık: karmakarışık. (DRTAS)
gasgatı: kaskatı. (DRTAS)
gat gat: kat kat. (KIRN)
gazoz mazoz: gazoz mazoz. (SBK ; DKD)
gel zaman git zaman: aradan epey bir
zaman geçtikten sonra. (KIRN ; SKD)
ge ð mi ge : geldiği gibi. (KBTAHD)
gelen giden: (BKÖBTGA)
gelen giden: gelen giden. (RAZN ; SKD ;
DKD)
gelenek görenek: Her toplumun geçmişten
gelen davranış biçimi ve tutumunu anlatan
öğelerdir. (BTFK) ; (BKÖBTGA)
gelin güvǟ: gelin ve damat. (SBK ; DKD)
gelinle kaynana: (BKÖBTGA)
gelinlen güvey: Gelin ile damat. (BTHM)
gelinnä güvǟ: gelin ile damat. (KBÇKTA)

gelip gidmek: gelip gitmek. (RAZN ; SKD
; DKD)
gelip gitme: (BTFK)
gelir gelmēz: (BKÖBTGA)
gelmek gidmek: gelmek gitmek. (RAZN ;
SKD ; DKD)
gelmek gitmek: gelmek gitmek. (RAZN ;
SKD ; DKD ; DTYASO)
gene gene: yine yine. (RAZN ; SKD ;
DKD)
gerenek görenek: Gelenek görenek.
(BKÖBTGA)
gerisi geriye: tekrar, bir daha. (RAZN ;
SKD ; DKD)
getirip götürmek: (DTYASO)
gettið geldi: Gitti geldi. (BKÖBTGA)
gevrek gevrek: hafif hafif. (DRTAS)
gezē gezē: gezerek. (RAZN ; SKD ; DKD)
geze meze: geze meze. (KIRN ; SKD ;
DKD)
gezmek tozmak: (BKÖBTGA)
gıdı gıdı: keçiyi çağırmak için kullanılır.
(DRTAS)
gıdı gıdı: gıdı gıdı. (BDAD ; RAZN ; DKD)
gıpgırmızı: kıpkırmızı. (KIRN ; DRTAS)
gıpgızıl: kıpkırmızı. (DRTAS)
gıra gıra: ötleğen kuşu. (DRTAS)
gıreb seten: Grep saten. (BKÖBTGA)
gırık dökük: kadeh, fincan gibi eşyalar.
(DRTAS)
gıvır gıvır: kıvır kıvır. (DRTAS)
gıyk gıyk: sıçanın çıkardığı sesin taklidi.
(DRTAS)
gibegündüz: güpegündüz. (DRTAS)
gide gide: gide gide. (KIRN ; SKD ; DKD ;
DTYASO)
gidib gelmek: gidip gelmek. (DTYASO)
giðim kuĢam: giyim kuşam. (KIRN ;
SKD)
gidip gälmek: gidip gelmek. (KBÇKTA)
gidip gelmek: gidip gelmek. (RAZN ; SKD
; DKD)
gidmek gelmek: gitmek gelmek. (RAZN)
giim kuĢam: giyim kuşam. (SBK ; DKD)
git gel: git gel. (SBK ; DKD)
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git gide: zaman geçtikçe, gittikçe, giderek,
ileride. (KIRN ; SKD ; DKD)
gitmǟ gelmǟ: gitme gelme. (SBK)
gitme gelme: (BTHM)
gitmek gelmek: (BKÖBTGA)
gitmek gelmek: gitmek gelmek. (KBÇKTA
; RAZN ; SKD)
giyinip kuĢanıp (BKÖBTGA)
gol budak: dal budak. (DRTAS)
gol budaklı/gol budakgı/ gol budakkı
(2): büyük aileli. (DRTAS)
gol budaklı/gol budakgı/gol budakkı (1):
dal budaklı. (DRTAS)
gombaklana gombaklana: yuvarlana
yuvarlana, takla atarak. (KIRN)
gopgolay: kopkolay. (DRTAS)
gosgoca/gosgocaman/gosgocman:
koskoca. (DRTAS)
: koyun kuzu. (KBTAHD)
göregör: taklitçi, göre göre, öğrene öğrene
yapan. (DRTAS)
götürüp getµmek: götürüp getirmek.
(SBK)
götürüp getirmek: götürüp getirmek.
(RAZN ; DKD)
göz göz olmak: Üzerinde birçok göz
(delik) oluşmak (ya da bulunmak).
(BTGA.398:Gümülcine-Kalanca)
grans mrans: grans mrans. (RAZN)
guçu guçu: kuçu kuçu. (DRTAS)
gupguru: kupkuru. (DRTAS)
gur gur: midenin açlıktan çıkardığı ses.
(DRTAS)
gussu gusu: kuzuları çağırmak için
kullanılır. (DRTAS)
guva guva: kurarak. (KIRN)
güldür güldür: Oluktan dökülen suyun
sesi. (DRTAS)
güle güle: sağlıcakla git, yolun açık olsun.
(RAZN ; SKD)
güm güm: güm güm. (KIRN ; SKD)
gümbür gümbür: gümbür gümbür. (KIRN
; SKD)
gün günden: günden güne. gün geçtikçe,
git gide, her gün biraz daha. (RAZN ; SKD
; DKD)

(KBTAHD)
güp güp: kalbin atışını taklit etmek için
kullanılır. (DRTAS)
gür gür: odunun yanarken çıkardığı ses.
(KBÇKTA)
güzel mi güzel: (BKÖBTGA)
hal hatır: (BTHM)
haldır huldur: haldır haldır. (DRTAS)
halı malı: (BTHM)
hamam mamam: (BKÖBTGA)
hamını mamını: (DTYASO)
hañgır hañgır: gülerken çıkarılan ses.
(BDAD)
hantır hantır: bıkmadan, yorulmadan.
(BDAD)
hapahap: apansız, apansızdan. (DRTAS)
haplama saplama: rastgele, saçma sapan.
(BDAD)
hārt hārt: hart hart (kaşınırken kazırken
çıkan ses). (DRTAS)
hashalka: toptoparlak. (DRTAS)
haĢur huĢur: haşır huşur. (KIRN ; SKD)
hav hav: köpeğin çıkardığı ses. (DRTAS)
hay hay: hay hay. (KIRN ; SKD)
hılhıĢır: hıltı pıltı. (DRTAS)
hıngır hıngır: hıngır hıngır. (KIRN)
hır gür: hır gür. (KIRN ; SKD)
hırıl hıĢıl: soluk soluğa, yorularak. (BDAD
; SKD)
hırsız huysuz: hırsız yolsuz. (DRTAS)
hısım
akraba: hısım akraba. (SBK ;
DKD)
hısım akraba: (BTHM) ; (BTFK) ;
(BKÖBTGA)
hısım akraba: hısım akraba. (KIRN)
hizmetçileri mızmetçileri: hizmetçileri
mizmetçileri. (KIRN ; SKD ; DKD)
hòdrey hòdrey: hodri meydan anlamında.
(KIRN)
hon hon: sesle ağlamak, hıçkırmak.
(BDAD)
hoñgur hoñgur : hüngür hüngür. (BDAD)
hongur hongur: hüngür hüngür. (DRTAS)
horo moro söylemek: Düğünlerde
oynanan halay. (SBK)
höcêrê höcêrê: özenerek. (BDAD)
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hü hü miskin: köpeği kovarken kullanılır.
(DRTAS)
ıkdı mıkıdı: bahane göstermeye çalışma.
(DRTAS)
ılgım ılgım: yavaş yavaş. (DRTAS)
ıngımı zıngımı: Bir çeşit alet edavat.
(SBK)
ısım akraba: hısım akraba. (SBK ; DKD)
ısım akraba: hısım akraba. (DTYASO)
ıvır zıvır: işe yaramaz, gereksiz, küçük,
önemsiz (şeyler). (KBÇKTA)
içki miçki: (KBÇKTA)
iğneyle ipliklen: (BKÖBTGA)
iki davul iki zurna: (DTYASO)
iki duvul iki zurna: İki davul iki zurna.
(BKÖBTGA)
ikið üc: İki üç. (BKÖBTGA)
ikilik mikilik: ikilik mikilik. (RAZN ;
SKD)
ikiĢerikiĢer: ikişer ikişer. (RAZN ; SKD ;
DKD)
ikötü: iyi kötü. (RAZN ; DKD)
ileri geri: ileri geri. (RAZN ; SBK ; DKD)
iliikemii:iliği kemiği. (SBK)
ince ince: ince ince. (SBK ; DKD)
indµmek pindirmek: indirmek bindirmek.
(RAZN)
indirmekpindirmek: indirmek bindirmek.
(KIRN ; SKD ; DKD)
inek minek: inek minek. (KIRN ; SKD ;
DKD)
îri bǖrü: eğri büğrü. (DRTAS)
îrili bǖrülü: eğrili büğrülü. (DRTAS)
ironikacı monikacı: müzisyen. (SBK)
ister istemez: ister istemez. (RAZN ; SKD ;
DKD)
iĢ güç: (BKÖBTGA)
iĢleyip iĢleyip: işleyerek. (RAZN ; SKD ;
DKD)
itirê itirê: iterek, iteleyerek. (BDAD ; SKD
; DKD)
iyi iyi: iyi iyi. (RAZN ; SKD)
kaba kaba: kaba kaba. (RAZN ; SKD)
kaçım kaçım: fazla koşturmak. (BDAD ;
SKD ; DKD)
kaçına kaçına: kaçınarak. (SBK)

kādaĢ kādaĢa: kardeş kardeşe. (RAZN ;
SKD ; DKD)
kāga kuĢ: karga kuş. (RAZN)
kala kala: En sonunda. (BTHM)
kalpaklā malpaklā: kalpaklar malpaklar.
(KIRN ; SKD ; DKD)
kändi kändinä: kendi kendine. (SBK ;
DKD)
kane kane: kana kana. (KBÇKTA)
kap kacak: (BTFK)
kapı pänçerä: kapı pencere. (SBK ; DKD)
karadan kara: Körü körüne, cahilce.
(BTGA.96:Gümülcine-Kozlukebir)
karı karıya: karı karıya. (RAZN ; SKD ;
DKD)
karı kız: (BKÖBTGA)
karı koca: (BTHM)
karı koca: karı koca. (RAZN ; SKD ;
DKD)
karıĢtıre karıĢtıre: karıştırarak. (RAZN ;
SKD)
kārmakarıĢ olmak: Karışık bir durumda
olmak. (BTGA.378:Gümülcine-Satıköy)
karĢıkarĢıya:yüz yüze gelecek biçimde,
biri ötekinin karşısında olarak, yüz yüze.
(KBÇKTA)
karĢıdan karĢıya:(BKÖBTGA)
kārĢıdan karĢıya:(BKÖBTGA)
kasımdan kasıma: kasımdan kasıma.
(SBK)
kaĢ göz: kaş göz. (BDAD ; SKD ; DKD)
kāĢı kāĢı: karşı karşıya. (RAZN ; SKD)
kāĢıkāĢıya: karşı karşıya. (RAZN ; SKD ;
DKD)
kaĢıkkaĢık: kaşık kaşık. (RAZN ; SKD ;
DKD)
kat kat: (BTFK)
kat kat: üst üste gelecek biçimde, birbiri
üstüne, üst üste. (RAZN ; SBK ; DKD)
katıp katıp: katıp katıp. (RAZN ; SKD ;
DKD)
kāvä māvä: kahve mahve. (SBK ; DKD)
kayık payık: kayık mayık. (RAZN)
kaykıla kaykıla: Rahatça. (BKÖBTGA)
kedµlä köpek: kedi ile köpek. (KBÇKTA)
kefsiz mefsiz: keyifsiz meyifsiz. (KIRN)
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kendi kendime: başkasının yardımı ve
ortaklığı olmaksızın. (DTYASO)
kendi
kendinä:
Kendi
kendine.
(KBÇKTA)
kendi kendinen: Başkasının yardımı ve
ortaklığı olmaksızın. (BKÖBTGA)
kendiˬkendinne: kendi kendine. (RAZN)
kepçe kepçe: kepçe kepçe. (RAZN ; SKD)
kese kese: kese kese. (RAZN ; SKD)
kesik kesik: kesik kesik. (KIRN ; SKD ;
DKD)
kıçı kıçı: kuçu kuçu. (DRTAS)
kıpıt ötê, kıpıt beri: sürekli harekette
bulunmak. (BDAD)
kıpkızıl: (DRTAS)
kırına kırına: (DTYASO)
kırmızı mırmızı: (KBÇKTA)
kırpa kırpa: kırparak. (DTYASO)
kısa kısa: kısa kısa. (RAZN ; SKD ; DKD)
kıskıvrak: sımsıkı. (KBÇKTA)
kıĢ kıĢ: kış kış. (RAZN ; SKD ; DKD)
kıti kıti: kuçu kuçu. (DRTAS)
kıvrana kıvrana: kıvranarak. (RAZN ;
SKD)
kıvrım kıvrım olmak: buruşmak,
kırışmak, katlanmak. (BDAD ; SKD ;
DKD)
kızla erkek: Kız ile erkek. (BTHM)
kızlā mızlā: kızlar mızlar. (KBÇKTA)
kīlā bayılā: kırlar bayırlar. (RAZN)
kilim milim: (BTHM)
kim
kime:
kimsenin
kimseyle
ilgilenmediği, kimseye önem vermediği,
çok karışık bir durumu anlatır. (RAZN ;
SKD)
kimse kimseye: kimse kimseye. (RAZN ;
SKD ; DKD)
kinola minola : kinola minola. ?? (RAZN)
kireç mireç: kireç mireç. (KIRN ; SKD ;
DKD)
kitap mitap: kitap mitap. (SBK ; DKD)
kokanä mokanä: kokona mokona.
(KBÇKTA)
kokulu mokulu: kokulu mokulu. (RAZN ;
SKD ; DKD)

kokusunu
mokusunu:
kokusunu
mokusunu. (RAZN ; SKD ; DKD)
kol kol: kol kola. (RAZN ; SKD)
kombayna
mombayna:
kombayna
mombayna. (SBK ; DKD)
konu komĢu: (BTHM) ; (BTFK) ;
(BKÖBTGA)
konu komĢu: konu komşu (KIRN ; RAZN
; SBK ; DKD)
konu komĢuya: konu komşuya. (SBK ;
DKD)
konvoy moyvoy: konvoy moyvoy. (RAZN
; SKD)
korap morap: korap morap. (RAZN ;
SKD)
korka korka: korkarak. (KIRN ; SKD)
koskoca: çok büyük, çok iri. (KBÇKTA)
koskojoman: Koskocaman. (KBÇKTA)
koskujaman: Koskocaman.
(BTGA.88:Gümülcine-Çukaköy)
koti koti: mandaları çağırmak için
kullanılır. (DRTAS)
kotur kotur: sert bir meyve veya sebze
yerken çıkan ses. (DRTAS)
köĢkü möĢkü: köşkü möşkü. (KIRN ;
SKD)
köydän köyä: köyden köye. (KBÇKTA)
köye möye: köye möye. (SBK ; DKD)
kupçe kupçe: küp küp. (RAZN ; SKD)
kuĢu kuĢu: koyunları çağırmak için
kullanılır. (DRTAS)
kuyruk kuyrā: kuyruk kuyruğa. (RAZN ;
SKD)
kuzu muzu: kuzu muzu. (RAZN ; SKD ;
DKD)
küçük küçük: küçük küçük. (KIRN ;
RAZN ; SBK ; DKD)
kül küsbe/kül küspe: her çeşit ince çöp.
(DRTAS)
küldür küldür: akan suyun sesini
yansıtmak için kullanılır. (DRTAS)
küllemülle: küllemülle. (KIRN ; SKD)
küp küp: kalbin sesini taklit etmek için
kullanılır. (DRTAS)
küpä müpä: küpe müpe. (KBÇKTA)
küt küt: küt küt. (KIRN ; SKD ; DKD)
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küt küt: yumrukla, tüfek dipçiğiyle
vururken çıkan sesi taklit etmek için
kullanılır. (DRTAS)
kyat myat: kağıt mağıt. (RAZN ; DKD)
ȫlä bȫlä: öyle böyle. (KBÇKTA)
laaap laaap: sopanın bir şeye vurunca
çıkardığı ses. (KBÇKTA)
ļaga ļuga: lakırdı. (BDAD ; SKD)
lapū lupū: lapur lupur “aceleyle
koşturarak yetişmeye çalışmak” (SBK)
ȫle ȫle: öyle öyle. (RAZN ; SKD)
lokur lokur: suyun kaynamasını taklit
etmek için kullanılır. (DRTAS)
makam rakam: rakam makam. (RAZN)
malını mülkünü: malını mülkünü.
(KBÇKTA ; SBK ; DKD)
mıĢıl mıĢıl: (BTHM)
mıyıl mıyıl: mıyıl mıyıl. (KIRN ; SKD ;
DKD)
min min: min min. (SBK)
mini mini: mini mini. (RAZN)
moç moç: at, eşek, katır çağırmak için
kullanılır. (DRTAS)
mork mork: domuzun çıkardığı ses.
(DRTAS)
mosmor: her yeri, her yanı mor ya da çok
koyu mor. (KBÇKTA)
müsādeli müsādesis: izin almadan; izinli
izinsiz. (DRTAS)
na na: Köpek çağırma ünlemi.
(DS:Konyar, Katransa, Kayalar, Selanik)
ˈ
: ne yaparlar ne ederler.
(KBTAHD)
: (KBTAHD)
ne su ne ekmek: ne su ne ekmek. (SBK ;
DKD)
ð
ð yok: Ne var ne yok.
(KBTAHD)
ni öte ne beri: ne öte ne beri. (RAZN ;
SKD ; DKD)
nineler dedeler: (BKÖBTGA)
o gün bugün: o zamandan beri. (RAZN ;
SKD ; DKD)
o kapıdan bu kapıya: (KBÇKTA)
o köydän o köyä: o köyden o köye.
(KBÇKTA)

o ȫle bu bȫle: o öyle bu böyle. (SBK ;
DKD)
ōda būda: orada burada. (RAZN ; SKD ;
DKD)
odalardan odaya: (DTYASO)
odunlarlan çırpılarlan: Odunlarla
çırpılarla. (BTHM)
ōh oh: oh oh. (KIRN ; SKD)
okuya okuya: okuyarak. (RAZN ; SKD ;
DKD)
okuyup okuyup: (BKÖBTGA)
okuyup okuyup: okuyarak. (KBÇKTA)
ōl uĢā: oğlu uşağı. (SBK ; DKD)
ōlluk gızlık: kız evlâtlığı. (DRTAS)
ōluma uĢāma: oğluma uşağıma. (SBK ;
DKD)
: on on beş. (KBTAHD)
onð om beĢ: on on beş. (KBTAHD)
onu bunu: onu bunu. (RAZN ; SBK ;
DKD)
ōp ōp: hop hop. (SBK)
orda burda: orada burada. (KBÇKTA ;
RAZN ; SKD ; DKD)
ordan bordan: Oradan buradan. (BTFK)
ot çöp : ot çöp. (KIRN ; SKD)
oy oyy: (BKÖBTGA)
oya oya: bölük bölük (ekin, bitki).
(DRTAS)
oyana buyana: oyana buyana. (RAZN ;
SKD ; DKD)
oyanı buyanı: oyanı buyanı. (RAZN ; SKD
; DKD)
oyankı
buyankı:
oyanki
buyanki.
(KBÇKTA)
oylum oylum: bölük bölük (ekjn, bitki).
(DRTAS)
oyt moyt: bir kimseye seslenmek için
kullanılan sözcük. (KBÇKTA)
oyum oyum: düz olmayan, oyuklarla dolu.
(DRTAS)
öle büle: Öyle böyle. (BKÖBTGA)
ölü diri: ölü diri. (BDAD ; SKD ; DKD)
öpüĢe öpüĢe: öpüşerek. (KIRN ; SKD ;
DKD)
örelek örelek: örerek. (KIRN ; SKD)
örtdöĢek: örtü-döşek; yatak takımı.
(DRTAS)
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örtü döĢek:örtü döşek. (KBÇKTA)
öte beri: oraya buraya. (KIRN ; RAZN ;
SKD)
öte berice: Epeyce, oldukça, fazlaca.
(BTGA. 166:Gümülcine-Kalfa)
öte bericene: Epeyce, oldukça, fazlaca.
(BTGA. 222:Gümülcine-Koyundere)
öteberice: üstünkörü. (DRTAS)
ötedän beridän: öteden beriden. (SBK)
ötede beride: şurada burada. (RAZN ; SKD
; DKD)
öteden beriden: şuradan buradan. (RAZN ;
SKD ; DKD)
ötekisinä berikisinä: ötekisine berikisine.
(SBK)
pāça pāça: parça parça. (RAZN ; SKD ;
DKD)
pālakpālak: parlak parlak. (KIRN ;
SKD)
paldır küldür:Ansızın ve yol yönteme
aldırmaksızın. (BTHM)
pança pança: avuç avuç. (BDAD ; SKD ;
DKD)
(KBTAHD)
para mara: para mara. (RAZN ; SBK ;
DKD)
para pul: para pul. (BDAD ; SKD ; DKD)
paralı parasız: paralı parasız. (RAZN ;
SKD ; DKD)
paramparça: parça parça. (KIRN ; SKD)
parça parça: azar azar, bölüm, bölüm.
(KBÇKTA)
parmak parmak: (KBÇKTA)
pastayla mastayla: pastayla mastayla.
(SBK ; DKD)
pati pati: kaz kovalama ünlemi.(DSBul.Göç., Gölcük -Kc.)
pempemsi: pembemsi. (DRTAS)
pesbelli/pespelli: besbelli. (DRTAS)
peĢpeĢ yapmak: Kurban bayramında
köyün gençlerinin deve şeklinde yaptıkları
bir maketin içine girerek evlerden bahşiş
ve hediye toplamak. (BTGA.
190:Gümülcine-Büyük Doğanca)
peĢpeĢ:Kurban bayramında köyün
gençlerinin deve şeklinde yaptıkları bir
maketin içine girerek evlerden bahşiş ve

hediye toplama adeti. (BTGA.
190:Gümülcine-Büyük Doğanca)
pık pık: yemek pişirken çıkan ses. (RAZN)
pır pır: fır fır. (DRTAS)
pıĢ pıĢ: kedi çağırmak için kullanılır.
(DRTAS)
pıteka mıteka: pateka mateka. (RAZN ;
SKD ; DKD)
pıtpıdık: bıldırcın. (DRTAS)
piĢpiĢtutmak: bebeklere, küçük çocuklara
çiş yaptırmak. (BDAD ; SKD ; DKD)
pitir pitir: pitir pitir. (KIRN ; SKD)
pof pof: Silahla ateş edildiğinde çıkan ses.
(BKÖBTGA)
potur motur: potur motur. (KIRN ; SKD)
pruka pruka: Sığırları çağırma ünlemi.
(DS: Konyar, Katransa, Kayalar, Selanik)
prüü prüü: Kuzuları çağırma ünlemi.
(DS: Konyar, Katransa, Kayalar, Selanik)
pul pul: pul pul. (RAZN ; SKD)
pusta pusta: Grup grup, ayrı ayrı, öbek
öbek, posta posta. (BTGA. 209:GümülcineÜşekdere)
püf püf: yemeğin kokusunun beğenildiğini
anlatır, pehpeh. (DRTAS)
püsbütün/püspütün/büspütün: büsbütün.
(DRTAS)
rakı konyak: rakı konyak. (DTYASO)
rāt rāt: rahat rahat. (KBÇKTA ; RAZN ;
SKD ; DKD)
renkli renkli: (BTHM)
renkli renkli: renkli renkli. (RAZN ; SKD
; DKD)
reys meys: reys meys. (RAZN ; DKD)
sā solu: sağı solu. (BDAD ; SKD ; DKD)
sacā bacā: pek yakın, akraba. (DRTAS)
saçlā maçlā: saçlar maçlar. (KIRN ; SKD ;
DKD)
saçları maçları: saçlarımaçları. (KIRN ;
SKD ; DKD)
sādan soldan: sağdan soldan. (SBK ;
DKD)
saklı maklı : saklı maklı. (RAZN ; SKD ;
DKD)
salına salına: salınarak. (DTYASO)
salla salla: salla salla. (KIRN ; SKD ;
DKD)
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sandalye mandalye: (BTHM)
sapasālam: sapasağlam. (KBÇKTA)
sapısālam: Sapasağlam. (BTGA.
141:Gümülcine-Kalenderköy)
saptan samandan: saptan samandan.
(SBK ; DKD)
sarı sarı: sarı sarı. (RAZN ; SKD ; DKD)
sarım sarım: sarım sarım. (RAZN ; SKD ;
KBTAHD)
savırım savırım: savurum savurum.
(DRTAS)
savrım savrım: savurum savurum.
(DRTAS)
sāye sola: sağa sola. (DTYASO)
sayına soluna: Sağına soluna. (KBÇKTA)
sekiz dokuz yaĢında: sekiz dokuz yaşında.
(SBK ; DKD)
sel su yapmak: harap etmek, viraneye
çevirmek. (DRTAS)
sendek sendek: sendeleye sendeleye, düşe
kalka. (DRTAS)
sêndêl sündêl: sallanarak. (BDAD ; DKD)
serin serin: (KBÇKTA)
sevine sevine: sevinerek. (RAZN ; SKD ;
DKD)
seviĢe seviĢe: sevişerek. (KIRN ; SKD ;
DKD)
sıcacık sıcacık: (BKÖBTGA)
sıcācık sıcācık: (BKÖBTGA)
sıcak sıcak: sıcak sıcak. (RAZN ; SKD ;
DKD)
sık sık: (zaman için) arası çok geçmeden,
çok sık olarak, oldukça sık bir biçimde.
(RAZN ; SKD ; DKD)
sıkı bütün: Çokça, epeyce anlamında
kulanılan bir ikileme. (BTGA.
222:Gümülcine-Koyundere)
sımsıcak: (BKÖBTGA)
(KBTAHD)
sıra sıra: (BTFK)
sıra sıra: dizi dizi. (KBÇKTA ; RAZN ;
SKD ; DKD ; KBTAHD)
sırtısıra: arka arkaya. (DRTAS)
siĺā miĺā: silah milah. (KBÇKTA)
silmek süpürmek: (BKÖBTGA)
siyrēk siyrēk: Seyrek seyrek. (BKÖBTGA)

sōna sōna: sonra sonra. (RAZN ; SKD ;
DKD)
sonca sonca: sonra sonra. (KIRN)
sōra sōra: sonra sonra. (KIRN ; SKD ;
DKD)
sora sora: sorarak. (RAZN ; SKD ;
DTYASO)
sorgu suval: sorgu sual. (RAZN ; SKD)
soru suval: sorgu sual. (KBÇKTA)
sorup soruĢturmak: (BTFK)
soyukmoyuk: soğuk moğuk. (KIRN ;
DKD)
soyuk sopuk: terbiyesiz. (DRTAS)
soyunmak sopunmak: (DTYASO)
suma suma: vadesi hulülünde. (DRTAS)
suratını muratını: (KBÇKTA)
süre süre: sürerek. (KIRN ; SKD ; DKD)
süsð müs: (BKÖBTGA)
süslenmek püslenmek: (BKÖBTGA)
süslü püslü: (BKÖBTGA)
Ģā Ģū
Ģā:şar şur şar. (RAZN)
ĢalakĢalak olmak: Metal bir eşya için
parlak olmak. (BTGA. 160:GümülcineÜntüren)
Ģambur Ģumbur: çalkalanan suyun
çıkardığı sesi taklit etmek için kullanılır.
(DRTAS)
Ģap Ģup: dikkatsiz yemede çıkan senin
taklidi için kullanılır. (DRTAS)
Ģapır Ģupur: dikkatsiz yemede çıkan sesin
taklidi için kullanılır. (DRTAS)
Ģar Ģar: yağmur yağarken çıkan ses.
(KBÇKTA)
ĢaĢbeĢ olmak: ne yapacağını şaşırmak.
(BDAD ; SKD ; DKD)
ĢaĢara beĢe
rê: şaşırtmaca. (BDAD)
ĢıgıdıkĢıgıdık: şıkıdık şıkıdık. (KIRN ;
SKD)
Ģıkır Ģıkır: şıkır şıkır. (KIRN ; SKD ;
DKD)
Ģıkıv
Ģıkıv: şıkır şıkır.
(KIRN ; DKD)
Ģıldır Ģıldır: yaprağın çıkardığı sesi
yansıtmak için kullanılır. (DRTAS)
Ģımbıl Ģımbıl: hareketli. (KBÇKTA)
Ģindi Ģindi: yeni yeni, şimdi şimdi. (RAZN
; SKD ; DKD)
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Ģiritli miritli: şeritli meritli. (SBK ; DKD)
Ģkafları mıĢkafları: (bul. şkaf: dolap)
(SBK ; DKD)
Ģȫlä bȫlä: şöyle böyle. (KBÇKTA)
Ģu bu: şu bu. (RAZN ; SKD ; DKD ;
KBTAHD)
Ģǖle Ģǖle: şöyle şöyle. (RAZN ; SKD ;
DKD)
Ģunu bunu: şunu bunu. (KIRN ; RAZN ;
SKD ; DKD)
Ģuydu buydu: şuydu buydu. (RAZN ; SKD
; DKD)
tā tā: daha daha. (RAZN ; SKD ; DKD)
tabak tabak: (KBÇKTA)
tan tan tan: tan tan tan. (RAZN ; SKD)
tapar tupar: apar topar. (DRTAS)
tapu tupu: tapu tupu. (RAZN)
tapur tupur: tapur tupur. (KIRN ; SKD ;
DKD)
taĢmaĢ:(KBÇKTA)
tˬȫble tˬȫble: te böyle te böyle. (RAZN)
tˬȫbletˬȫble: te böyle te böyle. (RAZN ;
SKD ; DKD)
ȫte beri: oraya buraya. (RAZN ; SKD ;
DKD)
te Ģȫlä te bȫlä: te şöyle te böyle.
(KBÇKTA)
te Ģȫle teˬbȫle: te şöyle te böyle. (RAZN ;
SKD)
te Ģǖle te bǖle: te şöyle te böyle. (RAZN ;
DKD)
ȫtede beride: şurada burada. (RAZN ;
SKD ; DKD)
tek tek : bir bir, birer birer. (RAZN ; SKD)
tek tuk: tek tük. (SBK ; DKD)
teker teker: ayrı ayrı, birer birer. (RAZN ;
SKD)
tel mil: tel mel. (KIRN)
tel tel: tel tel. (RAZN ; SKD ; DKD)
televze melevze: televizyon melevizyon.
(RAZN ; SKD)
tellēmellē: teller meller. (KIRN ; SKD ;
DKD)
tertemis: tertemis. (KIRN ; SKD ; DKD)
tertemiz: Her yanı temiz, çok temiz.
(BKÖBTGA)
terziler merziler: (BTHM)

tık tık: tavukları çağırmak için kullanılır.
(DRTAS)
tık tık: tık sesi çıkararak. (KBÇKTA ;
KIRN ; RAZN ; SKD ; DKD)
tıkır mıkır: tıkır mıkır. (KIRN ; SKD ;
DKD)
tın tın: Boş. (KBÇKTA ; RAZJE/19)
tıpıj tıpıj gitmek: Bebeklerin ilk
yürüyüşleri için kullanılan bir tabir, tıpış
tıpış gitmek. (BTGA. 414:GümülcineSofular)
tırım tırım: tırım tırım. (RAZN ; SBK ;
DKD)
tȫlä tȫlä: te öyle te öyle. (SBK)
tˬȫle tˬȫle: te öyle te öyle. (RAZN ; DKD)
tˬȫletˬȫle: te öyle te öyle. (RAZN)
toˬbˬkadā toˬbˬkadar: te bu kadar te bu
kadar. (RAZN ; SKD ; DKD)
topal topal: topal topal. (KIRN ; SKD)
topalak topalak: yuvarlak yuvarlak.
(RAZN ; SKD ; DKD)
topaĢ topaĢ yapmak: Yuvarlayarak top
haline getirmek. (BTGA. 410:GümülcineBekirköy)
tosları mosları: Tostları mostları.
(BKÖBTGA)
tozdan dumandan: tozdan dumandan.
(SBK)
traktō mraktō: traktör mraktör. (RAZN ;
SKD)
traktor mraktor: traktör mraktör. (RAZN
; DKD)
tras tras: tras tras. (RAZN ; SKD)
tuð āf tuð āf: tuhaf tuhaf. (DTYASO)
tüllü tüllü: pek çok çeşit, çeşit çeşit.
(KIRN)
tülü tülü: pek çok çeşit, çeşit çeşit. (RAZN
; SKD ; DKD)
tümen tümen: çeşit çeşit. (DS-Şumnu)
tüp tüp: yürek çarpıntısının sesini taklit
etmekte kullanılır. (DRTAS)
tüpür tüpür: ayak seslerini yansıtmak için
kullanılır. (DRTAS)
türlü türlü: pek çok çeşit, çeşit çeşit.
(KIRN ; SKD)
ubuzun: upuzun. (DRTAS)
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ucu ucuna: ancak yetişecek kadar, çok zor
bir biçimde. (BDAD ; SKD ; DKD)
ucundan ucundan: azar azar. (BDAD ;
SKD)
ufacıktefecik: ufacıktefecik. (KIRN ;
SKD)
ufacıkð ufacık: (BKÖBTGA)
ufak tefek: (nesneler için) çok yer
kaplamayan, küçük, çok gerekli olmayan.
(KBÇKTA)
ufak ufak: ufak ufak. (RAZN ; SKD ;
DKD)
unð mun: (DTYASO)
ǖp ǖp: Hüp hüp, bir şey içildiğini belirtir.
(SBK)
ǖr ǖr: sivilcenin çokluğunu belirtmek için
kullanılır. (DRTAS)
urā burā: oraya buraya. (KIRN)
urda burda: orada burada. (KIRN)
urdan burdan: oradan buradan. (KIRN)
urgan murgan: urgan murgan. (KIRN ;
SKD)
usul usul: yavaş yavaş. (RAZN ; SKD ;
DKD)
uzak uzak: uzak uzak. (RAZN ; SKD ;
DKD)
uzun uzun: çok uzun, uzun süre. (RAZN ;
SKD ; DKD)
iki ucu arasında fazla uzaklık
olan. (KBTAHD)
ücð beĢ:Üç beş. (DTYASO)
üç dȫdä dōru: üçe dörde doğru. (SBK)
{len ikindi: Öğlen ikindi. (DTYASO)
üjð gün üjð gece: üç gün üç gece.
(DTYASO)
üle üle: Öyle öyle. (BKÖBTGA)
üle üle: öyle öyle. (KIRN ; DKD)
ünüm ünüm: sesle, yüksek sesle.
(DRTAS)
üpür
üpür:
sivilcenin
çokluğunu
belirtmek için kullanılır. (DRTAS)
üstü baĢı: kılığı kıyafeti. (SBK)
üĢð gün üĢð gece: üç gün üç gece.
(DTYASO)
üte berice: Epeyce, oldukça. (BTGA.
152:Gümülcine-Hemetli)

üteberi: öte beri. (DTYASO)
vakti sāti: Zaman. (BKÖBTGA)
valla billa: vallahi billâhi. (DRTAS)
vayha gıçı gıçı: keçileri çığırmak için
kullanılır. (DRTAS)
vıcır vıcır/vıgır vıgır: dar bir yerde, çok
miktarda canlı varlıkların kıpırtısını ifade
etmek için kullanır. (DRTAS)
vırnak vırnak: Yeni doğan bebeğin
bağırması. (BTHM)
vıyk vıyk: bir hayvanın acı ses çıkarmasını
yansıtmak için kullanılır. (DRTAS)
vit vit vit: hindileri çağırmak için
kullanılır. (DRTAS)
vraka vraka: (bağırtı için) vırak vırak.
(KBÇKTA)
yā yā: Kimi duyguları güçlendirmek
amacıyla tümcenin başında ya da sonunda
ey, hey anlamında kullanılır; tümce
başında "evet" anlamında olumluluk
bildirir. (BKÖBTGA)
ya ya: ya ya. (RAZN ; SBK ; DKD)
yak yak: yakyakı kuşunun çıkardığı sesi
yansıtmakiçin kullanılır. (DRTAS)
yalap yalap: parıl parıl, ışıl ışıl. (BDAD ;
SKD)
yalın yanıĢ:yalan yanlış. (RAZN ; SKD ;
DKD)
yalvara yalvara: yalvararak. (RAZN ;
SKD ; DKD)
yamık yamuk: pek yamuk. (DRTAS)
yan yana: Biri ötekinin sağında ya da
solunda olarak birbirinin yanında.
(BKÖBTGA)
yan yana: yan yana. (BDAD ; KIRN ;
RAZN ; SBK ; DKD)
yan yun gitmek: Dayak yedikten sonra
kendini bilmez bir halde yürümek. (BTGA.
324:Gümülcine-Musacık)
yana yana: yanarak. (KBÇKTA)
yapyannıs:
yapayalınız,
yapyalnız.
(DRTAS)
yapyası: yamyassı. (DRTAS)
yarım yamalak: eksik, yarım, tam
olmayan. (SKD ; DKD)
yarım yantalak: yarım yamalak. (DRTAS)
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yarım yapalak: Yarım ağızla söylemek.
(BKÖBTGA)
yata kalka: (DTYASO)
yatak matak: yatak matak. (SBK ; DKD)
yavaĢ yavaĢ/ yāvaĢ yāvaĢ: yavaş yavaş.
(KBÇKTA ; KIRN ; RAZN ; SBK/ KIRN;
DKD)
yavaĢ yavaĢ:
(BTHM) ; (BTFK) ;
(BKÖBTGA)
yavaĢçık yavaĢçık: (BTHM)
yazma okuma: okuma yazma. (RAZN ;
DKD)
yemek içmek: yemek
içmek. (SBK ;
DKD)
yemek memek: yemek memek. (RAZN ;
SKD ; DKD)
yemeni memeni: ayakkabı mayakkabı.
(KBÇKTA)
yeni yeni:Yeni olarak. (BTFK)
yepyeni: yepyeni. (KIRN ; SKD)
(KBTAHD)
yıkamak paklamak: (BKÖBTGA)
yıkık dökük: yıkılıp dökülmüş olan yer.
(RAZN ; SKD ; DKD)
yıkık yıkık: yıkık yıkık. (KIRN ; SKD)
yılanlā
çıyanlā:
yılanlar
çıyanlar.
(KBÇKTA)
yılannar çıyannar: Yılanlar çiyanlar.
(RAZJE/21)
yimek içmek: yemek içmek. (KBTAHD)
yimek iĢmek: yemek içmek. (DTYASO)
yok yok: yok yok. (RAZN ; SKD ; DKD)
yok yonsul olmak: tamamen yoksul.
(BDAD)
yol yordam: Birşey, davranış ya da
yapışın usul ve kuralları. (BTHM)
yōt mot: yoğurt moğurt. (RAZN ; SKD)
yörüyelek
yörüyelek:
yürüyerek
yürüyerek. (KIRN ; SKD)
yǖsük mǖsük: Yüzük müzük. (BTHM)
yuvarlana
yuvarlana:
yuvarlana
yuvarlana. (KIRN ; SKD ; DKD)
yüksek yüksek: yüksek yüksek. (RAZN ;
SKD ; DKD)
yüz yüze: yüzleri karşı karşıya gelecek
biçimde. (BDAD ; SKD ; DKD)

yüzük müzük: yüzük müzük. (SBK ;
DKD)
zangır zangır: zangır zangır. (KIRN ;
SKD)
zar zor: güçlükle, zorlukla. (BDAD ; SKD
; DKD)
zarzavat:Genellikle pişirilerek yenen
bitkiler veya bunların taneleri, göveri,
göverti, sebzevat, zerzevat.(BTGA.
281:Gümülcine-Küçük Sirkeli)
zavotmavot:
zavotmavot
(fabrika
mabrika) (RAZN ; SKD ; DKD)
zengin fıkare: zengin fukara. (RAZN)
zengin zengine: zengin zengine. (RAZN)
zevk sefa: (KBÇKTA ; DTYASO)
zır zır: zır zır. (RAZN ; DKD)
zırı zırına: Zoru zoruna. (BTGA.
57:Gümülcine-Gerdeme)
zırı zırtana: Zoru zoruna. (BTGA.
57:Gümülcine-Gerdeme)
zırta pırta: zırta pırta. (RAZN ; SKD)
zongur zongur: zongur zongur. (RAZN ;
DKD)
zoru zortuna: Zoru zoruna. (BTGA.
291:Gümülcine-Küçüren)
zoru zoruna: güçlük çekerek, güçlükle.
(BDAD ; DKD)
zorzoruna: zorla, gayet zorla. (DRTAS)
zōzoruna: zorla, gayet zorla. (DRTAS)
zumba zumba: (BKÖBTGA)
zuru zuruna: Zoru zoruna. (BTGA.
110:Gümülcine-Hebilköy)
zuru zurutuna: Zoru zoruna. (BTGA.
355:Gümülcine-Demirciler)
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ĠSTĠSMAR FARKINDALIK ÖLÇEĞĠ EBEVEYN FORMU: ÖLÇEK GELĠġTĠRME
ÇALIġMASI
Serpil PEKDOĞAN1
Özet
Bu çalışmanın amacı 4-6 yaş çocuğa sahip ebeveynlerin istismar farkındalıklarının belirlenebilmesi için bir
ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek uzman görüşlerinin değerlendirilmesinden sonra, son halini almış, 4-6 yaş
aralığında çocuğa sahip 112 anne ve 94 baba olmak üzere 206 ebeveyne uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği
açımlayıcı faktör analizi ile belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, tek boyutlu ve 18 maddeden
oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerlerinin ,76 ve ,93 arasında madde
toplam korelasyonlarının ,74 ile ,98 arasında değiştiği gözlenmiştir. 18 maddenin Cronbach Alfa iç tutarlılığı ise
,98; test tekrar test korelasyonları ise ,94 olarak bulunmuştur. Bu bulgular ölçme aracının geçerli ve güvenilir
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İstismar, Ebeveyn, Çocuk.
ABUSE AWARENESS SCALE PARENTS FORM: SCALE DEVELOPMENT STUDY
Abstract
The purpose of this study is to develop a scale which determines abuse awareness of parents who have children
aged 4-6 years. After the evaluation of the expert opinions, the final scale was applied to 206 parents, 112
mothers and 94 fathers, who have children aged 4-6 years. The construct validity of the scale was determined by
exploratory factor analysis. As a result of the exploratory factor analysis, a one-dimensional structure consisting
of 18 items was obtained. Factor load values of the items in the scale were found to change between ,76 and ,93;
item total correlations between ,74 and ,98. The Cronbach Alpha internal consistency of 18 items was found ,98;
test-retest correlations were found to be 94. These findings indicate that the measuring tool is valid and reliable.
Keywords: Abuse, Parents, Children.

GĠRĠġ
İstismar çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyen davranışların bütünüdür ve günümüzde
de istismar vakaları devam etmektedir. Toplumların sağlam temeller üzerine oturması,
çocukların ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmasıyla mümkündür. Bu bağlamda günümüzde
çocuk istismarı, sosyal bilimler alanında önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır
(Doğrucan ve Yıldırım, 2011).
Dünya sağlık örgütü çocuk istismarını, bir yetişkin tarafından bilerek ya da bilmeyerek
yapılan çocuğun fiziksel ve psikososyal gelişimi ile sağlığını olumsuz yönde etkileyen
davranışlar olarak tanımlamıştır (Dubowitz, 2005). Çocuk istismarı ile ilgili ilk çalışmalar
daha çok fiziksel istismar, ardından cinsel istismar daha sonra duygusal istismar ve ihmal ile
ilgili olmuştur. Fiziksel istismar, 18 yaşından küçük bir çocuğa ebeveyn ya da yetişkin bir kişi
tarafından gerçekleştirilen el ya da bir nesne ile vurma, tekmeleme, sarsma, yakma, bıçak ve
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benzeri sivri bir alet ile yaralama ya da boğma davranışları sonucu yaralanması ya da
yaralanma riski yaşaması biçiminde tanımlanmıştır (Kolko, 2002).
Duygusal istismar, bir eylemin varlığı ya da yokluğunun çocuğa psikolojik zarar vermesi
olarak tanımlanmaktadır (Hart vd., 2002). Duygusal istismar, fiziksel ve cinsel istismara göre
daha fazla görülmekte, zararı daha fazla olmakta, bu yüzden daha zor gözlenebilmektedir.
Çocuk duygusal istismara maruz kaldığında aslında diğer istismar türlerine de maruz
kalmaktadır. Çünkü duygusal istismar, sözel istismarla beraber fiziksel olmayan ancak çok
ağır olan cezalar ya da tehditleri içermektedir (Glaser, 2002). Bu yüzden duygusal istismarın
önlenmesi fiziksel ve cinsel istismarın önlenmesinde de büyük önem taşımaktadır.
Cinsel istismar; çocuk ve yetişkin arasında olan temas, yetişkin ya da başka birinin uyarılması
amacıyla kullanılmışsa çocuk cinsel olarak istismar edilmiş demektir (AAPC, 1991). Cinsel
istismar türleri genellikle gizil olarak kalmakta, bu nedenden ötürü saptanması diğer istismar
türlerine göre daha zor olmaktadır. İhmal ise, çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim,
eğitim, korunma ve gözetim gibi temel gereksinimlerinin onun bakımını üstlenen kişiler
tarafından karşılanmamasıdır (UNİCEF, 2010). İhmal, fiziksel istismar kadar örseleyici
olmamasına rağmen, fiziksel istismardan daha sık görülmekte ve sonuçları çok ciddi olmadığı
takdirde önemsenmemektedir (Polat, 2007).
Çocuğun doğduğu ve büyüdüğü yer olan aile, çocuğun bilinçli ya da bilinçsiz olarak çeşitli
istismar türlerine maruz kaldığı toplumsal yapılardan birisidir. Çocuk istismarı ve ihmalinde
anne-babanın çocuk yetiştirme konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları, bu sorumluluğu
yerine getiremeyecek kadar genç olmaları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca eğitim düzeyi
düşük anne-babaların çocuklarını daha fazla istismar ve ihmal ettikleri bilinmektedir. Annebabanın çocukluk dönemlerinde ihmal ve istismar deneyimi yaşamaları, çocuğun istismar ve
ihmal edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Aile içerisinde yaşanan geçimsizlik, ayrılık,
ölüm, işsizlik, maddi sıkıntılar, ailenin içinde yaşadığı sosyal çevre, çocuk sayısı gibi
değişkenlerde çocuk istismarını tetikleyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır (Aral,
1997).
Ülkemizde çocuk istismarı ve aile içi şiddet üzerine yapılan araştırmada; anneler çocuklara
olumsuz davranışlarda bulunanların öncelik sırasına göre; anneler, babalar, üvey anneler,
büyük kardeşler, öğretmenler ve arkadaşlar olduğunu yönünde görüş belirtmişlerdir. Çocuklar
ise ebeveynlerinden sırasıyla; duygusal istismar, fiziksel istismar ve ihmal davranışlarına
maruz kaldıklarını; babalar ise, kendilerinin çocuklarına yönelik daha fazla istismarda
bulunduklarını, çocuklara kötü davrananların sırasıyla, anneler, üvey anneler, arkadaşlar,
büyük kardeşler, öğretmenler olduğunu bildirmektedirler. Yetişkinlerin çocuklarına
uyguladıkları istismarın çocuklar üzerinde olumsuz ya da olumlu etki bıraktığı ya da hiç
etkilemediği şeklinde farklı görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Yetişkinlerin büyük
bölümü, istismarın çocuklarının hayatını kötü etkilediğini; bazı yetişkinler ise çocuklarına
yönelik gerçekleştirdikleri bu istenmeyen davranışların bir “ders” olduğunu, bazıları ise
çocuğunun böylece itaatkâr olduğu ve çevreye karşı terbiyeli davrandığını belirtmişlerdir.
Bütün bu söylemlere rağmen; yetişkinler uyguladıkları istismarlardan dolayı üzüntü ve
pişmanlık duyduklarını belirtmişlerdir (UNİCEF 2010).
Hong Kong’da yapılan bir araştırmada üniversitede okuyan gençlerin %95’inin çocukluk
dönemlerinde fiziksel cezaya uğradıkları ve bu yöntemlerin ebeveynler tarafından sıklıkla
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kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır (Samuda, 1988). Amerikan ailelerinin %90’ından
fazlasının popoya şaplak atma gibi bir fiziksel cezalandırma yöntemini disiplin yöntemi
olarak kullandıkları belirtilmiştir (AAP, 1998). Türkiye’de Başbakanlık Aile Araştırma
Kurumu’nun yaptığı bir çalışmada çocukların % 46’sının, Türkiye genelinde yapılan bir
çalışmaya göre de % 45’inin ihmal/istismara uğradığı belirlenmiştir (Bahar, Savaş ve Bahar,
2009). ABD’de ise 2003’te yapılan bir çalışmanın verilerine göre çocukların yaklaşık % 1’i
istismar, % 1,5’i ihmale uğramaktadır ve bu oranların buzdağının sadece görülebilen kısmı
olduğu düşünülmektedir (Dubowitz, 2005). İstismara maruz kalan çocuklar, yetişkin oldukları
zaman bir takım sosyal-duygusal problemler yaşamaktadırlar. Yapılan bir çok çalışmada aile
içinde çeşitli istismar türlerine uğrayan çocukların, ileride bu davranışları sergiledikleri ve
istismarcı bir kişiliğe sahip oldukları, özellikle fiziksel şiddete eğilimli oldukları bulgusuna
ulaşılmıştır (Yalçın, Koçak ve Duman,2014; Özer 2009).
Çocuk ihmali ve istismarının sosyal ve travmatik boyutlarının tespit edilmesi ve gereken
önlemlerin alınması, yetişen yeni neslin toplumla uyum içerisinde yaşamasında önemli bir rol
oynamaktadır. Çocuklara yönelik yapılan bu olumsuz davranışların önlenmesi, risk
gruplarının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Literatüre
bakıldığında, istismar ile ilgili geliştirilmiş birçok ölçme araçlarına rastlamak mümkündür.
Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI) (Tolman, 1989), The Domestic
Conflict Index (DCI) (Margolin vd,.1989), Psychological Maltreatment Inventory (PMI)
(Kasian ve Painter 1992), Composite Abuse Scale (Hegarty vd., 1999), Child Abuse and
Travma Scale (Kent ve Waller, 1998), Child Sex Abuse Attitude Scale (Ferrara, 1999), The
Abuse Disability Questionnaire (McNamara ve Fields, 2001), Childhood Experience of care
and Abuse Questionnaire (Smith vd., 2002), Domestic Violence Myth Acceptance Scale (
Peters, 2008) bunlar arasındadır (Ersanlı, Yılmaz ve Özcan, 2013). Ülkemizde de istismarın
değerlendirilmesine yönelik geliştirilmiş ve uyarlanmış ölçme araçları bulunmaktadır.
Yetişkin-Genç İlişkilerinde Duygusal Ezim Ölçeği (Y.G.I.D.E.Ö.) (Alantar, 1989), Çocuk
İstismarı Potansiyeli Ölçeği (Öner ve Sucuoğlu, 1994), Çocukluk Örselenme Yaşantıları
Ölçeği (Aslan ve Alparslan, 1999), Çocuk İstismarı ve İhmali Bilgi Alma Formu (Yargıç,
Tutkun ve Şar, 1994), İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği (Kalkan, 2008), Mobbing’e Maruz
Kalma Düzeyi Anketi (Koç ve Urasoğlu Bulut, 2009), Duygusal İstismar Farkındalık Ölçeği
(Uslu vd., 2010), Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği (Ersanlı, Yılmaz ve Özcan, 2013).
Hazırlanan ölçme araçlarının fiziksel, cinsel ve duygusal istismar boyutlarını içerdiği
görülmektedir. Ölçme araçları incelendiğinde, ebeveynlerin istismar farkındalıkları ile ilgili
bir çalışma yapılmadığı göze çarpmaktadır.
İstismara ilişkin konuları araştırmada karşılaşılan sorunlardan birisi de her değerlendirme
aracının, yeterli ölçüm sağlayamamasıdır. Konu hakkında doğru bilgiler edinmedeki zorluk,
yeterli değerlendirme aracının bulunmamasının en önemli nedenidir. Çocukların uğradığı
fiziksel istismar ve ihmal, en fazla aileleri tarafından gerçekleştirilmekte; ancak bildirim oranı
açısından istismara uğrayan çocukların sadece % 57,9’u çocukla temas halindeki öğretmen,
polis, hukukçu veya sosyal servis elemanı gibi profesyonellerce olmaktadır (Taner ve Bahar,
2004). Ebeveynlerin bilgi edinme zorluklarının olması ya da bildirim yapmaktan çekinmeleri,
istismar ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu sebepten dolayı
ebeveynlerin öncelikle çocuklara karşı sergiledikleri davranışların istismar ya da ihmal olup
olmaması konusundaki farkındalık düzeyleri alınacak önlemlerin ilk basamağını
oluşturmaktadır. Çünkü ebeveynler yaptıkları çoğu davranışların çocuğu ne kadar
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örselediğinin farkında olamayabilirler ve bu davranışları geleneksel ya da çocuğu terbiye etme
davranışı olarak nitelendirebilirler. Bu araştırmada da 4-6 yaş arasında çocuğu olan
ebeveynlere yönelik, istismar vakalarına ilişkin erken müdahale sağlamak amacıyla bir ölçme
aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Amaç
1- Çalışmanın amacı 4-6 yaş grubu okul öncesi eğitime devam eden çocuğa sahip ebeveynlere
yönelik istismar farkındalık ölçeği geliştirmektir.
2-Ölçme aracının geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi de amaçlanmıştır.
YÖNTEM
ÇalıĢma Grubu
Araştırmanın örneklemini Amasya ilinde yaşayan ve 4-6 yaş aralığında çocuğa sahip olan 206
ebeveyn oluşturmaktadır. Ebeveynlerin 112'si anne, 94'ü ise babadan oluşmaktadır. Çalışma
grubuna dâhil edilecek ebeveynler olasılıklı örnekleme yöntemlerinden küme örnekleme
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. "Küme örneklemede, evren ya da çalışma evreni, çoğu
zaman içinde çeşitli elemanları olan, benzer amaçlı kümelerden oluşmaktadır. Küme
örnekleme, çalışılması düşünülen evrende doğal olarak oluşmuş veya farklı amaçlarla yapay
olarak oluşturulmuş, evrendeki bütün kümelerin tek tek eşit seçilme şansına sahip oldukları
durumda yapılan örnekleme olarak tanımlanmaktadır" (Karasar, 2009: 114).
Veri Toplama Araçları
Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen "Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık
Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" ile veriler toplanmıştır.
Veri Toplama Araçlarının GeliĢtirilme Süreci
"Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği"nin oluşturulması için öncelikle literatür
taraması yapılmış ve daha önceki çalışmalarda kullanılan ölçme araçları incelenmiştir.
Literatür taramasından sonra elde edilen verilere içerik analizi uygulanarak, ""Ebeveynlere
Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği" için istismar davranışları ile doğrudan ilgili veya ilgili
olduğu kabul edilen durumlarından oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler
hazırlanırken, anlaşılır olmasına, eşit oranda olumlu ve olumsuz olarak ifade edilmesine
dikkat edilmiştir ve ebeveynlerin istismara yönelik farkındalıklarını ölçmek amacıyla 24
madde hazırlanmıştır.
Likert tipi oluşturulan ölçme aracı beşli değerlendirmeden oluşmaktadır, "hiç katılmıyorum
(1)", "katılmıyorum (2)", "orta düzeyde katılıyorum (3)", "katılıyorum (4)" ve "tamamen
katılıyorum (5)" ifadeleri kullanılmıştır. Ebeveyn formundan elde edilen puanın yüksek
olması ebeveynlerin istismar farkındalığının yüksek olduğunu göstermektedir. Form
ebeveynlere bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilmektedir ve uygulaması yaklaşık 10
dk. sürmektedir.
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Veri Toplanması ve Analizi
"Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formları" ebeveynler ile
bireysel görüşülerek araştırmacı tarafından uygulanmıştır. İlk uygulamadan 4 hafta sonra
formlar test tekrar test güvenirliğini tespit etmek amacıyla tekrar uygulanmıştır. Ölçme
aracının geçerliğini sağlamak amacıyla öncelikle kapsam geçerliği yapılmıştır. Daha sonra
yapı geçerliği yapılmış ve ölçme aracının güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa
güvenirlik katsayısı hesaplanmış, daha sonra testin kararlılığını ölçmek amacıyla test tekrar
test yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.
BULGULAR
Kapsam Geçerliği
Kapsam geçerliği testi oluşturan maddelerin ölçülmek istenen özelliği ölçmede nicelik ve
nitelik olarak yeterli olup olmadığının göstergesidir. Kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla
uzman görüşüne başvurulmaktadır. Uzmandan beklenilen, testin taslak formunda yer alan
maddelerin kapsam geçerliği bakımından değerlendirmesidir. Uzman görüşleri, açık veya
kapalı uçlu sorulardan oluşan uzman değerlendirme formundan yararlanılarak alınabilir.
Uzmanların ölçme aracının maddeleri üzerinde %90-%100 arasında uyuşma gösterdikleri
durumda madde ölçme aracında kalır, %70-%80 arasında uyuşma gösterdikleri maddeler,
eleştirilere göre düzeltmeler yapılarak ölçme aracında yer alabilir (Büyüköztürk, 2009).
Bu çerçevede yapılan çalışmada kapsam geçerliği için okul öncesi eğitimi alanından 2, eğitim
bilimleri alanından 2 ve Türkçe dil alanından 1 uzmanının görüşü alınmıştır. Uzmanlar, ölçek
maddelerinin ebeveynlerin istismar farkındalıklarını ölçüp ölçmediğini, dilbilgisi yeterliğini
ve anlaşılabilirliğini incelemişlerdir. Uzman görüşlerini değerlendirmek amacıyla Lawshe
tekniği kullanılmıştır (Yurdugül, 2005).
Lawshe tekniğinde uzmanların herhangi bir maddeye ilişkin görüşleri toplanarak kapsam
geçerlik oranlar" elde edilir "Kapsam geçerlik oranlar" (KGO), herhangi bir maddeye ilişkin
“Gerekli” görüşünü belirten uzman sayılarının maddeye ilişkin görüş belirten toplam uzman
sayısına oranının 1 eksiği ile elde edilir". Uzmanlar testte yer alan tüm maddelere ilişkin
“uygun” ifadesini kullanmışlardır. Dolayısıyla 5 uzmandan alınan görüşler doğrultusunda,
maddelerin uygunluk düzeyi için KGO 1.00 olarak hesaplanmıştır. "Bu değer testteki tüm
maddelerin gerekli olduğu ve kapsam geçerliğinin sağlandığı anlamına gelmektedir
"(Yurdugül, 2005:2).
Uzman görüşleri 24 maddeden oluşan madde havuzundan 24 madde uygun görülmüş ve
istismar farkındalık ifadesi olarak kullanılmak üzere seçilmiştir. Bu sayede hazırlanan ölçme
aracının kapsam (içerik) geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Yapı Geçerliği
Araştırmada, "Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği"nin yapı geçerliğini
belirlemek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yöntemi kullanılmıştır. Ölçek
geliştirme sürecinde faktör analizi mutlaka başvurulması gereken istatistiksel işlemdir. Sadece
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madde toplam korelasyonları dikkate alınarak ölçme aracının geliştirilmesi doğru sonuçlar
vermeyecektir (Erkuş, 2012). Faktör analizi, birbiri ile ilişkisi bulunan p tane değişkeni bir
araya getirerek, az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler,
boyutlar) keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistiktir (Büyüköztürk, 2009).
"Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği"nin güvenirliğini belirlemek amacıyla
Cronbach Alfa güvenirliği ve test tekrar test tekniği kullanılmıştır. Ölçme aracı için yapılan
faktör analizi sonuçlarına göre Kiaser-Meyer-Olkin (KMO) örnekleme yeterliliği ve Bartlett
Küresellik testi sonuçlarına göre, KMO istatistiği, 94 bulunmuş olup örneklem büyüklüğü
mükemmel derecede uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bartlett küresellik testi sonuçları da
verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir (p<,05).
Yapılan analizler sonucunda elde edilen faktörler ve öz değerleri tabloda verilmiştir.
Tablo 1. Ebeveynlere Yönelik Ġstismar Farkındalık Ölçeğine ĠliĢkin Faktörlere Ait
Özdeğerler
Faktörler
Özdeğer
Faktör 1
15,71
Faktör 2
1,51
Faktör 3
1,11

Bu faktörlere ve öz değerlere ait saçılma grafiği Şekil 1'de yer almaktadır.

Şekil 1. Saçılma Grafiği
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Faktör analizinde başlangıçta öz değeri 1 ya da 1'den daha büyük değerler alınır. Ancak
araştırmacı analiz sonuçlarına göre bu eşik değeri arttırabilir. Araştırmada öz değeri 1 ve
1’den daha büyük olan faktörler önemli faktör olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle test tek
faktörle sınırlandırılarak analiz tekrarlanmıştır. Faktör yük değerinin, 45 ya da daha yüksek
olması seçim için iyi bir ölçüdür. (Büyüköztürk, 2009). Faktör analizinde eşik değer, 50
olarak alınmıştır. Eşik değeri, 50’nin altında kalan altı madde ölçme aracından çıkartılmıştır.
Bu doğrultuda ölçme aracı, 24 maddeden 18 maddeye inmiştir.
"Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği"nin açımlayıcı faktör analizi sonuçları
Tablo 2'de verilmiştir.
Tablo 2: "Ebeveynlere Yönelik Ġstismar Farkındalık Ölçeği"nin açımlayıcı faktör
analizi sonuçları
Madde No
Faktör Ortak Varyansı
4
,832
5
,906
6
,870
7
,831
8
,937
10
,887
11
,851
12
,930
13
,906
14
,821
16
,765
17
,874
18
,905
20
,895
21
,826
22
,901
23
,908
24
,896
Açıklanan Varyans
Toplam: %76
Tablo 2'de yer alan faktör analizi sonuçlarına göre "Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık
Ölçeğinde" yer alan 18 maddenin tek faktör altında toplandığı görülmektedir. Tek faktörlü
ölçme aracındaki maddelerin yük değerleri ,76 ve ,93 arasında değişmektedir.
Büyüköztürk (2009), sosyal bilimler alanında %30 ve üzeri açıklanan varyansın yeterli
görülebileceğini ifade etmektedir. Tek faktör olarak yapılandırılan ölçme aracının toplam
varyansın %76'sını açıkladığı görülmektedir. Faktörlerin öz değerleri ve maddelerin faktör
yüklerinin yüksek olması sebebiyle testin geçerliğinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
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Güvenirlik ÇalıĢması
Güvenirlik, bireylerin bir ölçme aracına verdikleri yanıtlar arasındaki tutarlılık olarak ifade
edilebilir. Bir ölçme aracının güvenirliği için aranan iki temel ölçüt değişik zamanlarda elde
edilen puanlar arasındaki tutarlılık ve aynı zamanda elde edilen puanlar arasındaki tutarlılık
olarak açıklanabilir. Ölçme aracının güvenirliği, test-tekrar test güvenirliği, paralel form
güvenirliği, iki yarı test güvenirliği, Kuder Richardson-20 (KR- 20) ve Cronbach Alfa
güvenirliği, madde toplam puan korelâsyonu kullanılarak test edilebilir (Büyüköztürk, 2009).
Bu bilgilere dayalı olarak "Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeğinin"güvenirliğini
belirlemek amacıyla Cronbach Alfa güvenirliği ve test tekrar test tekniği kullanılmıştır.
Tablo 3: Ölçme aracında yer alan maddelerin madde toplam korelasyonları
Madde No
Madde Toplam Korelasyonu
4
,827
5
,886
6
,863
7
,803
8
,930
10
,873
11
,828
12
,924
13
,896
14
,796
16
,743
17
,860
18
,894
20
,885
21
,802
22
,892
23
,894
24
,880
Toplam
,981
Madde toplam korelasyonlarının ,74 ile ,98 arasında değiştiği gözlenmiştir. 18 maddenin
Cronbach Alfa iç tutarlılığı ise ,98 olarak yüksek düzeyde güvenilir bulunmuştur.
Test-Tekrar Test Güvenirlik ÇalıĢması
Test-tekrar test güvenirliği için, çalışma grubunu oluşturan 206 ebeveynden 103 ebeveyn
tesadüfi olarak belirlenmiştir. Seçer (2013), test tekrar test çalışmalarında iki uygulama
arasında ortalama dört haftalık sürenin genellikle uygun olduğunu belirtmiştir. İlk
uygulamadan dört hafta sonra ölçme araçları belirlenen ebeveynlere tekrar uygulanmıştır. Her
iki uygulamadan elde edilen verilere ait Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı ve
ilişkili örneklemler için t testi uygulanmıştır. (Büyüköztürk, 2009).
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Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık
Ölçeğinin" için elde edilen korelasyon katsayısı ,94 olarak bulunmuştur. Elde edilen
korelasyon katsayısı ,01 düzeyinde anlamlı ve yüksek ilişkileri ifade etmektedir.
Sonuçlara göre iki uygulamadan elde edilen ölçek puanları arasındaki korelasyon yüksek
bulunmuştur. Bir başka deyişle birinci uygulamadan elde edilen ölçek puanları ile ikinci
uygulamadan elde edilen ölçek puanları arasında bir tutarlılık söz konusudur.
Testin zamana bağlı olarak ne derecede kararlı ölçümler verdiğini belirlemek amacıyla testtekrar-test yönteminden yararlanılmıştır. Tablo 4'de Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık
Ölçeğinin" test-tekrar test güvenirlik sonuçları verilmiştir.
Tablo 4. Ebeveynlere Yönelik Ġstismar Farkındalık Ölçeği’nin Test Tekrar Test
Güvenirlik Sonuçları
Faktörler
Uygulama
S
SS
sd
t
p
İlk Uygulama
103
56,39 17,03 102 ,445
Ölçek
,657
Son Uygulama 103
56,30 17,00
Toplamı
p>,05
Tablo 4'de "Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği" [t(102)=1,445, p>0,5] için
elde edilen ilk uygulama ve son uygulama puanlarının istatistiksel olarak farklılaşmadığı
görülmektedir.
Ölçeğin Puanlanması
Geliştirilen “Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeğinde” yer alan maddeler 5’li
likert tipi derecelendirme ölçeğine göre hazırlanmıştır. Ölçme aracından alınabilecek en düşük
puan 18, en yüksek puan 90’dır. 18-42 puan aralığı düşük düzeyde istismar, 42-66 puan
aralığı orta düzeyde istismar, 66-90 puan aralığı ise yüksek düzeyde istismarı ifade
etmektedir.
TARTIġMA ve SONUÇ
Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeğinin geçerlik çalışmasını yapmak amacıyla
değerlendirme aracında bulunan madde sayısı dikkate alınmış ve AFA için 206 ebeveynle
çalışılmıştır. Değerlendirme aracı için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları
incelendiğinde, değerlendirme aracında yer alan 18 maddenin tek faktör altında toplandığı
görülmüştür. Analiz sonucunda " Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeğinin " öz
değeri 15,71 olan tek faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Tek faktörün açıkladığı varyans
oranı ise %76 olarak hesaplanmıştır. Faktör analizi sonucunda, yük değeri ,50'nin altında
kalan altı madde atılmış ve Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeğinde toplam 18
madde kalmıştır. Tek faktörlü ölçme aracında yer alan maddelerin faktör yükleri ,76 ve ,93
arasında değişmektedir.
"Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeğinin" güvenirliğine ilişkin bilgileri elde
etmek amacıyla, kararlılık ve iç tutarlılık anlamında güvenirlik analizleri yapılmıştır.
Öncelikle değerlendirme aracının kararlılık özelliği incelenmiş ve test-tekrar-test yöntemi
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(n=103) kullanılmıştır. Yapılan işlemler sonucunda testin kararlılığı için kanıt gösterilebilecek
iki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı ,94 olarak yüksek bulunmuştur. Formun iç
tutarlılık anlamında güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı
hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 18 maddenin madde toplam korelasyonlarının
,76 ile ,98 arasında değiştiği gözlenmiş ve Cronbach Alfa iç tutarlılığı ise ,98 olarak
bulunmuştur. "Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği" ile yapılan ölçümün geçerli
ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ÖNERĠLER
Araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
Ebeveynlere yönelik istismar farkındalık ölçeğinin bulguları incelendiğinde, ölçme
aracının geçerli ve güvenilir bir sonuç verdiği görülmektedir. Son yıllarda artan
istismar vakalarının çok yönlü değerlendirilmesi, çocuk yetiştirmede kaynaklanan
sorunları azaltacaktır. Bu bağlamda geliştirilen ölçme aracının, farklı ebeveyn
örneklemleri üzerinde, çeşitli değişkenlerle uygulanmasının, deneysel olan ve olmayan
çalışmalara büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Ölçme aracının farklı örneklemler üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
yapılabilir.
Ölçme aracı uygulanarak elde edilen bulgulara göre, ebeveynlerin istismar
farkındalıklarını artırmak için çeşitli hizmet içi seminerler ve eğitim programları
uygulanabilir.
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EBEVEYNLERE YÖNELĠKĠSTĠSMAR FARKINDALIK ÖLÇEĞĠÖRNEK
MADDELER
Maddeler

Hiç
katılmıyorum

Katılmıyorum

Çocuğum olumsuz bir davranıĢ sergilediğinde
1
Fiziksel
ceza
uygularım
3
Davranışı
görmezden
gelirim
Çocuğum cinsellikle ilgili
konulardan söz ettiğinde
4
Konuyu
nerden
öğrendiğini
sorgularım
Çocuğum tv izlerken
8
Cinsellik,
şiddet vb.
sahnelerde
çocuğumun
doğru
bilgilenmesi
için
sesli
yorum
yaparım

Orta Düzeyde
Katılıyorum

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum
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Çocuğumun vücudunda darp izine rastlarsam
10 Oynarken
olabileceğin
i düşünür,
üzerinde
durmam
Çocuğuma çok
sinirlendiğimde
15 Onu
hırpalar,
kırıcı sözler
söylerim
MeĢgul olduğum zaman
çocuğum bana bir Ģey anlatmak
istediğinde,
20 İşime biraz
ara verip
onu
dinlerim
21 Şimdi işim
var der,
sonra
anlatmasını
söylerim
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KASĠDE-ġAĠR-HÂMÎ BAĞLAMINDA ġEYHÜLĠSLAM YAHYA’NIN MÜZEYYEL
GAZELLERĠ
Hasan KAPLAN
Öz
Divan edebiyatında gazel taĢıdığı birtakım özelliklerden hareketle farklı alt baĢlıklarda incelenmiĢtir. Bu
baĢlıklardan birini de müzeyyel gazel oluĢturmaktadır. Müzeyyel gazel, mahlas beytine göre gazelin bir çeĢidine
verilen isimdir. ġair, mahlasını söyledikten sonra gazelini tamamlamaz, gazeline bir veya birkaç beyit daha
ekler. Bu beyitlerde zamanın padiĢahı, bir devlet adamı veya din büyüğü övülür. Eklenen beyitlere zeyl, böyle
gazellere de müzeyyel gazel denmiĢtir.
Müzeyyel gazellerde eklenen beyitlerin methiye, fahriye ve dua gibi özellikler taĢıması, mahlas beytinden önceki
beyitlerin ise nesibi veya tegazzülü andırması, gazelin bu türünü kasideye yaklaĢtırmıĢtır. Bu sebeple müzeyyel
gazeller ile kasideler arasında düzenleniĢ, Ģekil ve muhteva yönünden oldukça yakın iliĢkiler vardır. Bu
çalıĢmada ġeyhülislam Yahya‟nın divanında yer alan 19 müzeyyel gazel, Ģekil özellikleri bakımından
incelenmiĢtir. ġairin mahlasını söyledikten sonra gazeline eklediği mısraların muhteva olarak kasideyle iliĢkisi,
gazelin tamamının kaside bağlamında taĢıdığı özellikler üzerinde durulmuĢtur. Müzeyyel gazellerin Ģair-hâmî
arasındaki iliĢki bağlamında değerlendirilebileceği düĢüncesinden hareketle Yahya‟nın müzeyyel gazelleri Ģairhâmî arasındaki iliĢki bakımından ele alınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: ġeyhülislam Yahya, gazel, müzeyyel gazel, kaside, Ģair-hâmî iliĢkisi
GHAZALS OF ġEYHÜLĠSLAM YAHYA IN CONTEXT OF EULOGY-POET-PATRON
Abstract
In Divan literature, ghazal has been studied under different subheadings, based on some of its features. One of
these titles is also a müzeyyel ghazal. Müzeyyel ghazal is a name given to a ghazal according to the appellative
verse. After telling his pseudonym, the poet does not complete his ghazal and, adds one or more couplets. In
these couplets the sultan of the time, a statesman or religious leader is praised. The added couplets are called
zeyl, and such ghazals are called müzeyyel ghazal.
The couplets added in the müzeyyel ghazals have features such as praise, fahriye (self-praising poem) and
prayer, while the couplets before the pseudonym verses resemble nesib or tegazzül has approached this type of
ghazal to the eulogy. For this reason, there are very close relations between the arrangement of the ghazals and
the eulogy in terms of form and content. In this study, 19 müzeyyel ghazal in ġeyhülislam Yahya‟s divan were
examined in terms of form properties. The relation between verses which were added to the ghazal after telling
the poet‟s pseudonym, and the features of the entire gazelle are conveyed in the context of the eulogy.
Considering by taking into account the idea that müzeyyel ghazals could be evaluated in the context of the poetpatron relationship, Yahya‟s müzeyyel ghazals were dealt with in terms of the relevance between poets and
patrons.
Keywords: ġeyhülislam Yahya, ghazal, müzeyyel ghazal, eulogy, poet-patron relation



Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Hatay/Türkiye, e-mail: h1982kaplan@hotmail.com

186

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

GiriĢ
“Kadınlarla âĢıkâne sohbet etmek, söyleĢmek” anlamına gelen gazel, Arap edebiyatında
kasideden türemiĢ,daha sonra bağımsız bir Ģekil olarak Ġran‟a ve oradan da Türk edebiyatına
girmiĢtir. Zamanla bir muhteva geniĢlemesi de yaĢayan gazel, divan edebiyatında en yaygın
kullanılan nazım Ģekli olmuĢtur.ġairler, divanlarını oluĢtururken tüm nazım Ģekillerine dair
örnek Ģiirler yazmasalar da mutlaka gazel yazmıĢlardır. Hatta gazel, Ģairlerin edebî
kiĢiliklerini değerlendirirken temel ölçütlerden biri olmuĢtur.Divan edebiyatında “Ģi‟r” veya
“nazm” sözüyle çoğunlukla gazel kastedilmiĢtir. Bir Ģiirin mısraları üstüne veya arasına belli
sayıda mısralar eklemek suretiyle meydana getirilen Ģiirler (terbi, taĢtir, tahmis…) de daha
çok gazele yapılmıĢtır. Mesnevilerde de eseri tekdüzelikten kurtarmak için kahramanların
ağzından yazılmıĢ Ģiirlerin çoğunluğunu gazel oluĢturmuĢtur. Divan edebiyatında bir Ģairin
baĢka bir Ģairin Ģiirine çoğunlukla aynı vezin ve kafiye/redifte yazdığı benzer Ģiir olarak
tanımlanan nazirelerde, tanzir edilen Ģiirler çoğunlukla gazeldir. Kasidelerde genellikle
methiyeden sonra, tegazzül bölümünde, aynı vezin ve kafiyede yazılan gazellere yer
verilmiĢtir. Halk Ģairleri de gazel yazmıĢlar, bunları yazıldıkları aruz kalıbına göre dîvân,
semâî, kalenderî… gibi özel isimlerle anmıĢlardır.
Divan edebiyatında bu kadar yaygın olan ve farklı nazım Ģekillerinin içinde de yer alan gazel,
farklı kategoriler altında birçok alt baĢlığa ayrılmaktadır: Ġlk olarak uzunluğu ile söz konusu
olan gazel, beĢbeyitten az olduğunda ve çoğunlukla mahlas beyti bulunmadığında nâkıs veya
nâ-tamam gazel olarak isimlendirilmiĢtir. On beĢbeyitten uzun olduğunda ise mutavvel gazel
adını almıĢtır. Gazelin ilk beytine matla denmiĢtir. Gazele dair bir isimlendirme de matlaya
dayalı olarak yapılmıĢtır. Ġlk iki beyti musarra olan yani ilk iki beyitte tüm mısraların aynı
kafiyede olduğu gazellere gazel-i dü-matla denmiĢtir. Bir gazelde birden fazla matla beyti
varsa yani gazelin birden fazla beytinde mısralar aynı kafiyede ise böyle gazellere zâtü‟lmetâli veya zü‟l-metâli gazel denmiĢtir. ġayet gazelin bütün beyitleri matla biçiminde ise bu
sefer gazel, müselsel veya musarra gazel adını almıĢtır.
Gazel konusuna göre de isimlendirilmiĢtir: AĢk ve aĢkla ilgili türlü düĢüncelere yer verilen
gazellere âĢıkâne, çapkın bir dille söylenen ve aĢkın tensel yönünün ön planda olduğu
gazellere Ģûhâne, içki ve içki meclisiyle ilgili türlü hayallerin iĢlendiği gazellere rindâne,
ahlaka iliĢkin öğütler verilen, özdeyiĢ tarzında sözlerin bulunduğu gazellere hikemî,
mutasavvıf ve sufi Ģairlerde görülen ve tasavvufî felsefeyi yansıtan gazellere sufiyâne gazel
denmiĢtir. Eğer bir gazelin bütün beyitlerinde aynı konu iĢlenmiĢse yani gazelde konu
bütünlüğü varsa böyle gazeller, yek-âhenk ismini almıĢtır.
Gazel, diliyle de farklı özellikler taĢıyan bir nazım Ģekli olmuĢtur. Bir gazelde mısra veya
beyitler bir sistem dâhilinde birden fazla dille yazılmıĢsagazel, mülemma; karĢılıklı konuĢma
biçiminde “dedim-dedi” tarzında yazılmıĢsa mürâcaa adını almıĢtır. Kekeme diliyle, çocuk
diliyle, gemicilik gibi belli meslek gruplarının diliyle oluĢturulmuĢgazeller de vardır. Bunun
yanında bir gazelin tamamında belli edebî sanatların görülmesi de o gazelin müstakil bir
isimle anılmasını sağlamıĢtır. Bütün kafiyeli sözcükleri cinaslı kelimelerden seçilen gazellere
tecnîs, tekrir sanatıyla yazılmıĢ gazellere mükerrer, iade sanatıyla yazılmıĢ gazellere muâd
denilmiĢtir. Ayrıca tamamında reddü‟l-acz ale-„s-sadr, akis, istifham gibi sanatların görüldüğü
gazeller de olmuĢtur. Daha çok hünere dayalı uygulamalar olarak nitelendirilen noktalı,
noktasız, bitiĢen,bitiĢmeyen harflerle de gazeller yazılmıĢtır. Genellikle her mısra veya beytin
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ilk harflerinin birleĢtirilmesiyle bir isim veya söz grubunun elde edildiği gazeller ise
muvaĢĢa
h gazel terimiyle karĢılanmıĢ
tır.
Gazel, bütün beyitleri aynı güç, değer ve güzellikte olduğunda yek-âvâz ismini almıĢtır. En az
iki Ģair tarafından birer mısra veya beyit söylenerek birlikte yazılan gazellere müĢterek, mısra
ortalarında iç kafiye yer alan gazellere musammat gazel denmiĢtir. Mahlas beytinden sonra
birkaç övgü mısraı eklenerek oluĢturulan gazeller için ise müzeyyel gazel tabiri kullanılmıĢtır.
Bu çalıĢmada müzeyyel gazel sorgulanmıĢ, ġeyhülislam Yahya bağlamında müzeyyel
gazeller, hem Ģekil ve muhteva olarak kasideyle iliĢkisi bakımından hem de hâmî-Ģair iliĢkisi
açısından incelenmiĢtir.
1. Müzeyyel gazel nedir?
Divan edebiyatında gazel, taĢıdığı birtakım özelliklerden hareketle farklı alt baĢlıklarda
incelenmiĢtir. Bu baĢlıklardan birini de müzeyyel gazel oluĢturmaktadır. Müzeyyel gazel,
mahlas beytine göre gazelin bir çeĢidini ifade etmektedir. Gazellerde Ģairler çoğunlukla
mahlaslarına yer vermiĢlerdir. Bu mahlaslar da gazelin son beytinde yani maktada yer
almıĢtır. ĠĢte müzeyyel gazel Ģairin mahlasının sonda değil daha önceki beyitlerde yer
almasıyla ortaya çıkan bir gazel türüdür. ġair, mahlasını söyledikten sonra gazelini
tamamlamaz, gazeline bir veya birkaç beyit daha ekler. Bu beyitlerde zamanın padiĢahı,bir
devlet adamı, din büyüğü, tarikat ulusu övülür. Eklenen beyitlere zeyl, böyle gazellere de
müzeyyel gazel denmiĢtir. Haluk Ġpekten (1994: 8), müzeyyel gazeli Ģairin mahlasını
söyledikten sonra gazeline bir kiĢiyi övmek için bir ya da birkaç beyit eklemesi olarak
tanımlamıĢtır. Cem Dilçin (1986: 87; 1999: 108), müzeyyel gazeli kaside ile olan iliĢkisi
bağlamında ele almıĢtır. ġair gazeline aĢk, Ģarap, güzellik, saki gibi konularla baĢladıktan
sonra bir beyitte mahlasını söyler ve bu arada gazeline bir ya da birkaç beyit daha ekler.
Eklenen beyitlere zeyl denir. Bu beyitlerde Ģair zamanın padiĢahı,devlet büyükleri ya da din
ve tarikat uluları için övgüde bulunur. Yani birkaç beyitle methiye yazar. Gazel bu hâliyle
kimi bölümleri eksik, beyit sayısı en çok on beĢkadar olan küçük bir kasideyi andırır. Böyle
gazellere gazel-i müzeyyel denilir. Yekta Saraç (2010: 49) da müzeyyel gazelin mahlas
beytinden sonra bazı mısraların eklenmesiyle ortaya çıkan bir Ģiir olduğunu söyler. Bu
eklenen mısraların genellikle övgü konulu olduğunu, bu zeyillerin kısa bir methiye bölümünü
andırdığını vurgular. Saraç, diğer araĢtırmacılardan farklı bir noktaya da dikkati çekmiĢtir:
Mahlas beytinden önce methiyenin bulunduğu gazeller vardır. Ancak Saraç, bunların
müzeyyel gazel sayılıp sayılmaması noktasında bir görüĢte bulunmamıĢtır. Selami Turan
(2005: 55-56), müzeyyel gazellerde Ģairin mahlasını söyledikten sonra genellikle methiye ve
fahriye kabilinden beyitlere yer verdiğini söyler. Turan, bazen Ģairlerin bilhassa yek-âhenk
gazellerde anlamı kuvvetlendirmek amacıyla beyit eklediklerini belirtir. Müzeyyel gazellere
bakıldığında padiĢahlar, sadrazamlar, Ģeyhülislamlar, Ģairler, müftüler ve paĢaların yanında
Ģairler kendilerini de övmüĢlerdir. Gazelin zeyl kısmı, muhteva bakımından övülen kiĢilerin
mevkileri ve özellikleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiĢtir. ġairler, övdükleri kiĢilerin
adalet, cömertlik, iyilikseverlik, iyi huylu oluĢ, üslubunun mükemmelliği gibi vasıflarını ön
plana çıkarmıĢlardır (Turan 2005: 55-56).
Divan edebiyatında nazım Ģekillerine dair ayrıntılı bir incelemede bulunan ve nazım
Ģekilleriyle ilgili birtakım problemlere çözümler getiren Cemal Kurnaz ve Halil Çeltik, nazım
Ģekillerine dair yazdıkları eserde müzeyyel gazel konusunda farklı bir yaklaĢımda
188

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

bulunmuĢlardır. Bu yaklaĢımda dikkati çeken, müzeyyel gazelin Dilçin‟in de belirttiği gibi
kasideye yakın bir tarafının olduğu vurgusudur. Ancak Kurnaz ve Çeltik, farklı olarak hangi
Ģiirlere müzeyyel gazel, hangilerine kaside denilmesi gerektiği konusunda bir ölçüt
sunmuĢlardır: “Gazelin mahlas beyti genellikle makta denilen son beyittir. Bu nedenle de
mahlas beyti o gazelin bittiğini, tamamlandığını gösteren bir işaret olarak kabul edilmiştir.
Bazen şairler mahlas beytinden sonra şiire birkaç beyitlik bir övgü, methiye bölümü ilave
ederler. Bu durumda gazelin ilk kısmında bir konu, mahlastan sonraki kısmında bir övgüden
oluşan başka bir konunun işlendiği, anlam bakımından iki bölümlük bir şiir meydana gelir.
Böyle gazellere zeyl yapılmış, eklenmiş, ekli gazel anlamında müzeyyel gazel denilmektedir.
Eğer bu övgü beyitlerinden sonra bir iki beyitlik bir de dua bölümü bulunursa o gazele kaside
denir (Kurnaz-Çeltik 2010: 81).” Bu açıklamadan anlaĢılacağı üzere Kurnaz ve Çeltik,
eklenen mısraların yalnız methiye olması durumunda bu Ģiirin müzeyyel gazel olacağını, dua
bölümü taĢıması durumunda ise kaside denileceğini belirtmektedir. ÇavuĢoğlu da (1986: 22)
methiye ve dua bölümlerinin kasidelerde hiç eksik olmadığını vurgulayarak bu iki bölümün
Ģiirin kaside olarak nitelendirilmesinde ne denli önemli olduğunu ortaya koymuĢtur. YaĢar
Aydemir (2002: 157) ise bir Ģiirin kaside olabilmesi için biri maksut bölümü olmak üzere en
az iki bölümünün bulunması gerektiğini belirtmiĢtir.
Kurnaz ve Çeltik‟e göre, Ģekil bakımından gazel, müzeyyel gazel ve kaside farklı Ģiirler
değildir. Bu Ģiirleri, biçim bakımından birbirinden kesin olarak ayırmamızı sağlayacak
elimizde yeterli ve geçerli bir ölçümüz yoktur. Bu üç Ģiir arasında Ģekil bakımından belirleyici
farkların bulunmaması, divanlarda müzeyyel gazel denilen Ģiirlerle kasidelerin
karıĢtırılmasına ve bu Ģiirlerin farklı bölümlerde yer almasına neden olmuĢtur.Burada dikkat
edilmesi gereken husus, gazelde bir konunun iĢlenmesi, müzeyyelde buna birkaç beyitlik bir
övgünün eklenmiĢolmasıdır. Bir Ģiirin kaside olması için kaside kelimesinin anlamına uygun
olarak özel bir kasıtla, maksatla yazılmıĢ bir bölüm ile dua olmak üzere en az iki bölümün
bulunması gerekir. Bu bölümler yoksa o Ģiir müzeyyel gazel; maksat ve dua varsa kaside
olarak anılır (Kurnaz-Çeltik 2010: 81-82). Kurnaz ve Çeltik paralelinden bir yaklaĢımda
bulunan ancak bazı yönlerden onlardan ayrılan Osman Ünlü (2012: 33-53), müzeyyel gazelin
kaside-beç(ç)e bağlamında ele alınabileceğini söyler. Kaside-beç(ç)e, normal kasidelerden
kısa, gazellerden daha uzun olan nazımlar için kullanılmıĢ, “kaside yavrusu, küçük kaside”
anlamlarına gelen bir terimdir. Ünlü‟ye (2012: 39) göre müzeyyel gazellerin mahlas beytine
kadar olan kısımlarına tegazzül olarak bakıldığında, tac-beyitten sonraki beyitlerin de
tegazzülden sonraki bölümler olarak adlandırılması mümkündür. BaĢkabir ifadeyle müzeyyel
gazeller, nesibi olmayan ve tegazzülle baĢlayan kasideler olarak da görülebilir.
Müzeyyel gazeller daha çok mutasavvıf Ģairlerde karĢımıza çıkmaktadır (Kurnaz-Çeltik 2010:
83). Gazeller, divan edebiyatın geleneksel yapısını devam ettirdiği dönemlerde baĢlıksız
Ģiirlerdir. Ancak bazı Ģairler müzeyyel gazellerine baĢlık koymuĢlardır. Bunlardan örneğin
Nâilî Divanı‟ndaki 63. gazel “Müzeyyel Der-hakk-ı Nakîbü‟l-eĢrâf Kudsi-zâde Efendi”
baĢlığını taĢımaktadır. Ġzzet Ali PaĢa Divanı‟nda da 67. gazel “Gazel-i Müzeyyel” baĢlığını
taĢımaktadır (Ünlü 2012: 40). ġeyhülislam Bahâyî ve Bosnalı Sâbit gibi Ģairler de yazdıkları
müzeyyel gazellerde övecekleri kiĢinin ismini, Farsça bir baĢlıkla belirtmiĢlerdir (Turan 2005:
56).
Divan edebiyatında önemli sayıda müzeyyel gazel yazanlardan biri de ġeyhülislam Yahya‟dır.
On yedinci yüzyıl Ģairlerinden olan Yahya‟nın, divanının gazeller bölümünde baĢlıksız ama
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hepsi Ģairin yaĢadığı dönemdeki Osmanlı hükümdarlarına yazdığı 19 müzeyyel gazeli vardır1.
ġairin ayrıca gazelleri arasında konusu methiye olan ve yaĢadığı dönemdeki Osmanlı
hükümdarlarını (Sultan Ahmed, IV. Murad, Sultan Osman) methettiği 11 gazeli daha vardır2.
Bu gazeller, Ģekil olarak müzeyyel gazel görünümünde olmadığı için incelemeye dâhil
edilmemiĢtir3.
2. Yahya’nın müzeyyel gazellerinin Ģekil özellikleri
Müzeyyel gazel, Ģairin mahlasını söyledikten sonra övgü amaçlı bir veya birkaç beyit eklemek
suretiyle meydana getirdiği gazeller için kullanılmıĢtır. Kaynaklarda ittifak hâlinde eklenen
beyit veya beyitlerin mahlas beytinden sonra yer alması gerektiği vurgulanmıĢtır. Yahya‟nın
on dokuz müzeyyel gazeline bu yönden bakıldığından Ģöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır:

Gazel
G. 18

Tablo 1: Yahya‟nın Müzeyyel Gazellerinin ġekil Özellikleri
ġairin mahlasının
Memduhun adının
Beyit
Eklenen mısra
yer aldığı beyit
yer aldığı beyit
sayısı
sayısı
numarası
numarası
6
5
4
1

G. 53

6

5

5

1

G. 64

7

5

6

2

G. 105

7

5

5

2

G. 124

7

5

6

2

G. 133

6

5

6

1

G. 152

6

5

Yok

1

G. 153

6

5

6

1

G. 184

6

5

6

1

G. 202

7

5

6

2

G. 241

7

5

Yok

2

G. 244

7

5

6

2

G. 249

6

5

5

1

G. 295

7

5

7

2

G. 317

7

5

6

2

G. 337

9

5

8

4

G. 341

7

5

6

2

G. 361

6

5

5

1

G. 388

7

6

7

1

1

Divan Ģiirinde müzeyyel gazeller üzerine bir tez hazırlayan H. Kübra Özçelik (2014), söz konusu çalıĢmasında
ġeyhülislam Yahya‟nın 20 müzeyyel gazeli olduğunu söylemektedir. Tarafımızca tespit edilen 19 müzeyyel
gazel, araĢtırmacınınki ile aynıdır. Ancak araĢtırmacının müzeyyel gazel olarak yer verdiği 293 numaralı gazel
Ģeklen bir müzeyyel gazel olmayıp Ģairin baĢka gazellerinde de görülen maktada padiĢahı zikrettiği gazellerden
biridir. Bu sebeple müzeyyel gazel olarak değerlendirilmemiĢtir.
2
Bk. G. 15, G. 29, G. 43, G. 74, G. 138, G. 245, G. 293, G. 311, G. 352, G. 399, G. 441.
3
Yahya‟nın bu yapıdaki gazelleri küçük kasideleri andırmaktadır. Nitekim Çeltik (2013: 144-145) de Yahyâ ile
birlikte farklı Ģairlerden seçtiği birim sayısı az olan, methiye ve dua gibi beyitler ihtiva eden bazı gazellerin Ģekil
ve tür olarak küçük bir kasideden hiçbir farkı olmadığını belirtir.
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Tabloya bakıldığında Yahya‟nın beyit sayısı altı olan 8 müzeyyel gazel, beyit sayısı yedi olan
10 müzeyyel gazel ve beyit sayısı dokuz olan 1 müzeyyel gazel yazdığı görülmektedir. ġair,
daha çok altı ve yedi beyitli müzeyyel gazeller yazmıĢtır. Yahya‟nın en uzun müzeyyel gazeli
ise dokuz beyitten oluĢmaktadır.
Müzeyyel gazellerde Ģairlerin mahlasını söyledikten sonra bir veya birkaç beyit ekledikleri
ittifakla vurgulanmıĢtır. Yahya‟nın müzeyyel gazellerine bu doğrultuda bakıldığında Ģairin
mahlasını söyledikten sonra daha çok bir ve iki beyit eklediği görülmektedir. Yahya‟nın bir
beyit eklediği 9 müzeyyel gazeli, iki beyit eklediği 9 müzeyyel gazeli ve dört beyit eklediği 1
müzeyyel gazeli vardır. Uzun müzeyyel gazeller yazmayan Ģairin, eklediği beyit sayısı da az
olmuĢtur.
Müzeyyel gazellerde ittifakla vurgulanan, mahlas beytinden sonra övgü amaçlı bir veya
birkaç beyit eklenmesi, Ģairin mahlasını kullanma zaruretini baĢkabir ifadeyle araĢtırmacının
mahlas beyti yer alan ve bu beyitten sonra eklenen beyitlerin olduğu Ģiirleri müzeyyel gazel
olarak nitelendirmesi mecburiyetini doğurmuĢtur. Kurnaz ve Çeltik (2010: 84), bu konuda
övgü içeren beyitlerin mahlastan önce veya sonra yer almasına bakılmaksızın kasidenin
bölümlerini içermeyen bu Ģiirlerin hepsine müzeyyel gazel demenin daha doğru olacağını
belirtmiĢtir. Mahlassız gazel mümkündür. Sonunda övgü beyitleri bulunan bir gazelde mahlas
yoksa bu Ģiire hangi sıfat verilecek; müzeyyel mi mutavvel mi? Nazım Ģeklini belirleyen
unsur mahlas olmadığına göre sonunda methiye bulunan gazellere mahlası olsun olmasın,
müzeyyel denmelidir (Kurnaz-Çeltik 2010: 84). Yahya‟nın mahlas kullanmadığı müzeyyel
gazeli yoktur. ġair, 18 müzeyyel gazelinde mahlasını beĢincibeyitte, 1 gazelinde ise altıncı
beyitte kullanmıĢtır. Yahya 2 gazel hariç 17 müzeyyel gazelinde memduhun adını da
zikretmiĢtir. Yahya, 4 gazelde hem kendi adına hem de memduhun adına aynı beyitte, 12
gazelde memduhun adına mahlas beytinden sonra, 1 gazelde ise mahlas beytinden önce yer
vermiĢtir. Yahya‟nın müzeyyel gazelleri bir baĢlık taĢımamaktadır. Ancak memduhun adına
yer vererek Ģair, Ģiirinde kimi övdüğünü göstermiĢtir. Memduhun adına yer vermediği 2
gazelinde ise memduha dair kullanılan sıfatlardan hareketle övülenin padiĢah olduğu bellidir.
Müzeyyel gazellerde Ģiirin yazıldığı aruz kalıbının belirleyici bir yanı yoktur. Nitekim Yahya
da 19 müzeyyel gazelinde dokuz farklı aruz kalıbı kullanmıĢtır. ġairin müzeyyel gazellerinde
kullandığı aruz kalıpları Ģunlardır:
Tablo 2: Yahya‟nın Müzeyyel Gazellerinde Kullandığı Aruz Kalıpları
Aruz kalıbı
Yazılan müzeyyel gazel sayısı
mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
4
fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
4
feilâtün feilâtün feilâtün feilün
3
mefûlü mefâilün faûlün
2
müstefilün mestefilün müstefilün müstefilün
1
müstefilün faûlün müstefilün faûlün
1
müstefilâtün müstefilâtün
1
mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
1
mefûlü mefâîlü mefâîlü faûlün
1
fâilâtün fâilâtün fâilün
1
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3. Yahya’nın müzeyyel gazellerinde muhtevanın ve eklenen beyitlerin kaside
bağlamında taĢıdığı özellikler
Yahya‟nın mahlasını söyledikten sonra bir veya birkaç beyit ekleyerek meydana getirdiği
müzeyyel gazellerde eklenen mısralar hem müzeyyel gazel hem de kaside veya kaside-beç(ç)e
bağlamında değerlendirildiğinde bazı dikkat çekici sonuçlara ulaĢılmaktadır. AĢağıda
Yahya‟nın müzeyyel gazellerindeki beyitlerinin klasik bir kasidenin bölümlerine göre taĢıdığı
özellikler gösterilmiĢtir:
Tablo 3: Yahya‟nın Müzeyyel Gazellerindeki Bölümler
Gazel

Nesip

Methiye

Fahriye

Dua

G. 64





G. 124





G. 184





G. 361





G. 244





G. 152





G. 53





G. 388





G. 295







G. 317







G. 153







G. 133







G. 18







G. 202







G. 241







G. 249







G. 337







G. 341







G. 105







Tabloya bakıldığı zaman Yahya‟nın 4 müzeyyel gazeli dıĢında diğer tüm müzeyyel
gazellerinde methiye konulu beyitlere yer verdiği görülmektedir. Yahya bu 4 gazelin 2‟sine
fahriye konulu beyitler, 2‟sine ise dua beyitleri eklemiĢtir. Bu da müzeyyel gazellerde her
zaman methiye konulu mısralar eklendiği bilgisinin en azından eksik ve kısmen hatalı
olduğunu göstermektedir. Fahriyeler Ģayet Ģairin kendisini methettiği mısralar olarak kabul
edilirse müzeyyel gazellere eklenen mısraların bir yönüyle övgü konulu olduğu bilgisi tekrar
geçerli kabul edilebilir. Yahya‟nın müzeyyel gazellerinde farklı yapılar karĢımıza
çıkmaktadır. ġair, 4 gazeline sadece methiye konulu mısralar eklemiĢtir. Bu mısralar
padiĢahın övüldüğü mısralardır. ġair, 2 müzeyyel gazelinde ise fahriye konulu beyitler
eklemiĢtir. Bu eklenen beyitler, geleneksel fahriyeler bağlamında değerlendirildiğinde hem
Ģairin kendisini övdüğü hem de memduh karĢısında acizliğini gösterdiği beyitlerdir. Özellikle
Ģairin memduh karĢısında aczini itiraf ettiği ve dolaylı olarak ondan yardım umduğu
fahriyelerde otorite yani memduh da dolaylı olarak övülmüĢ olunmaktadır. Bu sebeple
Yahya‟nın eklediği beyitlerin fahriye de olsa bir yönüyle övgüye uzandığı görülmektedir.
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Yahya, 2 gazelde dua konulu beyitler eklemiĢtir. Bu dua beyitlerinin ilk veya ikinci mısraları
kısmen methiye özelliği de taĢımaktadır. Zira Ģair, memduhuna dua ederken onu övgü dolu
bazı sıfatlarla anmaktadır. Yahya‟nın müzeyyel gazellerinin 4‟ünde ise methiye ve fahriye
konulu beyitler birlikte görülmektedir. Bu gazellerde bir kasidenin altı bölümünden üçünün
“nesip (giriĢ),methiye, fahriye” varlığı söz konusudur. Kurnaz ve Çeltik (2010: 83), bu tarz
müzeyyel gazellerde methiyeye duanın da eklenmesi durumunda Ģiirin kaside olacağını
söylemektedir. Yahya‟nın, Kurnaz ve Çeltik‟in bu tasnifine giren 7 müzeyyel gazeli vardır.
Yahya‟nın müzeyyel gazellerinde en fazla kullandığı yapı budur. ġair, giriĢbölümünden sonra
mahlasını söylemektedir. Mahlastan sonra ise methiye ve dua konulu beyitler ekleyerek gazeli
küçük bir kasideye dönüĢtürmektedir. Yahya‟nın bu Ģekilde müzeyyel gazel görünümünde
olan ancak klasik bir kasidenin ortalama uzunluğunu taĢımayan Ģiirleri, kaside bağlamında da
değerlendirilebilir. Aslında divan edebiyatında gazel ve kaside arasında Ģekle dayalı hiçbir
fark yoktur. Her iki Ģiir de tek kafiyeli olup beyit esasına dayalıdır. Her iki Ģekilde de aynı
kafiye sistemi vardır. Her iki Ģiirde de ilk beyit matla, son beyit makta olarak
isimlendirilmiĢtir. ġairler gazelde mahlaslarını mahlas-hanede, kasidede tac-beyitte
söylemiĢlerdir. Gazelin en güzel beyti, beytü‟l-gazel; kasideninki beytü‟l-kasiddir. Hatta her
iki Ģeklin Arap edebiyatında doğuĢ hikâyesi de birbiriyle iliĢkilidir. Kasidede Ģairler bazen
matlaı yenileyerek bir gazel söylemiĢler, böylece tegazzül denilen bir bölümle kasidede
gazele yer vermiĢlerdir. Bu iki Ģekil arasında ancak tematik bir farktan bahsedilebilir ki bu da
hem methiye konulu gazellerin hem de müzeyyel gazellerin varlığı ile geçerliliğini
yitirmektedir.“Nazım şekillerini belirleyen formal özellikler ise kasidenin uzun bir gazelden
ayrılması mümkün değildir. Lakin kasidelerin bir kasıtla yazıldığı dikkate alındığında bu
nazım şeklini sadece formal özelliklerin değil belki ondan da fazla tematik kurgunun
belirlediği görülür. Bir sıra dâhilinde belli bölümlerden oluşması ve bir önemli varlığı
methetmesi beklenen kaside, bu tematik nitelikleriyle daha çok bir tür özelliği taşır (Özgül
2006: 207).”
Kasideyi gazelden ayrı kılan unsurun bölümleri olduğu söylendiğinde müzeyyel gazellerin
âdeta küçük birer kaside gibi kasidenin bölümlerini de ihtiva ettiği görülmektedir. Örneğin
Yahya‟nın Ģu müzeyyel gazeli gerek tema gerekse form bakımından klasik bir kasideden
hiçbir fark taĢımamaktadır:
Yine der-kâr olsa dâmân-ı nesîm-i nev-bahâr
Yine gülĢende tutuĢsa âteĢ-i Ģevk-i hezâr
Verd-i ra„nâ bezmi germ-â-germ idüp gülzârda
Tutsa elde âteĢîn bâdeyle câm-ı zer-nigâr
Sâye-i evrâkdan eĢcâr kursa dâmlar
Olsa sahn-ı bâğda ayĢ u safâ mürgi Ģikâr
Devlet-i sermâ ki buz üstindedür bulur Ģikest
Hüsrev-i nev-rûz ider cünd-i Ģitâyı târ-mâr
Bûy-ı gülle „âlemi tatyîb ider Yahyâ sabâ
Nîtekim hulk-ı kerîm-i pâdiĢâh-ı kâm-kâr
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Hazret-i Sultân „Osmân Hân-ı „âlî-kadr kim
Ġbtihâc eyler bahâr-ı devletiyle rûzgâr
Devha-i ikbâl ü bahtun ser-bülend itsün Hudâ
Her diyâr olsun zılâl-ı re‟fetünden hissedâr
(G. 105)
Yukarıdaki müzeyyel gazel yedi beyitten oluĢmaktadır. Gazelin ilk dört beytinde baharın
geliĢi anlatılmaktadır. ġair, beĢinci beyitte mahlasını kullanmıĢtır. Aynı zamanda bu beyitte
bahar ile Sultan Osman arasında münasebet kurulmuĢtur. Altıncı beyitte Sultan Osman
övülmüĢ, yedinci beyitte Sultan Osman için duada bulunulmuĢtur. Gazel bu yönüyle âdeta
minyatür bir kaside gibidir. ġiirin ilk dört beyti, nesip bölümü olup nesibin konusu ise
bahariyyedir. BeĢincibeyit girizgâh özelliği taĢımaktadır. Altıncı beyit methiye, yedinci beyit
duadır. ġair, ilk dört beyitte baharın geliĢini; gül ve bülbüldeki değiĢiklik, ağaçların
yapraklanması, kıĢ ve ilkbahar mücadelesi, yeme içme ve eğlence zamanının gelmesi gibi
klasik bahariyyelerde görülebilecek bir tarzda anlatmıĢtır. Ġlkbaharın hafif hafif esen
rüzgârının eteği yine zuhur etse, bülbülün neĢesinin ateĢi yine gül bahçesinde tutuĢsa.Gül-i
rana, gül bahçesinde meclisi sıcacık edip ateĢgibi Ģarapla altınla iĢlenmiĢkadehi elinde tutsa.
Ağaçlar yaprakların gölgelerinden tuzaklar kursa, bahçede yiyip içme kuĢu av olsa. KıĢın
hükümranlığı buz üstündedir, kırılır; ilkbahar hükümdarı kıĢ askerini darmadağınık eder.
BeĢincibeyitte Yahya, mutlu padiĢahıncömertlik tabiatının yansıması olarak bahar rüzgârının
gülün kokusuyla âlemin gönlünü hoĢ eylediğini söyler. Derecesi ve kıymeti yüksek Sultan
Osman‟ın devletinin baharıyla rüzgârın gönlünün açıldığını, bolluk verdiğini söyleyen Ģair, bu
beyitte bahariyyenin muhtevasına uygun gelecek Ģekilde sultanı metheder. Müzeyyel gazelin
son beyti dua beytidir. Bu beyitte de Yahya bahariyyenin muhtevasına uygun düĢenbir duada
bulunur. ġair, Allah‟tan Sultan Osman‟ın ikbal ve bahtının büyük ağacının baĢını yüksek
etmesini, böylece her memleketin onun merhametinin gölgesinden faydalanmasını diler.
Görüldüğü gibi bu Ģiir Ģekil, tema ve bölüm olarak klasik bir kasideden farklı değildir. Sadece
birim sayısı klasik bir kasideye göre daha azdır.
Yahya‟nın aĢağıdaki müzeyyel gazeli de yedi beyitten oluĢmaktadır. ġair, ilk dört beyitte
bahar mevsiminden ve iĢretten bahsetmiĢtir. BeĢinci beyitte kendi Ģairliğinden bahseden Ģair,
altıncı ve yedinci beyitte Sultan Osman‟ı övmüĢtür. Yahya‟nın bu müzeyyel gazeli de
nesibinde baharın anlatıldığı, fahriye ve methiye bölümlerinin yer aldığı bir kaside gibidir.
ġiirde yalnız dua bölümü yoktur. ġair, ilk dört beyitte baharın geliĢinianlatmıĢtır. Sümbüller,
güller açmıĢ;yeryüzü ilkbaharın güzellikleriyle bürünmüĢ, iĢret vakti gelmiĢ,iĢret meclisleri
kurulmuĢtur. Sümbül, yeryüzünü gökyüzüne benzetmiĢtir. Yeryüzü gönül çeken bir resim gibi
olup zamana uygun düĢmüĢtür.Gül dalı üzerinde gonca bülbülün gönlüne, her taze gül-i rana
ise gönül alan sevgiliye dönmüĢtür. Meclis, gece vakti kadehin ıĢığıyla aydınlık olmuĢtur.
Geceye ait Ģarap/geceden kalma Ģarap muma gerek koymamıĢtır. Meyhane köĢesindeparasız
rint, güçsüz/parasız/sarhoĢ bir Ģekilde Ģarap kadehi elinde Cem gibi yiyip içmektedir. Bu
beyitten sonra Yahya sözü kendi Ģairliğine getirir. ġair, belagat ipine inci ve elmas dizse dahi
cihanı zapt eden hükümdarın Ģiirine benzer Ģiir yazamayacağını söyler. Burada sultanın Ģairlik
yönünü vurgulamak isteyen Yahya, fahriyelerde görüldüğü üzere kendi Ģairliğinin onun
yanında hiç olduğunu vurgular. Bu, bir yönüyle de sultanın Ģairliğine methiyedir. ġair, bu
beyitten sonra doğrudan Sultan Osman‟ı methetmeye baĢlar. Sultan Osman gaza
hikâyelerinin, savaĢların atasıdır. Rüstem gibi hâller ona Allah‟ın bir vergisidir. Sultanın öfke
rüzgârı bir kere Ģaire değdiğinden beri Ģairin söğüt ağacı gibi titremediği bir an yoktur.
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Sahn-ı zemîni sünbül benzetdi âsmâne
Bir nakĢ-ı dil-keĢ olup uydı zemîn zamâne
ġâh-ı gül üzre gonce döndi dil-i hezâra
Her tâze verd-i ra„nâ mahbûb-ı dil-sitâne
Pür-nûr idi ziyâ-yı câm ile gice meclis
KomamıĢ idihâcet Ģem„emey-i Ģebâne
Mey-hâne gûĢesinde bî-mâye rind-i müflis
Câm-ı Ģarâb elinde „iĢret ider Cemâne
Silk-i belâgat üzre dürr ü güher dizersen
Yahyâ nazîr olur mı nazm-ı cihân-sitâne
„Osmân Hân-ı Gâzî sultân ebu‟l-megâzî
Kim dâd-ı hakdur ana evzâ„-ı Rüstemâne
Bir dem mi var ki olmaz mânend-i bîd lerzân
Bir kerre bâd-ı hıĢmıtokunmağ ile bana
(G. 317)
Yahya‟nın aĢağıdaki Ģiiri, Sultan Ahmed‟e yazılan altı beyitlik müzeyyel bir gazeldir. ġairin
müzeyyel gazeli, kasidenin çeĢitli bölümlerini ihtiva etmesiyle minyatür bir kasideyi gibidir.
Gazelinin ilk üç beyti sefer-nâme veya Ģitaiyye konulu nesip bölümünü andırmaktadır. Daha
sonraki beyitte methiyeye baĢlayan Ģair, beĢincibeyitte de sultanı övmeye devam eder. ġair,
gazelinin son beytinde sultan için duada bulunur. Bu yönleriyle müzeyyel gazel nesip,
methiye ve dua bölümlerini içeren bir kasideden farksızdır. Sultan Ahmed, kıĢ mevsiminde
tahta çıkmıĢtır. Sultanın tahta çıkıĢını Ģair, güneĢin değiĢmesi âdeta kendisini öne alması
olarak görür. BaĢka bir ifadeyle sultanın tahta çıkıĢıyla güneĢâdeta tabiatını değiĢtirerek kıĢın
ortaya çıkmıĢtır. Güzellik güneĢi veya sultanın yüzünün güneĢi dünyaya baharı getirmiĢtir.
ġair, ilkbaharın baĢlangıcı kabul edilen nevruza kadar beklemeleri durumunda ise hâllerinin
harap olacağını belirtir. O, halkın seçkini olan sultan kıĢın yolculuğa, savaĢa çıkmıĢtır. Bu
sebeple o padiĢahın ayağına güneĢten üzengi gerektir. Buraya kadar olan kısım ilk beyitte
bariz bir Ģekilde sultanın tahta çıkıĢını anlattığı için bir yönüyle cülusiyye konulu nesip
sayılabilir. BaĢka bir yönden de bu üç beyit padiĢahın sefere çıkıĢını konu alan sefer-nâme
konulu nesip kabul edilebilir. Bir baĢka yönüyle ise Ģitaiyye olarak nitelendirilebilir. Zira
Ģitaiyyelerde memduhun makama gelmesiyle kıĢın etkisini kaybettiği, baharın yaĢandığı genel
bir muhteva olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu bölümden sonra Ģair, sözü Sultan Ahmed‟e ve
onun atına getirir. Sultan Ahmed‟in çevik atının tırnağına genci yaĢlısı herkes yüzünü
sürmeye can atmaktadır. Bu zümrenin içinde gönül temizliği ile seçkin ve önce olan Yahya;
felek makamlı yüce padiĢahınkölesi, zavallı biridir. Bu beyit türlü yönlerden hem methiyeye
hem de fahriyeye dâhil edilebilir. Methiyeye dâhil edilebilir çünkü sultanın felek mertebeli,
yüce olduğu söylenerek sultan övülmüĢtür. Fahriyeye dâhil edilebilir çünkü Ģair kendisini
padiĢahın atının tırnak izlerine yüz sürenler arasında bu iĢi gönül temizliği ile yapanların
seçkini ve en önde olanı olarak görerek kendisini övmüĢtür. Bu, bir yönüyle klasik
fahriyelerde görülen bir uygulamanın da yansımasıdır. Kendisini seçkin ve önde olmakla öven
Ģair, padiĢahkarĢısında hakir bir kul olduğunu söyleyerek aczini ifade etmiĢtir. Bu beyit de
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klasik kasidelerde methiyeye veya fahriyeye dâhil edilebilecek bir beyittir. Bu bölümden
sonra Ģair, dua bölümüne geçmiĢtir. ġair, sultanın kullarına sayısız ihsanda bulunduğunu
söyler. Allah‟ın o padiĢaha hesapsız bir ömür vermesini diler. Görüldüğü gibi Yahya‟nın bu
gazeli -beĢinci beyti fahriye kabul edersek- bir kaside de olması gereken dört bölümü de
ihtiva etmektedir. ġiirin klasik kasidelerden farkı, bölümlerdeki beyit sayısının bir ikiyi
geçmemesi yani birim sayısının daha az olmasıdır. Bu yönüyle Yahya‟nın müzeyyel gazelleri
minyatür kaside veya geleneğin tabiriyle kaside-i beç(ç)e kabul edilebilir.
Geldi Ģitâda tahtına sultân-ı kâm-yâb
Gûyâ takaddüm eyledi tahvîl-i âftâb
Ġtdi bahâr „âlemi hurĢîd-i tal„atı
Nev-rûza kalsa olur idi hâlimüz harâb
Ġtdi Ģitâda çünki sefer ol güzîn-i halk
HurĢîddengerek ol Ģehün pâyine rikâb
Sümm-i semend-i Hazret-i Sultân Ahmede
MüĢtâk-ı rûy-mâl idi hakkâ ki Ģeyh u Ģâb
Ol zümrenün hulûs ile mümtâz u akdemi
Yahyâ kemîne bende-i Ģâh-ı felek-cenâb
Ol Ģeh „atâyı kullarına bî-Ģümârider
Virsün o pâdiĢâhaHudâ ömr-i bî-hisâb

(G. 18)

3.1. Nesip
Müzeyyel gazellerde Ģairin mahlasına yer verdiği beyte kadar olan kısımlar muhteva olarak
bir kasidenin nesip bölümünden farklı değildir. Nesip, kasidelerin giriĢbölümü için kullanılan
bir terimdir. Divan edebiyatında yazılan kasideler incelendiği zaman kasidenin, nesibinde yer
verilen konuya uygun olarak farklı isimlerle anıldığı görülmektedir. Bu yönüyle nesiplerde bir
konu sınırlaması yapmak zordur. Ancak nesiplerde çoğunlukla Ģairlerin aĢktan, aĢkınverdiği
acılardan, sevgilinin güzelliğinden ya da baĢkakonulardan söz ettikleri; bağ, bahar, kıĢ,yaz,
ramazan, bayram tasvirleri yaptıkları görülmektedir. Konusu aĢkve sevgili olan bu baĢlangıç
kısımlarına nesip, baĢka ve değiĢik konuları iĢleyen kaside baĢlangıçlarına teĢbib adı
verilmiĢtir (Ġpekten 1994: 28). Bununla birlikte anlam ve uygulama açısından teĢbibin
nesipten farkı yoktur (Saraç 2010: 22). Zamanla bu iki terim arasındaki anlam farkına
bakılmaksızın nesip tercih edilir olmuĢtur.
Mine Mengi (2013: 170), nesibi kaside Ģairinin ustalık göstermesi beklenen ve ustalık
gösterdiği bölüm olarak nitelendirir. Bu doğrultuda divan edebiyatının Ģiirsel gücünü
oluĢturan gazelin doğduğu ve yaĢadığı bölüm olarak nesibi görür. Mengi (2013: 184)‟ye göre
nesip, tasvir ağırlıklı olması, kaside Ģairinin bilgi ve inceliklerini yansıtması, bu bağlamda
gazelle olan iliĢkisi, değiĢik konu ve anlatım biçimlerine yer vermesi, tarihî ve toplumsal
bilgiler taĢıması gibi nedenlerle kasidenin en önemli bölümüdür. Kasidenin bu önemli
bölümünde bir konu geniĢliği dikkati çekmektedir. Aydemir (2002: 145-146), kasidelerin
nesiplerinde ele alınan konuları Ģöyle özetlemektedir:“Nesîb (ya da teşbîb) bölümü, genellikle
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şairin maksadına geçmeden önce sanat gücünü sergilediği, felekten, talihten yakındığı,
memduhunun makama gelişinden duyduğu sevincin ifade edildiği; bahardan, bayramdan,
kıştan, temmuzdan, eğlenceden bahsettiği ve bunların tasvirini yaptığı; kimi zaman da aşktan,
aşkın acılarından, sevgilinin güzelliğinden, içkiden ya da içkinin keyfiyetinden; yapılan yeni
bir kasrın, köşkün, bahçenin, caminin, herhangi bir savaşın veya savaş hazırlığının, savaşta
etkin rol oynayan atların tasvirinin yapıldığı; nadir olarak da felsefî bir düşüncenin dile
getirildiği bir bölümdür.”
Yahya‟nın müzeyyel gazellerinin ilk beyitleri de nesip bölümünden farksızdır. ġair,
çoğunlukla nesipte âĢıkâne ve rindâne beyitlere yer vermiĢtir. Bazı beyitlerde baharın geliĢi
anlatılmaktadır. ġair, Ģubeytinde keder ve gam köĢesindezayıf ve takatsiz kaldığını söyler.
Sakiden kadehi sunarak derdine derman olmasını ister:
Künc-i gam u endûhda kaldık za‟îf u bî-mecâl
Sâkî getür sun sâgarı kim derde dermân kendidür

(G. 64/4)

ġair, baĢka bir beytinde meclisi süsleyen mum misali neden yanıp yakılmadıklarını sorar.
ġairin gönlü birdenbire ateĢ gibi kırmızı bir yanağa düĢmüĢtür:
ġem„-i bezm-ârâ gibi niçün yanup yakılmazuz
Nâ-gehân bir âteĢîn ruhsâra düĢdigönlimüz
(G. 153/2)
ġair, baharın gelmesini ister. ġair, bahar geldiğinde sakinin yine eline Ģarap kadehi almasını,
kadehten damlaların saçılmasını, çimenin yer yer lale bahçesi olmasını diler.
Ele câm-ı Ģarâb alsan yine sâkî bahâr olsa
Saçılsa cur„alar yer yer çemenler lâlezâr olsa

(G. 361/1)

Bu örneklerden de anlaĢılacağı üzere Yahya‟nın müzeyyel gazellerinin mahlas beytinden
önceki beyitleri, klasik bir kasidenin nesibinden farksızdır. Yukarıda baharın geliĢinianlatan
beyte herhangi bir bahariyyede pekâlâ rastlanabilir.
3.2. Methiye
Bir kasidenin en esaslı bölümü methiyedir. Zira kaside belli bir niyetle yazılan Ģiir olarak daha
çok methiye yönüyle ön plana çıkmıĢtır. Gerek tevhit, münacat, na‟t türünde yazılmıĢ
kasidelerde gerekse herhangi bir Ģahsa sunulmak üzere yazılanlarda bazı bölümler olmasa da
methiye/maksut her zaman yer almıĢtır. Müzeyyel gazellerde de çoğunlukla methiye
görülmektedir. Yahya, yazdığı 19 müzeyyel gazelin 15‟inde methiyeye yer vermiĢtir. ġair,
müzeyyel gazellerinde 26 beyitte methiye yapmıĢtır.
Divan edebiyatında bir devlet adamına sunulmak için yazılan kasidelerin methiye
bölümlerinde bazı ortak yönlere rastlamak mümkündür: Her Ģeyden önce Ģairler methiyede
devlet adamını belli yönlerden övmüĢlerdir. Bunlar daha çok onun savaĢçılığını, cömertliğini,
âlimliğini, adaletini, varsa Ģairliğini, dönemindeki huzur ve güven ortamını ön plana çıkaran
övgülerdir. Bu övgülerde Ģairler, memduhu çoğunlukla Ġran mitolojisinden olmak üzere farklı
alanlarda toplumca bilinen tarihî ve efsanevî zirve isimlerle mukayese etmiĢler, memduhun
onlardan üstün olduğunu vurgulamıĢlardır. Methiyeler ideal bir devlet adamının vasıflarını
gösteren metinler olarak da değerlendirilebilir. Müzeyyel gazellerde yer alan methiye beyitleri
de kasidelerdeki methiyeler ile aynı düzlemdedir. Yahya, müzeyyel gazellerinde memduhunu
yukarıda zikredilen yönlerden övmüĢtür. ġair, Ģu beyitlerde memduhlarının savaĢçılığını ön
plana çıkarmıĢtır. Ġlk örnekte Sultan Osman‟ı gaza hikâyelerinin, savaĢların atası olarak gören
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Ģair, Rüstem gibi hâllerin ona Allah‟ın bir ihsanı olduğunu belirtir. Burada Ģair, Ġran‟ın
mitolojisinden kahramanlığı ve savaĢçılığı ile meĢhur Rüstem‟i, Sultan Osman‟ın
savaĢçılığını ortaya koymak için mukayesede kullanır. Ġkinci örnekte Ģair Sultan Murad‟ın
gazi denilmeye layık olduğunu söyleyerek onun savaĢçı yönünü vurgular.
„Osmân Hân-ı Gâzî sultân ebu‟l-megâzî
Kim dâd-ı hakdur ana evzâ„-ı Rüstemâne

(G. 317/6)

Sultân Murâd-ı Gâzî ki hakkâ
Gâzî dinilmek anlara lâyık
(G. 184/6)
Yahya‟nın methiyelerinde övdüğü kimselerin ön plana çıkardığı yönlerinden biri de onların
Ģairliği olmuĢtur. ġairin müzeyyel gazellerinde ismini zikrettiği hem Sultan Osman hem de
Sultan IV. Murad aynı zamanda Ģair olan padiĢahlardandır. Sultan Osman, Fârisî; Sultan
Murad, Murâdî mahlasıyla Ģiirler yazmıĢtır. ġair, her iki padiĢahın bu yönünü müzeyyel
gazellerinin methiyelerinde vurgulamıĢtır. Yahya, Sultan Osman‟a layık bir Ģiir demenin
mümkün olmayacağını söyler. Yahya‟nın değersiz sözleri, Ģanı yüce Sultan Osman‟ın
Ģiirlerinin halis, güzel incisine benzemez. Yüzlerce Ģükür olsun ki Sultan Osman yaratılıĢın
kuvvetiyle söz ülkesini de Osmanlı ülkesine dâhil etmiĢtir. Lezzet ehli zevk sahipleri Ģarap
minnetini çekmez. Zira aynı nitelik yüce sultanın Ģiirinde de vardır:
Yahyâ ne mümkin bir Ģi„r dimek
Sultân-ı „âlî-mikdâra lâyık
(G. 184/5)
Nice benzer bu hazef-pâreleri Yahyânun
Dür-i pâkîze-i nazm-ı Ģeh-i „âlî-Ģâna
(G. 341/5)
Kuvvet-i tab„la sad Ģükr ki ilhâk itdi
Suhan iklîmini de memleket-i „Osmâna

(G. 341/6)

Mezâk erbâbı sahbâ minnetin Ģimden girü çekmez
Bu keyfiyyet ki var nazm-ı ĢehinĢâh
-ı mu„azzamda

(G. 337/7)

Bu beyitlerde görüldüğü gibi Yahya, Ģiir de yazan Sultan Osman‟ın bu yönünü methiyesine
dâhil ederek klasik bir kaside çerçevesinde sultanı överken aynı zamanda ona Ģairliği
yönünden de yaklaĢmaya çalıĢmaktadır. Yahya, müzeyyel gazellerinde Sultan Murad‟ın da
Ģair yönüne seslenmiĢtir. Sultan Murad‟ın Ģiirlerinde kendisine has özellikler vardır. Söz
aynasını ancak cihanı gösteren yapmak olur. ġair nice güzel manalar hayal edebilir ancak
zamanın Ģahı Sultan Murad gibi nazik edada söylemek mümkün değildir. Ġrfan denizi olan
Sultan Murad‟ın Ģiirinin incilerini kim görse inci saçan denizin onun benzeri olamayacağını
söyler. Sultan Murad‟ın Ģiir incisi Ģairin dilinden düĢmez. Gerçekten o, yüce bir rütbeye
düĢmüĢtür:
Sözünde dâverâ insâf odur kim baĢka â„lem var
Suhan mir„âtini ancak olur „âlem-nümâ itmek
Nice pâkîze ma„nâlar hayâl itmek olur ammâ
Nice mümkin Ģeh-i devrân gibi nâzük-edâ itmek

(G. 202/6)
(G. 202/7)
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Le„âl-i nazmını kim görse dir ol bahr-i „irfânun
Ne mümkindür ola mânendi deryâ dür-nisâr olsa

(G. 361/6)

Cenâb-ı Hazret-i Sultân Murâdun gevher-i nazmı
Dilünden düĢmesün hakkâ ki „âlî pâye düĢmiĢdür

(G. 124/6)

Yahya, müzeyyel gazellerinde tıpkı klasik kasidelerin methiyelerinde olduğu gibi sultanın
bazen adaletini de söz konusu etmiĢtir. ġair, aĢağıdaki beytinde Sultan Murad‟ın adaletiyle
dünyaya ıĢık veren olduğunu söyler:
Nâm ile Hazret-i Sultân Murâd-ı Gâzi
„Adl ile mihr-i ziyâ-güster-i dünyâsın sen

(G. 295/7)

Bilindiği gibi Osmanlı sultanları hilafet makamını da temsil etmektedirler. Dolayısıyla
övgülerde onların manevi yönü de ön plana çıkarılmıĢtır. AĢağıdaki beyitte Yahya, Sultan
Murad‟ın hem din hem de devletin gül bahçesinin baĢını yukarı kaldıran servisi olduğunu
söyler, onun din ve devlette en önde olduğu vurgular:
O serv-i ser-firâz-ı gülsitân-ı dîn ü devlet kim
Mübârek sâyesi a„lâya vü ednâya düĢmiĢdür

(G. 124/7)

Yahya, müzeyyel gazellerinde klasik kasidelerde olduğu gibi memduhunu överken onu kimi
zaman tarihî, dinî ve efsanevî kiĢilerle, toplumca bilinen önemli isimlerle mukayese etmiĢtir.
ġu beyitlerde Sultan Murad, Hz. Ġsa etrafındaki inanıĢlar doğrultusunda telmih içinde
övülmüĢtür.Yahya, bunların birinde sultanın cömertliğini ve ihsanlarını vurgulamak için Hz.
Ġsa telmihine yer verir. ġair, dünyanın hükümdarı olan Sultan Murad‟ın hayat bahĢeden
lütfunu görünce onu ölülere hayat veren Mesih‟in nefesleri olarak nitelendirir. Yahya, farklı
bir müzeyyel gazelinde yine Hz. Ġsa bağlamında benzer bir hayal kurarak bu sefer Sultan
Osman‟ı metheder. ġaire göre kıymeti yüce olan sultanın nefesleri Hz. Ġsa‟nın nefesi gibidir.
Sultan, gam ölülerinde yeni bir hayat göstermiĢtir:
Lutf-ı cân-bahĢ-ı Ģeh-i „âlemi gördükde didüm
Mürdeye cân virür enfâs-ı Mesîhâsın sen
(G. 295/4)
Dem-i Ġsâ mıdur enfâsı sultân-ı felek-kadrün
Hayât-ı nev nümâyân eyler oldı mürde-i gamda

(G. 337/6)

Bu örneklerden de anlaĢılacağı üzere müzeyyel gazellerdeki methiyeler Ģaire gazelini kaside
iĢlevinde kullanmasında yardımcı olmaktadır. Her iki Ģekil arasındaki tematik ortaklıktan
faydalanan Ģairin müzeyyel gazellerindeki methiyelerin görünümü, iĢlevi, dayandığı temel
unsurlar, hayal dünyası ve söyleyiĢ özellikleri klasik bir kasideden farklı değildir.
3.3. Fahriye
Divan edebiyatında klasik kasidelerde fahriye iki Ģekilde karĢımıza çıkmıĢtır: 16. yüzyıla
kadar fahriye, Ģairlerin daha çok içinde bulundukları zor durumdan, talihlerinden ve felekten
yakındıkları bir bölüm olup Ģairin kendisini memduh yani otorite karĢısında aciz gösterdiği,
dolaylı olarak memduhtan yardım istediği bir bölüm olarak görülmektedir. 16. yüzyıldan
itibaren özellikle de 17. yüzyılda Nef‟î ile birlikte kasidelerde fahriye Ģairin kendisini söz
ülkesinin otoritesi olarak gördüğü, kendi Ģairlik gücünü yansıtmak istediği, memduhun
sıradan bir kimse tarafından övülmediğini belirttiği bir bölüm olarak görülmektedir. “Fahriye
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övdüğü kişiye bir münasebetle kendi hâlinden, maddî sıkıntılardan hak ettiği hâlde himaye
görmeyişinden söz ederek şairin dolaylı bir şekilde maddî ve manevi yardım istediği bölümün
zamanla kendisini övmek şeklini almasıdır (Çavuşoğlu 1986: 22).” Fahriye her ne kadar
kaside nazım ĢeklindekarĢımıza çıkan müstakil bir bölüm olsa da müzeyyel gazeller içinde de
Ģairlerin fahriye yaptıkları beyit veya beyitlere rastlamak mümkündür. Ünlü (2012: 40),
müzeyyel gazellerde fahriyeler üzerine yaptığı incelemede Ģu sonuca ulaĢmıĢtır: “Edebî
bilgilerin yer aldığı kaynaklarda müzeyyel gazellerin yazılma amacı methiye olarak
belirtilmektedir. Ancak bu gazellerin bazılarını şairler yalnızca kendilerini övmek amacıyla
kaleme almışlardır. Müzeyyel gazeller, tanımlarda yer aldığı gibi sadece methiye amacıyla
kullanılmamış, şairler gazellerinin mahlas beyitlerinde sık sık yaptıkları gibi müzeyyel
gazellerin zeyl beyitlerini de kendilerini övmek amacıyla kullanmışlardır.”
Yahya‟nın müzeyyel gazellerinde otorite karĢısında hem kendisini aciz gösterdiği hem de Ģiiri
ve Ģairliğiyle övündüğü fahriye örneklerine rastlamak mümkündür. ġair, fahriyelerinde
yardım dilerken yahut kendisini aciz gösterirken memduhunu da överek fahriye ve methiyeyi
aynı beyitte iç içe sergilemiĢtir. Yahya, Sultan Osman için yazdığı müzeyyel gazelinde her iki
fahriye Ģekline de yer vermiĢtir. ġair, sevgilinin lal renkli dudaklarının vasfını söylese buna
ĢaĢırmamak gerekir. Zira o, tatlı söyleyiĢli bir papağan gibidir. ġair, muradına ermiĢSultan
Osman‟a riyasızca dua eden hakir bir insandır. Gökyüzüne baĢ eğmeyen Ģair, Sultan
Osman‟ın eĢiğinde ise yüz süren biridir. ġairin müzeyyel gazelinde görülen bu fahriyesi klasik
bir kasidede görülenlerle aynı paraleldedir:
Yahyâ n‟ola vasf-ı la‟lin itsem
Bir tûtî-i sükkerîn-edâyum
Sultân Osmân-ı kâm-yâba
Dâ‟î-i hakîr-i bî-riyâyum
BaĢ eğmez isem de âsmâna
ġâhum iĢiğünde çehre-sâyum

(G. 244/5-7)

Kendi Ģiirinin saf bir ayna olduğunu belirten Ģair, söz söyleme yaratılıĢınasahip papağana söz
öğreten olduğunu söylerken gelenekte papağan-ayna münasebeti ve bu Ģekilde konuĢma
öğretilmesi bilgisinden faydalanır. ġair, kendi sözünü överek fahriye yapar:
PâdiĢâhum nazm-ı Yahyâ saf bir âyînedür
Tûtî-i tab„-ı suhan-dâna suhan-âmûz olur

(G. 133/5)

Yahya, kendisinin değersiz, çanak çömlek kırıntısı gibi olduğunu söylerken mücevherin
kadrini padiĢahın bileceğini, bunun için gönlünün Hazret-i Hünkâr‟ın eĢiğine düĢtüğünü
söyler. Burada Ģair kendisini memduhun karĢısında değersiz gösterirken eski tarz fahriyelerin
bir örneğini sunar. Ancak devamında mücevherin kadrini padiĢahın bileceğini söyleyerek
kendisini mücevher olarak nitelendirir. ġairin gönlü padiĢahın eĢiğine düĢmüĢ, kırılmıĢtır
ancak bu onun değerini düĢürmeyecektir zira karĢısında güherin kadrinin bilen bir padiĢah
vardır:
Bir hâzef-pâreyse de Yahyâ güher kadrin bilür
Âsitân-ı Hazret-i Hünkâra düĢdigönlimüz
(G. 153/5)
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Yahya, kendi Ģairliğinden bahsederken Ģiir de yazan Sultan Murad‟ın Ģairlik yönünü
vurgulayarak onunla yakınlık kurmak istemiĢtir. ġair, belagat ipine inci ve elmas dizse dahi
cihanı zapt eden hükümdarın Ģiirine benzer Ģiir yazamayacağını söyler. Yahya‟nın bu tavrı
Ģair yönü de olan padiĢahların Ģiirlerine nazire yazan divan Ģairlerinin bilindik tavrıdır. Burada
dikkati çeken Ģairin naziresini müzeyyel gazel Ģeklinde yaparak Ģiirine âdeta küçük bir kaside
görünümü de vermesidir. Böylece Ģair, hem padiĢahın Ģiirine nazire yazarak hem de bu
naziresinde onu türlü yönlerden methederek ona yakın olmak veya onunla yakınlığını
muhafaza etmek istemektedir:
Silk-i belâgat üzre dürr ü güher dizersen
Yahyâ nazîr olur mı nazm-ı cihân-sitâne

(G. 317/5)

3.4. Dua
Klasik bir kasidede dua kasidenin sonunda yer alan, çoğunlukla fahriyeden sonra gelen, dinî
türde yazılan kasidelerde ise maksut bölümüne eĢlik eden önemli bir bölümdür. Dua, önemli
bir bölümdür çünkü formal özelliği gazel ile aynı olan kasideye methiye yahut maksut
bölümüyle birlikte tematik olarak kaside dememizi sağlamaktadır. Kurnaz ve Çeltik‟e (2010:
81) göre müzeyyel gazellerde eklenen övgü beyitlerinden sonra bir iki beyitlik bir de dua
bölümü bulunursa o gazele, kaside denir. Yahya, 7 müzeyyel gazelinde methiyeden sonra
duaya yer vermiĢtir. Dua bölümlerinde Ģairler övdükleri kiĢi için iyi dilekte bulunurlar yani
dua ederler. Memduhları için sağlık, uzun ömür, mutluluk; memduhlarının devletinin, tacının
ve tahtının, makam ve mevkiinin sürekli olmasını dilerler. Divan Ģairleri arasında
kasidelerinde dua etme edebî bir gelenek olmaktan öte yapılması gerekli ve yerine getirilmesi
zorunlu bir farz gibi kabul edilmiĢtir (Dilçin 2010: 342-343).
Müzeyyel gazellerin hepsinde olmamakla birlikte bu gazellerde dua bölümü de
bulunmaktadır. Yahya, yazdığı 19 müzeyyel gazelin 9‟unda -bunların 7‟sinde dua bölümü
methiyeden sonradır- dua bölümüne yer vermiĢtir. Dua bölümü daha çok bir beyitten
ibaretken yalnız bir örnekte iki beyittir. Müzeyyel gazellerdeki dua bölümü, klasik bir
kasidedeki dua bölümünden sadece beyit sayısı olarak ayrılmaktadır. Klasik bir kasidede
birkaç beyitten oluĢandua bölümü müzeyyel gazellerin beyit sayısının azlığına paralel olarak
azalmıĢtır. Müzeyyel gazellerdeki dua beyitleri tıpkı kasidelerde olduğu gibi memduhun -ki
Yahya‟da yaĢadığı dönemin Osmanlı padiĢahıdır- devletinin daim, saltanatının kaim,
ömrünün uzun, saadetinin füzun, talihinin açık ve uğurlu olması Ģeklindedir. Yahya, müzeyyel
gazelinin birinde memduhunun emrine tüm gök cisimlerinin (yıldızların) boyun eğmesi,
devletinin ve talihinin sürüp gitmesi Ģeklinde duaeder:
Râm olup ecrâm-ı felek emrine
Devlet ü ikbâli ola müstedâm

(G. 241/7)

Yahya, Sultan Ahmed‟in kullarına sayısız ihsanda bulunduğunu söyler. Allah‟tan da, o
padiĢahahesapsız ömür bağıĢlamasını diler:
Ol Ģeh „atâyı kullarına bî-Ģümârider
Virsün o pâdiĢâhaHudâ ömr-i bî-hisâb

(G. 18/6)

Yahya bir beyitte ihsanın Allah‟tan olduğunu, kendilerine düĢenin dua etmek olduğunu
söyler. ġair, söz konusu beyitte Sultan Murad‟ın devletinin sürüp gitmesini diler:
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Devâm-ı devlet-i Sultân Murâdı isterüz Yahyâ
Ġnâyet Hazret-i Allâhdan bizden du‟â itmek
(G. 202/5)
Yahya‟nın en fazla duada bulunduğu kiĢi1618-1622 yılları arasında saltanatta bulunan Sultan
Osman‟dır. Sultan Osman‟ın saltanat yıllarında Yahya herhangi bir bürokratik görevde
değildir. 1617 yılında Rumeli Kazaskerliğinden ayrılan Ģair, Sultan Osman için yazdığı 7
müzeyyel gazelde diğer sultanlar için yazdığı müzeyyel gazellerden farklı olarak dua
beyitlerine daha çok yer vermiĢtir. Sultan Ahmed ve Sultan Murad için yalnız birer beyitte
açıkça duada bulunan Ģair, Sultan Osman için altı beyitte duada bulunmuĢtur. Yahya,
Osmanlının önderi olarak nitelendirdiği Sultan Osman‟ın ömrünün uzun olması için duada
bulunur. ġair aynı müzeyyel gazelin bir sonraki beytinde himmeti ve Ģanı yüce padiĢahın
Ģanına uygun gelecek saadetler içinde devlet ve ikbal sahibi olmasını diler:
Kıl du‟â Yahyâ ki itsün ömrini Mevlâ mezîd
Server-i Osmâniyân Sultân Osmân Hândur
ġânına lâyık sa‟âdetlerle olsun kâmkâr
Bir Ģeh-i âlî-himem sultân-ı âlî-Ģândur

(G. 53/5)

(G. 53/6)

Yahya, Allah‟tan Sultan Osman‟ın ikbal ve bahtının büyük ağacını yüksek etmesini, böylece
her memleketin onun merhametinin gölgesinden faydalanmasını, haĢre dek saltanatının
devamlı, ömrünün Nuh peygamber gibi uzun olmasını diler.
Devha-i ikbâl ü bahtun ser-bülend itsün Hudâ
Her diyâr olsun zılâl-ı re‟fetünden hissedâr
(G. 105/7)
HaĢredek kâ‟im ola saltanat-ı dîvânı
Nuh „ömrin vire Hak pâdiĢeh-i devrâna

(G. 341/7)

4. Müzeyyel gazellerin Ģair-hâmî bağlamında taĢıdığı özellikler
Matbaanın ortaya çıkmadığı veya yaygınlık kazanmadığı, kitapların basılmadığı ve henüz
yayınevlerinin olmadığı dönemlerde Ģair veya yazar sanatıyla nasıl geçimini sağlamıĢ,
sanatını zanaata nasıl dönüĢtürmüĢtür? Ortaçağ edebiyatlarında edibin bir hâmînin
himayesinde sanatını icra etmesi yaygın bir uygulama olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu,
Osmanlı Devleti‟nde de böyle olmuĢtur4. Osmanlıda en büyük otorite sultanın kendisidir.
4

Osmanlı Devleti döneminde Ģair-hâmî iliĢkisine dair ayrıntılı bilgi için Ģu çalıĢmalara bakılabilir: AKALIN,
Erkan (2011). Klasik Türk Şiirinde Şâir-İktidar İlişkileri, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; ATABAĞSOY, Naim (2014). “Klasik Dönem Osmanlı ġiirinde Patronaj ve
ġairin Üretim Süreci ĠliĢkisine Bir BakıĢ”, Monograf Edebiyat Eleştirisi Dergisi, S. 1, s. 84-103; ÇOLAK,
Songül-HĠLOOĞLU, Cennet (2010). “Osmanlı Ġktidar AnlayıĢı Çerçevesinde ġiir”, bilig, S. 53, s. 89-102;
DADAġ, Cevdet (2002). “Osmanlı ArĢiv Belgelerinde ġairlere Verilen Caize ve Ġhsanlar”, Türkler
Ansiklopedisi, C. 11, Ankara Yeni Türkiye Yay., s. 748-757; DURMUġ, Tûbâ IĢınsu (2009). Tutsan Elini Ben
Fakîrin Osmanlı Edebiyatında Hamilik Geleneği, Ġstanbul: Doğan Kitap; ERÜNSAL, Ġsmail E. (2008). The
Archival Sources Of Turkish Literary History, Harvard University; GÜLER, Kadir-YAġAR, Kerim (2010).
Dîvân Şiirinde Câize, Ankara: Bizim Büro Yay.; ĠNALCIK, Halil (2016). Şâir ve Patron Patrimonyal Devlet ve
Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme, 7. bs., Ankara: Doğu Batı Yay.; ĠSEN, Mustafa (1997). “Osmanlılarda
Devlet Sanat ĠliĢkisi ve Bu ĠliĢkinin III. Selim‟le ġeyh Gâlib‟deki Görüntüsü”, Ötelerden Bir Ses, Ankara: Akçağ
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Dolayısıyla Ģairin amacı da bu otoriteye yakın olmak yahut bu otoriteye yakınlar vasıtasıyla
yakınlık kurmaktır. Bunun için Ģairin sermayesi eseridir. ġair, yazdığı eserini bir devlet
adamına takdim ederek bugünkü anlamda telifin ve yayınevinin olmadığı bir dünyada eseri
yoluyla hem bir hâmî arar hem de sanatı ve sanatçıyı desteklemeyi Ģiar edinmiĢ bir
medeniyetin temsilcileri olan devlet adamlarının desteğiyle sanatsal faaliyetini devam ettirir.
Devlet adamı da kendisine takdim edilen eserin edebî yetkinliğine göre Ģair veya yazarına
makam, mevki, mansıp, maaĢ, hediye vs. verir. Devlet adamına da bu alıĢveriĢin faydası
vardır. Bu tavrıyla ülkesindeki sanatsal ve kültürel faaliyetleri yaygınlaĢtırır, kendisine takdim
edilen eserde yaĢayarak adını ölümsüz kılar, yaĢadığı dönemde adından bahsettirip dosta
düĢmana âdeta reklamını ve propagandasını yapar, onlarla sanat yoluyla rekabete girer. Devlet
adamının, genelde sanatçıyı özelde Ģair ve yazarı desteklemesi biraz da patrimonyal devlet
anlayıĢıyla, Türk-Ġslam kültüründen gelen uygulamayla, Ġslami gelenekte sanatçıya, Ģair ve
yazara bakıĢla ilgilidir.
Osmanlı Devleti‟nde ehl-i hıref ve in‟âmât defterlerinde, mevâcib ve rûznâmçe defterlerinde
Ģairliğin âdeta bir meslek gibi telakki edildiği, Ģairlere düzenli maaĢverildiği, çeĢitli hediyeler
takdim edildiği anlaĢılmaktadır. Ayrıca tezkirelerde de Ģairlerin devlet adamlarıyla kurdukları
çeĢitli düzeydeki yakınlıklar, himaye edilmeleri, çeĢitli ihsanlara ve iltifatlara ermeleri
noktasında önemli kayıtlara rastlamak mümkündür. Bu kayıtlardan hareketle Ģairiçin bir hâmî
bulmanın hem maddi kazanım elde etmek hem de itibar ve himaye görmek açısından oldukça
önemli olduğu anlaĢılmaktadır.
Yahya, uzun süren bürokratik yaĢamında farklı Osmanlı sultanları ile hâmî-Ģair iliĢkisi
bağlamında yakınlıklar kurmuĢ bürokrat bir Ģairdir. Bu yakınlıklarda kasidelerin önemli bir
yerinin olduğu söylenebilir. Ancak ilginçtir ki ġeyhülislam Yahya‟nın divanında çağdaĢlarıyla
kıyaslandığında çok az kaside -beĢkaside- olduğu görülmektedir. Bunlardan ikisi Sultan IV.
Murad‟a, biri Sultan Genç Osman‟adır. ġairin divanındaki ilk kaside, 23 beyitlik nesibi
bahariyye olan (1-11. beyitler), methiye (12-20. beyitler), fahriye (21. beyit) ve dua (22-23.
beyitler) bölümleri bulunan, Sultan Osman‟a takdim edilmiĢ methiye türünde bir kasidedir.
ġairin, Sultan Murad‟a yazdığı 23 beyitlik kasidesi de nesibi bahariyye olan (1-12. beyitler),
methiye (14-20. beyitler) ve dua (22-23. beyitler) bölümleri bulunan, methiye türünde bir
kasidedir. ġairin bir diğer kasidesi 17 beyitten oluĢanyalnız methiye (1-15. beyitler) ve dua
(16-17. beyitler) bölümlerinden oluĢanmethiye türünde bir kasidedir. Bu örnekler Yahya‟nın
methiye türünde kısa kasideler yazdığını, kasidelerinin en önemli bölümünün de methiye
olduğunu göstermektedir. Az sayıda kaside yazan Yahya, bu eksikliği âdeta müzeyyel
gazelleri ile gidermiĢtir. ġairin divanının gazeller bölümünde klasik bir kasideden gerek form
gerekse tema olarak hiçbir farkı olamayan 19 müzeyyel gazel vardır. ġairin bu müzeyyel
gazelleri yoluyla hâmî-Ģair arasındaki iliĢkiyi sağladığını veya devam ettirdiğini söylemek
mümkündür. Yahya‟nın divanında bu iddiayı destekleyen ilginç bir örnek vardır: ġairin,
Sultan Murad‟ın bir oğlu olduğunda Ģehzade için aceleyle yazdığını beyan ettiği bir kasidesi
Yay., s. 284-293; KALKIġIM, M. Muhsin (2003). “Osmanlı Devleti‟nde ġair ve Yazarları Himaye Kriterleri”,
Millî Folklor, Y. 15, S. 57, s. 105-108; KAZAN, Hilal (2010). XVI. Asırda Sarayın Sanatı Himayesi, Ġstanbul:
Ġslâm, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Vakfı (ĠSAR); KURNAZ, Cemal (1997). “Edebiyatın GeliĢmesinde
Sarayın Rolü ve Caize Geleneği”, Türküden Gazele, Ankara: Akçağ Yay., s. 103-107; YILDIRIM, Ali (2000).
“16. Yüzyılda Büyük Bir Devlet Adamı ve Edebiyat Hamisi Defterdar Ġskender Çelebi”, Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, S. 1, s. 217-232.
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vardır. Kasideler bölümünde bulunan ve 11 beyitten oluĢanbu Ģiir, methiye ve dua bölümleri
olan minyatür bir kasidedir. ġairin burada Ģiiri aceleyle yazdığını beyan etmesi ve Ģiirin birim
sayısının az olması üzerinde durulmalıdır. Bu Ģiir, aslında Ģairlerin bazı önemli geliĢmeler
karĢısında hemen Ģiir yazmaları icap ettiğinde, kaside yerine müzeyyel gazel yazdıklarını
düĢündürmektedir. Nitekim Yahya‟nın, sultanın fethe çıkıĢımünasebetiyle yazdığı 18. gazeli
altı beyitten oluĢan müzeyyel bir gazeldir.
Hâmî-Ģair arasındaki iliĢkiyi sağlamada kasidelerin, Ģayet memduhun Ģair yönü varsa yapılan
tahmis vb. uygulamaların ve nazirelerin önemli bir yeri vardır. Müzeyyel gazellerin de hâmîĢair arasındaki iliĢkide önemli bir yeri vardır. Yahya‟nın yedi müzeyyel gazeli, Sultan
Osman‟a yöneliktir. 1617-1618 yılları arasında Sultan I. Mustafa döneminde Rumeli
Kazaskeri olan Ģairin, Genç Osman‟ın hükümdarlığı döneminde (1618-1622), herhangi bir
vazifesi yoktur. Sultan Osman‟ın hükümdarlığında ona bir kaside ve yedi müzeyyel gazel
yazan Ģair, tahta tekrar çıkan Sultan I. Mustafa döneminde çok kısa bir süre Ģeyhülislamlık
yapmıĢ,1622‟de azledilmiĢtir. Bu dönemde Sultan I. Mustafa‟ya Yahya‟nın herhangi bir Ģiiri
yoktur. Yahya‟nın hayatı Sultan IV. Murad döneminde değiĢir. PadiĢahaoldukça yakın olan
ve onunla Bağdat ve Revan seferlerine de katılan Yahya, bu yakınlığın bir niĢanesi olarak
Sultan IV. Murad‟a methiye türünde iki kaside yazmıĢtır. Kendisi de Ģiir yazan sultanın Ģairlik
yönünü sık sık okĢayan Yahya, IV. Murad‟ın bir gazelini de tahmis etmiĢtir. ġairin bu
yakınlığı devam ettirmesinde yazdığı dokuz müzeyyel gazelin de etkisi olmalıdır. Bu
müzeyyel gazellerinde padiĢahı türlü yönlerden metheden Ģair, özellikle sultanın
kahramanlığını ve Ģairliğini ön plana çıkarmıĢtır. Yahya, Sultan IV. Murad döneminde 16251631 ve 1634-1640 yılları arasında Ģeyhülislamlık yapmıĢtır.
Yahya‟nın özellikle Genç Osman‟a ve IV. Murad‟a yakınlık kurduğu görülmektedir. Bunu
sadece mansıp, mevki, caize gibi uygulamalarla açıklamak yanlıĢ olacaktır. Zira Ģair,
padiĢahlığı sırasında çeĢitli kadılıklar yaptığı Sultan III. Mehmed‟e herhangi bir Ģiir
yazmamıĢtır. Aynı Ģekilde dört yıl Ģeyhülislamlık yaptığı Sultan Ġbrahim‟e de bir Ģiiri yoktur.
Sultan Ahmed‟e ise yalnız bir müzeyyel gazeli vardır. Bu dönemde Ģair çeĢitlik kadılıklar ve
kazaskerlik yapmıĢtır. Kazaskerlik görevine devam ettiği sonra kendi isteğiyle emekli olduğu
Sultan I. Mustafa döneminde de Ģairin padiĢaha bir Ģiiri yoktur. Ancak hiçbir görevinin
olmadığı Genç Osman‟ı ise hem kasidesinde hem de müzeyyel gazellerinde methetmiĢ,sultan
için duada bulunmuĢtur.Bu durum bize Ģairin bazı sultanları kendisine yakın bulduğunu ve bu
yakınlığın niĢanesi olarak da onlara hem kaside takdim ettiğini hem de müzeyyel gazeller
yazdığını göstermektedir.
Sonuç
Müzeyyel gazeller, gerek form olarak gerekse tematik yönden kasideyle oldukça yakından
iliĢkilidir. Minyatür kaside olarak isimlendirilebilecek bu Ģiirler, Ģairlere yalnız kaside ile
değil, gazeller yoluyla da memduhunu methetme, bu vesileyle ona yakınlık kurma konusunda
fırsat vermiĢtir.
Yahya, divan edebiyatı tarihinde azımsanmayacak sayıda müzeyyel gazel yazmıĢtır. ġairin
divanında memduh olarak üçü padiĢaha biri de padiĢahın oğlunun doğumuna yönelik dört
kaside varken hepsi de padiĢahlara yönelik on dokuz müzeyyel gazel vardır. Bu gazellere
konusu yalnız methiye olan ancak müzeyyel gazel görünümünde olmayan on bir gazel de
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dâhil edilirse sayı oldukça artmaktadır. Yahya, ilmiye sınıfında müderrislik, kadılık,
kazaskerlik ve nihayetinde Ģeyhülislamlık yapmıĢ biri olarak uzun bürokratik yaĢamında
kendisine yakın bulduğu padiĢahlara bilhassa da Sultan Osman ve IV. Murad‟a hem kasideler
hem de müzeyyel gazeller yazmıĢtır. ġairin müzeyyel gazellerinde, methiye ve dua bölümünü
önemsemesi bu gazellerin kaside bağlamında ele alınabileceğini göstermektedir.
Divan Ģairlerinin müzeyyel gazellerini yalnız gazelin alt baĢlığı altında değil, kaside
bağlamında da değerlendirmek gerekir. Müzeyyel gazeller, kasideyle taĢıdığı Ģekle ve temaya
dayalı olarak bir kaside gibi hâmî-Ģair-caize bağlamında da değerlendirilebilecek Ģiirler olarak
dikkati çekmektedir.
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KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ÇALIġANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN,
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE YAġAM DOYUMUNUN ĠġDOYUMUNA ETKĠSĠ
Nuran AKġĠT AġIK
Öz
Bu araştırmanın amacı, konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve yaşam
doyumu düzeylerinin iş doyumuna etkilerini incelenmektir. Araştırmanın evrenini, Balıkesir il merkezinde
faaliyet gösteren otel çalışanları oluşturmaktadır. Evrenin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle, tam sayım
tekniği kullanılmış ve evrenin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplamak için, nicel araştırma
yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış ve hazırlanan soru formu 179 çalışana uygulanmıştır. Çalışanların
örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve yaşam ve iş doyumu düzeylerini belirlemek amacıyla aritmetik ortalama
değerleri, değişkenler arasındaki ilişkilerin hesaplanmasında Pearson korelâsyon katsayısı ve bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla doğrusal regresyon analizi
kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, çalışanların örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve yaşam doyumu düzeyleri ile
iş doyumu arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğunu ve iş doyumunun bu faktörlerden etkilendiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Konaklama işletmesi, Örgütsel güven, Örgütsel bağlılık, İş doyumu, Yaşam doyumu.
THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL TRUST, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND
LIFE SATISFACTION ON JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES’ IN HOSPITALITY BUSINESS
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of the levels organizational trust, organizational
commitment and life satisfaction of employees’ on job satisfaction working in the hospitality businesses. The
population of the study is formed, hotel employees working in the hotel business in Balıkesir city center. Since
the population is of accessible size, the full enumerication sample technique was used by accessing the whole
population of the study. To collect data for the study, the survey technique was used and The questionnaire form
was administered to the 179 employees. Pearson product-moment correlation coefficient was computed to
determine the relationships between variables and linear regression analysis was conducted to determine to what
extent independent variables predict dependent variables. The results showed that also indicated that there were
significant relationships between instructors' organizational trust, organizational commitment, life satisfaction
and job satisfaction and that job satisfaction was influenced by these factors.
Keywords: Hospitality business, Organizational trust, Organizational commitment, Life satisfaction, Job
satisfaction

GiriĢ
Emek yoğun özelliğe sahip konaklama işletmelerinde müşteri tatmini ve örgütsel başarı,
büyük ölçüde çalışanların iş doyum düzeylerinin yüksek tutulmasına bağlıdır. Kısaca
çalışanın işine karşı olumlu duyguları olarak tanımlanan iş doyumu, çalışanların fiziksel ve
ruhsal sağlığını hatta tüm yaşamını etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle uzun ve yorucu
çalışma saatleri nedeniyle günün büyük bölümünü konaklama işletmelerinde geçiren
çalışanların iş doyumu daha da önemli hale gelmektedir.
Çalışanların iş doyumunu etkileyen pek çok değişken vardır. Bu durum iş doyumunun
sürekli gündemde kalmasına neden olmakta ve yöneticilerin konuya çok daha dikkatli
yaklaşmalarını gerektirmektedir. Çünkü çalışanların iş doyumu ya da doyumsuzluğu bazı
yönetsel ve davranışsal sonuçlara yol açmaktadır. Bunlardan biri, örgütlerde güvene dayalı
ilişkilerin kurulması, çalışanların liderlerine ve bir bütün olarak örgütlerine güven duyması
olarak tanımlanan örgütsel güvendir. Örgütsel güven algısı ancak kendilerini örgütleri içinde
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tanımlayabilen, işlerinden tatmin olan ve örgütlerinden ayrılmayı istemeyen çalışanlarca
hissedilebilmektedir.
Örgütlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, çalışanların görevlerini ve sorumluluklarını
yerine getirmelerinin yanında bütün çalışanların bir uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını
gerektirmektedir. Örgüt içerisinde bunların gerçekleşebilmesi örgütsel bağlılık duygusunun
gelişmesiyle oluşacaktır. Tüm bu unsurlar çalışanların işe yönelik beklentilerini karşıladığı
gibi, yaşam doyumunun da artmasını sağlayacaktır. Yaşam doyumu bireyin beklentileri ile
kazanımlarının uyumlu olması ve genel olarak hayatın olumlu değerlendirilmesidir. Yaşam
doyumu, bireyin yaşamının her boyutunu ilgilendiren bir olgudur. Bu nedenle iş doyumu
açısından da son derece önemlidir.
Gerek ulusal gerekse uluslararası yazında iş doyumu konusunda yapılmış çok sayıda
çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda iş doyumu farklı örgütsel davranış konuları ile
ilişkilendirilerek incelenmiştir. Ancak iş doyumunun, birbiriyle ilişkili pek çok faktörden
oluşan tutumların bir bileşkesi olduğu düşünülürse, çoklu karşılaştırma yapmanın daha uygun
olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, çalışanların örgütsel güven
algıları, örgütsel bağlılıkları ve yaşam doyumlarının iş doyumu ile ilişkisini incelemektir.
Ayrıca örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve yaşam doyumunun iş doyumu üzerindeki etkilerini
ortaya koymak ve konuyla ilgili alan yazına katkı sağlamak da araştırmanın amaçları
arasındadır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Örgütsel Güven
Güven, bir kişinin başka birinin ifadelerinden, davranış tarzından ve aldığı kararlardan
emin olması ve buna göre kendi davranışlarını sergilemesidir. Örgütsel güven ise çalışanların
örgüt ortamında haklarının korunacağına ve etik davranışlarla karşılaşacaklarına olan
inançlarıdır. Örgütsel güven, örgüt içi adaletin sağlanması, kurumun örgütsel desteği,
çalışanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanması, örgüt içi sosyal ilişkilerin ve işbirliğinin
geliştirilmesi ile oluşan olumlu bir atmosferdir (Börü ve diğerleri, 2007: 52). Örgütsel güven,
örgütün dürüstlüğüne, adaletli oluşuna ve doğruluğuna duyulan inanç olup, doğruluk,
yeterlilik, tutarlılık, sadakat ve açıklık gibi temel unsurlardan oluşmakta ve çalışanların
kararlarında ve örgütsel olaylar üzerinde olumlu bir beklenti yaratmaktadır (Özdaşlı ve
diğerleri, 2010: 70)
Yaşamının çoğunu iş yerinde geçiren ve temel gereksinimlerini karşılamak için çalışan
insanlar, kendilerine rahat ve güvenli bir ortam sağlayan örgüt beklentisi içindedir. Ancak
sosyal ve ekonomik değerlerin hızlı değişiminden etkilenen örgütler, örgütsel güveni
sağlamak kadar, onu aynı seviyede tutmakta da oldukça zorlanmaktadır. Bununla birlikte
yüksek seviyeli örgütsel güven, çalışanın yöneticiye olan güvenini ve örgütsel bağlılığı
arttırmakta, iletişimi güçlendirmekte, örgütsel destek, örgütsel amaç, örgütsel değerlerle
bütünleşme sağlamakta ve örgütsel başarıyı arttırmaktadır. Bu nedenle örgütler için
geliştirilmesi zorunlu bir unsur olmaktadır (Demirel, 2008: 182).
Örgütsel güven, kendiliğinden ortaya çıkan bir kavram olmadığı için yöneticilerin
güven ortamı yaratma ve sürdürme konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü
yöneticiler, yaklaşımları, uygulamaları ve verdikleri sözlerle örgütte güveni oluşturabilir ya da
tümüyle yok edebilirler. Bu nedenle çalışanların örgütsel güvenini artırmak için, yöneticilerin
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çalışanları ilgilendiren tüm karar ve süreçlerde adaletli olması ve güven yaratacak kararlar
alması gerekmektedir.
Örgütsel Bağlılık
Örgütsel bağlılık kısaca bir bireyin, örgütünün amaç ve değerlerine inanma ve bunları
taraflı olarak kabul etme ve çalıştığı örgütte kalma isteğinin derecesidir (Arı, 2003: 20). Başka
bir ifade ile örgütün amaç ve değerlerini kabullenme ve bunlara güçlü bir inanç duyma, örgüt
yararına beklenenden daha fazla çaba harcama ve örgüt üyeliğinin devamı için güçlü bir istek
duymaktır (Allen ve diğerleri, 1990: 3).
Sosyal bir varlık olarak insan, kendisini bir gruba ya da topluluğa ait hissetme çabası
içerisindedir. Bu duyguyla ortaya çıkan örgütsel bağlılık, çalışanın kendisini işine ve iş yerine
ait hissetmesini ve duygusal olarak yakınlık duymasını sağlamaktadır. Çalışanların beklenti ve
isteklerinin karşılanamaması örgütsel bağlılıklarını düşürmekte, işten ayrılma ve devamsızlık
sorunları ortaya çıkmaktadır. Örgütsel bağlılığın yüksek olması halinde ise çalışanların iş
tatmininin artması, yüksek motivasyon ve performans sağlanması ve örgütte kalma arzusunun
güçlenmesi mümkün olmaktadır.
YaĢamDoyumu
Genel olarak, bireyin yaşama gösterdiği duygusal tepki olarak ifade edilen yaşam
doyumu, bireyin beklentileri (ne istediği) ile elde ettikleri (neye sahip olduğu) arasındaki
olumlu sonuçtur (Özer ve Karabulut, 2003: 75). Yaşam doyumu kişinin beklentilerinin,
gerçek durumla kıyaslanmasıyla ortaya çıkan sonucu göstermekte ve bireyin istek ve
başarıları arasındaki uyumsuzluk ne kadar az ise, yaşam doyumunun o kadar yüksek olacağı
kabul edilmektedir (Diener ve diğerleri, 2003: 73).
Yaşam doyumu, genel olarak kişinin tüm yaşamını ve bu yaşamın çok çeşitli boyutlarını
içermekte, doyum alanları iş, aile, serbest zaman, sağlık, para, benlik ve kişinin yakın çevresi
olabilmektedir (Dost, 2007: 137). Yaşam doyumunu etkileyen birçok faktör vardır. Bu
faktörlerin en önemlilerinden biri de bireyin çalışma yaşamıdır. İş yaşamındaki doyumsuzluk,
mutsuzluk, hayal kırıklığı ve isteksizlik çalışanların genel yaşamına etki etmekte ve yaşam
doyumunun da azalmasına neden olmaktadır. Bu durum bireyin çevresini, ailesini ve
arkadaşlık ilişkilerini olduğu kadar, fiziksel ve ruhsal sağlığını da olumsuz etkilemektedir.
ĠĢ Doyu
mu
Genel olarak iş doyumu bir çalışanın işini ya da iş yaşamını değerlendirmesi sonucunda
hissettiği haz ya da ulaştığı olumlu duygusal durumdur. Başka bir ifade ile iş doyumu
çalışanın işini ve işteki deneyimlerini değerlendirmesi sonucu oluşan bir duygusal tepkidir
(Ghiselli ve diğerleri, 2001: 30; Bakan ve diğerleri, 2004: 7; Kuşluvan ve diğerleri, 2005:185;
Chen, 2007: 73; Güreş ve diğerleri, 2007: 2). Maddi ve manevi unsurların etkisiyle ortaya
çıkan ve işe karşı geliştirilen pozitif tepki iş doyumu, negatif tepki ise iş doyumsuzluğu olarak
adlandırılmaktadır.
Çalışanların gereksinimleri ve sahip olduğu değer yargılarının yaptıkları iş ile uyumlu
olması halinde ortaya çıkan iş doyumu, bireylerin işlerine karşı olumlu tutum geliştirmelerini
sağlamaktadır. İşe yönelik olumsuz tutumlar, işinden ve işyerinden memnun olmayan mutsuz
çalışanlar yaratırken, olumlu tutumlar ise iş doyumunun artmasını ve çalışanların mutlu
olmasını sağlamaktadır (Eğinli, 2009: 38).
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Çalışanların beklentilerinin karşılanmasında ve çalışma yaşamında iş doyumunun
sağlanmasında daha çok örgütsel faktörler belirleyici olmaktadır (Akşit Aşık, 2010: 34).
Bunlar; iş yerinin fiziksel özellikleri, ücret düzeyi, ödüllendirme, yükselme olanakları,
kararlara katılma, örgüt içi iletişim, çalışanlar arası iyi ilişkiler olarak sıralanabilir. Tüm bu
unsurların dengeli birleşimi çalışanın iş doyumunu ve verimliliğini arttırmakla kalmayıp, aynı
zamanda işletme performansını arttırmaktadır. İş doyumunun olmaması ya da düşük olması
halinde ise çalışanların devamsızlık, bıkkınlık, işten yakınma, örgüte zarar verme, işten kaçma
ve işten ayrılma davranışları göstermesine yol açmaktadır.
YÖNTEM
AraĢtırmanın Amacı
Araştırmada, çalışanların örgütsel güven algıları, örgütsel bağlılıkları ve yaşam
doyumlarının iş doyumu ile ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Ayrıca örgütsel güven,
örgütsel bağlılık ve yaşam doyumu değişkenlerinin iş doyumuna etkilerinin araştırılması bir
diğer amacı oluşturmaktadır.
Evren ve Örneklem
20 Nisan- 5 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan araştırmanın evrenini, Balıkesir il
merkezinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli otellerin çalışanları oluşturmaktadır.
Araştırmada örneklemin tamamına ulaşmak mümkün olduğu için tam sayım yöntemi
kullanılmış ve hazırlanan soru formu 179 çalışana yüz yüze görüşme yöntemi ile
uygulanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Veri toplamak için
oluşturulan soru formu beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya
katılımcıların demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, eğitim ve medeni durum, gelir vb.)
belirlemeye yönelik kişisel bilgi formu bulunmaktadır. İkinci bölümde Daboval vd. (1994)
tarafından hazırlanan ve Kamer (2001) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve ölçek 40 maddeden
oluşan örgütsel güven ölçeği yer almaktadır. Üçüncü bölüm Allen ve Meyer (1990) tarafından
geliştirilen ve Baysal ve Paksoy (1999) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve 18 madde içeren
örgütsel bağlılık ölçeğinden oluşmaktadır. Dördüncü bölümde Weiss vd. (1967) tarafından iş
doyumunu ölçmek amacıyla geliştirilen ve Baycan (1985) tarafında dilimize çevrilen, 20
maddeden oluşan Minnesota iş doyumu ölçeği ve dördüncü bölümde ise 5 maddelik yaşam
doyumu ölçeği bulunmaktadır. Bu ölçek Diener vd. (1985) tarafından geliştirilmiş ve Köker
(1991) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.
Tüm ölçekler 5’li Likert formatında düzenlenmiş, katılımcıların ölçekteki ifadeleri 1:
Hiç katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kısmen katılıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Tamamen
katılıyorum şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. Puanların yüksek olması örgütsel güven,
bağlılık, yaşam ve iş doyumu düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Veri Analizi
Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde, ortalama,
faktör analizi, korelâsyon analizi ve doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Veri setinin
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analizi istatistik paket programı ile yapılmış, tüm analizler %95 güven aralığında ve α=0,05
anlamlılık düzeyinde gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Katılımcıların Demografik Özellikleri
Araştırmaya katılan otel çalışanlarının demografik özelliklerine ait frekans ve yüzde
dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre katılımcıların % 58,7’si erkek, % 41,3’ü kadındır.
Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında, genel olarak çalışanların genç olması dikkati
çekmektedir. Çalışanların % 50,8’i evli, % 49,2’si bekârdır.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Verilerin Dağılımı
Cinsiyet
Kadın
Erkek
YaĢ
18-24
25-34
35-44
45-54
55 ve üstü
ÇalıĢma
Süresi
0-1
2-5
6-10
11-15
16-20
21 yıl ve üzeri

%
41,3
58,7
16,8
33,5
32,4
16,2
1,1

Medeni Durum
Evli
Bekâr
Eğitim
İlköğretim
Ortaöğretim
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü

%
50,8
49,2
10,1
49,2
28,5
11,2
1,1

Bölüm
35,2
26,3
14,5
8,9
11,2
3,9

Servis
Mutfak
Önbüro
Kat
Muhasebe
Diğer

ÇalıĢtığı Pozisyon
Üst Düzey Yönetici
Orta Kademe Yönetici
Çalışan
Otelin Sınıfı
Bir Yıldız
İki Yıldız
Üç Yıldız
Beş Yıldız

%
7,8
10,6
81,6
19,6
12,3
36,9
31,3

Aylık Gelir (TL)
22,8
19,5
18,0
28,5
6,7
4,5

0-999
1000-1499
1500-1999
2000-2499
2500-2999
3000-3459

38,0
36,9
17,3
4,5
1,7
1,7

Katılımcıların % 10,1’i ilköğretim mezunudur. Çalışanların yaklaşık % 88,9’unun lise,
önlisans ve lisans düzeyinde eğitimli olması, sektörde çalışanların eğitim düzeyinin
yükseldiğini göstermesi açısından önemlidir. Çalışanların servis (% 22,8), kat (% 28,5) ve
mutfak departmanlarında (% 19,5) yoğunlaşması otel işletmelerinin fonksiyonel yapısına
uygundur. Ankete katılanların % 81,6’sı çalışan, diğerleri yönetici pozisyonunda
bulunmaktadır. Beş yıldan daha az çalışanların oranının % 61,5 olması işgücü devir hızının
yüksek olduğunu göstermektedir. Katılımcıların çalıştığı otel türünde ise ilk sırayı % 39,9 ile
üç yıldızlı oteller almakta, bunu % 31,3 ile beş yıldızlı otel izlemektedir.
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Geçerlilik ve Güvenirlilik Analizleri
Tablo 2. AraĢtırmada Kullanılan Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Düzeyleri

Örgütsel Güven
Örgütsel Bağlılık
Yaşam Doyumu
İş Doyumu

Cronbach
Alfa
,871
,908
,898
,964

KMO
değeri
,826
,853
,830
,898

Chi-Square
2407,064
533,673
1197,785
2876,289

Açıklanan Toplam
Varyans
67,050
71,391
68,865
76,749

Sig.
,000
,000
,000
,000

Değişkenler arasındaki ilişki yapısını görmek için dört ölçeğe de faktör analizi
uygulanmış ve faktör sayısının tespitinde öz değeri 1’den büyük olanlar tercih edilmiştir.
Faktör yapısının incelenmesinde temel bileşenler analizi ve varimax döndürme yöntemi
kullanılmıştır. Yapılan faktör analizine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir.
Ölçeklerin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği için ise Cronbach
Alfa güvenirlik analizi yapılmıştır. Buna göre KMO değeri ve Bartlett Küresellik testi
sonuçları p<0,00 düzeyinde anlamlıdır. Elde edilen sonuçlar 179 kişilik örneklem
büyüklüğünün yeterli olduğunu, verilerin normal dağılıma sahip olduğunu, faktör analizine
uygun olduğunu ve analize devam edilebileceğini göstermektedir. Ayrıca tüm ölçeklerin
Cronbach Alpha değerlerinin 0,87’nin üzerinde olması verilerin yüksek derecede güvenilir
düzeyde olduğunu göstermektedir (Akgül ve diğerleri, 2003).
Korelâsyon ve Doğrusal Regresyon Analizleri
Tablo 3. Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık, YaĢamve ĠĢ Doyumlarına ĠliĢkin Ortalama ve
Korelâsyon Analizi Sonuçları
Ortalama
İş Doyumu
Örgütsel Güven
Örgütsel Bağlılık
Yaşam Doyumu

3,34
3,18
2,86
2,93

İş
Doyumu
1

*Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Örgütsel
Güven
,228*
1

Örgütsel
Bağlılık
,158*
,079
1

Yaşam
Doyumu
,718*
,285*
,173*
1

Çalışanların örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve yaşam ve iş doyumlarına ilişkin
ortalama ve Pearson korelâsyonu sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. Buna göre örgütsel
güven, örgütsel bağlılık, yaşam ve iş doyumları arasında pozitif ve düşük düzeyde bir
korelâsyon olduğu görülmektedir. Örgütsel bağlılık ile örgütsel güven yaşam doyumu ve
arasında pozitif ve çok düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Ancak yaşam doyumu ile iş
doyumu arasında pozitif ve yüksek bir korelâsyon olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum
kişinin yaşam doyumu yüksek olduğunda, işinden de doyum sağladığını göstermesi açısından
önemlidir.
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Tablo 4. Örgütsel Güvenin ĠĢ
Doyumuna Etkisine ĠliĢkin Regresyon Analizi
R
,228

R2

DüzeltilmiĢ R2

,052

,047

B

β

t

F

p

,504

,228

3,115

9,701

,002

Çalışanların örgütsel güven algılarının iş doyumunu açıklama düzeyini belirlemek için
yapılan regresyon analizine göre, örgütsel güvenin iş doyumu üzerinde etkili bir faktör olduğu
(β=0,228, p<0,01) gözlenmiş, örgütsel güven algısının iş doyumunun % 5’ini (R2=,052)
etkilediği belirlenmiştir. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda da çalışanların örgütsel güven
düzeyinin iş doyumunu arttırdığı gözlenmiştir (İşcan ve diğerleri, 2010; Gider, 2010; Matzler
ve diğerleri, 2006).
Tablo 5. Örgütsel Bağlılığın ĠĢ Doyu
muna Etkisine ĠliĢkin Regresyon Analizi
R

R2

,158

,025

DüzeltilmiĢ R2
,020

B

β

t

F

p

,177

,158

2,135 4,556

,034

Örgütsel bağlılığın, iş doyumu bakımından açıklanmasına ilişkin regresyon analizi
sonuçları Tablo 5’de görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre; örgütsel bağlılığın iş doyumu
üzerinde çok düşük (%2) düzeyde de olsa, etkili bir faktör olduğu (β=0,158, p<0.01) tespit
edilmiştir. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda örgütsel bağlılığın iş doyumu üzerinde
oldukça etkili olduğu ve örgütsel bağlılığın iş doyumunu önemli ölçüde arttırdığı yönünde
sonuçlar elde edilmiştir (Aktay, 2010; Türkoğlu, 2011). Çalışanların örgütsel bağlılığı yüksek
olmasına rağmen farklı nedenlerle iş doyumu düşük olabilir. Örneğin, ülkemizde meslek
seçimi ya da iş bulma konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle birçok insan istemediği işi
yapmaktadır. Bu kişiler örgütlerine bağlı olsalar bile, işi sevmedikleri için iş doyum düzeyleri
düşük olabilir.
Tablo 6. YaĢam Doyumunun ĠĢ
Doyumuna Etkisine ĠliĢkin Regresyon Analizi
R

R2

,718

,515

DüzeltilmiĢ R2
,512

B
,706

β
,718

t
13,714

F
188,076

p
,000

Çalışanlarının yaşam doyumunun, iş doyumu üzerindeki etkisini görmek üzere kurulan
regresyon analizi sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Analiz
sonuçlarına göre; yaşam doyumunun iş doyumu üzerinde en etkili bir faktör olduğu (β=0,718,
p<0,01) ortaya çıkmaktadır. Çalışanların yaşam doyumunda oluşacak bir birimlik artış, iş
doyumunu 0,718 birim arttıracaktır. Daha net bir ifade ile yaşam doyumu, iş doyumunun %
51’ini etkilemektedir. Daha önce yapılmış çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir
(Saldamlı, 2008; Yiğit ve diğerleri 2011).
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Konaklama işletmelerinde çalışanların doyum düzeyleri sundukları hizmetin kalitesini
doğrudan etkilemektedir. Çalışanların verimliliklerini artırmada en etkili araçlardan biri olan
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iş doyumu çalışanın işe yönelik tutumunu yansıtır ve bu tutum olumlu olduğunda iş doyumu
yüksek, olumsuz olduğunda ise düşük olarak nitelendirilir. Gerek çalışan açısından gerekse
örgütsel başarı açısından iş doyumunu sağlamak ve korumak gerekmektedir. Çünkü iş
doyumu yüksek çalışanların örgütsel güven ve bağlılık düzeyleri yüksek olmakta ve
kendilerini mutlu hissetmektedirler. Ayrıca yüksek iş doyumu, işletmenin performansını ve
rekabet gücünü arttırmakta ve örgütsel amaçlara ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.
Bu çalışmada konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel güven, örgütsel bağlılık
düzeyleri ile iş doyumu arasında pozitif ve düşük düzeyde, istatistiksel olarak bir anlamlı bir
ilişki olduğu ve bu faktörlerin iş doyumunu etkilediği tespit edilmiştir. Çalışanların yaşam
doyumu ile iş doyumu arasında ise pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür.
Ayrıca yaşam doyumunun iş doyumunun %51’ini açıkladığı belirlenmiştir.
Konaklama işletmelerinde çalışanların işe ve örgüte yönelik tutumları, diğer
işletmelerde çalışanların tutumlarından daha önemlidir. Çünkü otellerde verilen hizmet,
karşılıklı ilişki içinde misafirlerin temel psikolojik gereksinimlerinin doyurulmasına yönelik
olup, kendisi doyum hissetmeyen bir çalışanın, müşterilere gereken ilgiyi göstermesi
beklenemez.
Bu nedenle konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel güven ve
bağlılıklarını ve iş doyumlarını arttıracak çalışmaların yapılması hizmet kalitesi ve örgütsel
başarı için önemli olmaktadır. Ayrıca bu unsurların, çalışanın bireysel yaşamını da olumlu
etkilemesi ve yaşam doyumunu arttırması iş doyumunun önemini daha da arttırmaktadır. Bu
nedenle yöneticiler çalışanların işe ve örgüte yönelik tutum ve davranışlarını etkilemek için,
yalnız çalışma ortamını kapsayan düzenleme ve iyileştirmelerle yetinmemeli, çalışanların
yaşam doyumunu arttıracak uygulamalar da geliştirmelidirler.
Sonuç olarak tüm çalışanların iş doyumları sağlandığı takdirde, çalışanlar daha verimli
olacak ve iş ve yaşam doyumu sağlayabileceklerdir. Ayrıca işletmeler kendi misyon ve
vizyonlarına uygun politikalar oluşturmak suretiyle, çalışanların güven duygularını, örgütsel
bağlılıklarını istenen düzeye ulaştırabileceklerdir.
Çalışanların örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve yaşam doyumu düzeylerinin iş
doyumunu etkilediği araştırma sonuçlarıyla doğrulanmıştır. Ancak araştırmanın şehir
otellerinde ve az sayıda kişiyle yapılmış olması nedeniyle sonuçların genellenmesi doğru
olmayacaktır. Bundan sonraki çalışmaların farklı bölgelerde, sezonluk konaklama
işletmelerinde ve daha çok katılımcı ile yapılmasının, alan yazına daha fazla katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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KRĠZLERĠNTURĠZM SEKTÖRÜNE ETKĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: 2016
YILI TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ
Hasan KÖġKER*
Öz
Turizm sektörü, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Turizm sektörünün varlığı ve
sürdürülebilirliği emniyet ve güven ortamına bağlıdır. Turizm hassas bir sektör olup doğal afetler, salgın
hastalıklar, terör olayları, iç çatışma, sokak olayları, politik, ekonomik ve sosyal krizlerden çabuk
etkilenebilmektedir. Bu araştırma, 2016 yılında Türkiye’de yaşanan krizlerin, Türk turizm sektörüne etkilerini
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma verileri Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği’nin turizm istatistiklerinden elde edilmiştir. Araştırma, 2016 yılında Türk turizmi için büyük ekonomik
kayıpların yaşandığını ortaya koymaktadır. Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %24,7, turizm
gelirleri %29,8 ve kişi başı ortalama harcama %6,8 oranında azalmıştır. Türkiye’ye en çok turist gönderen 10
ülkeden sadece Gürcistan’dan gelen turist sayısında %15,40 oranında bir artış görülmektedir. Diğer 9 ülkenin
tamamında önemli düşüşler görülmektedir. Rusya Federasyonu %76,26, Irak %61,54, Fransa %34,48, İngiltere
%31,87, Almanya %30,30, Hollanda %26,46, Yunanistan %21,48, Bulgaristan %7,18 ve İran %2,07 şeklinde
sıralanmaktadır.
Anahtar Kelimeler; Türkiye, 2016, kriz, turizm sektörü, turizm ekonomisi.
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF THE CRISIS TO TOURISM SECTOR: THE EXAMPLE OF
TURKEY IN THE 2016 YEAR
Abstract
The tourism sector has an important place in Turkish economy. The existence and sustainability of the tourism
sector depends on confidence and safety. Tourism is a sensitive sector and can be quickly affected by natural
disasters, epidemics, terrorist acts, internal conflict, street events, political, economic and social crises. The
purpose of this research to reveal the effects of crises that Turkey faced in 2016 on tourism sector. The research
data were obtained from the tourism statistics of Turkish Statistical Institute and Turkish Travel Agencies
Association. The findings have revealed that in 2016 Turkish tourism had great economic losses. Compared to
the previous year, the number of visitors to Turkey decreased by 24,7%, tourism revenues by 29,8% and average
per capita expenditures by 6,8%. Among the 10 countries that send the most tourists to Turkey, only 15,40%
increase is seen in the number of tourists coming from Georgia. Significant declines are seen in all 9 other
countries. These decreases are ranked as: 76,26% in Russian Federation, 61,54% in Iraq, 34,48% in France,
31,87% in the United Kingdom, 30,30% in Germany, 26,46% in the Netherlands, 21,48% in Greece, 7,18% in
Bulgaria and 2,07% in Iran.
Keywords; Turkey, 2016, crisis, tourism sector, tourism economy.

1. GiriĢ
Turizm ve seyahat sektörü, gelir etkisi ve istihdam olanakları bakımından dünyadaki en büyük
üçüncü sektör olarak görülmektedir (Stork, 2002:6). Sanayi devrimi ile birlikte gelişmeye
başlayan turizm ve seyahat sektörü, 1950’den itibaren ülke ekonomilerinin kalkınmasında
önemli rol almaya başlamıştır. Günümüzde başta ulusal ve bölgesel ekonomik kalkınma
olmak üzere (Blaguer ve Jorda, 2002:877; Çimat ve Bahar, 2003:2) dış borç yükünün
azaltılmasında, ödemeler bilançosu açıklarının kapatılmasında, istihdamın attırılmasında, gelir
düzeyinin yükseltilmesinde (Marcouiller, Kim ve diğerleri, 2004; Unur, ve diğerleri, 2016)
*
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turizm ve seyahat sektöründen etkili bir araç olarak faydalanılmaktadır. Ancak birçok ülke
için önemli bir gelir kaynağı ve barışçıl çabalardan biri olan (Unur, 2000:169) turizm ve
seyahat sektörü oldukça hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olup (Thompson, 2011:693) doğal
veya insan kaynaklı krizlerden etkilenebilmektedir (Faulkner, 2001). Son yıllarda dünyanın
farklı yerlerinde meydana gelen doğal afetler, iç çatışmalar, salgın hastalıklar, teknolojik
başarısızlık (Tse, 2006:30), terör saldırıları, bio güvenlik tehditleri, ekonomik, politik ve
siyasi istikrarsızlık dahil olmak üzere (Faulkner, 2001), SARS (şiddetli akut solunum yolu
enfeksiyonu), 11Eylül saldırıları, Körfez Savaşı gibi küresel krizler ve bu krizlerin etkileri
(Scott ve Laws, 2005:150) turizm talebini değişik oranda olumsuz etkilemiştir.
Doğal afetler, salgın hastalıklar, siyasi istikrarsızlık, iç çatışma, ülkeler arasındaki savaşlar vb.
krizler, sadece krizin ortaya çıktığı ülke veya ülkeleri değil, bütün bölgeyi etkileyebilmekte,
krizin bölgesel hatta küresel boyutta yaşanmasına neden olabilmektedir. Turizm talebi krizin
etki ve büyüklüğüne bağlı olarak değişik oranlarda dalgalanabilmekte ve ekonomik kayıplar
kaçınılmaz olabilmektedir. 2004 yılında Asya’da meydana gelen Tsunami felaketi Malezya,
Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Tayland, Bangladeş, Maldivler, Somali, Tanzanya, Kenya
ve Güney Afrika’daki birçok ülkenin turizm ve seyahat sektörünü farklı oranlarda olumsuz
etkilemiştir. Günümüz dünyasında ülkelerin birbiri ile bağımlı ve bağlantılı hale gelmesinden
dolayı, dünyanın bir tarafında meydana gelen kriz, sadece o ülkeye münhasır kalmamakta,
dünyanın diğer bölge ve ülkelerini de etkileyebilmektedir. Bunun sonucunda turistik seyahat
kalıpları yeniden şekillenebilmekte, turizm sektörü büyük sorunlarla karşılaşabilmekte, birçok
sıkıntı ve sorun yaşanabilmektedir (Ritchie, 2004:670).
Turizm sektörü, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. 1900’lü
yıllardan itibaren turizm sektörü, Türkiye’nin dış ticaret açığının (DTA) kapatılmasında ve
ihracat gelirleri (İG) içinde önemli bir paya sahiptir. Turizmin gelirlerinin 1996’da DTA
kapatmadaki payı %39,07, İG içindeki payı %25,7; 2001’de turizmin DTA kapatmadaki payı
%133,63, İG içindeki payı %32,1; 2009’da turizmin DTA kapatmadaki payı %,82,52 İG
içindeki payı %20,8; 2015’te turizmin DTA kapatmadaki payı %49,73, İG içindeki payı
%21,9 (TÜRSAB, 2017) olarak gerçekleşmiştir. Turizmin ekonomik fonksiyonunun
sürdürülebilirliği güven ve istikrar ortamına bağlıdır. Türkiye jeopolitik ve jeostratejik
konumundan dolayı küresel veya bölgesel kaynaklı iç ve dış krizlerden fazlasıyla etkilenen bir
ülkedir. Dış kaynaklı krizlerle birlikte ülke içinde meydana gelen politik, sosyal, doğal veya
insan kaynaklı krizler, küresel veya bölgesel krizlerin etkisini daha da karmaşık bir duruma
getirebilmektedir. Böyle bir durum, turizm talebinin yeniden şekillenmesine neden
olabilmektedir. Türkiye, son yıllarda komşu ülkeleri olan Suriye ve Irak’taki siyasi ve
bölgesel istikrarsızlık ile iç çatışmalardan fazlasıyla etkilenen bir ülkedir. Bölgenin küresel,
bölgesel veya yerel güçlerin savaş alanına dönüşmesi ve Türkiye’nin bu alana çekilmeye
çalışılması, Türkiye’nin dış turizm talebi açısından endişe vermektedir. Bununla birlikte
Türkiye’nin sınır ihlali gerekçesiyle 24 Kasım 2015’te Rusya Federasyonu’na ait Su-24M
savaş uçağını düşürmesinin akabinde, Türkiye’nin ikinci büyük turizm pazarı olan Rusya
Federasyonu ile politik gerginlik yaşanmıştır. Rusya Federasyonu’nun bir dizi ekonomik
yaptırım uygulaması, tur satışlarını ve charter uçuşlarını yasaklaması başta turizm sektörü
olmak üzere birçok alanda Türkiye’yi zor duruma düşürmüştür. Ayrıca 15 Temmuz darbe
girişimi, iç çatışmalar, sokak olayları, terör olayları, Sultan Ahmet Meydanı ve Atatürk Hava
Limanı’nda meydana gelen terör eylemleri, Kasım 2016’da Avrupa Parlamentosu ile olan
217

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

restleşmeler, Türk turizm talebini olumsuz etkileyen olaylardandır. Bu araştırma ile 2016
yılında yaşanan sosyal ve politik krizlerin Türk turizm sektörü üzerindeki etkilerinin ortaya
konulması amaçlanmaktadır.
2. Turizmde Kriz Kavramı, ÇeĢitleri ve Etkileri
Kriz vakalarından bazıları önceden öngörülebilmekle birlikte, çoğu kriz vakası beklenmeyen
anlık durumlardır (Timothy, 2006). Kriz, insanların kendilerini sarsan, şok eden beklenmedik
bir olay veya durum karşısındaki bakışını ifade eder. Krizlerin sistem ve ülkeler üzerinde
olumlu veya olumsuz etkileri olabildiği gibi, bölge ve işletmeler için de olumlu veya olumsuz
etkileri olabilmektedir. Krizlerin olumlu etkisi bir ülke veya işletme için fırsat iken, olumsuz
etkisi tehdit olabilmektedir (Scott ve Laws, 2005). Örneğin Mısır’da sokak olaylarının ve
istikrarın sağlanması adına askeri darbenin olması, Türk turizm talebi açısından bir fırsat iken,
Suriye ve Irak’taki iç savaş Türk turizmi açısından bölgesel istikrarsızlıktan kaynaklanan bir
tehdit oluşturabilmektedir. Kriz dönemlerinde turizm talebi ve turizm harcamalarında ani
dalgalanmalar ve bozulmalar meydana gelebilmektedir. Bu yüzden turizm sektöründe kriz
döneminde hızlı kararlar alınmalıdır. Krizlerin etkilerini azaltacak, hatta fırsata
dönüştürebilecek alternatif çözümler üretilerek kriz dönemlerinin iyi yönetilmesinin gerektiği
düşünülmektedir.
Dünya Turizm Örgütü turizm sektöründe krizi; “yolcuların bir destinasyona güvenli
seyahatini engelleyen ve normal gidişatın seyrini etkileyen beklenmedik herhangi bir olay”
(Luhrman, 2003) olarak tanımlamakta; Hacıoğlu ve diğerleri, (2004:42), “turizm
işletmelerinin olağan faaliyetlerini tehdit eden, turistik bölgenin güvenli olmadığı izlenimini
oluşturan, turistleri yörenin turistik çekiciliği ve rahatlığı konusunda tedirgin eden, bölgeye
yönelik turistik talep ve harcamanın azalması nedeniyle yöresel turizm işletmelerinin
faaliyetlerinin yerine getirememeleri ya da varlıklarını sürdürememeleri sonucu turizm
talebinin ve bölgesel ekonomik canlanmanın azalmasına sebep olan olaylar” şeklinde
tanımlamaktadır. Tüfekçi (2010:86), “turizm sektörünün olağan faaliyetlerini tehdit eden,
turistlerin ve diğer unsurların olumsuz düşünce içine girmelerine neden olan ve sonuç olarak
o bölgede talebin azalması, turist sayısında ve turizm gelirinde azalmaya ve işletmelerin
faaliyetlerini devam edememesine yol açan durum” olarak tanımlamaktadır.
Turizm sektöründe kriz olayını, sektörünün olağan gidişatını sekteye uğratan, durduran,
turistleri bölgenin güven ve emniyeti konusunda tedirgin eden, turizm talebinin ve turizm
gelirlerinin azalmasına neden olan kaotik bir durum olarak tanımlamak mümkündür.
Turizm talebini etkileyen kriz çeşitlerini 4 ana başlık altında toplamak mümkündür (Tse,
2006:30). Bunlar:
1-Doğal krizler: Sel, çığ, deprem, orman yangını, kasırga vb. doğal kaynaklı felaketleri ifade
eder. Bu tarz felaketler iletişim, ulaşım, alt yapıyı tahrip ederek kullanılamaz duruma
getirebilmektedir. Doğal felaketlerden etkilenen bölgeler, kısa sürede turistlerin güvenini
kaybedebilmektedir. Bu bölgelerin temizlenip turistin ilgi ve güvenini yeniden kazanması
zaman alabilmektedir.
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2-İç çatışma: Bir ülkedeki toplumsal huzursuzluk, gösteri olayları, sokak çatışmaları, terör
tehdidi ve iç çatışmalar, ülke turizmini etkilediği gibi uluslararası turizm hareketlerini de
etkileyebilmektedir. Irak, Suriye’de devam eden savaşlar, sadece o ülkelerin turizm
hareketlerini değil, komşu ülkelerin de turizm hareketlerini olumsuz etkilemektedir. Bir
ülkeye terör saldırısı olma ihtimali, terör saldırısı olmasından daha kötüdür. Çünkü tehlike
belirsiz ve uzun sürmektedir. Bu yüzden turistler, terör saldırısı tehlikesiyle karşı karşıya
kalacağı ülkeyi ziyaret etme riskini göze almamaktadır.
3-Salgın hastalıklar: Tıp biliminin ilerlemesine ve hastalıkların dünya genelinde
yaygınlaşmasının etkili bir şekilde kontrolüne rağmen, turizm talebini etkileyen bazı
hastalıklar bulunmaktadır. 2001 yılında Birleşik Krallık’ta meydana gelen ŞAP (Ağız ve
burun hastalığı) özellikle kırsal turizmi etkilemiştir. 2003 yılında Asya’daki SARS hastalığı
Asya ülkelerindeki turizm hareketlerini olumsuz etkilemiştir.
4-Teknolojik yetersizlik: Uçak kazaları, güvenli olmayan ulaşım sistemleri, elektrik
kesintileri, düzensiz iletişim ve bilgisayar sistemleri turizm talebini olumsuz etkilemektedir.
Turizm ve seyahat sektörü açısından krizlerin etkisini “kontrol edilebilen ve kontrol
edilemeyen krizler” şeklinde iki ana gruba ayırmak mümkündür. Kontrol edilemeyen krizler;
doğal afetler, küresel siyasal gelişmeler, uluslararası terörizm, küresel toplumsal değişmeler
olarak gruplandırılabilir. Kontrol edilebilen krizler ise; siyasal gelişmeler ve siyasal terörizm,
çevresel sorunlar, sağlık sorunları ve ekonomik krizler şeklinde gruplandırılabilir (Albeni ve
Ongun, 2005:98).
Turistik destinasyonlarda meydana gelen kriz, etkinin şiddeti açısından turizm talebi üzerinde
farklı etkiler oluşturabilmektedir. Nadir olarak görülen ve önemsiz kabul edilebilecek olaylar,
turizm talebinde geçici düşüşlere neden olmakta iken, terör ve savaş gibi sürekli hal alan
olaylar turizm talebini düşürmekle kalmamakta, hatta tamamen ortadan kaldırabilmektedir
(Göçen ve diğerleri, 2011:498). Turizm ve seyahat sektörünün gelişmesini yavaşlatan,
engelleyen veya genel gidişatını olumsuz olarak etkileyen krizler, turisti tedirgin etmekte ve
çok istemelerine rağmen hareket serbestliği olmayan ve riskin fazla olduğu (Olalı ve Timur,
1988), güven ve emniyetin olmadığı ülkelere seyahat etmekten vazgeçirerek daha güvenli
ülkelere yönelebilmektedirler. Zira turist, güvenli liman ister. İnsanlar güven ve emniyet
olmadığı zaman, önceden tatil plan ve seçimlerini yapmış olsalar dahi, tatil plan ve
seçimlerini değiştirebilmekte, iptal ettirebilmekte veya daha güvenli destinasyonlara
yönelebilmektedir (Timothy, 2006:19). Can güvenliği ve emniyeti hedef alan krizler ile
politik krizler, turizm talebini finansal krizlerden daha fazla etkileyebilmektedir. Konu ile
ilgili araştırmalar bu savı doğrular niteliktedir. Göçen ve diğerleri (2011), Türkiye’de krizler
ve krizlerin turizm sektörüne etkileri isimli araştırmasında, 1999 yılındaki ekonomik kriz ve
17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra turist sayısının bir önceki yıla göre %24
oranında azaldığını, 2003 yılında Asya-Pasifik ülkelerindeki SARS salgını ve mart ayındaki
Irak savaşının turist sayısındaki artış hızını kestiğini, 2006 yılındaki kuş gribinin turist
sayısında %6 oranında azalmaya neden olduğunu, dünyada küresel ekonomik krizin yaşandığı
2008 yılında dünya turizm gelirinin 2007 yılına oranla %18,5 oranında arttığını, krizin
etkisinin devam ettiği 2009 yılında ise dünya turizm gelirinin %3 oranında azaldığını, 20072009 yıllarındaki küresel ekonomik kriz ve domuz gribinin turizmin talebini azaltmasa da
turizm talebinin artış hızını kestiğini tespit etmişlerdir. Mısır İşadamları Derneği (İTÇ)
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Turizm Komitesi Başkanı, Ekim 2015’te Sina Yarımadası’nda meydana gelen Rus uçak
kazasından sonra, özellikle Rus, İngiliz ve Alman turistlerin sayısında %50 oranında
düşüşlerin olduğunu ve tüm turistik bölgelerdeki kapalı tesis sayısının 220 otel olduğunu
(Turizmdatabank, 2016); Mısır turizm bakanı da uçak kazasından sonra ülkesinin turizm
gelirlerinden aylık kaybının 281milyon$ olarak öngördüğünü ifade etmektedir (Trthaber,
2016). Yenişehiroğlu ve diğerleri (2016), 2015 yılında Türkiye ile Rusya arasındaki politik
krizin turizm talebine olan etkilerine yönelik yaptığı araştırmada, iki ülke arasında kriz
başladıktan 4 aylık gibi kısa bir süre içinde Rus turizm pazarında %53,1’lik bir küçülmenin
olduğunu tespit etmişlerdir.
Her şeye rağmen krizlerin etkilerinin kalıcı olmadığının bilinmesi gerekir. Turizm talebi, kriz
dönemi aşıldıktan ve istikrar ortamı sağlandıktan sonra bir iki yıl gibi kısa bir süre içinde
toparlanabilecek ve eski konumunu geçebilecek bir yapıdadır (Wang, 2008:75). Önemli olan
turizm talebini olumsuz etkileyen muhtemel krizlerin önceden öngörülerek, onlara uygun kriz
yönetim stratejilerinin geliştirilerek, krizlerin etkisini zamanında azaltabilmek ve kısa sürede
toparlanabilmektir.
3. Literatür
Birçok araştırma, krizlerin turizm sektörünü etkileyen önemli bir faktör olduğunu ortaya
koymaktadır. Endres ve Sandler (1991), uluslararası terörizmin turizm hareketleri üzerindeki
etkilerini belirlemek amacıyla, İspanya’nın 1970-1988 yılları arasındaki aylık turizm
verilerini incelenmişler. Araştırma sonuçları; turizmin barış ve huzur ortamında geliştiğini,
turistlerin terör olaylarından korktuklarını, terör olaylarının İspanya’nın turizm talebini
olumsuz yönde etkilediğini ve terör olaylarının İspanya’yı ziyaret eden turist sayısında önemli
ölçüde azalmalara neden olduğunu ortaya koymaktadır. Pizam ve Fleischer (2001), tarafından
1991-2001 yılları arasındaki terör olaylarının İsrail’in turizm talebi üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Araştırmada, terör olaylarının genel itibarıyla turizm talebini olumsuz olarak
etkilediği, terör olaylarının sıklığının terör olaylarının şiddetinden daha fazla etkili olduğu,
ayrıca mevsime göre turizm talebinin değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Coles (2003),
Güney Batı İngiltere’de 2001 yılının Şubat ayı sonlarında baş gösteren ŞAP hastalığının 3 ay
sürmesine rağmen, bu hastalıktan en çok etkilenen sektörlerden birinin turizm sektörü
olduğunu belirtmektedir. Şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla kırsal çekim
alanları, çiftlik turizmi amaçlı konaklama tesisleri, sahillerdeki yürüyüş parkurları ve kırsal
yürüyüş parkurlarının kapatılması gibi bir dizi tedbir alındığını, mart ayının sonu itibarıyla
ekonomik kaybın yaklaşık 300 milyon€, bütün yıl itibarı ile 2,3 milyar€ olduğunu tespit
etmiştir. Emsen ve Değer (2004), tarafından 1984-2001 yılları arasındaki terör olaylarının
Türk turizm sektörü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Türkiye’nin turizm gelirlerinin terör
olaylarından olumsuz olarak etkilendiği, terörün yükselişe geçtiği 1988 yılından itibaren
turizm gelirlerinde büyüme hızının yavaşlamaya başladığı, 1990 yılından itibaren turizm
gelirlerinde trende bağlı gelişmenin çok düşük seviyelerde seyrettiği tespit edilmiştir. Albeni
ve Ongun (2005), tarafından krizlerin Antalya turizmine olan etkileri araştırılmıştır.
Araştırmada, Antalya’nın turizm talebini en çok etkileyen olayların başında, terör olayları ve
komşu ülkelerde meydana gelen savaşların olduğu görülmektedir. Doğal felaket ve ekonomik
krizlerin de Antalya’nın turizm talebini olumsuz etkilediği, kriz dönemlerinde otel
işletmelerinin doluluk oranlarının ortalama %5 ile %15 arasında düştüğü tespit edilmiştir.
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Athanasopoulus ve Hyndman (2008), Sidney’de 2000 yılında düzenlenen olimpiyat
oyunlarının ve komşu ülkeleri olan Endonezya’nın Bali Adası’ndaki bombalı patlamanın
Avustralya’nın iç turizm talebi üzerindeki etkilerini incelendikleri araştırmada, her iki olayın
da Avustralya’nın iç turizmi açısından fırsata dönüştüğü ve iç turizm talebini önemli oranda
arttırdığı ortaya konulmuştur. Wang (2009), Tayvan’da yaşanan dört büyük kriz olan 1997
Asya Finansal Krizi, 21 Eylül 1999 depremi, 11 Eylül 2001 saldırısı ve 2003 SARS salgınının
Tayvan’ın uluslararası turizm talebindeki değişim ve eğilimleri üzerindeki etkilerini
incelemiştir. Ayrıca döviz kurları, gelir, göreli fiyat ve ulaşım maliyetleri gibi değişkenlerin
turizm talebi üzerine olan etkileri de araştırma konusuna dahil edilmiştir. Araştırma, tüm
değişkenler arasında uzun vadede denge olduğunu ve makro ekonomik değişkenlerin
uluslararası turizm talebinin yükseliş ve düşüşünde kullanılabileceğini, Tayvan’da yaşanan
dört büyük krizden turizm gelirlerinde en fazla düşüşün SARS salgınında yaşandığını, bunu
21 Eylül 1998 depremi ve 11 Eylül 2001 saldırılarının takip ettiğini, Asya Finansal Krizi’nin
etkilerinin nispeten daha hafif olduğunu ortaya koymaktadır. Tang ve Wong (2009), SARS
salgınının Kamboçya’nın turizm talebi üzerinde geçici veya kalıcı bir etkisinin olup
olmadığını araştırmışlar. SARS salgınının turizm talebini olumsuz etkilediği, ancak bu etkinin
geçici olduğu, salgın sonrası turizm talebinin normal seyrinde devam edebileceği
vurgulanmaktadır. Thompson (2011), 60 tane gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede terörizmin
turizm endüstrisi üzerindeki etkilerini karşılaştırmıştır. Yapılan kesitsel veri analizi sonucu,
gelişmekte olan ülkelerde terörizmin, turizm endüstrisi üzerindeki etkisinin gelişmiş olan
ülkelere nazaran daha fazla olduğu, bu durumdan gelişmekte olan ülkeler hakkında medyanın
bilgi eksikliğinin de rolünün olduğu tespit edilmiştir. Ayaz (2016), 1990 sonrası Türkiye’de
ortaya çıkan ulusal ve küresel düzeydeki ekonomik krizlerin turizm sektörüne etkilerini
araştırmıştır. Araştırmada, ulusal düzeydeki ekonomik krizlerin (Nisan 1994, Kasım 2000 ve
Şubat 2001 Ekonomik Krizi) aktif dış turizm talebini olumlu yönde etkilediği, turizm
gelirlerinin ve turist sayısının arttığı, buna mukabil turizm yatırım belgeli konaklama
tesislerinin oda ve yatak sayılarının olumsuz etkilendiği görülmektedir. Küresel düzeydeki
ekonomik krizlerin ise, Türkiye ölçeğinde turizm yatırım belgeli konaklama tesislerinin oda
ve yatak sayılarını azaltması dışında olumsuz bir etkisinin olmadığını tespit edilmiştir.
4. AraĢtırmanın Amacı ve Yöntemi
Araştırmanın temel amacı; Türkiye’de 2016 yılında yaşanan iç çatışma, sokak olayları, terör
olayları, PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin canlı bomba eylemleri, Sultan Ahmet Meydanı ve
Atatürk Hava Limanı’nda meydana gelen terör eylemleri, 15 Temmuz darbe girişimi,
güvenlik sorunları ile başta Rusya Federasyonu olmak üzere Suriye, Irak ve Avrupa
Parlementosu’ndaki bazı ülkelerle Türkiye arasındaki politik krizlerin Türk turizm sektörü ve
turizm gelirleri üzerinde etkisini ortaya koymak suretiyle, 2016 yılında yaşanan krizlerin Türk
turizm sektörünü ve turizm gelirlerini hangi yönde etkilediğinin tespit edilmesidir. Ayrıca
krizlerin olumsuz etkilerini azaltmak için kriz yönetimi konusunda bir takım çözüm önerileri
de araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır.
Araştırmanın yöntemi; araştırma, literatür taraması ve doküman incelemesinden oluşmaktadır.
Araştırmanın birincil verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile Türkiye Seyahat
Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) turizm istatistiklerinden, ikincil verileri ise konu ile ilgili
literatürden oluşmaktadır. Araştırmada, 2015 ve 2016 yılları çeyrek dönem ve yıllık bazda
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kıyaslanarak turizm gelirlerinde ve ziyaretçi sayısında meydana gelen değişmeler ile son üç
yıl itibarıyla (2014, 2015 ve 2016) dünyadaki coğrafi bölgeler bazında (Avrupa OECD
ülkeleri, toplam OECD ülkeleri, Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, BDT, Okyanusya ve
milliyetsizler) ve dünya genelinde Türkiye’ye yönelik turizm talebinde meydana değişmeler
tablolaştırılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca Türkiye’yi son üç yıl itibarıyla (2014, 2015 ve
2016) en çok ziyaret eden10 ülkenin milliyetlerine göre yabancı ziyaretçi sayısında meydana
gelen değişmeler ve son 20 yılda (1996-2016) turizmin Türkiye’nin ihracat gelirleri içindeki
payı tablolaştırılarak karşılaştırılmıştır.
5. Bulgular
Tablo 1’de 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı, turizm geliri, turizm
gelirlerinin yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlar arasındaki yüzdelik
dağılımı ve kişi başı ortalama harcamalar yer almaktadır.
I. çeyrek Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsamaktadır. 2016 yılının I. çeyreğinde turizm
gelirleri 2015 yılının aynı çeyreğine göre %16,5 oranında azalarak 4 milyar 66 milyon 384
bin$’a, ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 oranında azalarak 5.107.553
kişiye, kişi başı ortalama turizm harcaması ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,6
oranında azalarak 796$’a gerilemiştir.
II. çeyrek Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsamaktadır. 2016 yılının II. çeyreğinde turizm
gelirleri 2015 yılının aynı çeyreğine göre %35,6 oranında azalarak 4 milyar 981 milyon 318
bin$’a, ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30,3 oranında azalarak
7.495.035 kişiye, kişi başı ortalama turizm harcaması ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%7,5 oranında azalarak 665$’a gerilemiştir.
III. çeyrek Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsamaktadır. 2016 yılının III. çeyreğinde
turizm gelirleri 2015 yılının aynı çeyreğine göre %32,7 oranında azalarak 8 milyar 277
milyon 9 bin$’a, ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30,7 oranında azalarak
12.063.311kişiye, kişi başı ortalama turizm harcaması ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%2,8 oranında azalarak 686$’a gerilemiştir. T.C. Merkez Bankası’nın 8 aylık (Ocak-Ağustos
2016) ödemeler dengesi verilerine göre; 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde turizmde net 14,2
milyar$ kazanan Türkiye, 2016’nın aynı döneminde 5,8 milyar$ kaybederek 8,3 milyar$ net
gelire gerilemiştir. 2016’nın 8 aylık döneminde turizmi geliri %31,4 azalarak 12,2 milyar$,
turizm giderler ise %8 yükselerek 3,8 milyar$ olarak gerçekleşmiştir. Böylece turizmden
elde edilen net kazanç %41,2 azalarak 8,3 milyar$’a gerilemiştir (Turizmaktuel, 2016).
IV. çeyrek Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsamaktadır. 2016 yılının IV. çeyreğinde turizm
gelirleri 2015 yılının aynı çeyreğine göre %27,2 oranında azalarak 4 milyar 782 milyon 729
bin $’a, ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,5 oranında azalarak
6.699.430kişiye, kişi başı ortalama turizm harcaması ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%11,9 oranında azalarak 714$’a gerilemiştir.
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Tablo 1: Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi Sayısı, Turizm Geliri ve Ortalama Harcama
Yıl

2015

2016

Çeyrek

I
II
III
IV
Yıllık
I
II
III
IV
Yıllık

Turizm
Geliri Bin
($)
4.868.890
7.773.677
12.294.189
6.568.022
31.464.777
4.066.384
4.981.318
8.277.009
4.782.729
22.107.440

Kaynak: TUİK.

Turizm Gelirlerinin Dağılım %’si

KiĢi Sayısı

Yabancı
Ziyaretçiler
%’si
78,8
77,1
80,9
77,6
78,6
71,3
77,1
71,6
72,8
73,2

KiĢi
BaĢı
Ortalama
Harcama ($)

5.344.575
10.751.351
17.408.994
8.112.661
41.617.530
5.107.553
7.495.035
12.063.311
6.669.430
31.365.330

911
719
706
810
756
796
742
686
714
705

Yurt
DıĢında
Ġkamet
Eden
VatandaĢlar %’si
21,2
22,9
19,1
22,4
21,4
28,7
22,9
28,4
27,2
26,8

2016 yılında turizmden elde edilen gelirlerde yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet etmekte
olan yerli vatandaşların harcama oranlarında da değişmeler görülmektedir. 2015 yılında
turizmden elde edilen gelirin (cep telefonu, dolaşım ve marina hizmetleri hariç) %78,6’sı
yabancı ziyaretçilerden, %21,4’ü yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edilmiştir.
2016 yılında ise yabancı ziyaretçilerin elde edilen gelir %73,2’ye düşerken, yurt dışında
ikamet eden vatandaşlardan elde edilen gelir %26,8’e yükselmiştir.
2016 yılının Türk turizmi açısından büyük krizlerin yaşandığı ve turizm sektörünün oldukça
olumsuz olarak etkilendiği bir yıl olduğu görülmektedir. 2016 yılında Türkiye’ye gelen
ziyaretçi sayısı 2015 yılına göre %24,7 oranında, turizm gelirleri %29,8 oranında ve kişi başı
ortalama harcama %6,8 oranında azalmıştır. 2016 yılında, 2023 hedeflerinden oldukça
uzaklaşıldığı ve önemli ekonomik kayıpların yaşandığı bir yıl olduğunu söylemek
mümkündür.
Tablo 2’de Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin bölgelere göre karşılaştırılması yer
almaktadır. 2014 yılı verilerine göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçin %52,7’si
Avrupa’dan, %24,03’ü BDT’ndan, %15,5’i Asya ülkelerinden, %2,41’i Afrika ülkelerinden,
kalan %5,36’sı dünyanın diğer ülkelerinden gelmektedir. 2015 yılı, 2014 yılı ile
kıyaslandığında yabancı ziyaretçilerin geldiği bölgelerde kısmi bir dalgalanmanın olduğu
görülmektedir. Avrupa ülkelerinden gelen yabancı ziyaretçilerde %1,75’lik düşüş, BDT’ndan
gelenlerde %8,10’luk düşüş, Asya ülkelerinden gelenlerde %7,92’lik artış, genel olarak bir
önceki yıla göre %1,62 oranında bir düşüş görülmektedir. 2016 yılı, 2015 yılı ile
kıyaslandığında yabancı ziyaretçilerin geldiği bölgelerin dağılımında önemli dalgalanmaların
ve düşüşlerin olduğu gözlenmektedir. Avrupa ülkelerinden gelen yabancı ziyaretçilerde
%31,10’luk düşüş, BDT’ndan gelenlerde %30,29’luk düşüş, Asya ülkelerinden gelenlerde
%22,29’lik düşüş, genel olarak bir önceki yıla göre %30,05 oranında bir düşüş olduğu
görülmektedir.
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2014 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı; 36.877.900 kişi iken, 2015 yılında
yabancı ziyaretçi sayısı 36.244.632 kişiye gerilemesine rağmen önemli talep kayıplarının
olmadığı söylenebilir. Bir nevi turizm sektörü bir önceki yıla göre vaziyeti muhafaza etmiştir.
Ancak 2016 yılında gelen yabancı ziyaretçi sayısının oldukça düştüğü görülmektedir.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016’da 25.352.213 kişiye gerileyerek, tarihi bir
kayıp yaşamıştır. 2006 yılında gelen yabancı ziyaretçi sayısının 23.148.669 kişi (TÜRSAB,
2017) olduğu dikkate alındığında, 2016 yılında Türkiye yönelik turizm talebinin 10 yıl geriye
gittiğini söylenebilir. 2017 yılında kriz ortamının aşılmasına yönelik önlemler alınmayıp,
gerekli adımlar atılmadığı takdirde 2017 yılında da Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi
sayısında önemli kayıpların yaşanması muhtemeldir.

Tablo 2: Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Bölgelere Göre KarĢılaĢtırılması
Bölge
Avrupa
OECD
Toplam
OECD
Toplam
Avrupa
BDT
Afrika
Asya
Amerika
Okyanusya
Milliyetsiz
Toplam

Yıllara Göre Yabancı Sayısı
2014
2015
2016
16.376.814 15.870.330 10.352.977

Payı %
2014
2015
44,46
43,79

2016
40,84

DeğiĢim Oranı %
2015/2014
2016/2015
-3,09
-34,77

18.047.633

17.498.852

11.204.225

48,99

48,28

44,19

-3,04

-35,97

19.443.455

19.102.424

13.161876

52,78

52,70

51,92

-1,75

-31,10

8.850.923
888.107
5.708.656
227.614
672
47.654
36.837.900

8.134.242
885.887
6.160.925
277.819
377
54.436
36.244.632

5.670.686
666.733
4.787.777
174.899
547
38.447
25.352.213

24,03
2,41
15,50
0,62
0,00
0,13
100,0

22,44
2,44
17,00
0,77
0,00
0,15
100,0

22,37
2,63
18,89
0,69
0,00
0,15
100,0

-8,10
-0,25
7,92
22,6
-43,90
14,23
-1,61

-30,29
-24,74
-22,29
-37,05
45,09
-29,37
-30,05

Kaynak: TÜRSAB.

*Bu tabloya sadece yabancı ziyaretçiler dahil edilmiĢolup, yurt dıĢında ikamet eden TC vatandaĢları
dikkate alınmamıĢtır.

Tablo 3’te Türkiye’yi en çok ziyaret eden, yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre
karşılaştırılması yer almaktadır. 2014 yılı verilerine göre Türkiye’yi en çok ziyaret eden,
yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre dağılımı; Almanya (%14,25), Rusya Federasyonu
(%12,16), İngiltere (%7,06), Gürcistan (%4,76), Bulgaristan (%4,60), İran (%4,32), Hollanda
(%3,54), Fransa (%2,82), Irak (%2,33) ve Yunanistan (%2,26) şeklinde sıralanmaktadır.
2015 yılında yabancı ziyaretçi sayısında kısmı bir dalgalanma gözlenmektedir. 2014 yılı ile
kıyaslandığında ziyaretçi oranında en fazla artışın Irak (%27,63), Gürcistan (%8,95) ve
Bulgaristan’dan (%7,55) olduğu; en fazla düşüşün ise Rusya Federasyonu (%18,53), Fransa
(%18,31) ve Yunanistan’dan (%9,08) olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2016 yılında yabancı
ziyaretçi sayısında önemli dalgalanmalar ve düşüşler gözlenmektedir. Türkiye’ye en çok
yabancı ziyaretçi gönderen 10 ülkeden sadece Gürcistan’dan gelen yabancı ziyaretçi sayısında
%15,40 oranında bir artış görülmektedir. Diğer 9 ülkenin tamamında önemli düşüşler
gözlenmektedir. Rusya Federasyonu %76,26, Irak %61,54, Fransa %34,48, İngiltere %31,87,
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Almanya %30,30, Hollanda %26,46, Yunanistan %21,48, Bulgaristan %7,18 ve İran %2,07
şeklinde sıralanmaktadır.

Tablo 3: Türkiye’yi En Çok Ziyaret Eden Yabancı Ziyaretçilerin Milliyetlerine Göre
KarĢılaĢtırılması
Milliyet
Almanya
Rusya
Federasyonu
Ġngiltere
Gürcistan
Bulgaristan
Ġran
Hollanda
Fransa
Irak
Yunanistan

Yıllar
2014
5.250.036
4.479.049

2015
5.580.792
3.649.003

2016
3.890.074
866.256

Milliyet Payı %
2014
2015
14,25
14,25
12,16
10,07

2016
15,34
3,42

DeğiĢim Oranı %
2015/2014 2016/2015
6,30
-30,30
-18,53
-76,26

2.600.360
1.755.289
1.582.912
1.590.664
1.303.730
1.037.152
857.246
830.841

2.512.139
1.911.832
1.693.591
1.700385
1.232.487
847.259
1.094.144
755.414

1.711.481
2.206.266
1.690.766
1.665.160
906.336
555.151
420.831
593.150

7,06
4,76
4,60
4,32
3,54
2,82
2,33
2,26

6,75
8,70
6,67
6,57
3,57
2,19
1,66
2,34

-3,39
8,92
7,55
6,90
-5,46
-18,31
27,63
-9,08

6,93
5,27
5,03
4,69
3,40
2,34
3,02
2,08

-31,87
15,40
-7,18
-2,07
-26,46
-34,48
-61,54
-21,48

Kaynak: TÜRSAB.

Tablo 4’te Türkiye’nin 1996-2016 yılları arasındaki turizm gelirlerinin, ihracat
gelirleri içindeki payı yer almaktadır. Turizm gelirlerinin son 20 yıl itibarıyla ihracat gelirleri
içindeki payının ortalama %25,58 olduğu görülmektedir. Turizm gelirinin ihracat gelirleri
içindeki en yüksek payı 2001 (%33,4) ve 2002 (%34,4) yıllarında, en düşük payı ise 2008
(%19,2), 2012 (%19,2) ve 2016 (%15,5) yıllarında gerçekleşmiştir. 2016 yılında turizm
gelirlerinin ihracat gelirleri içindeki payı, son 20 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.
2015 yılı ile kıyaslandığında, 2016 yılında turizm gelirlerinin ihracat gelirleri içindeki payının
%29,3 gibi büyük bir oranda azaldığı görülmektedir. Türkiye ekonomisinin önemli can
simitlerinden olan turizm gelirlerinin, ihracat gelirleri içindeki payının azalması büyük bir
ekonomik kayıp olarak değerlendirilmektedir.

Tablo 4: Turizm Gelirlerinin Ġhracat Gelirleri Ġçindeki Payı (1.000.000$)
Yıl

Ġhracat Geliri

Turizm Geliri

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

23.225,3
26.261,1
26.974,0
26.587,2
27.774,9
31.334,2
36.059,1

5.962,1
8.088,5
7.808,9
5.203,0
7.636,0
10.450,7
12.420,5

Turizm Gelirinin Ġhracat
Gelirlerine Oranı
25,7
30,8
28,9
19,6
27,5
33,4
34,4
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

47.252,8
63.167,0
73.476,4
85.534,7
107.271,8
132.027,2
102.142,6
113.883,2
134.906,9
152.478,5
157.610,2
151.802,6
143.934,9
142.606,2

13.854,9
17.076,6
20.322,1
18.594,0
20.942,5
25.415,1
25.064,5
24.931,0
28.115,7
29.351,4
34.305,9
32.309,0
31.464,8
22.107,4

29.3
27,0
27,7
21,7
19,5
19,2
24,5
21,9
20,8
19,2
21,3
21,8
21,9
15,5

Kaynak: TÜRSAB.
6. Sonuç ve Öneriler
Birçok ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir yer tutan turizm ve seyahat sektörü; can
güvenliğinin olduğu, barışın ve huzurun hakim olduğu ortamda gelişebilmektedir. İnsanlar
can güvenliği ve emniyeti olmadığı zaman önceden tatil plan ve seçimlerini yapmış olsalar
dahi, tatil plan ve seçimlerini değiştirebilmekte, iptal ettirebilmekte veya daha güvenli
destinasyonlara yönelebilmektedir. Can güvenliği ve emniyetini hedef alan krizler, turizm
talebini azaltmakta hatta bitirme noktasına getirebilmektedir. Can güvenliği ve emniyeti
dışında, turizm sektörünün gelişmesini sekteye uğratan iç ve dış kaynaklı sosyal, politik,
ekonomik vb. kriz çeşitleri de bulunmaktadır. Krizin çeşidine ve şiddetine bağlı olarak turizm
talebinde ve turizm harcamalarında ani dalgalanmalar ve bozulmalar meydana
gelebilmektedir. Kriz ortamında seyahat kalıpları yeniden şekillenebilmektedir. Bunun
sonucunda bazı ülkeler önemli ekonomik kayıplar yaşarken, bazı ülkeler de önemli ekonomik
kazanımlar elde edebilmektedir. Bu anlamda turizm sektöründeki kriz çeşitlerinin bilinmesi,
kriz çeşitlerinin aşılmasına uygun stratejilerinin geliştirilmesi, krizin fırsata dönüşmesini
sağlayabilir.
Bu araştırmada, 2016 yılında Türkiye’de yaşanan iç ve dış kaynaklı krizlerin Türk turizm
talebi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma sonuçları 2016 yılının Türk turizmi
açısından zor geçtiğini, turist sayısında ve turizm gelirlerinde önemli kayıpların yaşandığını
ortaya koymaktadır. Bu kayıpların yaşanmasında Türkiye’ye en çok turist gönderen ikinci
ülke konumunda olan Rusya Federasyonu ile olan politik gerginliğin yanı sıra, 15 Temmuz
darbe girişimi, iç çatışmalar, sokak olayları, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin canlı
bomba eylemlerinin de etkili olduğu düşünülmektedir. Zira darbe girişimi, iç çatışmalar ve
canlı bomba eylemleri iç güvenlik riskini artırmakta ve turisti tedirgin etmektedir. Bunun en
belirgin örneği Türkiye’ye tur düzenleyen Avrupa’daki büyük tur operatörleri
rezervasyonların %30 oranında iptal edildiğini ifade etmeleridir. Araştırmadan elde edilen
bulgular da bu durumu doğrulamaktadır. 2015 yılıyla kıyaslandığında, 2016 yılında
Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre %24,7 oranında, turizm gelirlerinin
%29,8 oranında, kişi başı ortalama harcamanın %6,8 oranında, turizm gelirinin ihracat
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gelirleri içindeki payının ise %29,3 oranında azaldığı görülmektedir. Bu araştırmaya benzer
şekilde kriz dönemlerinde, turizm sektörünün olumsuz etkilendiğini ve önemli ekonomik
kayıpların yaşandığını ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır. Endres ve Sandler (1991),
turizmin barış ve huzur ortamında geliştiğini, turistlerin terör olaylarından korktuklarını, terör
olaylarının turizm talebini olumsuz etkilediğini ve terör olaylarının turist sayısında önemli
ölçüde azalmalara neden olduğunu; Pizam ve Fleischer (2001), terör olaylarının genel
itibarıyla turizm talebini olumsuz olarak etkilediğini, bununla birlikte terör olaylarının
sıklığının terör olaylarının şiddetinden daha fazla turizm talebini olumsuz olarak etkilemekte
olduğunu; Coles (2003), ŞAP vb. hastalıktan en çok etkilenen sektörlerden birinin turizm
sektörü olduğunu ve önemli ekonomik kayıpların yaşandığını tespit etmiştir. Emsen ve Değer
(2004), terörün yükselişe geçtiği dönemlerde turizm gelirlerinde büyüme hızının yavaşlamaya
başladığını; Albeni ve Ongun (2005), turizm talebini en çok etkileyen olayların başında, terör
olayları ve komşu ülkelerde meydana gelen savaşların olduğunu, doğal felaketlerin ve
ekonomik krizlerin de turizm talebini olumsuz etkilediğini; Wang (2009), Tayvan’da yaşanan
dört büyük krizden turizm gelirlerinde en fazla düşüşün SARS salgınında yaşandığını, bunu
21 Eylül 1998 depremi ve 11 Eylül 2001 saldırılarının takip ettiğini, Asya Finansal Krizi’nin
etkilerinin nispeten daha hafif olduğunu; Tang ve Wong (2009), SARS salgınının turizm
talebini olumsuz etkilediğini, ancak bu etkinin geçici olduğunu, salgın sonrası turizm talebinin
normal seyrinde devam edebileceğini; Thompson (2011), terörizmin turizm endüstrisi
üzerindeki etkisinin gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş olan ülkelere nazaran daha fazla
olduğunu tespit etmiştir.
2016 yılı, Türkiye’nin dış turizm pazarında belirli bölgelere ve birkaç ülkeye bağımlı
olmasının risklerini gün yüzüne çıkartmaktadır. Türkiye’nin en büyük dış turizm pazarını
Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere oluşturmaktadır. Dış turizm pazarında kayıpların
azaltılıp risklerin dağıtılması adına alternatif turizm pazarlarına girilmelidir. Türkiye zayıf
olduğu Ortadoğu, Doğu Asya Pasifik Bölgesi ve Uzakdoğu ülkelerinin turizm pazarındaki
turistlere uygun bir tanıtım ve pazarlama stratejisi uygulayarak daha aktif rol alabilmelidir.
2023 Türkiye turizm stratejisi hedefleri arasında da mevcut turizm pazarının sürdürülebilirliği
ve yeni turizm pazarlarına özel önem verilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda hızla
büyümekte olan Doğu Asya Pasifik Bölgesi, Hindistan ve Çin’e özel önem verilmesi, ayrıca
Orta Doğu ülkeleri, İran ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerine yönelik özel tanıtım
kampanyaları düzenlenerek mevcut turizm pazar payının geliştirilmesi, arttırılması ve
desteklenmesi yer almaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007).
2016 yılında meydana gelen krizler ve ekonomik kayıplar, Türkiye’de iç turizm pazarının
önemini ortaya koymaktadır. İç turizm pazarı, sadece kriz dönemlerinde sığınılacak bir liman
olarak görülmemeli, genel anlamda desteklenmeli ve geliştirilmelidir. İç turizm pazarının
gelişmesine yönelik kamu kurumları ve özel sektör turizm kuruluşları arasında işbirliği ve
koordinasyon sağlanarak sistematik bir program uygulanmalıdır. Dünyada en çok turist çeken
ülkelerde dış turizm pazarının yanında iç turizm pazarının da geliştiği bilinmektedir.
Türkiye’de iç turizm pazarına yönelirken, yerli ve yabancı turist arasında hizmet kalitesi ve
fiyat konusunda ayırım yapmamalıdır. Yurt dışından satın alınan aynı seyahat paket programı,
yurt içinden satın alınandan %50’lere varan oranda daha ucuza alınabilmektedir. Bu durum iç
turizm pazarının gelişmesine zarar verebilmekte ve iç turizm pazarının dışarıya yönelmesine
neden olabilmektedir. 2023 Türkiye turizm stratejisi hedefleri arasında da iç turizm pazarının
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geliştirilmesi ve desteklenmesi yer almaktadır. Bu doğrultuda toplumun faklı kesimlerine
uygun kalite ve fiyatta turistik ürün alternatiflerinin sunularak 20 milyon kişinin iç turizmden
faydalanması hedeflenmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Bu hedefin yakalanıp
Türk turizm sektörünün sürdürülebilirliği adına iç turizm pazarının da değerlendirilmesinin
gerektiği düşünülmektedir.
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BATILI TARĠHÎROMANLARDA MUTEBER VE MÜSLÜMAN BĠR
BAġKARAKTER: SELAHADDĠNEYYUBÎ
(Edebiyat ve Tarih Eğitimi ĠliĢkisi Örneği)*
M. Halil SAĞLAM1
Özet
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, İslam ülkeleri arasında olduğu kadar farklı din ve medeniyetlere mensup
ülkeler arasında da hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünün bir simge değeri olarak karşımıza çıkar. Aslında İslam
medeniyetine ait bir simge değerin farklı din ve medeniyete mensup halklar arasında olumlu algılanması
alışılmış bir yaklaşım değildir. Bu olumlu algının oluşmasında şüphesiz reel ve objektif tarihî kaynakların büyük
etkisi vardır. Orta Çağ Avrupa ve İslam tarihini anlatan temel kaynaklarda Selahaddin Eyyubi bağışlayan,
adaletle hükmeden, cömert ve iyiliksever bir hükümdar olarak karşımıza çıkar. Selahaddin Eyyubi, haçlı
ordusunu defalarca yenilgiye uğratmış olmasına rağmen hiçbir zaman fethettiği ülkelerde intikam duygusuyla
hareket etmemiş; hâkim olduğu ülkeleri adalet ve merhametle yönetmiştir. Kudüs Fatihi, tevazu ve hoşgörüsüyle
farklı din ve kültürlere mensup insanların gönlünde taht kurmuş; Orta Çağ‟ın karanlık dünyasında ahlakın,
vicdanın ve insafın sembolü olmuştur. Bu makalede Selahaddin Eyyubi‟nin üstün faziletleri, Batılı tarihî
romanlara yansıyan yönleriyle ele alınacaktır. Ayrıca bu çalışmada edebiyatla tarih bilimlerini ilişkilendiren
tarihî romanların reel hayatı yansıtan yönüne vurgu yapılacak; bu tip romanların tarih eğitimine sağlayabileceği
katkı üzerinde durulacaktır.
Bu çalışma genel anlamda edebiyat biliminin sosyal bilimler ve tarih dersi öğretim programlarına
sağlayabileceği katkıyı somutlaştırmayı; özelde ise ortaöğretim dokuzuncu sınıf tarih dersi müfredat
programında yer alan III. Haçlı Seferleri ve Selahaddin Eyyubi konusunda öğrencilere önerilebilecek Batı
edebiyatına ait romanların tanıtımını amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Selahaddin Eyyubi, İyilik ve hoşgörü, Batı romanları, edebiyat ve tarih eğitimi

REPUTABLE AND A MUSLIM MAIN CHARACTER IN WESTERN HISTORICAL NOVEL:
SALADIN AYYUB
(Literary and History Education Relationship Example)
Absract
Salah al-din al-Eyyubi, Conqueror of Jerusalem, appears as a symbol of culture of leniency and coexistence
among Islamic countries as well as among different religions and civilizations. In fact, it is not customary
approach that a member who is belong to Islamic civilization to be perceived as positively among different
religions and civilizations. It is no doubt there are great influence of real and objective historical source in the
formation of the positive perceptions. , Salah al-din al-Eyyubi appears as a forgiving, ruled with justice,
generous and benevolent ruler in main sources which tell the history of Medieval Europe and Islam. Although he
defeated numerous times crusader army, , Salah al-din al-Eyyubi never act with vengeance in the countries
which he conquered. He ruled conquered countries with justice and compassion. Conqueror of Jerusalem has
won the hearts of the people who belong different religions and cultures with humility and leniency. He has been
*

Bu makale Atatürk Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni‟nde sunulan “Disiplinler Arası İlişkide
Edebiyat Biliminin Tarih Eğitimine Katkısı: Batı Romanında Selahaddin Eyyubi Örneği” bildirisinin genişletilmiş halidir.
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1
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symbol of morals, conscience and mercy in the shadowy world of medieval era. In this article, Saladin Ayyub‟s
superior virtues will be discussed with the aspects that reflected on Western historical novel. Also, in this study
aspects of the historical novel that reflects the real life and which associates the literature and history will be
emphasised and The contribution that such novels can provide to history education will be emphasized.
This study in general terms aims the contribution that literary science can provide to social sciences and history
teaching programs; In particular aims the promotion of the novels of Western literature which can be offered to
the students on the Crusade and Salah al-din al-Eyyubi in the curriculum of the ninth grade history lesson of
secondary education.
Keywords: Saladin Ayyub, Beneficence and leniency, Western novels, literature and history education

1.

GiriĢ

1.1.
Edebiyat ve Tarih Eğitimi ĠliĢkisi; Tarihî Roman
Tarih ve edebiyat bilimleri birbirleriyle ilişkili olduğu kadar birbirlerini etkileyen iki
önemli disiplindir. Bu sebeple tarihçiler araştırdıkları dönemle ilgili tespitlerini güçlendirmek
için edebî eserlere müracaat edebilirler. Mehmet Kaplan, edebi eserlerle tarih arasındaki
ilişkiyi şu cümlelerle dile getirir: “Modern metotlara göre, edebî eserlerin bizzat kendilerini
inceleyerek, tarihin sadık akislerini değilse bile, çağın ruhunu ve zihniyetini buldum. Öyle
sanıyorum ki, bu yoldan gidilirse “tarihin manası” daha iyi anlaşılır.” (Kaplan, 1984:72),
Türk edebiyatı tarihinde Namık Kemal, Ömer Seyfettin, Yahya Kemal, Tarık Buğra, Yaşar
Kemal, Yavuz Bahadıroğlu, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi nice
yazarlar, öznesi insan olan bu iki disiplinden mümkün olduğunca yararlanarak önemli eserler
kaleme almışlardır. Namık Kemal Cezmi romanında ilhamını tarih bilgisinden alır. Yaşar
Kemal Devlet Ana romanında Türk tarihine yüklediği yeni bir anlam ile ideolojisini kurar.
Yahya Kemal Süleymaniye‟de Bayram Sabahı şiiriyle tarihle kendi ruhunu birleştirir;
Tanpınar Bursa‟da Zaman şiirinde ilhamını Orhan Gazi zamanlarına kadar uzanan tarihi bir
derinlikten alır. Bu değerlendirmeler perspektifinde bakıldığında edebi eserlerin tarih
eğitimine önemli katkılar sağlayabileceği söylenebilir. Edebi türler arasında tarih eğitimiyle
organik bağı en güçlü olan tür tarihî romanlardır. Tespit edilebildiği kadarıyla “Avrupa‟da,
Fransız ihtilâlinden (1789) sonra milliyetçilik akımının geliştiği ve romantizmin hâkim olduğu
bir dönemde Walter Scott tarafından, 1814 yılında „Waverley‟ adıyla yayımlanan ilk tarihî
roman, kısa sürede rağbet görüp, yaygınlaşır.” (Karaca, 2004:1) Tarihî romanların milletlerin
sosyal ve kültürel hayatlarında derin izler bırakan olayları içermesi ve tarihi olaylarda aktif rol
alan kahramanların duygusal yönünü başarıyla yansıtabilme özelliği bu türün geniş okuyucu
kitlesine ulaşmasına imkân sağlamıştır. Tarihî roman nedir? Hangi özelliklere sahip olan
romanlar tarihî roman kategorisine girer? Bu soruların cevaplarını Çetin‟in tespitleriyle
açıklayalım: “Tarihî roman(lar), geçmişte belirli zaman diliminde olup bitmiş olayların,
yaşantıların, belirgin dönemlerin, önemli kişilerin hayat hikâyelerinin, tarihî gerçekliğe bağlı
kalınarak, romancı muhayyilesinde zenginleştirilip yeniden üretildiği metindir. Tarihî
romanlarda olaylar ve kişiler tarihten alınır, ancak bunlar olduğu gibi nakledilmek yerine
belirli bir amaca göre yeniden düzenlenir, canlı yaşantı sahnesine dönüşerek sunulur.”
(Çetin, 2012:220)
Bu tip romanlarda vaka örgüsü reel coğrafî mekânlarda ve akademik kaynaklarla
örtüşen zaman diliminde cereyan eder. Aksiyoner vaka örgüsünde rol alan kişiler, bilimsel
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tarih kaynaklarında adları geçen popüler kişilerdir. Başka bir ifadeyle bu kişiler, “uydurulmuş
ya da kurgulanmış kişiler değil yaşamış kişilerdir. Kişilere gerçekte söylememişlerse bile
söyleyebilecekleri sözler söyletilir, kişiliklerine aykırı gelmeyecek tavırlar, davranışlar
yüklenir. Tarihî romanlarda tarihî kişilerin insanî, beşerî yönleri ayrıntılı olarak ortaya
konur. Sevinçleri, korkuları, zaafları, güçleri huy ve karakterleri canlı bir biçimde sunulur.”
(Çetin, 2012: 220, 221) Tarihî romanlar taşıdıkları bu niteliklerinden dolayı tarih eğitiminde
kullanılabilecek önemli materyallerdir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, herhangi bir
tarihî konuyu ansiklopedi, makale ve ders kitabı gibi akademik bir kaynaktan okumak yerine
aynı konuyu tarihî bir romandan okumayı tercih etmektedirler. Bu konuda ayrıntılı künye
bilgilerini kaynakça bölümünde belirttiğimiz şu çalışmalara bakılabilir: (Erol, 2012; Şimşek,
2006; Zekerya, 2007; Kuzu, 2007) Bilimsel çalışmaların sonucuna göre tarihî romanda dil ve
anlatım öğrenci açısından daha akıcı ve daha sürükleyicidir. Ayrıca bu tip romanlarda mekân
tasvirleri, karakter analizleri, kahramanlar arasındaki ilişkiler, diğer kaynaklara göre daha ilgi
çekici olabilmektedir.
Ansiklopedi, internet ve ders kitaplarındaki tarihî bilgiler, insanın geçmişteki
eylemlerinin kaydı; tarihî romanın bağlı olduğu edebiyat ise insanın düşünce ve duygularının
kaydıdır.“Her iki kayıt da bir diğeri olmaksızın anlaşılamaz. Bir disiplin olarak tarih ile
edebiyatın sunduğu dil ve semboller farklı olup, farklı kavrayışları geliştirmekle birlikte, bu
kavrayışlar her iki disiplinin öznesi insan olduğundan ilişkilidir ve birbirlerini pekiştirirler”
(Ata, 2000:160) Edebiyatın tarihle bu derece yakın ilişkisi olmasına rağmen öğrencilerimizin
ve öğretmenlerimizin tarih eğitiminde edebiyattan yeterince faydalanılmadığı bilinen bir
gerçektir. Bu problemin temelde öğrencilerin ve öğretmenlerin işledikleri tarih ünitesiyle
ilişkilendirebilecekleri edebî eser bilgisine sahip olmamalarından kaynaklandığını
söyleyebiliriz. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih dersi öğretim programının on
ikinci maddesinde (2007) ünite içeriklerine uygun kitap listeleri belirlenmesi ve bu kitapların
öğrencilere okutulması önerisine rağmen orta öğretim kurumlarında bu konuda yeterli
çalışmanın yapılmadığı kanaatindeyiz. Edebiyat biliminin tarih eğitimine sağlayabileceği
katkıyı Batı romanında Selahaddin Eyyubi örneğiyle ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada
temel amacımız orta öğretim dokuzuncu sınıf tarih dersi müfredat programında yer alan III.
Haçlı seferi ve Selahaddin Eyyubi konusunda öğrencilere önerilebilecek tarihî roman
alternatifi sunmaktır. Çalışmada önerilen romanlar, Batı edebiyatına ait tarihî romanlarla
sınırlı tutulmuştur. Bu sınırlama ve tercihle Selahaddin Eyyubi‟nin üstün vasıfları karşıt
tematik güç algısıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Okunan romanlarda III. Haçlı seferinin
sebep ve sonuç ilişkisini ortaya koyabilecek önemli veriler bulunmasına rağmen tespitler,
Selahaddin Eyyubi‟nin üstün vasıflarını yansıtan anekdotlarla sınırlı tutulmuştur. Bu
sınırlamayla orta öğretim dokuzuncu sınıf tarih kitaplarında Selahaddin Eyyubi hakkında
verilen bilgilerle tarihî romanlarda verilen bilgilerin tutarlılığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın Giriş bölümünde orta öğretim dokuzuncu sınıf tarih dersi kitabında III. Haçlı
seferi ve Selahaddin Eyyubi hakkında verilen bilgiler montaj tekniğiyle kullanılmıştır. Bu
teknikle araştırma kapsamındaki tarihî romanlarla ders kitabında verilen bilgilerin örtüşen
yanı yansıtılmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Romanlar tarama modeliyle ve veri
toplama metoduyla incelenmiştir. Araştırma kapsamında olan romanlarda Selahaddin
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Eyyubi‟nin üstün vasıfları Hoşgörüsü ve İyilikseverliği, Cesaret ve Fedakârlığı, Bilgeliği ve
Adaleti; Tevazusu ve Takvası başlıkları altında değerlendirilmiştir. Hedef kitlenin orta öğretim
dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ve tarih öğretmenlerinin olduğu bu çalışmada akademik
kaynaklardan sınırlı ölçüde alıntı yapılmıştır. Anlatımlarda ağırlıklı olarak romanlardan
yararlanılmıştır. III. Haçlı Seferi ve Selahaddin Eyyubi hakkında araştırmacıların
yararlanabileceği akademik yayınlara kaynakçada yer verilmiştir.
1.2. Tarihî Roman Bağlamında III. Haçlı Seferleri ve Selahaddin Eyyubi
Son dönemlerde Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Rıchard merkezinde gelişen
Orta Çağ Haçlı seferlerinin anlatıldığı tarihî romanlar, Türk edebiyatında olduğu kadar Batı
edebiyatında da büyük rağbet görmektedir. Bu romanlarda Selahaddin Eyyubi karakteri iyilik,
hoşgörü ve adalet gibi güzel vasıfların simge değeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu
medeniyetine ait Müslüman bir simge değerin Batı medeniyetinde olumlu algılanması
alışılmış bir yaklaşım değildir. Selahaddin Eyyubi ile ilgili bu olumlu algı şüphesiz reel ve
objektif tarihî kaynaklara dayanmaktadır. “Taraflı ya da tarafsız bütün tarihçilerin
kitaplarında Selahaddin hakkında yazılanlar hemen hemen ortaktır. „İyiliği, adaleti, başarısı,
azmi, hoşgörüsü, insanları memnun etme çabası, kavgada sert, savaşsız dönemlerdeki
yumuşak huyluluğu, cömertliği, dindarlığı vb.”(Toksoy ve Toksoy, 2015:304,305) Toksoy‟un
tespitlerinde görüldüğü gibi Haçlı seferlerini anlatan kaynakların büyük bir kısmında
Selahaddin Eyyubi iyiliksever, adil ve merhametli bir sultan olarak anılmaktadır. Bu konuda
çalışmamızın kaynakça bölümünde detayları verilen şu çalışmalara müracaat edilebilir:
(Şeşen, 1983; Şeşen, 1987; Şeşen, 2013; Er, 2006; İbn Cübeyr, 2003; Runciman, 1992-1998;
İbn el-Esîr, 1987; Holt P.M., 2003; Işın, 2002;Işın, 1998; Carnotensis, 2009). Çalışmamızın
bu bölümünde Selahaddin Eyyubi hakkında en kapsamlı araştırmalardan birine sahip olan
Ramazan Şeşen‟in açıklamalarının faydalı olduğunu düşünüyoruz: “Dünya tarihinde haklı bir
şöhret kazanan ve örnek bir sultan olarak gösterilen Selahaddin-i Eyubi, Türk-İslam tarihinin
en tanınmış kahramanlarından biridir. Mehmed Akif Ersoy onu „Şark'ın en sevgili sultanı‟,
Fransız tarihçisi Champdor" İslam'ın en saf kahramanı" diye nitelemiştir. Selahaddin
kaynakların ittifakla belirttiğine göre dindar, merhametli, cömert, güler yüzlü. Vakur, sağlam
iradeli, mert ve heybetli bir kişiydi. Her konuda Nureddin Mahmud Zengi'nin takipçisi, onun
başlattığı eserlerin tamamlayıcısı olmuş, yeni bir devlet kurduğunu bile iddia etmemiştir.
Müslümanlar onun şahsında ideal bir sultan, Haçlılar gerçek bir İslam kahramanı görmüştür.
Doğulu ve Batılı tarihçilerin, yazarların eserlerinde kendisinden övgüyle söz edilmiştir.
Sultanlığı döneminde aynı kişilerle çalışmış, onlara değer vermiştir. Bunların başında veziri
Kadiel-Fazı!,katibi İmadüddinel-İsfahani gelir. Emirlerinden hiçbiriyle bir ihtilafa düşmemiş,
danışmanlarının görüşlerine daima önem vermiştir. Danışmanlarından Üsame b. Münkız onu
Hulefa-yi Raşidin devrini yeniden canlandıran bir kişi olarak anar. Tarihçilerin anlattığına
göre Selahaddin zamanını ya ilim ya cihad veya devlet işleriyle geçirirdi. Kur'an'ı ezberlemiş
ve iyi bir eğitim görmüştü. Arapça, Türkçe, Farsça ve Kürtçe biliyordu. Mezhebinde Şafii.
İtikada Eş'ari idi. Müneccimlere inanmazdı. Bahaeddin İbn Şeddad tarih bilgisinin kuvvetli,
kültürünün geniş olduğunu, meclisinde bulunanların başkasından duymadıkları şeyleri ondan
duyduklarını söyler (en-Neuadirü's-sul seniyye, s. 34). Selahaddin verdiği sözü ne pahasına
olursa olsun tutar, affetmeyi severdi. İbn Cübeyr onun, „Af konusunda hata etmek haklı olarak
cezalandırmaktan daha çok hoşuma gider dediğini nakleder. Eman verdiği kişileri kesinlikle
cezalandırmamış. Haçlılar onun bu yönünü çok takdir etmiştir. Adaleti İbn Şeddad ve İbn
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Cübeyr tarafından özellikle vurgulanmıştır. Aşırı derecede cömert olduğu, öldüğünde özel
hazinesinden sadece 1 Mısır dinarıyla 36 veya 47 Nâsırî dirhemi çıktığı kaydedilir. imadüddin
el İsfahani, Selahaddin'in savaşa girdiği zaman kendi atını askerlere verip başkasından at
istediğini, herkesin onun atma bindiğini ve onun iyiliğini beklediğini, lll. Haçlı Seferi
sırasında askerlere 12.000 at dağıttığını söyler ( el-Fethu' l-kudsi, s. 656) İbnŞeddadise
herkes hakkında iyi sözler söylenmesini istediğini ve ahde vefa gösterdiğini belirtir.” (Şeşen,
2009: 339) Şeşen‟in tespitlerinde görüldüğü gibi Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi cesaret,
adalet ve tevazu yönleriyle mümtaz bir şahsiyettir.
Araştırmamızın asıl konusunu teşkil eden orta öğretim dokuzuncu sınıf tarih kitabında
III. Haçlı Seferi ve Selahaddin Eyyubi hakkında verilen bilgiler ise aynen şöyledir: “III. Haçlı
Seferi (1189-1192): 1187 yılında Selahaddin Eyyubi‟nin Hıttin Savaşı‟nda Küdus Kralı‟nı
yenmesi ve şehri ele geçirmesi bu seferin yapılmasına yol açtı. İngiliz, Alman ve Fransız
kralları da bu sefere katıldılar [Fransa Kralı Philippe Auguste (Filip Ogüst), Alman Kralı
Friederich Barbarossa (Frederik Barbaros), İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard (Rişar)].
İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard, Kudüs‟ü almak için Selahaddin Eyyubi ile savaştı
ancak başarılı olamadı. Kudüs şehri Müslümanların elinde kaldı. III. Haçlı Seferi sonucunda
Hristiyanlar Müslümanları yakından tanıma fırsatını buldular. Bu durum Hristiyanların
Müslümanlarla ilgili bilinen yanlış düşüncelerinin değişmesinde etkili oldu. Selahaddin
Eyyubi, merhametli ve adil bir hükümdardı. Kudüs ve çevresinde yaşayan Hristiyanlara,
Yahudilere her türlü din ve inanç hürriyetini tanımıştı. Kudüs önlerine gelen ve daha sonra
hastalanan İngiliz Kralı‟nı iyileştirmek için büyük gayret göstermişti. (Önder, 2013:96)
Çalışmamızın devam eden bölümünde ansiklopedi ve tarih dersi kitaplarında yer alan
Selahaddin Eyyubi hakkındaki bilgilerin kurmaca dünyasına yansıyan yönleri üzerinde
durulacaktır.
2. Tarihî Romanlarda Selahaddin Eyyubi’nin Üstün Vasıfları
Araştırma kapsamında incelenen tarihi romanlarda Selahaddin Eyyubi orta öğretim
tarih dersi kitabında belirtildiği gibi son derece adil, iyiliksever ve merhametli bir şahsiyet
olarak tanıtılmıştır. Çalışmamızın bu bölümünde Selahaddin Eyyubi‟nin üstün vasıfları
romanlarda geçen olaylarla ilişkilendirilerek yazar bakış açılarıyla dile getirilecektir.
2. 1. Selahaddin Eyyubi’nin HoĢgörüsü ve Ġyilikseverliği
Okuduğumuz romanlarda Kudüs Fatihi‟nin Avrupalılar tarafından en fazla takdir
edilen yönü hoşgörüsü ve iyilikseverliği olmuştur. Selahaddin Eyyubi‟nin romanlarda özelikle
fetih sonrası esirlere karşı gösterdiği şefkat ve merhamet Batılı yazarların en sık işledikleri
konulardan biri olmuştur. İncelediğimiz bütün romanlarda Selahaddin Eyyubi‟nin
hoşgörüsünü yansıtan olaylarla karşılaşmaktayız.
Charles J. Rosebault‟un İslam‟ın Kılıcı Selahaddin Eyyubi romanında Kudüs‟ün
fethinden sonra Müslümanlarla birlikte yaşayan Hristiyan halkın uğradıkları haksızlıklar
karşısında rahatlıkla Sultan‟a ulaşabildikleri görülmektedir. (164) Kudüs‟ün fethinde İslam
ordusuna büyük zayiat veren şövalyeler, esir düştükten sonra Sultan‟ın hoşgörüsüne sığınarak
ondan aman dilemişlerdir. Selahaddin Eyyubi kendisinden aman dileyen hiçbir savaş esirinin
isteğini geri çevirmemiştir. (173) Romanda şefkatli Sultan‟ın bu erdemli davranışının
Hristiyan tarihçilerin kitaplarında da geçtiği belirtilmiştir. (165) Selahaddin Eyyubi ve Aslan
235

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

Yürekli Rıchard romanında anlatıldığına göre Sultan, Haçlı komutanı Goffrey‟in yıllar önce
Kudüs sokaklarında ve mabetlerinde döktüğü Müslüman kanını yerde bırakmama
kararındadır. Fakat komutan İbelinli Balian‟ın yalvarışları onu bu kararından vazgeçtirir.
Yazar James Reston, romanında ilk Haçlıların 1099 kuşatmasında yaptıkları katliamlara
karşılık Selahaddin Eyyubi‟nin Avrupalılara gösterdiği hoşgörünün uzun süre unutulmadığını
söyler. Yazarın ifadesiyle“Yaptıkları iyi bir Müslümanın ne yapması gerektiğini tanımlayacak
cinstendi. Düşmanlarına karşı afları ve çeşitli yardımlarıyla soyluluk ve bilgelik şansını
sonuna kadar sürdürdü.” (127) “Walter Scott‟un romanında da Selahaddin Eyyubi‟nin
alicenaplığına atıf yapılmıştır. Romanda o devirde ele geçirilen esirlere eziyet etmek
yerleşmiş bir âdet olmasına rağmen bilakis Selahaddin Eyyubi‟nin savaş esirlerine karşı çok
merhametli davrandığı açıkça dile getirilir. (32) Araştırma kapsamında olan Tozkoparan
romanında da Sultan‟ın savaş esirlerine yaptığı iyi müamale dikkat çekicidir. Romanda
anlatıldığına göre Ramallah‟ın Bizanslı yöneticisi Balian, savaşta esir düşen Hristiyan halkın
serbest bırakılması için Müslüman komutanlarla yoğun bir pazarlık içerisine girer. Esir
askerler için teklif edilen parayı az bulan komutanlar uzun süre esir askerleri serbest
bırakmazlar. Zavallı ve çaresiz Ramallah halkına acıyan alicenap Sultan, Balian‟ın teklifini
kabul ederek 7000 savaş esirini 30.000 dinar karşılığında serbest bırakır. Selahaddin Eyyubi,
bu iyilikle de yetinmez; çok fakir ve korumasız esirleri de hiçbir karşılık almadan bağışlar.
(134) Batılı bilimsel tarihî kaynaklarda da Selahaddin Eyyûbî‟nin bazı olumsuz davranışlarına
rağmen emsali bulunmayan cömertliğinden ve merhametinde söz edilir. Steven Runciman,
Selahaddin Eyyûbî‟nin Kudüs‟ü fethettikten sonra Patrik Heraclius için yedi yüz ve Balian
için de beş yüz esiri bağışlandığını fidyeleri ödenip kurtulan kadınların da kocaları için
Sultan‟a müracaat ettiklerini söylemektedir. (Runciman, 1992-1998:390)
Selahaddin Eyyubi‟nin İslam ordusuna en büyük zararı veren Aslan Yürekli Richard‟a
karşı gösterdiği hoşgörü romanlarda takdir edilen örnek davranışlardan bir başkasıdır.
Tanrı‟nın Savaşçıları Üçüncü Haçlı Seferinde Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Rıchard
romanında anlatıldığı şekliyle Aslan Yürekli Richard, savaşın en şiddetli anında atından
düşer. Savaşın bu sahnesi yazar bakış açısıyla şöyle anlatılır:“Selahaddin‟in askerlerinden
biri „kral orada! Atından düşmüş kaçıyor!‟ diye heyecanla bağırmasına karşı Selahaddin
olanları görmüş. Bir kral nasıl bu hale düşer, diye kardeşi El-Âdil‟e döndü ve ekledi: „koş, bu
iki Arap atını ona yetiştir. Benim verdiğimi söyle. Böylesi büyük bir krala atından düşmek
yakışmaz.”(Jr, 2013:365) Silahsız ve savunmasız kalan İngiliz komutan, bir an için
öldürüleceğini düşünmüştür. Fakat en büyük rakip olarak gördüğü Selahaddin Eyyubi‟nin
yardımıyla ölümden kurtulmuştur. Tarihçi-yazar Walter Scott‟un romanında da Selahaddin
Eyyubi‟nin Haçlı ordusu komutanı Aslan Yürekli Richard‟a karşı yaptığı iyiliklerden söz
edilmiştir. Richard, Kudüs‟ü tekrar ele geçirmek için çıktığı seferde ağır bir hastalığa
yakalanmıştır. Tedavisi imkânsız görülen bu hastalıkta Aslan Yürekli Richard‟ın imdadına
Kudüs Fatihi‟nin özel doktoru yetişmiştir. Selahaddin Eyyubi Aslan Yürekli Richard‟a
doktoruyla gönderdiği mektubunda: “Emin olabilirsin ki, bütün Frengistan‟ın kendine
güvendiği şanlı bir hükümdarın, hasta döşeğinde inlemesine benim gönlüm razı
olmuyor.”der. (40) Âlicenap Sultan‟ın ezeli düşmanı Richard‟a karşı gösterdiği bu vakur ve
insanî davranış, Thorvald Steen‟in Selahaddin Eyyubi‟nin Gölgesinde romanında da
geçmektedir. (83) Romanda Richard‟ı tedavi etmek için gelen doktorun adının İbn-i Meymun
olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple İngiltere ordusu komutanı Richard, yıllarca savaştığı
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Selahaddin Eyyubi‟ye büyük hayranlık duymuş; ölümünden sonra onu sürekli iyilik ve
hürmetle yâd etmiştir. Romanda geçen ifadeyle yakın dostu Anna‟ya “Selahaddin‟i yenmeye
çok yaklaşmıştım. Ama ölümünden sonra bile bana kaybettiğimi gösteriyor. Günahkâr
düşüncelerle huzurum kaçıyor. Selahaddin‟in şövalye ideallerine bağlılıkta şövalyeyi geride
bırakan bir yaşamı sürmesi beni hayrette bırakıyor. Onun sonsuz eseri olmak üzereyim,
anlıyor musun?” der. (198)
Selahaddin Eyyubi‟nin çocukluk ve gençlik döneminin anlatıldığı Kartal, Bir Savaşçı
Doğuyor romanında Yusuf adıyla anılan Kudüs Fatihi‟nin en belirgin özelliği hoşgörülü ve
merhametli olmasıdır. Romanda Yusuf‟un Banyas‟ı fethettikten sonra esir bir kadına yapılan
kötü muameleyi nasıl engellediği anlatılır. Savaş sonrası esir alınan Frenk bir kadın, köle
pazarında satılacakken yine merhametli Sultan‟ın emriyle derhal serbest bırakılır. (307)
Selahaddin Eyyubi‟in Charles J. Rosebault‟un İslam‟ın Kılıcı Selahaddin Eyyubi
romanında en belirgin özelliliği yine merhametli oluşudur. Söz konusu romanda Selahaddin
Eyyubi‟nin bu yönü şöyle anlatılır: “Doğal olarak bu cömertliği yalnız rakiplerine karşı
değildi. Müslüman dünyasındaki ağızlar, sürekli iki eliyle birden veren ve başkalarını refaha
ulaştırmaktan keyif alan Sultan için edilen dualara kapalıydı. Alicenaplıkta bu kadar yüce
olan, tamahkârlığı ise bu kadar aşağılayan başka bir hükümdarın daha gelmemiş olduğu
konusunda bütün kaynaklar ağız birliği eder. Selahaddin‟in „Para denen şeye çöldeki kum
kadar değer vermeyen birileri olabilir bu dünyada‟dediği söylenir.”(168)
Romanlarda Kudüs Fatihi‟nin cömertlik ve alicenaplığı takdirle yâd edilmiştir.
Charles J. Rosebault, romanında muzaffer hiçbir ordu komutanın asla göstermeyeceği asil
davranışları Sultan‟ın gösterdiğini söyler. Yazar romanında Selahaddin Eyyubi portresini
çizerken: “gözü yaşlı dullar ve yetimler yardım dilemek için ona gelmiş ve hiçbiri eli boş
dönmemiştir.”ifadelerini kullanır. Haçlı ordusu komutanları, barış anlaşmalarına ihanet
etmelerine karşılık İslam ordusu komutanı Selahaddin Eyyubi yaptığı anlaşmalara karşı her
zaman sadık kalmıştır. Romanda geçen ifadeyle“Bütün yaşamı boyunca, anlaşmalar onun için
harfi harfine uyulması gereken şeyler oldular ve bir kere bile anlaşma bozmadı.”(107)
Selahaddin Eyyubi, farklı dinlere mensup halklara karşı son derece hoşgörülü ve
iyilikseverdi. Özellikle şehirde yaşayan çok sayıda Hristiyan halkın ibadetlerini huzur içinde
yapabilmeleri için onlara büyük kolaylıklar sağlıyordu. Savaş sonrası “Hac ziyaretçilerini
kendi ziyafet sofralarında ağırlıyor, resmiyetten tamamen uzak, eğlenceli sohbetlerle onların
hoşça vakit geçirmeleri için elinden geleni yapıyordu.” (Jr, 2013:390) Hatta Üçüncü Haçlı
seferinin başrahibi Huber Walter‟i kutsal mekânlarda bizzat kendisi gezdirmiş, sarayında özel
olarak ağırlamıştı. (Jr, 2013) Bu ziyaret sırasında Huber Walter, Sultan‟a Suriyeli
Hristiyanların Kutsal Mezar ziyaretleri için Kudüs‟e iki papaz göndermek istediğini
söylemişti. Âlicenap Sultan, başrahibin bu isteğini hemen kabul etmiş; farklı dinlere mensup
halklara olan saygısını göstermişti. Başrahip Huber Walter‟in bu ziyaretinden kısa bir süre
sonra Sultan‟ın emriyle Beytüllahim ve Nasıra‟ya iki papaz gönderilmiştir. (Jr, 2013)
Selahaddin Eyyubi, Hristiyanlara olduğu kadar Yahudilere de son derece merhametli
ve yardımseverdi. Selahaddin Eyyubi‟nin Aslan Yürekli Richard komutasındaki Hristiyan
ordusuyla yaptığı büyük mücadeleleri anlatan İslam‟ın Kılıcı Selahaddin Eyyubi romanında
geçen ifadeyle: “Selahaddin‟in imparatorluğunda tam olarak eşit olmasalar da, Yahudiler
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kesinlikle hoş görülüyor, büyük oranda takdir ediliyorlardı. İnanmayanların geniş sınıfına,
Hristiyanların ve gayrimüslimlerin arasına düşürüyordu. Bu korunanlar devletin evlatlık
çocuğu ya da hastası gibi düşünülüyordu.” (131) Romanda geçen ifadeyle “Büyük Müslüman
Sultan, şimdi Yahudilerin kahramanı olmuştu. Allah, Selahaddin‟in ruhunu onlar için
canlandırmıştı.” (132) Sultan‟ın hassasiyet gösterdiği önemli hususlardan biri de farklı din ve
medeniyetlere ait mabetlerdir. Savaşlarda az da olsa mabetler zarar görmüştü. “Kutsal Kabrin
kapıları kırılmıştı.”Fakat halkın eziyet görmemesi için büyük bir hassasiyet gösterilmişti. (Jr
2013:118) Hristiyan halkın Kutsal Kabre karşı duydukları hassasiyeti bilen Selahaddin
Eyyubi, bu mekâna zarar verilmemesini emretmişti. (Jr, 2013:119) Çünkü romanda geçen
ifadeyle:“Müslüman olmak bütün dinlerin kutsal mekânlarına saygı göstermeyi
gerektiriyordu.” (Jr, 2013:119) Steen‟in Tozkoparan romanında da Sultan‟ın kutsal mabetlere
karşı gösterdiği hassasiyet şöyle anlatılır:“Kentin ele geçirilmesinden kısa bir süre sonra
kardeşini görmeye gelen Âdil, Selahaddin‟i Kutsal Mezar Kilisesinin yanında buldu.
Selahaddin o sırada Hristiyan mezarlığın zarar görmemesi için nöbetçilerin sayılarını
arttırmakla meşguldü.” (137) Selahaddin Eyyubi‟nin Hristiyanların kutsal mekânlarına
duyduğu saygıyı Haçlı savaşlarını anlatan tarihî kaynaklarda görmek mümkündür. P. M. Holt,
Haçlılar Çağı 11. Yüzyıldan 1517‟ye Yakındoğu eserinde: “Kudüs bir süre kuşatmaya
dayandıysa da 27 Receb/2 Ekim 1187 günü koşullu olarak teslim oldu. Sekiz yıl önceki Haçlı
birliklerinin tersine Selahaddin‟in askerleri zaferlerini perçinlemek için katliam ve talana
girişmediler. Hatta kutsal Kabir Kilisesine bile dokunulmadı ve Godefroide Bauillon‟da V.
Baudoin‟e kadar hiçbir Frank hükümdarının mezarı bozulmadı.”ifadeleri geçmektedir. (Holt,
2003:59) Tarihçi yazar P. M. Holt‟un açıklamalarında görüldüğü gibi Selahaddin Eyyubi‟nin
merhamet ve iyilikseverliği Batılı tarih kaynaklarında da yer almaktadır. Bu tespitten
hareketle romanlarda anlatılan anekdotların reel tarihi kaynaklardan alındığını söyleyebiliriz.
Okumalarımız arasında bulunan yazar James Reston Jr‟ın Selahaddin Eyyubi ve Aslan
Yürekli Rıchard romanında Arap yarım adasında büyük bir kuraklık yaşandığı anlatılır. (61)
Bu kuraklık sebebiyle bölgede yaşayan Müslüman ve Hristiyan halk, büyük zorluklar
yaşamaya başlamıştır. Ağır şartlar iki karşıt gücü barışa zorlamaktadır. Öncelikle Tiberya
Lordu Tripolili III. Raymond, 1184 yılında Selahaddin Eyyubi‟yle barış anlaşması imzalar.
Raymond, sefalet içinde yaşayan halkını bir Müslüman saldırısına karşı koruyamayacağını
çok iyi bilmektedir. Selahaddin, çıkarlarına ters düşse de Raymond‟un ateşkes isteğine razı
olur ve onula dört yıllık bir barış anlaşması imzalar. İyiliksever Sultan, yapılan anlaşmadan
sonra Tiberya halkına su ve yiyecek yardımında bulunur.
Tanrı‟nın Savaşçıları Üçüncü Haçlı Seferinde Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli
Rıchard romanında Elkerak Lordu Chatillon‟un hâkim olduğu topraklar üzerinde keşif
yapmak için Tiberya lordundan geçiş hakkı talebinde bulunur. Müslümanlar keşiflerini
kimseye zarar vermeden gerçekleştirip yurtlarına dönerler. Selahaddin Eyyubi komutasındaki
askerlerin Hristiyan şehirlerden geçerken gösterdikleri hassasiyet romanda: “Hiçbir kasabaya
ya da kaleye en ufak zarar vermemişlerdi.” cümleleriyle yansıtılır. (Jr, 2013:63) Romanlardan
çıkan ortak sonuca göre Selahaddin Eyyubi büyük zaferlerinden sonra hiçbir zaman kibir ve
intikam duygusuna kapılmamış; esir Hristiyan halka zulüm ve şiddet göstermek yerine her
zaman iyilik ve şefkatle yaklaşmıştır.
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Selahaddin Eyyubi‟nin iyilik ve hoşgörü vasıfları reel tarihi kaynaklarla da
örtüşmektedir. Tarihçi yazar Uluçay, İlk Müslüman Türk Devletleri eserinde Kudüs Fatihi için
şu açıklamaları yapar “Selahaddin halkını mutlu etmekten gayri bir şey düşünmedi. En güçlü
düşmanları bile onun mertliğini insanlığını ve cömertliğini onaylamışlardır. Bilginleri
korumuş, bilim alanında çalışmaları teşvik etmişti.” (Uluçay, 2013: 146) Endülüs asıllı şair
ve yazar İbn Cübeyr‟in Selâhaddin Eyyûbî hakkındaki tespitleri de aynı içeriktedir. İbn
Cübeyr, Endülüs‟ten Kutsal Topraklara adlı kitabında Sultan‟ı ideal bir devlet adamı olarak
tanıtır. Eserde geçen tanımlamayla Selahaddin Eyyûbî bölge Müslümanları için Allah‟ın bir
lütfüdür. Ömrünü savaş meydanlarında geçiren Sultan‟ın tahtı atının eyeri olmuştur. (İbn
Cübeyr, 2003: 219)
2.2. Selahaddin Eyyubi’nin Cesaret ve Fedakârlığı
İncelediğimiz Batılı romanlarda başkahraman Selahaddin Eyyubi‟nin en belirgin
özelliklerinden birisi de sayıca kendilerinden çok üstün olan Haçlı ordusu karşısında
gösterdiği cesaret ve Müslüman halkı için yaptığı fedakârlıklardır. Cesur Sultan, savaş
meydanlarındaki şecaatiyle Hristiyan askerlerin kalplerine korku ve endişe salarken kendi
askerlerine moral ve cesaret verir. Haçlı ordusu komutanı Rıchard‟ın büyük bir orduyla
üzerlerine saldıracağını öğrenen Selahaddin Eyyubi, alınması gereken tedbirler konusunda
konsey üyeleriyle istişarede bulunur. Cesur komutan, derin bir endişe içerisinde bulunan
konsey üyelerine cesaret verici bir konuşma yapar. Bu konuşmayı dinleyen konsey üyesi
Maştup: “Sultanım, hepimiz sizin kulunuz, köleleriniz. Bize her zaman cömert davrandınız,
bizi yücelttiniz, güçlü kıldınız ve her zaman ödüllendirdiniz. Başımız size feda olsun! Ölene
kadar yanınızda olacağız.” der. (Jr 2013:338) Kudüs Hükümdarı, haçlı seferlerinin yıkıcı
istilası altında ezilen Müslüman halkın tek umududur.
James Reston Jr, Tanrı‟nın Savaşçıları Üçüncü Haçlı Seferinde Selahaddin Eyyubi ve
Aslan Yürekli Rıchard romanında korku ve endişeye kapılan halkın Allah ve Muhammed
isimleriyle birlikte Selahaddin Eyyubi‟nin ismini andıkları yazılıdır. (12) Romanda karşıt
tematik gücü temsil eden İngiltere Kralı I. Rıchard, Hristiyan dünyasının en büyük umududur.
Krallığını ve kilisenin menfaatlerini korumak için Müslümanlara karşı yıllarca savaşan
Richard, en az Selahaddin Eyyubi kadar cesur ve hırslıdır. (13) Romanda Yusuf Balbek
karakterini canlandıran Selahaddin Eyyyubi şöyle tanıtılır:“Yusuf Balbek, Şam‟da büyüdü.
Vücut yapısı güçsüz ve zayıf olsa da zekâsı, görgüsü, soyluluğu, ahlakı ve alçakgönüllülüğü
Şam saraylarında gözden kaçmadı. Akranlarının çoğu gibi, ergenliğinde o da şaraba ve
kadınlara teşvik edildi; ama neticede bu tarihsel durumun ciddiyeti onu daha çok
ilgilendiriyordu ve o da bu günahlardan sıyrıldı. Sonradan söylenenlere göre, hükümdarı
Nureddin‟in eğitimiyle Yusuf-sonradan Selahaddin dendi-doğruluk yolunda ilerlemeyi,
erdemli hareket etmeyi ve kâfirlere karşı savaşma konusunda yürekli olmayı öğrendi.”(23,24)
Ömrünün büyük bir kısmını haçlılara karşı savaş meydanlarında geçiren Sultan‟ın baş
düşmanı Richard, çok yakından tanıdığı Selahaddin‟in cesaret yönünü şu sözlerle özetler:
“Sultan çok büyük bir insan. İslam âleminde ondan daha güçlü bir lider yok. Yafa‟yı iki ayda
zor ele geçirir diye düşünmüştüm ama o, beş gün içerisinde kenti teslim aldı.” (361) Richard
düşmanı olmasına rağmen Selahadin Eyyubi‟nin cesaretine hayrandır.
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Tarihî romanın ilk temsilcisi Walter Scott, Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli
Rıchard romanında Sultan‟ın cesaretini:“ Kendisinin ne mızrağı, ne oku, ne de topuzu vardı.
Bütün taarruz silahı elindeki kılıçtan ibaretti. Müdafaa silahı olarak da omzunda asılı küçük
bir kalkanı vardı.” cümleleriyle anlatır. (24) Walter Scott, anlatısında: “Selahaddin o adamdı
ki taarruza kalkıştığı zaman, cesur olduğu kadar ihtiyatlı idi; körü körüne ileri atılmadan
evvel, her şeyi inceden inceye hesap ederdi.” der. (30)
Günümüz tarihî romanları arasında yer alan Kartal, Bir savaşçı Doğuyor romanında
da Yusuf ismiyle anılan Selahaddin Eyyubi karakteri cesareti ve fedakârlığıyla ön plana
çıkarılır. (Hıght, 2013:307) Haçlı ordusu karşısında çaresiz kalan Halep Atabeyi Nureddin
Mahmud Zengi, Yusuf‟tan yardım istemek zorunda kalır. Sultan‟ın en yakın adamları bile
yanından kaçmışken Yusuf, cesaret ve fedakârlığıyla onu düşman kılıcından korur. Yusuf‟un
cesaretine hayran kalan Nureddin, bu olaydan sonra ona sadık ve güvenilir anlamına gelen
Selahaddin adını vermiştir. Selahaddin Eyyubi‟nin cesaret ve fedakârlığı dost ve düşman
bütün insanlar tarafından kabul edilen üstün vasıfları olmuştur.
Selahaddin Eyyubi’nin Bilgeliği ve Adaleti
2.3.
Kudüs Fatihi, iyiliksever, muttaki ve mütevazı olmakla beraber pozitif bilimlere ve
edebiyata önem veren adil bir hükümdardı. Avrupalı yazarlar, Sultan‟ın bilge ve âdil yönünü
romanlarına başarıyla yansıtmışlardır. Selahaddin‟in büyük ve zorlu mücadelelerden sonra
fethettiği şehirlerde yaptığı ilk icraat yıkılan veya zarar gören hastane ve okulları yeniden
imar etmek olmuştur. Romanlarda Sultan‟ın yıkılan veya zarar gören ibadet, eğitim ve sağlık
kurumlarını kısa sürede onardığı anlatılır. (Jr, 2013:396) Bilge padişah, çocuklarını devlet
yönetiminde görevlendirirken onlardan halka adalet ve iyilikle muamele etmelerini istemişten.
James Reston‟un Tanrı‟nın Savaşçıları romanında Selahaddin Eyyubi, küçük oğlu Melik Ez
Zahir‟e şu nasihatlerde bulunur:“Allah‟a emanet ol. O iyiliklerin başıdır. Allah yolunda git.
Onun istediklerini yap, zira barışın tek yolu budur. Kan dökmekten ve kıyımdan kaçın,
dökülen kanın intikamı büyüktür. Halkın sevgisini kazanmaya çalış, onların çıkarlarını gözet.
Sen, Allah‟ın seçimiyle ve benim de isteğimle onların başına geçecek olan kişisin. Emirlerin
devlet adamlarının, soylu maiyetinin de kalbini kazanmalısın. Ben bugün bu yüceliğe
eriştiysem, iyilikle insanlarımın gönlünü kazandığım içindir. Kimseye kin besleme, ölüm
hepimizin kaderidir. Eğer insanlar seni bağışlamazsa, ancak tövbekâr olursan o,
bağışlayıcıdır.”(388) Güçlü inancıyla adalete ve insan sevgisine büyük önem veren
Selahaddin Eyyubi evladına bilgeliği ve adaleti tavsiye etmiştir.
Sultan‟ın ilmî yönü ve idaresi altındaki halka olan yaklaşımı romanların genelinde
takdir edilmiştir. Thorvald Steen‟in Selahaddin Eyyubi‟nin Gölgesinde romanında Şovalye
James Sheringham, William Davenport ve Toronlu Kont Henry, Selahaddin Eyyubi hakkında
Kral Richard‟a sunmak üzere hazırladıkları raporda şu bilgileri verirler:“Selahaddin‟ yirmi
yaşına kadar zamanının çoğunu cirit oynayarak, Kur‟an ve şiir çalışarak geçirdi…1169
yılında Mısır‟ın mutlak hâkimi haline geldi. 1171‟de Sünnî ve Şiî Müslümanları birleştirdi…
Frenkleri Kudüs‟te kalmaya ve daha önce sürülen Yahudileri geri dönmeye davet ettiği
söyleniyor. Çılgının biri mi, bilmiyoruz… Selahaddin‟in okuma-yazma bilmediğini öne süren
Papa Hazretleri yanılmaktadır. Kendisinin birçok dilde okuyup yazabildiği tecrübelerimizle
sabittir…” (56, 57)
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Bilge hükümdarın şairlere ve ilim adamlarına büyük önem verdiği Charles J.
Rosebault‟un İslamın Kılıcı Selahaddin Eyyubi romanında da geçmektedir. Romanda
Sultan‟ın sevdiği şiirlerden alıntılar yapılmıştır. (139) El-Atir‟e (İbnü‟l-esîr‟e) göre
Selahaddin‟in meclisinde konuşabilmek için Kuran‟ı hatmetmiş olmak, töreyi çok iyi bilmek,
sahabeleri ve eski büyük ilim adamlarını okumuş olmak gerekirdi. (139)
Thorvald Steen‟in Tozkoparan romanında Selahaddin Eyyubi‟nin adalete ve ilme
verdiği önemi anlatan bölümlerle karşılaşırız. Romanda yazar bakış açısıyla Selahaddin
Eyyubi‟nin Öklid‟i ve Aristotales‟i okuduğu, İbn-i Sina‟nın felsefi yazılarını ve Arap tarihîni
incelediği, Arşimet ve Ptolemeus‟un matematik, Galenos ve Hipokrates‟in tıp çalışmalarını
bildiğini, Hamasa‟yı ve Ebu Tammam‟ın şiir antolojilerini okuduğu ifade edilmiştir. (33)
İncelediğimiz romanlar arasında Yazar Walter Scott‟un Selahaddin Eyyubi ve Arslan
Yürekli Rıchard romanında da başarılı bir Selahaddin Eyyubi portesi çizilmiştir. Romanın
Selahaddin başlıklı bölümünde Sultan‟ın üstün vasıfları şöyle anlatılır: “Selahaddin Eyyubi,
son derece muharip olduğu nispette, adaletin, doğruluğun, nezaketin timsali idi. Bu
sebepledir ki Avrupa tarihleri bile onu, büyük kahraman diye anmışlar ve düşmanları,
hürmetle önünde eğilmişlerdi. Selahaddin bütün ömrünce kimseyi bilerek incitmemişti. Din
milliyet farkı gözetmeden, herkes hakkında aynı muameleyi yapardı. Birgün tebaasından bir
Ermeni ile aralarında ihtilaf çıkmış. Ermeni mahkemeye müracaat ederek Selahaddin
aleyhine dava açmış. Davacı Ermeni ile suçlu mevkiindeki Selahaddin mahkeme huzurunda
karşı karşıya geldiler. Selahaddin haklı olduğu için davayı kazandı. Karar iki tarafa da tebliğ
edildikten sonra Selahaddin, Ermeni‟yi çağırdı: „Beni mahkeme huzuruna çağırdın ve
bununla benim adalete nasıl hürmet ettiğimi âleme ispat ettin. Bu hareketin mükâfatını
göreceksin.‟ diyerek eski davacısına birçok ihsanlarda bulundu. Birgün de ordusunun
başında giderken karşısına ihtiyar bir kadın çıktı. Elinde bir istida vardı. Selahaddin istidayı
aldı, fakat kadına: „Bugün işim var. Bekle! Yarın cevabını alırsın diyerek yürüdü. Kadın
arkasından:‟ Ey bugünün işini yarına bırakan Selahaddin! Memleketler zapt edeceğine
tebaanın işini gör,‟ diye bağırdı. Selahaddin bunu duyunca derhal geri döndü kadına
yaklaşarak: „haklısın beni affet ve müsaade et de hatamı tashih edeyim, dedikten sonra
kadının dileğini yerine getirdi.” (143-144) Walter Scott‟un otobiyografik bir roman özelliğini
taşıyan bu eserinde Selahaddin Eyyubi hakkında bu şekilde olumlu bir imaj çizilmiştir.
Yazar Charles J. Rosebault, İslamın Kılıcı Selahaddin Eyyubi romanında sultanın
adalete gösterdiği hassasiyete şu cümlelerle atıfta bulunur: “Her pazartesi ve perşembe açık
yargılama yapar, çevresinde kadılarla ve hukuk konusunda deneyimli diğer âlimlerle
otururdu.” (150) Romanda ister güçlü olsun ister yoksul olsun yaşlı kadınlardan sakatlara
kadar herkesin mahkemeye kabul edildiği söylenir. Romanda geçen ifadeyle“yalnız şehirde
olduğu zaman değil seferdeyken bile dilekçeleri kendisi kabul eder ve her türlü zulüm
şikâyetini sona erdirmek için bütün gücüyle çalışırdı. Şikâyeti olan ya da tazminat talep eden
kimseyi geri çevirmezdi.” (150,151) Romanda anlatıldığına göre Ömer Kelatli adlı Ahlatlı bir
tüccarın Sultan aleyhine açtığı dava, mahkeme heyeti tarafından kabul edilmiş; halka açık
mahkemede sanık sıfatıyla sorgulanan Sultan, mahkeme sonucunda suçsuz bulunmuştu.
Sultan, beklenenin aksine Ömer Kelatli‟ye öfkelenmemiş ona bir hilat armağan edilmesini ve
masraflarını karşılayacak kadar da para verilmesini buyurmuştu.(154)
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Araştırma kapsamında olan romanlarda Selahaddin Eyyubi‟nin adalete, ilim ve irfana
büyük önem verdiği halkının da eğitim düzeyini yükseltmeye çalıştığı tespit edilmiştir.
2.4. Selahaddin Eyyubi’nin Tevazu ve Takvası
Romanlarda Selahaddin Eyyubi‟nin en önemli vasıflarından biri mütevazı ve muttaki
olmasıdır. Kutsal Kudüs topraklarının fethinden sonra başlayan Haçlı savaşlarını başarıyla
anlatan Tanrı‟nın Savaşçıları Üçüncü Haçlı Seferinde Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli
Rıchard romanında Sultan‟ın kuvetli inancının tezahür eden tevazı yönüne şu şekilde atıf
yapılmıştır. “Şam‟da iki okul, Kudüs‟te bir hastane ve bir okul, Kahire‟de bir hastane ile üç
okul yaptıran Sultan, hiçbirine kendi adını koydurmamıştır. Kendisiyle övünmekten bu kadar
kaçan bir insan olarak, o sadece Allah‟a karşı görevini yapıyordu.”(396) Savaşlarda
cesaretiyle her zaman ön safta yer alan Sultan, barış anlarında insanlara karşı son derece
mütevazıydı.
Charles J. Rosebault, İslam‟ın Kılıcı Selahaddin Eyyubi romanında, Selahaddin
Eyyubi ve kölesi arasında yaşanan bir olayı anlatarak Sultan‟ın tevazusunu yansıtmaya
çalışır. Sultan, çok yorgun olduğu bir gecede ihtiyar kölesi otağına girerek ondan elindeki
dilekçeyi imzalamasını ister. O gece çok yorgun olan ve hokkasının da yanında bulunmadığını
söyleyen Sultan, kölenin bu isteğini reddeder. Fakat kölenin çok ısrar etmesi üzerine Kudüs
Sultanı bu dilekçeyi imzalar. Bütün bunlara şahit olan tarihçi Bahaddin, Sultan‟a ne kadar
nazik olduğunu söyler. Bu söz üzerine Sultan, “sözünü etmeye bile değmez” der. (131)
Romanda geçen ifadeye göre “Tevazuda yüceydi, nezakette kusursuzdu.” (144) Dünyanın
geçici şan ve şöhreti Kudüs Fatihi‟ni aldatmamıştı.
Tanrı‟nın Savaşçıları Üçüncü Haçlı Seferinde Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli
Rıchard romanında anlatıldığı şekliyle Sultan, ömrünün son yıllarını Şam‟daki medreselerde
geçirir. “Son günlerinde en önemli savaşlarda sancağını taşıyan bayraktarını çağırmıştı.
„savaşlarda bayrağımı taşıyan sen, şimdi de ölüm haberimi taşıyacaksın. Öyle bir kumaş
parçası seç ki, bir paçavra gibi olsun. Bir mızrağın ucuna bu kumaş parçasını bağla ve
Doğu‟nun büyük Sultanı ölüme giderken şu kumaş parçasından başka bir şeyi yanında
götürmedi diye bütün sokaklarda gezdir.” der. (395) Aynı romanda geçen ifadelere göre
de:“Sultanın hiçbir özel malı, evi, bağı bahçesi, altınları, gümüşleri, altınları yoktu.
Üzerinden sadece kırk altı Nasıra parası çıktı, bu da bir İngiliz sterlini bile etmiyordu. Öyle
ki, mezarının etrafını çevreleyen taşlar bile borç parayla yapıldı. Tabutu çizgili bir kumaşa
sarıldı ve Sultan son günlerini geçirdiği yazlık bahçesine gömüldü.” (397) Selahaddin‟in
ölümünden sonra geride bıraktığı mal varlığı hakkında verilen bilgiler İslam‟ın Kılıcı
Selahaddin Eyyubi romanında da geçmektedir. Romanda verilen bilgiye göre:“Bu kadar
büyük zenginlikleri fetheden adam o kadar yoksul ölmüştür ki, cenazesine yetecek kadar bile
parası yoktur. „Koca eyaletleri başkalarına bahşetmişti ama‟ diye anlatır yardımcısı.
Kendisi ne mal ne mülk, ne köy, ne de arazi miras bıraktı. Kişisel hazinesinde yalnız bir sur
altınıyla kırk yedi gümüş sikke bulunuyordu.”(173) Selahaddin Eyyubi‟nin mütevazı yönü
Walter Scott‟un romanına şu ifadelerle yansıtılmıştır: “Dünya malına ehemmiyet vermezdi.
Para biriktirmeyi birgün bile aklına getirmemişti. Ölümüne birkaç gün kala, kefeni bir mızrak
ucuna takılarak, şehrin içinde dolaştırılmıştı. Dellâllar bu kefeni sokakta gezdirerek: „Ey
ahali cihana hükmeden Selahaddin, öteki dünyaya mal olarak ancak şu kefeni götürecektir.
İbret alınız…‟ diye bağrıştılar. Oğluna vasiyet ederken: Oğlum şahsi günahlarını Allah
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affeder. Dikkat et ki halkın malına, canına dokunacak günahlar işlemeyesin. Zulümden son
derece sakın. Bu dünyanın kimseye baki kalmayacağını düşünerek hareket et.” (143-144)
Kudüs Fatihi, zengin ve güçlü olmasına rağmen hayatının sonuna kadar sıradan bir
halk adamı olarak yaşamaya çalışmıştır. Aynı romanda Sultan‟ın ölüm sahnesi ve cenaze
merasimi şöyle anlatılır: “Cenaze basit oldu. Ne şairlerin söylenmesine, ne ağıtlara, ne
cenaze nutuklarına izin verildi. Tabutu basit bir kumaşla örtüldü ve savaş boyunca taşıdığı
kılıcı da üzerine kondu. Ölmek üzereyken alemdarını çağırıp şöyle dediği söylenir:
„Savaşlarda alemimi sen taşıdın, ölüm sancağımı da sen taşı. Pespaye bir paçavra olsun. Onu
bir mızrağın ucunda Şam sokaklarında gezdir ve bütün Doğu‟nun hükümdarı Selahaddin bile,
yanında bu paçavradan başka bir şey götüremedi, diye duyur.” (295) Selahaddin Eyyubi
ölümünden sonra geride kalan tüm dostlarına böyle bir mesaj vermeye çalışmıştır.
Selahaddin Eyyubi‟nin mütevazı yönünü en belirgin kılan hadislerden biri Kudüs‟ün
fethi sırasında gerçekleşir. Kudüs Fatihi, büyük bir tevazu ve vakarla girdiği şehirde esir halka
iyilik ve merhametle muamele eder; hiç kimseyi horlamaz. (Jr, 2013:119) Sultan, Kudüs‟ün
fethinden sonra Şam Kadısı Muhiddin İbn el-Zeki‟ye şunları söyler:“Kudüs‟ü ne altınlar
kazanmak, ne de intikam almak için ele geçirdik. Allah‟a inancımıza karşı görevimizi yaptık.
En büyük mutluluğum kutsal kentin intikam almadan kurtarılmış olması. Belki bir beyaz
devenin üzerinde şehre giremedim; ama şehri kan dökmeden, nefret ve yıkım olmadan
kurtardık.” (Steen 2005:142) Romanlardaki tespitlerde görüldüğü gibi Selahaddin Eyyubi
Hristiyanlarla yaptığı savaşlarda hiçbir zaman ihtiraslarına kapılmamış; fethettiği şehirlerde
masum halka eziyet etmemiştir.
Kudüs Hükümdarı‟nın tevazu ve inanç yönüne hayran olan Batılı yazarlar
romanlarında bu yönüne sıklıkla dikkat çekmişlerdir. Thorvald Steen‟in Tozkoparan
romanında gazeteci Cecilia, şair dostu Erik‟e İslam coğrafyasında yetişmiş; ünü Avrupa
sınırlarına kadar dayanmış Selahaddin Eyyubi‟yi tanıyıp tanımadığını sorar. Erik‟in
Selahaddin Eyyubi hakkındaki bilgisizliğine şaşıran Cecilia ona Selahaddin Eyyubi hakkında
bir kitap verir. Erik‟in okuduğu bu kitapta “Selahaddin‟in rüşvet almayı kabul etmediği
yazıyordu. Azla yetinen biriydi, üzerindeki giysilerden başka hiçbir malı ve mülkü yoktu.
Dinsel idealleri dünya malından ve altından daha değerliydi. Selahaddin, Kahire‟de kralın
sarayında yaşayabilirdi. Ama bunun yerine çok daha alçakgönüllü vezir konutunu seçmişti.”
(104) Reel tarihi kaynaklarda da Selahaddin Eyyubi‟nin büyük zaferler kazanmış olmasına
rağmen alçak gönüllü olduğuna dair romanlarla örtüşen bilgiler bulunmaktadır. (Toksoy ve
Toksoy, 2015)
Selahaddin Eyyubi‟nin inancına olan bağlılığını yansıtan en dikkat çekici roman James
Reston‟un Tanrı‟nın Savaşçıları Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Rıchard romanıdır.
Romanda Sultan‟ın en zor ve sıkıntılı anlarında Kuran-ı Kerim ayetlerine müracaat ettiği
görülmektedir. Elkerak Lordu Chattillon Hac yolculuğu sırasında içlerinde kız kardeşinin de
bulunduğu kafileyi esir alıp zindana attığında Kuran-ı Kerim onun için tek teselli kaynağı
olmuştur. Romanda takva sahibi Sultan‟ın dar zamanlarda huzur bulmak için sık sık Kuran-ı
Kerim okuduğu görülmektedir. (47,44,306)
Haçlı savaşlarını anlatan Thorvald Steen‟in Tozkoparan romanında da Selahaddin
Eyyubi çok merhametli ve dindar bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Romanda
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Hristiyan zulmü altında ezilen Müslüman halkın intikam yeminleri etmelerine karşılık
Sultan‟ın onları nasıl hakka ve âdalete davet ettiği anlatılır. Sultan, işlenen bir suçun asıl
faillerini cezalandırmaya dikkat eder. Savaşlarda esir alınan bütün Hristiyan halkın aynı
şekilde cezalandırılmasına kabul etmez. Halkına Kuran-ı Kerim‟de geçen Yusuf kıssasını
örnek vererek İslam‟ın affetmeye verdiği öneme de vurgu yapar. (128)
Selahaddin‟in dinî yanının güçlü olmasında vak‟a-nüvisi Bahaddin (Bahaddin ibn
Şeddâd)‟in önemli rolü vardır. Bahaddin, yakın dostu Sultan‟ı endişeye ve korkuya kapıldığı
anlarda dinî telkinlerle rahatlatmaya çalışır. III. Haçlı seferinde Selahaddin Eyyubi‟ye şöyle
der:“Çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunuzu görüyorum. Her geçen gün
taşıyamayacağınız kadar ağır bir yük altında eziliyorsunuz. Bugün cuma ve biz bu kutsal
günde, kutsal bir şehirde bulunuyoruz. Size dünyevî şeylerden uzaklaşarak Allah‟a
sığınmanızı tavsiye diyorum ezandan sonra iki rekât namaz kılın ve yoksullara sadaka
dağıtın.” (Jr, 2013:339 ) Sultan, bu tavsiyelerden sonra namaz kılıp dua etmek için Aksa
Camisine gider. Romanda geçen ifadeyle “son yıllarda savaş sırasında kaçırdığı namazları
kaza namazı kılarak geçiriyordu.” (Jr, 2013:393)” Selahaddin Eyyubi‟nin namaza karşı
gösterdiği hassasiyeti Jack Hıght‟nin Kartal, Bir savaşçı Doğuyor romanında da
görebiliyoruz. (Hıght, 2013:178,194) Charles J. Rosebault‟un İslam‟ın Kılıcı Selahaddin
Eyyubi romanında da “Selahaddin düzenli ibadetinin dışında, gece uyanacak olursa o zaman,
uyanmazsa da sabah namazından önce kalkar dua ederdi. Yolculuk ederken vakti geldiğinde
attan inerdi.”ifadeleri yer almaktadır. (156) Kimi Batılı yazarlar, Allah‟ın samimi inancından
dolayı Selahaddin Eyyubi‟ye Kudüs‟ün fethini nasip ettiğini söyler (Rosebault 2010:158)
Jack Hıght‟ın Kartal, Bir savaşçı Doğuyor romanında 1148‟de Haçlı ordusu Şam‟a
doğru ilerlerken John adında genç bir Sakson esir alınır. Yıllar sonra ismi Selahaddin ismiyle
anılacak Yusuf, esir düşen bu şövalyeyi satın alır. Romanda Yusuf‟un kölesi John‟la yaşadığı
maceralar anlatılır. Selahaddin, romanın vefalı, cesur ve dindar başkahramanıdır. Jack
Hıght‟in Selahaddin Eyyubi üçlemesinin ikinci romanı Krallık, Bir Savaşçı Yükseliyor (47) ve
James Reston Jr‟in Selahaddin Eyyubi ve Aslan Yürekli Rıchard (131) romanında da Sultan‟ın
İslam inancından dolayı şarap içmediği yazılıdır. Romanların genelinde Selahaddin Eyyubi
karakteri, alçakgönüllü ve dindar bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar.
Sonuç
Edebiyat ve tarih farklı disiplinler olmalarına rağmen her iki bilim dalı arasında
organik bir bağ bulunmaktadır. Edebiyat ve tarih derslerine ait müfredat programları
disiplinler arası ilişki bağlamında incelendiğinde ders programlarının hedef kazanımlarına
katkı sunabilecek önemli ders materyalleri sağlanabilecektir
Edebiyat ve tarih bilimleri arasındaki ilişkiyi somutlaştırmayı amaçlayan bu çalışmada
öğretmen ve öğrencilerin III. Haçlı Seferi ünitesiyle ilişkilendirebilecekleri Batılı tarihî roman
örnekleri analiz edilmiştir. Dokuzuncu sınıf tarih dersi kitabında III. Haçlı seferinin sebep
sonuçları hakkında bilgi verilmiş olup Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi için “merhametli ve
adil bir hükümdardı. Kudüs ve çevresinde yaşayan Hristiyanlara, Yahudilere her türlü din ve
inanç hürriyetini tanımıştı. Kudüs önlerine gelen ve daha sonra hastalanan İngiliz Kralı‟nı
iyileştirmek için büyük gayret göstermişti.” ifadeleri kullanılmıştır. Ders kitabında yer alan bu
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bilgilerin okunan romanlarla önemli ölçüde örtüştüğü belirlenmiştir. Araştırma kapsamında
olan romanların tamamında Selahaddin Eyyubi merhametli, adil ve bilge bir kahramandır.
Türk romanlarında olduğu gibi Batılı romanlarda da Selahaddin Eyyubi‟nin pozitif
algılanması bilginin doğruluğu ve tutarlılığı açısından önemlidir. İnsanlığın ittifak ve
tahammüle her zaman olduğundan çok daha fazla ihtiyaç duyduğu günümüzde, Selahaddin
Eyyubi karakterinin karşıladığı bu olumlu algının farklı medeniyetlere ait toplumlar arasında
yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.
Selahaddin Eyyubi‟nin Kudüs‟ü fethetmesinden sonra başlayan III. Haçlı seferinde
Müslüman ve Hristiyan orduları arasında şiddetli çarpışmalar yaşanmıştır. Bu çarpışmalarda
iki karşıt tematik gücü Doğu medeniyeti adına Selahaddin Eyyubi; Batı medeniyeti adına ise
İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard temsil etmektedir. Okunan romanlarda Selahaddin
Eyyubi ve İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard dışında Nureddin Mahmud, Fransa Kralı
Philippe Auguste, Alman Kralı Friederich Barbarossa, Sibylle kralı Guy de Lusignan gibi
önemli tarihî şahsiyetlerin adları geçmektedir. Aksiyoner olayların anlatıldığı romanlarda kişi
kadrosu dışında coğrafî mekânların da reel hayattan alındığı tespit edilmiştir. Kudüs, Akka,
El-Cezire, Mısır, Hıttin, Tunus ve Akdeniz bölgesinde kurulan birçok kale adı, romanlarda
vaka örgüsünün cereyan ettiği mekânlar olmuştur. Bu açıdan değerlendirildiğinde çalışma
kapsamında olan romanların on ikinci yüzyıl Ortadoğu coğrafyasının sosyo-kültürel yapısını
başarılı bir şekilde yansıttıkları tespit edilmiştir.
Millî eğitiminin temel ilkeleri esas alınarak hazırlanan tarih dersi programında
öğrencilerin Türk ve İslam tarihinde rol almış önemli şahsiyetleri tanımaları amaçlanmış; tarih
derslerinin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsayacak şekilde
anlatılması tavsiye edilmiştir. Araştırma kapsamındaki romanların milli eğitimin temel
ilkelerine uygun içerikte oldukları; bilgiyi kavrama düzeyine ve toplam öğrenci erişlerine
katkı sunabileceği tespit edilmiştir.
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İLK GECE ETKİSİNİN, BİREYLERİN TATİL KARARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Emine KAMBUR*

Öz
İlk gece etkisi, farklı bir çevrede ilk kez konaklandığında maruz kalınan bir uyku bozukluğudur. Bu çalışmada da
bireylerde ilk gece etkisi oluştuğunda, bu durumun bireylerin tatil kararlarını etkileyip etkilemediği
araştırılmıştır. Araştırmanın kapsamında İstanbul ve Balıkesir illerinde yaşayan, gönüllü olarak katılım sağlayan
120 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada geliştirilen hipotezler SPSS 22.0 programı ile test edilmiştir.
Geliştirilen hipotezleri test etmek için de Kruskall Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlk gece etkisi, Tatil kararı

THE ROLE ON THE HOLIDAY DECISION OF INDIVIDUALS OF THE FIRST NIGHT EFFECT
Abstract
The first night effect is a sleep disorder that is exposed when it is first stayed in a different environment. In this
study, it has been researched that if the first night effect occured in the individuals it could affect the holiday
decisions of the individuals. Within the scope of the survey, a questionnaire study has been conducted with 120
volunteers living in Istanbul and Balikesir provinces. Hypotheses developed in the study has been tested with the
SPSS 22.0 program. Kruskall Wallis and Mann-Whitney U tests have been used to test the developed
hypotheses.
Keywords: The first night effect, Holiday decision

1. GİRİŞ
Günümüzde pek çok gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen uyku
bozuklukları kamunun ve tıbbın dikkatini çekmiştir. Büyüyen bu ilgiye rağmen hala uyku
bozukluklarının nedeni tam olarak anlaşılamamıştır (Patel vd., 2007; Kristo vd., 2009;
Pietzsch vd., 2011; Newell vd., 2012). İlk gece etkisi de uyku bozukluğu türlerinden birisidir.
Literatürde detaylıca açıklandığı gibi ilk gece etkisi bireyin ilk kez gittiği bir yerde uykuya
dalmada problem yaşaması olarak tanımlanır. Bu durum bireylerin uyku kalitesini genellikle
düşürmektedir.
Bu çalışmada da bireylerde ilk gece etkisi meydana geldiğinde bu durumun, bireylerin
tatil kararlarını nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır.
2. İLK GECE ETKİSİ
İlk gece etkisi uyku süresince bireylerin normalde uyuduklarından daha kötü ve
sağlıksız gerçekleştirdikleri uykudur (Riedel vd., 2001). 1964 yılında ilk kez Rechtschaffen ve
Verdone tarafından tanımlanmıştır. Daha sonra Agnew vd. tarafından detaylandırılmıştır.
*
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Agnew vd. (1966) „ne göre ilk gece etkisi çocuklara kıyasla yetişkinlerde daha fazla
görülmektedir (Palm vd., 1989; American Thoracic Society, 1996; Emolie vd., 2001; Katz
vd., 2002; Scholle vd., 2003). İlk gece etkisine toplam uyku süresi, uyku anında göz
hareketlerinin sayısı ve aralıklı olarak uyanık kalınan zaman dahil edilmektedir. Beyin dışsal
uyarılara karşı adaptasyon gerçekleştirdiği için bu durum olumlu olarak düşünülmüştür
(Hartmann, 1968; Schmidt ve Kanelbling, 1971; Bon vd., 2001).
Browman, Cartwright (1980) ve Edinger vd. (1997) tarafından yürütülen çalışmalarda
ilk gece etkisinin sadece bir gece sürdüğü ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Tamaki vd. (2005) de
ilk gece etkisine maruz kalan bireylerin ikinci gece daha rahat uyuduklarını tespit etmişlerdir.
2.1. İlk Gece Etkisini Tetikleyen Faktörler
İlk gece etkisine sebep olan en temel faktör aşina olunamayan çevredir (Lorenzo ve
Barbanoj, 2002).Yapılan bir araştırmada katılımcılar evlerinde ya da kendilerini evlerinde gibi
hissettiklerinde daha rahat uyudukları tespit edilmiştir. Aksine aşina olunamayan, farklı bir
çevrede uyumaya çalıştıklarında ise uyku boyunca rahatsızlık hissettikleri tespit edilmiştir
(Riedel vd., 2001). Tamaki vd. (2005) „ne göre de yeni bir çevreye uyum sağlamada zorlanan
bireylerde ilk gece etkisi sıklıkla görülmektedir. Bu kişiler için uyku yönetimi oldukça önemli
bir konudur. Le Bon vd. (2001) tarafından yapılan çalışmada aşina olunmayan bir yerde
kalındığında birinci ve ikinci gece arasında fark olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada birinci
gece bireylerin uykusunda kalitesizlik görülürken ikinci gece çevreye aşinalık kazandıkları
için daha rahat uyudukları ortaya çıkarılmıştır. Yine Le Bon vd. (2000) tarafından yürütülen
başka bir çalışmada bireylerin evlerindeki ve hastanelerdeki uyku kaliteleri kıyaslanmıştır. İlk
gece etkisinin, hastanede kaliteli bir uykuya sahip olamayanlar için oldukça önemli olduğu
ortaya çıkmıştır. Hutchinson vd. (2007) de hastane ve otelde ilk gece etkisini karşılaştırmıştır.
Sonuçlara göre hastanedeki odalar bireyin çevresindeki gibi aşina olduğu ortamlara
benzetildiğinde, ilk gece etkisiyle ilişkili olan uykudaki değişikliklerin azaldığı ya da yok
olduğu bulunmuştur.
Kişilik özellikleri de ilk gece etkisinin potansiyel bir tetikleyicisi olabilir. Solentu vd.
(1997) ve Kajimura vd. (1998)‟ne göre anksiyete olan kişilerde bu durum daha sık görülebilir.
Riedel vd. (2001) „ne göre anksiyete, yeni duruma gösterilen tepkidir ve uyku anında zorluk
çekilmesine neden olabilir. Hauri ve Olmstead (1989) anksiyete olan bireylerde ilk gece
etkisinin çoğunlukla görülebilir bir durum olduğunu ortaya çıkarmıştır. Edinger vd. (1997) ve
Woodward vd. (1991) de yürüttükleri çalışmalarda benzer sonuca ulaşmıştır. Kupfer vd.
(1974) ve Rotenberg vd. (1997) de depresyonda olan bireylerde ilk gece etkisini
araştırmışlardır ve depresyonlu bireylerde ilk gece etkisinin görülmediği sonucuna
ulaşmışlardır. Kupfer vd. (1989) de sağlıklı ve depresyonda olan bireylerde ilk gece etkisini
araştırarak benzer sonuca ulaşmıştır (Curcio vd., 2004).
Uyuyamama hastalığı (insomnia) da ilk gece etkisini tetikleyen başka bir durumdur.
Birtakım çalışmalara göre ilk gece etkisine en fazla maruz kalan kişilerin uyuyamama
hastalığına sahip oldukları görülmüştür (Edinger vd., 1997; Coates vd., 1981). Riedel vd.
(2001) de yaş ile uyuyama hastalığı arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca
Akkuş ve Kapucu da yaşlı bireylerin % 57‟sinin uyuyamama hastalığına sahip olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Webb ve Campbell (1979) „e göre de yaş ilk gece etkisinin önemli bir
tetikleyicisidir.
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Yeni ve stresli olan durumlarda ilk gece etkisine neden olabilir. Ayrıca bireyin
uyurken başkası tarafından izlenmesi de ilk gece etkisini tetikleyebilir. Bu faktörler uykuya
geçiş sürecini zorlaştırabilir. Fakat uykuya geçiş anında ilk gece etkisinin nasıl ve ne zaman
ortaya çıktığı henüz tam olarak anlaşılamamıştır (Tamaki vd., 2005).
3. YÖNTEM
Bu bölümde çalışmanın araştırma kısmına yer verilmektedir.
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, bireylerde ilk gece etkisi meydana geldiğinde bu durumun bireylerin
tatil kararları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu araştırılmıştır. Bu doğrultuda Kruskall
Wallis ve Mann-Whitney U testleri yapılmıştır. Geliştirilen hipotezler de uygun literatür ile
desteklenmektedir.
3.2. Örneklem
Araştırmanın örneklemini rastgele seçilen Balıkesir ve İstanbul illerinde yaşayan 120
birey oluşturmaktadır. Dağıtılan anketlerin hepsine geri dönüşüm alınmış olup araştırmada
kullanılmıştır.
3.3.Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Aracı
Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için nicel veri toplama tekniklerinden
yararlanılmıştır. Verilerin toplanması aracı da beşli likert ölçeğine (kesinlikle katılmıyorum,
katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum) göre hazırlanan bir anket
formudur. Anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ilk bölümünde
katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili sorulara, ikinci bölümünde ise katılımcıların
uyku düzenlerinin tatile çıkmalarını etkileyip etkilemediğini ölçmek için geliştirilen sorulara
yer verilmiştir.
3.4. Ölçeğin Güvenilirlik Analizi
Alpha katsayısı ölçeğin iç tutarlılığını hesaplamak için imkan sağlar. Alpha katsayısı,
ölçülmek istenen değişkenin sürekli olarak aynı ölçülerin kullanılması halinde, sonuçlarının
yakınlık derecesini ortaya çıkarmada önemli bir veridir (Özdamar, 2002:673). Bilimsel
çalışmanın ilk şartı verilerin güvenilirliği olduğundan anket güvenilirlik analizine tabi
tutulmuştur. Uygulanan güvenilirlik analizi neticesinde Cronback Alpha 0,73 bulunmuştur.
Bu oranın da yüksek derecede güvenilir olduğu görülmüştür.
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3.5. Katılımcılara Ait Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Tablosu
Demografik Değişkenler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
15-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
Medeni Durum
Evli
Bekar
Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Lisans
Lisansüstü

Frekans

Yüzde (%)

66
54

55
45

18
24
18
30
18
12

15
20
15
25
15
10

78
42

65
35

18
48
43
11

15
40
35,8
9,2

Tablo 1 „de verildiği gibi araştırmaya katılan kadın katılımcıların oranı % 55, erkek
katılımcıların oranı % 45‟tir. Bu oranlardan kadın katılımcıların çoğunlukta olduğu
görülmektedir. Araştırmaya katılan 15-25 yaş arası katılımcıların oranı % 15, 26-35 yaş arası
katılımcıların oranı % 20, 36-45 yaş arası katılımcıların oranı % 15, 46-55 yaş arası
katılımcıların oranı % 25, 56-65 yaş arası katılımcıların oranı % 16 ve 66-75 yaş arası
katılımcıların oranı da % 10‟dur. Bu oranlardan 46-55 yaş arası katılımcıların çoğunlukta
olduğu görülmektedir. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde evli katılımcıların
oranı % 65, bekar katılımcıların oranı % 35‟tir. Sonuçlara göre evli katılımcıların çoğunlukta
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde ilköğretim
mezunu katılımcıların oranı % 15, lise mezunu katılımcıların oranı % 40, lisans mezunu
katılımcıların oranı % 35,8 ve lisansüstü katılımcıların oranı da % 9,2 olarak görülmektedir.
Oranlara bakıldığında lise mezunu katılımcıların çoğunlukta olduğu belirlenmiştir.
3.6. Değişkenler Arası İlişkiler
Verilerin parametrik olup olmadığını anlayabilmek için Kolmogorov-Smirnov testi
yapılmıştır. Test sonucunda verilerin parametrik dağılmadığı gözlenmiştir. Bu sebeple
değişkenler arası farkı belirleyebilmek için Kruskall Wallis ve Mann-Whitney U testleri
yapılmıştır. Aşağıda hipotezler ve hipotezlerin test sonuçlarına yer verilmiştir.
H1: İkinci gece daha rahat uyuyabilirim ifadesi ile katılımcıların yaş değişkeni arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
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Tablo 2. İkinci Gece Daha Rahat Uyuyabilirim İfadesi ile Yaş Değişkeni Arasındaki
Kruskall Wallis Test Sonucu
Yaş
Değişkeni
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75

N
24
18
30
18
12

Sıralama
Ort.
48,5
48,5
39,5
47,0
33,0

12,71

Df

P

3

,046

Bireylerin ikinci gece daha rahat uyumalarının yaş değişkenine bağlı olarak farklılık
gösterip göstermediğini sınamak için Kruskall Wallis testi yapılmıştır. Sonuçlara göre
bireylerin ikinci gece daha rahat uyumaları ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir farklılık
vardır (
. Başka bir ifadeyle H1 hipotezi kabul edilmektedir.
H2: Uyumakta yaşadığım zorluk tatile çıkmamı engelleyemez ifadesi ile katılımcıların eğitim
durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Tablo 3. Uyumakta Yaşadığım Zorluk Tatile Çıkmamı Engelleyemez İfadesi ile Eğitim
Durumu Değişkeni Arasındaki Kruskall Wallis Test Sonucu
Eğitim
Durumu
Değişkeni

N

Sıralama
Ort.

İlköğretim

18

39,5

Lise

48

43,25

Lisans

43

60,26

Lisansüstü

11

70,50

13,66

Df

P

3

,003

Bireylerin “uyumakta yaşadığım zorluk tatile çıkmamı engelleyemez” ifadesinin
eğitim durumu değişkenine bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için
Kruskall Wallis testi yapılmıştır. Sonuçlara göre bireylerin “uyumakta yaşadığım zorluk tatile
çıkmamı engelleyemez” ifadesi ile eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık
vardır (
. Başka bir ifade ile H2 hipotezi kabul edilmektedir.
H3: Farklı bir yerde uyuyamayışım tatile çıkmamı zorlaştırır ifadesi ile katılımcıların eğitim
durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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Tablo 4. Farklı Bir Yerde Uyuyamayışım Tatile Çıkmamı Zorlaştırır İfadesi ile Eğitim
Durumu Değişkeni Arasındaki Kruskall Wallis Test Sonucu
Eğitim
Durumu
Değişkeni
İlköğretim
Lise
Lisans
Lisansüstü

N

Sıralama
Ort.

18
48
43
11

37,17
68,19
67,95
36,00

19,43

Df

P

3

,000

Bireylerin “farklı bir yerde uyuyamayışım tatile çıkmamı zorlaştırır” ifadesinin eğitim
durumu değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Kruskall Wallis
testi yapılmıştır. Sonuçlara göre bireylerin “farklı bir yerde uyuyamayışım tatile çıkmamı
zorlaştırır” ifadesi ile eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık vardır (
. Başka bir ifade ile H3 hipotezi kabul edilmiştir.
H4: Uyuyamadığım için tatile gitmek istemiyorum ifadesi ile katılımcıların cinsiyeti arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
Tablo 5. Uyuyamadığım için Tatile Gitmek İstemiyorum İfadesi ile Cinsiyet Değişkeni
Arasındaki Mann Whitney U Test Sonucu
Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
66
54

Sıralama Ort.
63,31
57,69

Z İstatistiği

P

-1,164

,245

Bireylerin “uyuyamadığım için tatile gitmek istemiyorum” ifadesinin cinsiyet
değişkenine bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini sınamak için Mann-Whitney U testi
yapılmıştır. Yukarıdaki tabloda yer alan sonuçlar herhangi bir farklılığın olmadığını
göstermektedir (p> ,05).
H5: İlk kez gittiğim bir yerde uyumakta zorluk çekiyorum ifadesi ile katılımcıların yaş
değişkeni arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Tablo 6. İlk Kez Gittiğim Yerde Uyumakta Zorluk Çekiyorum İfadesi ile Yaş Değişkeni
Arasındaki Kruskall Wallis Test Sonucu
Yaş
Değişkeni
15-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75

N
18
24
18
30
18
12

Sıralama
Ort.
33,00
39,13
50,0
55,40
33,00
46,00

df

12,29

3

P

,000
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Bireylerin ilk kez gittikleri yerde uyumakta zorluk çekmelerinin yaş değişkenine bağlı
olarak farklılık gösterip göstermediğini sınamak için Kruskall Wallis testi yapılmıştır.
Sonuçlara göre bireylerin ilk kez gittikleri yerde uyumada zorluk çekmeleri ile yaş değişkeni
arasında anlamlı bir farklılık vardır (
. Başka bir deyişle H5
hipotezi kabul edilmektedir.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Bireylerin karşılaştıkları uyku sorunları bazı konularda (tatile çıkma gibi) karar
vermelerini zorlaştırabilmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre bireylerin farklı bir yerde
uyumada problem yaşamaları, tatile çıkma kararlarının alınmasını zorlaştırdığı görülmektedir.
Uykuya dalınmaya çalışılan ortamda değişiklik olduğunda birtakım dışsal uyaranlardan dolayı
uykunun kötüleşebileceğinden daha önce bahsedilmişti. Bunun için Cable vd. (1974) uyku
anında rahatlığın arttırılmasını ve otel çalışanlarının çevre dostu olmaları gerektiğini
önermiştir. Yine buradaki çalışmanın sonuçlarına göre pek çok birey aşina olmadığı, farklı bir
çevreye girdiğinde ilk gece etkisine maruz kalabilmektedir. Bu noktada otel çalışanlarına otel
odalarını mümkün olabildiğince evde aşina olduğumuz ortamlara dönüştürmeleri önerilir.
Yapılan çalışmalarda ilk gece etkisine maruz kalan bireylerin ikinci gece daha rahat
uyuduklarının tespitinden daha önce bahsedilmişti. Buradaki çalışmada da benzer sonuca
ulaşılmıştır. Daha açık bir ifadeyle bireyler aşina olmadıkları yerde kaldıklarında ikinci gece
daha rahat uyumaktadırlar.
Yine araştırmanın sonuçlarına göre bireylerin, uyumakta ne kadar problem yaşasalarda
yine de tatile çıkmaya devam ettikleri tespit edilmiştir. Tatile çıkmaya devam eden
katılımcıların büyük çoğunluğunun genç ve orta yaştaki katılımcılardan oluştuğu tespit
edilmiştir. Bu noktada yaşlı nüfusun turizme çekilmesi gerekmektedir. Otel yönetiminin, yaşlı
nüfusun karşılaştığı sorunları (ilk gece etkisi) en aza indirilmesi önerilmektedir. Çünkü
ülkemizde ve dünyada nüfus sürekli olarak yaşlanmaktadır. 2050 de dünya nüfusunun 10
milyara ulaşacağı varsayılırsa her 5 kişiden 1 kişi yaşlı olabilir. Yine 2050 de dünyanın pek
çok yerinde yaşlı nüfus toplam nüfusun % 20‟sinden daha fazlasını oluşturabilmektedir. Yaşlı
nüfus bu noktada turizm sektörü için oldukça önemli tüketici gruplarından birisini
oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusun ne istediğinin bilinmesi de oldukça önemlidir. Örneğin,
kaldıkları otellerde konforlu, sessiz ve huzurlu bir ortam isteyebilirler, otelin lokasyonuna,
konaklamada ve ulaşımda erişilebilirliğe de önem verebilirler (asansör, engelli kullanım alanı
gibi).
Bu çalışma, ilk gece etkisinin bireylerin tatil kararları üzerinde etkisi olup olmadığını
tespit etmek için yapılan ilk çalışmadır. Çalışmanın İstanbul ve Balıkesir illerinde yapılması
araştırmanın bir kısıtıdır. Ayrıca ilk gece etkisi (first night effect) ile de mevcut literatürün
sınırlı olması da araştırmanın bir kısıtını oluşturmaktadır. Konunun gelecekte uygun literatürle
ve farklı sektörlerde geliştirilmesi önerilmektedir.
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ĠġYAġAMINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: TEORĠKBĠR ÇERÇEVE*
Yusuf ESMER1

Muhammet YÜKSEL2

Öz
İş yaşamında örgütlerin performansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin büyük bir kısmı örgüt
çalışanlarıyla ilgili olup bunlardan biri de örgütsel bağlılıktır. Kısaca örgütsel bağlılık, çalışan ile örgüt arasındaki bağlantı
olarak ifade edilmektedir. Örgütsel bağlılık örgüt performansına olumlu etki etmektedir. Örgütsel bağlılık düzeyi yüksek
olan çalışanlar, örgüt başarısını artırmaktadır. Bu bağlamda araştırmamızın amacı; iş yaşamında örgütsel bağlılığın önemini
tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda, örgütsel bağlılık kavramı, örgütsel bağlılığın türleri, örgütsel bağlılığı etkileyen
faktörler ve örgütsel bağlılığın sonuçları ile ilgili bilgi verildikten sonra örgütsel bağlılığın iş yaşamı açısından önemi
üzerinde durulmaktadır. Son olarak, örgütsel bağlılık hakkında yapılmış güncel çalışmalara yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık, Devam Bağlılığı, İş Yaşamı, Çalışanlar
ORGANĠZATĠONAL COMMĠTMENT IN BUSĠNESS LĠFE: A THEORETICAL FRAMEWORK
Abstract
In business life, there are many factors that affect the performance of the organizations. One of them is related to running a
large part of these factors are organizational commitment. In short, organizational commitment is expressed as the link
between employee and organization. Organizational commitment has a positive effect on organizational performance.
Employees with high levels of organizational commitment increase the success of the organization. In this context, the
purpose of the research is to discuss the importance of organizational commitment in business life. For this purpose,
focused on the importance of work life organizational commitment after giving information about the concept of
organizational commitment, the type of organizational commitment, the factors affecting organizational commitment and
results of organizational commitment. Finally, it is given to up to date studies on organizational commitment.
Key Words: Organizational Commitment, Emotional Commitment, Normative Commitment,
Business Life, Employees

1.

Continuity commitment,

GiriĢ

Son yıllarda toplumların giderek daha çok bilgi toplumları olması ve çağın sürekli kendini
yenilemesi, yapılacak işlerde ve örgütlerin yapısında değişime neden olmaktadır. Artan ekonomik
baskılar, küreselleşme, müşteriler ve çalışanlar temelinde hızlı farklılıklar, teknolojik değişme, toplumörgüt ilişkisinin öneminin anlaşılması ve benzeri faktörler, yeni örgüt biçimlerine, örgüt ile çalışanlar
arasında yeni ilişkilere ve yapılacak işlerin yapısında değişikliklere etki etmektedir (Sabuncuoğlu ve
diğerleri, 2016: 99). Bu değişimler insan faktörünü ön plana çıkarmakta olup, insan faktörü bir örgüt
için “olmazsa olmaz” niteliği taşımakta ve her geçen gün üzerinde daha fazla düşünülen, daha fazla
zaman harcanan bir hal almaktadır. Şüphesiz örgütün fiziksel ve finansal kaynaklarının sağlamlığı da
örgütsel verimlilik ve etkinlikte önemli bir faktördür. Ancak tüm bu gelişmelerin ve ilerlemelerin
merkezinde insan bulunmaktadır. Bu bağlamda örgütlerin her alanda aktif olarak iş gördüğü ve mevcut
olan insan faktörü örgütlerin verimliliğinde önemli rol oynamaktadır. Çalışanların verimliliği ise
çalıştığı örgüte bağlılığı ile doğru orantılıdır. Diğer yandan, örgütlerin ve çalışanların geleceklerini inşa
ederken, amaçlarına ulaşmaları açısından uyumlu ve diğer tarafın çıkarlarını gözeten bir biçimde
*
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çalışmaları için iki tarafın da karşılıklı olarak belirli sorumlulukları almaları ve çeşitli davranışları
yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu anlamda işine bağlı bireylerin sorumluluklarını yerine getirirken
örgütlerinden alacakları desteğin, onların yaptıkları iş ile ilgili olarak memnuniyetlerini artırmakta ve
tüm bu karşılıklı etkileşimlerin de bireylerin örgütlerine olan sadakatlerini ve bağlılıklarını
geliştirmektedir. Karşılıklı ilişkiler çerçevesinde bireyin örgüte ve örgütün bireye kazandırdığı maddi
ve manevi değerler bu karşılıklı beklentinin devam etmesini sağlamaktadır (Duygulu ve diğerleri,
2008: 109). Dolayısıyla, örgütlerin başarısında örgütsel bağlılığın yadsınamaz bir rolü bulunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, alan yazında yer alan çalışmalardan hareketle iş yaşamında örgütsel bağlığın
önemini teorik bir çerçevede ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada, örgütsel bağlılık kavramı,
örgütsel bağlılığın türleri, örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler ve örgütsel bağlılığın sonuçları ile ilgili
özet bilgiler verildikten sonra örgütsel bağlılığın iş yaşamı açısından önemi üzerinde durulmakta ve
örgütsel bağlılık ile ilgili güncel çalışmalara yer verilmektedir.
2. Örgütsel Bağlılık Kavramı
Örgütlerin başarısında insan faktörünün ön plana çıkması, örgüt-çalışan ilişkisinin önemini ortaya
çıkarmıştır. Örgütle çalışan arasında sağlıklı ve verimli ilişkilerin kurulabilmesinin temel şartı, örgüt
ve çalışan arasında işbirliği ve bağlılığa dayalı ilişkilerin geliştirilmesidir. Bu noktada, çalışanların
örgütsel amaç ve değerleri kabul etmesi, bu amaçlara ulaşmak için çaba sarf etmesi ve örgütte kalma
isteğinin olması; "örgütsel bağlılık" kavramını ortaya çıkarmaktadır. Örgütsel bağlılık, çalışanın
örgütüne karşı hissettiği bağın gücünü ifade etmektedir. Başka bir ifade ile çalışanın örgüt başarısı için
gösterdiği ilgi ve sadakat tutumudur. Örgütsel bağlılığın işe geç gelme, devamsızlık ve işten ayrılma
gibi olumsuz sonuçları azalttığı, mal ve hizmet kalitesini artırarak örgüt başarısına olumlu katkı
sağladığı ileri sürülmektedir (Bayram, 2005: 125). Örgütsel bağlılık kavramı, birçok araştırmacı
tarafından farklı şekillerde tanımlanmış olmasına rağmen her birinin üzerinde durduğu ortak nokta
kişinin örgütte kalmasını sağlama çabalarıdır (Bozkurt ve diğerleri, 2013: 123). Çalışanlar çalıştıkları
örgütte kaldıkları sürece nitelikli çalışan olabilmekte ve bu durum çalışanı vazgeçilmesi zor olan bir
unsur haline getirmektedir. Sürekli değişime uğrayan bir dünyada faaliyetlerini sürdürmeye çalışan
örgütler bu değişime insan ve insanın psikolojisini anlayarak uyum sağlamaya çalışmaktadır.
Örgütlerin en değerli varlıkları diğer örgütsel varlıkları harekete geçirme özelliğine sahip olan
çalışanlardır. Yenidünya düzeninde ortaya çıkan yönetim yaklaşımlarıyla birlikte çalışanların,
örgütlerine sağladıkları katkıların ne düzeyde önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Yeni yönetim
yaklaşımları, çalıştığı örgüte bağlı, verimli, örgüt amaçlarını içselleştirmiş, işyerine motive olmuş,
üretici, değişime açık ve sürekli kendini yenileyen çalışanların varlığının örgüt başarısı için
vazgeçilmez olduğunu vurgulamaktadır. Bu beklentilerin karşılanması ise örgütsel bağlılığın var
olması ile mümkündür. Bu bağlamda, örgütsel bağlılık kavramını tanımlayan unsurlar (a) örgütün
amaç ve hedeflerine güçlü inanç ve bunların kabul edilmesi, (b) örgüt adına yüksek düzeyde çaba sarf
etme isteği ve (c) örgüt içinde üyelik elde etmek için güçlü bir istek duyulmasıdır ( Lawson ve
diğerleri, 1996: 14). Bu tanımlamalardan sonra aşağıda Tablo 1`de örgütsel bağlılık kavramının
gelişimi açıklanmaktadır.
Tablo 1: Örgütsel Bağlılık Kavramının GeliĢimi
Yıl
1956

AraĢtırmacı
Whyte

Bulgular
Örgüte bağlı çalışanı tanımlayarak örgüt için önemine
yönelik çalışmalar yapmıştır.
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Yıl
1958

AraĢtırmacı
Morris ve
Sherman

Bulgular
Örgütsel bağlılığın değişimsel
araştırma yapmışlardır.

modeli

üzerinde

1960

Gouldner

Örgütsel bağlılığı güçlendirmek için çalışan ve örgütün
karşılıklı iletişimini araştırmıştır.

1964

Etzioni

Sosyal ilişkilerin örgütsel bağlılığı olumlu yönde
etkilediğini tespit etmiştir.

1966

Grusky

Eğitim, cinsiyet ve bağlılık ilişkilerini incelemiştir.

1971

Sheldon

Hedef ve değer bütünlüğünün
üzerindeki etkisini incelemiştir.

1972

Herbiniak ve

Cinsiyet ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerinde araştırma
yapmışlardır.

Alutto

örgütsel

bağlılık

1974

Porter

Örgütsel bağlılığa tutumsal yaklaşım modelini öne
sürmüştür.

1975

Etzioni

Faydacı örgütlerin kötü etkilerini araştırmıştır.

1977

Salancik

Rol belirsizliğinin sorumsuzluk getirdiği ve dolayısıyla
örgütsel bağlılığı azalttığı sonucuna ulaşmıştır.

1978

Kidron

Güçlü kişisel iş ahlakının örgütsel bağlılıkla ilişkili
olduğunu ifade etmiştir.

1979

Mowday

Örgütsel bağlılığa psikolojik olarak yaklaşma üzerinde
durmuştur.

1981

Morris ve
Sherman

Yaş ve kıdemin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini
incelemişlerdir.

1982

Mowday

Örgütsel bağlılığın süreç modelini geliştirmiştir.

1983

Rusbult ve

Örgütsel
bağlılık
geliştirmişlerdir.

Farrell

ile

ilgili

yetki

modelini

Kaynak: Yağcı, 2003: 50
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Örgütsel bağlılık kavramı araştırmacılar tarafından farklı şekilde tanımlandığı için gelişim süreci
de farklı tanımlamalardan etkilenmiştir. Hakkında birbirinden farklı tanımlamaların yapıldığı örgütsel
bağlılık kavramı üzerinde ortak bir nokta bulunabilmesi için çeşitli yazarlar tarafından mevcut
kavramlarda Tablo 1`de belirtildiği gibi sınıflandırma yoluna gidilmiştir. Bu konuda 1950’li yılların
başından beri birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen diğer kavramlarda da olduğu gibi örgütsel
bağlılığın ne olduğu, nasıl geliştirildiği ve davranışları nasıl etkilediği hakkında bir karmaşa ve
anlaşmazlık söz konusudur. Nitekim geçmiş çalışmalarda, Gouldner (1960)’in belirttiği gibi, örgütsel
bağlılık tek boyutlu ve homojen bir yapı olarak kavramlaştırılmaktadır. Ancak örgütsel bağlılık,
homojen olmadığı gibi boyutsuz bir değişken de değildir, aksine çok boyutlu bir olgudur. Uzun
yıllardan beri farklı şekilde tanımlanan ve ölçülen örgütsel bağlılığın tanımında bir görüş birliğinin
olmaması, onun çok boyutlu bir yapı olarak görülmesine katkı sağlamaktadır (Meyer ve diğerleri,
2001: 300). Kavramsal olarak net bir şekilde tanımlanamayan örgütsel bağlılık, her dönemde
araştırmalar tarafından farklı şekilde tanımlanmakta olup, ortak bir tanımını yapmak gerekirse;
örgütsel bağlılık, çalışanların çalıştıkları örgütlerde belirlenen biçimsel rol davranışlarının dışına
çıkarak, örgüt yararına davranışlarda bulunmasını sağlayan bağlılık olarak ifade edilebilir. Kısaca
örgütsel bağlılık, çalışan ile örgüt arasındaki bağlantıdır. Bu bağlantının güçlü olması örgüt başarısını
olumlu etkilemektedir. Başka bir ifade ile örgütsel bağlılık çalışanın örgütte kalma ve örgüt amaçları
için çaba sarf etme isteğidir.
2.1.Örgütsel Bağlılık Türleri
Birçok araştırma sonucunda örgütsel bağlılık konusunda yapılan tanımlar oldukça farklı içeriklere
sahip olmakla birlikte net bir tanımın ortaya çıkmadığı da görülmektedir. Bu durum çalışan ile örgüt
arasındaki ilişkinin yapısı ve nasıl geliştiği konusunda araştırmacılar arasındaki görüş farklılıklarından
kaynaklanmaktadır (Mathieu ve diğerleri, 1990: 171-172). Örgütsel bağlılık üzerine yapılan
çalışmalar, örgütsel olan bağlılığın tutumsal ya da davranışsal olmak üzere iki noktada birleştiğini
göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, çalışanlar tutumsal ya da davranışsal bir sebep geliştirerek örgüt
üyeliğini devam ettirmektedirler (Çöl, 2004: 43). Genel olarak, örgütsel davranış kuramcıları bağlılığın
tutumsal boyutuna, sosyal psikologlar ise bağlılığın davranışsal boyutuna odaklanmakta ve bu iki
farklı bakış açısına göre araştırmalar yapmaktadır (Ersoy ve diğerleri, 2012: 4).
Yapılan çalışmalarda, örgütsel bağlılığın kavramsallaşmasında çok boyutlu yaklaşımların ön plana
çıktığı görülmektedir. Allen ve Meyer örgütsel bağlılık kavramını üç farklı boyutta incelemiş olup,
örgütsel bağlılık yapısını ölçmek için “Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ni geliştirmiştir. Bu
çalışma araştırmacılar tarafından ilgiyle karşılanmış olup, sıklıkla kullanılmaktadır. Allen ve Meyer’in
sınıflandırmasına göre bağlılığın üç boyutu bulunmakta ve her boyut bireylerin örgütte kalma
isteklerini farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Bunlar; duygusal, devam ve normatif bağlılıktır
(Meyer ve diğerleri, 1991: 720; Meyer ve diğerleri, 2000: 322; Lee ve diğerleri, 2001: 601):
Duygusal Bağlılık: Duygusal bağlılık, çalışanları çalıştıkları örgüte duygusal olarak bağlayan ve
bu örgütün üyesi olmaktan dolayı mutlu olmalarını sağlayan etkenler ile çalışanların ve örgütlerin
beklentilerinin karşılanması sonucu oluşmaktadır. Çalışanlar çalışmalarının sonucunda hak ettiklerini
aldığını düşünürse ve kendi değerleri ile örgütünün değerlerinin örtüştüğünü hissederse örgütüne
duygusal olarak bağlanmaktadır. Allen ve Meyer (1990)’e göre, duygusal bağlılığa etki eden faktörler,
iş güçlülüğü, rol açıklığı, yönetimin öneriye açıklığı, amaç farklılığı, arkadaş bağlılığı, etiklik ve
adalet, kişisel önem, geri bildirim ve katılımdır (Oktay ve diğerleri, 2003: 408).
Devam Bağlılığı: Devam bağlılığı, çalışanın örgütte kalmasının sonucunda kazanacaklarının
yanında örgütten ayrılmasının kendisine kaybettireceklerini kıyaslamasıyla ortaya çıkan bir bağlılıktır.
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Devam bağlılığı, örgütten ayrılmanın getireceği yükün farkında olmak ve bu yükün kaldırılamayacağı
endişesiyle örgüt üyeliğinin devam ettirilmesi durumudur. Kişinin örgütte kalma isteği, beklentilerinin
ne derece karşılandığı ve bu beklentilerin örgütünden ayrılması durumunda ne derece karşılanacağı
kıyaslanmasına bağlıdır. Çalışanın bir örgütteki sağladığı fayda örgütten ayrıldığındakinden fazla ise
çalışan örgütüne bağlanarak, çalışmaya devam etmektedir. Bu bağlılık türünde duyguların örgüte
bağlanmada az bir rolünün olduğu anlaşılmaktadır (Ada ve diğerleri, 2008: 489).
Normatif Bağlılık: Kuralcı bağlılık olarak da nitelendirilen normatif bağlılık, kurumda bağlılığın
sosyal boyutu ile ilgili olup, çalışanın örgütte kalma sorumluluğu duygusunu yansıtmaktadır. Diğer iki
tür bağlılıktan farklı bir boyut olarak çalışanın örgütte kalmasının doğru olduğu düşüncesi ile ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlılık hissinde, çalışanların yaptıklarının ahlaki ve doğru olduğuna inanmalarından
dolayı belli davranışsal eylemleri sergilemelerine neden olmaktadır (Doğan ve diğerleri, 2007: 47).
Çalışanın örgüte girişinden önceki yaşantısı ile örgüte girdikten sonraki yaşantısında meydana gelen
maddi ve manevi değişiklikler, onun normatif bağlılığını etkilemektedir. Normatif bağlılık, duygusal
ve devam bağlılığında olduğu gibi bireylerin kendilerine dayalı nedenlerden etkilenmemekte, aksine
bireylerin dışında kalan yaşadığı toplum kültüründen etkilenmektedir. Bu durumda, farklı kültürlerde
farklı normatif bağlılık belirtileri görülebilmektedir (Ersoy ve diğerleri, 2012: 6).
2.2. Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler
Örgütsel bağlılık konusunda net bir tanımlamanın yapılamaması ve çok çeşitli tanımların var
olması, aynı zamanda çalışanların da örgütlerine karşı bağlılıklarını etkileyen çok farklı etkenin de
olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Mowday ve diğerleri (1982), söz konusu bu faktörlere ilişkin
bir sınıflandırmaya gitmişler ve çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerine etki eden bu faktörleri;
çalışanların kişisel özellikleri, iş özellikleri, yapısal özellikleri, iş deneyimi ve çalışma ortamı olmak
üzere dört başlık altında ele almışlardır (Boylu ve diğerleri, 2007: 59). Diğer yandan, örgütsel
bağlılıkla ilgili literatür incelendiğinde, örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler çok farklı şekillerde
sınıflandırılmakta olup, bu faktörler genel olarak bireysel etkenler, örgütsel etkenler ve örgüt dışı
etkenler olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Bireysel Etkenler: Genellikle öznel olarak belirlenen bu etkenler çalışanların, işten beklentileri,
yazılı olmayan örgüt ve çalışan arasındaki karşılıklı beklenti ve çalışanın kişilik özellikleri (cinsiyet,
medeni durum, yaş, pozisyon, eğitim, ırk-toplumsal kültür) olarak ifade edilmektedir. Çalışan çalıştığı
örgütünden beklentilerini aldığında örgütüne karşı bir bağlılığı oluştuğundan, örgütsel bağlılığı
etkileyen bireysel etkenlerde daha çok kişisel özellikler ön plana çıkmaktadır. Çalışmalarda çalışanın
yaşına ve kıdemine bağlı olarak örgütüne karşı bağlılığın arttığı, eğitim düzeyinin artmasıyla ise
bağlılığın azaldığı ileri sürülmektedir. Yine birçok çalışmada düşük kıdemde çalışanlarda, yaş, eğitim,
medeni durum gibi bireysel faktörler örgütsel bağlılığı daha çok etkilerken, üst kademelerde çalışanlar
için örgütsel faktörler örgütsel bağlılığı daha çok etkilemektedir (Bozkurt, 2007: 61).
Örgütsel Etkenler: Örgütsel etkenler, işin özelliği ve önemi, yönetim ve liderlik şekli, örgüt
kültürü, ücret adaleti, örgüt iklimi, örgütsel güven, insan kaynakları yönetimi uygulamaları, denetim,
ödüller, varsa cezalar, takım çalışması, rol belirsizliği ve rol çatışması olarak ifade edilmektedir
(Gündoğan, 2009: 27). Çalışanlar, yönetimin tavrı, çalıştıkları örgütün yapısı, denetimi, ödül ve ceza
uygulamaları, kendisine verilen önem, örgütsel ve ücret adaletinden etkilenmektedirler. Örgütsel
etkenler, örgütsel bağlılık sınıflandırılmasında duygusal bağlılığı etkileyen önemli faktörlerdir.
Örgüt DıĢı Etkenler: Kişisel ve örgütsel faktörler dışında örgütsel bağlılığı etkileyen diğer
faktörler ise örgüt dışı faktörlerdir. Piyasada yeni iş bulma olanakları, sektörün her açıdan durumu,
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ülkenin sosyo-ekonomik durumu, işsizlik oranı gibi faktörler çalışanın örgüte karşı bağlılığını
etkilemektedir (Gündoğan, 2009: 39). Profesyonel bir çalışan mesleği ile özdeşleşerek işinin gereğini
mümkün oldukça başarılı bir şekilde yapmaktadır. Çalışanların yeni bir iş bulma olasılığının artması
ise çalışanın çalışmış olduğu kurum ile arasına mesafe girmesine sebep olabilmektedir. Balay (2000)’ a
göre iş gücü piyasasındaki sınırlı iş fırsatları algısının, örgüte daha yüksek düzeyde bir bağlılıkla
sonuçlandığını, daha az alternatifi olduğunu algılayan ve başka bir işe girmede daha az seçeneği olan
çalışanların ise örgütlerine olan bağlılıkları daha fazla olmaktadır (Gündoğan, 2009: 41). Buna göre
ülkelerin bulunduğu ekonomik durum ve buna bağlı olarak da işsizlik oranı örgütsel bağlılığı etkileyen
unsurlar olduğu söylenebilmektedir.
2.3. Örgütsel Bağlılığın Sonuçları
Örgütlerin en önemli amaçlarından birisi, çalışanların yeteneklerini geliştirerek onlardan yeni
fikirler üretmelerini istemek ve çalışanlardan en üst düzeyde verim almayı ve iş gördükleri örgütlerine
olan bağlılıklarını artırmayı sağlamaktır. Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların, örgütsel bağlılığı
düşük olan çalışanlar göre, örgütlerine faydalı işlerde katılımları yüksek olmakta ve örgüt içerisinde
daha iyi bir performans gösterdikleri görülmektedir. Ayrıca, örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar,
örgütlerin diğer çalışanları ile iyi ilişkiler kurmakta ve yapmış oldukları görevlerde memnuniyet
düzeyleri daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle, çalışanların örgütsel bağlılığını tespit edebilmek,
örgütler için çok önemli bir husus olmaktadır (Yalçın ve diğerleri, 2005: 396).
Çalışanların örgütlerine olan bağlılık düzeyleri bireysel, örgütsel ve örgüt dışı faktörlerden farklı
derecede etkilenmektedir. Bu faktörlerin çalışanlara karşı etki derecesi çalışanların örgütsel bağlılık
düzeyini belirlemektedir. Bunun sonucunda ise çalışanlar tarafından örgüt için olumlu veya olumsuz
olarak nitelendirebilecek davranışlar ve tutumlar ortaya çıkmaktadır (Ersoy ve diğerleri, 2012: 10).
Randall’ a göre örgütsel bağlılık düşük, ılımlı (orta) ve yüksek olarak sınıflandırılabilmekte ve bu
sınıflandırmanın örgütsel bağlılığa yönelik olumlu ve olumsuz sonuçları saptanabilmektedir (Bozkurt,
2007: 82). Düşük, ılımlı ve yüksek örgütsel bağlılık düzeylerinin olumlu ve olumsuz sonuçları Tablo
2`de açıklanmaktadır.
Tablo 2: Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Sonuçları
Örgütsel
Bağlılık
Düzeyi

Olumlu Sonuç

Olumsuz Sonuç

DüĢük
Örgütsel
Bağlılık

Çalışan, üretici ve gelişmeye Yüksek
çalışan
devri
ve
açık olabilmektedir.
devamsızlık, düşük performansa
neden olduğu gibi, aynı zamanda
çalışanların şikâyetleri ve itirazları
itibar
kaybına
da
neden
olabilmektedir

Ilımlı
(orta)
Örgütsel
Bağlılık

Çalışanlar, sınırlı işten ayrılma Çalışanların kendilerini geliştirme
isteği, sınırlı iş devri, yüksek iş olanakları sınırlıdır.
doyumu sağlayabilmektedir.
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Örgütsel
Bağlılık
Düzeyi

Olumlu Sonuç

Olumsuz Sonuç

Yüksek
Örgütsel
Bağlılık

Çalışanlar yapmış oldukları Gelişmeyi ve hareketlilik fırsatını
görevler
sonucunda kısıtlamaktadır.
ödüllendirilebilmektedir.
Kaynak: Balay, 2000: 59-65

Tablo 2`de görüldüğü üzere düşük, ılımlı ve yüksek örgütsel bağlılık düzeylerinin örgütler için bir
takım olumlu ve olumsuz sonuçları bulunmaktadır. İş yaşamında çalışanların yüksek örgütsel bağlılık
düzeyine sahip olması beklenilen bir durumdur. Çünkü yüksek örgütsel bağlılık düzeyi örgütlerin
performansını olumlu yönde etkilemektedir.
3. ĠĢ YaĢam
ında Örgütsel Bağlılık
Günümüzde insanlar yaşamlarında zamanlarının önemli bir kısmını iş yerinde geçirmektedir.
Küreselleşen dünyada ve gelişen teknolojide artan rekabet koşulları sadece örgütler arasındaki yarışı
hızlandırmamakta, aynı zamanda işgücünde de büyük bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bu nedenle
iş yaşamı, insanların yaşamının çok önemli bir parçasını oluşturmakta olup, iş tatmini sonucunda
oluşacak örgütsel bağlılık insanların yaşamı ve mutluluğu için çok önemlidir. Özellikle örgütsel
bağlılık ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında doğru orantılı bir
ilişki olduğu ortaya konmaktadır (Tekingündüz ve diğerleri, 2013: 80). Çalışanlar yerine getirmiş
oldukları görevlerinin sonucunda çalıştıkları örgütlerinden bazı beklentilere girebilmektedir. Bu
beklentilerin çalışanların isteklerine uygunluğuna göre çalışanlarda yaptıkları işe karşı memnuniyet
hissi uyandırmakta olup, bu hissin verdiği memnuniyet derecesine göre örgütsel bağlılık derecesi
oluşmaktadır. Çalışanların sahip oldukları bu örgütsel bağlılık derecesine göre de örgütler
çalışanlardan o derece bir performans görebilmektedir. Diğer yandan, iş yaşamı, insanların
yaşamlarından alabilecekleri tatmin seviyesini etkileyebilmektedir. Yaşam tatmini kişinin
beklentilerinin ne derece gerçekleştiğini ifade etmektedir. Yaşam tatmini denildiğinde belirli bir
duruma ya da anlık mutluluğa ilişkin tatmin değil genel olarak tüm yaşamdaki tatmin olarak
bilinmektedir. Yaşam tatmini bireyin kendi yaşamının kavramsal bir değerlendirmesi ya da yargısını
göstermektedir (Özdevecioğlu ve diğerleri, 2007: 7) Bu açıdan çalışanın işinde sağlamış olduğu
mutluluk yaşamının her alanındaki mutluluğu etkilediğinden, iş tatmini ve yaşam tatmini arasında
doğrudan doğruya bir bağ bulunmaktadır.
Son yıllarda kamu ya da özel kurum ve kuruluşların başarısı bünyesinde görev yapan çalışanların
kendilerine ne kadar bağlı olduğuna göre değişebilmektedir (Karaköse ve diğerleri, 2012: 166). Bu
bağlılık örgütsel performansı olumlu yönde etkilediğinden, gerek özel gerekse kamu örgütlerinin
örgütsel bağlılık konusuna önem vermeleri gerekmektedir. Örgütler çalışanların yetenek ve becerilerini
geliştirerek onlardan en üst düzeyde verim almayı ve örgütsel bağlılıklarını artırmayı amaçlamaktadır.
Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların, bağlılığı olmayan çalışanlara göre, örgüte ve örgüt adına
kar sağlayacak çıktılar için üretime katılımları da yüksek olmakta ve örgüt içerisinde daha iyi bir
performans gösterdikleri görülmektedir. (Balay, 2000: 138-139). Örgütsel bağlılığı yüksek düzeyde
olan çalışanlar, gelişen ve değişen dünyanın rekabet koşularında örgütlerinin daha başarılı olmasına
katkıda bulunmaktadır. Örgütler açısından başarının kalıcı olabilmesi, çalışanların yetenek ve örgütsel
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bağlılıklarının düzeylerine bağlıdır. Feldman ve Moore (1982)` e göre örgütsel bağlılığı yüksek
düzeyde olan çalışanlar aşağıda sıralanan özelliklere sahip olmaktadır (Uygur, 2007: 73):




Daha az denetime ihtiyaç duymaktadırlar. Bu tip çalışanların performansı, örgütsel bağlılığı düşük
düzeyde olan çalışanlar göre daha yüksektir.
Örgüt içi pozisyonlardaki seçenekleri ve değişiklikleri, çalıştıkları örgüte en yüksek katkıyı
sağlayacak bir araç olarak değerlendirmektedirler. Kariyerlerinde bile örgütlerinin yararını
gözetmektedirler.
Bu tip çalışanların davranışlarının güvenilirliği ve örgütlerine samimiyeti, genellikle kriz
ortamlarında belli olmaktadır.

4. Literatür Taraması
Örgütsel bağlılık ile ilgili yerli ve yabancı literatürde birçok çalışmanın olduğu görülmekte olup,
bu çalışmanın içeriğinde Türkiye’de iş yaşamında örgütsel bağlılık incelenip değerlendirildiğinden,
literatür taramasında Türkiye’de son yıllarda ve farklı sektörlerde yapılan güncel çalışmalara ağırlık
verilmektedir.
Arı ve diğerlerinin (2017) sağlık kuruluşlarında örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık
davranışları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık
düzeyini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Örgütlerde çalışanların örgütsel adalet algısı düşük
olduğunda, çözüm olarak örgütlerin adil olmayan davranışları ve uygulamaları değiştirmesi, olumlu
davranışları ödüllendirmesi, etik uygulamaları çalışma yaşamına yansıtması, mevcut olumsuz süreçleri
değiştirmesi ve yeniden yapılandırması gibi bir takım düzenlemeler yapması gerekmektedir.
Taşlıyan ve diğerleri (2017) otel çalışanlarının demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık
düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, yaş ve hizmet süresi ile çalışanların örgütsel
bağlılık düzeyleri arasında negatif bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaş ve hizmet süresi
arttıkça örgütsel bağlılık düzeyi azalmaktadır.
Hanaysha (2016) iş ilişkisi, çalışma ortamı ve örgütsel öğrenmenin örgütsel bağlılık üzerinde
önemli bir pozitif etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle örgütsel rekabet gücünü ve
performansı artırabilecek insan kaynakları uygulamalarının benimsenerek örgütsel bağlılığın
geliştirilmesi önerilmektedir.
Harwiki (2016) hizmetkâr liderliğin örgüt kültürü, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı
ve çalışanların performansı üzerinde önemli derecede etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla
örgütsel bağlılığın geliştirilmesi için hizmet yönelimli liderlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Kördeve ve diğerleri (2016) tarafından esnek çalışma ve örgütsel bağlılık ilişkisi konusunda sağlık
profesyonelleri üzerinde yapılan araştırmada, sağlık çalışanının esnek çalışma uygulamalarına yönelik
tutum düzeyinin genel örgütsel bağlılık düzeyini artırdığı tespit edilmiştir.
Kılıklı ve diğerlerinin (2016) yapmış olduğu araştırmada taşrada çalışan kamu çalışanlarının
örgütsel bağlılığının çeşitli değişkenler ile incelenmesi araştırılmış olup, demografik değişkenlik,
medeni durum, eğitim durumu, hizmet grubu ve hizmet süresinin örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin orta
düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Büyükyılmaz ve diğerleri (2016) çalışmalarında örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerinde etkisi
olduğunu ileri sürmekte olup, çalışanlar bulundukları örgütte kaynakların dağıtımında, yapılan işlem
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ve uygulamalarda, yöneticilerin kendileriyle ve diğer çalışanlarla olan ilişkilerinde adaletli
davranıldığını düşünürlerse örgütsel bağlılık düzeylerinin arttığını ifade etmiştir.
Küçüközkan (2015) İstanbul ilinde bulunan iki özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının
örgütsel bağlılık algısını demografik faktörler açısından ele almıştır. Kadınların duygusal bağlılık ve
normatif bağlılık düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Örücü ve diğerleri (2014) çalışanların yaşları açısından duygusal, devam ve normatif bağlılık
arasında bir farkın olmadığını, çalışma süreleri ve eğitim durumları açısından duygusal bağlılık
düzeyleri arasında farklılığın olduğu, devam ve normatif bağlılık düzeylerinde ise farklılığın
olmadığını tespit etmiştir. Ayrıca çalışanların pozisyonları açısından duygusal ve normatif bağlılık
düzeyleri arasında farklılık varken devam bağlılığı düzeyinde farkın olmadığı belirlenmiştir.
Seyhan (2014) Kapıkule Gümrük Kapısı çalışanları üzerinde yapmış olduğu araştırmasında
öğrenim durumuna göre çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini incelemiştir Ön lisans mezunlarının
örgütsel bağlılık düzeyinin, lisans ve lisansüstü mezunlarının örgütsel bağlılık düzeyinden daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre öğrenim düzeyi arttıkça örgütsel bağlılık düzeyi
azaltmaktadır.
Yenihan (2014) çalışmasında iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişkinin olduğunu ve bu
ilişkinin örgütlerin başarısında belirleyici rolünün olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle örgütlerin
çalışanlarını yakından takip etmeleri ve ihtiyaçlarına cevap vermeleri gerekmektedir. Bunu başarabilen
örgütler “kar, büyüme ve süreklilik” gibi amaçlarına daha hızlı ulaşabilmektedir.
Gülova ve diğerleri (2012) tarafından yapılan çalışmada örgütsel amaçları gerçekleştirmeye ve
çalışanları bu amaçları benimsemeye sevk edebilecek uygun bir örgüt kültürünün varlığının gerekli
olduğunu, etkin ve güçlü yapılandırılmış ancak gerektiğinde değişime açık, doğru bir örgüt kültürünün
çalışanların etkinliğini ve verimliliğini arttırarak, örgütsel bağlılığın oluşumuna katkı sağladığı
belirtilmiştir.
Duygulu ve diğerleri (2008)`nin araştırmalarında, akademik personelin örgütlerinden aldıkları
desteğin, duygusal bağlılığa; iş doyumunun devam bağlılığına ve işe bağlılık ile birlikte örgütsel
desteğin, normatif bağlılığa yol açtığı belirtilmiştir.
Nesrin ve diğerleri (2008) çalışmalarında, etkili bir iletişim siteminin varlığı, çalışanların örgütsel
bağlılıklarını arttırmakta olduğu ve etkili bir iletişimin var olduğu örgütlerde, işe geç gelme, işten
ayrılma ve devamsızlık gibi örgütleri olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kalktığını belirtmişlerdir.
Brown (2003)`a göre, birçok çalışmada örgütsel bağlılığın oluşması çok fazla etkene bağlanmış, en
çok istenen durumun çalışanlarda öncelikle yüksek duygusal bağlılığın daha sonra normatif bağlılığın
ve en son da devam bağlılığının olmasıdır.
Yukarıda açıklanan çalışmalar Tablo 3`de özetlenmektedir.
Tablo 3: Literatür Taraması
AraĢtırmacılar

Sonuçlar

Arı ve diğerleri (2017)

Örgütsel adalet algısı örgütsel bağlılık düzeyini
olumlu etkilemektedir.
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AraĢtırmacılar

Sonuçlar

Hanaysha (2016)

İş ilişkisi, çalışma ortamı ve örgütsel öğrenme
örgütsel bağlılık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Harwiki (2016)

Hizmetkâr liderlik örgüt kültürü, örgütsel bağlılık,
örgütsel vatandaşlık davranışı ve çalışanların
performansını önemli derecede etkilemektedir.

Taşlıyan ve diğerleri (2017

Yaş ve hizmet süresi arttıkça örgütsel bağlılık
düzeyi azalmaktadır.

Kördeve ve diğerleri (2016)

Sağlık çalışanlarının esnek çalışma uygulamalarına
yönelik tutum düzeyi örgütsel bağlılık düzeyini
artırmaktadır.

Kılıklı ve diğerleri (2016)

Kamu çalışanlarının demografik değişkenler
açısından örgütsel bağlılık düzeyleri farklılaşmakta
ve orta düzeyde örgütsel bağlılık düzeyleri
bulunmaktadır.

Büyükyılmaz ve diğerleri (2016)

Örgütsel adalet örgütsel bağlılığı artırmaktadır.

Küçüközkan (2015)

Kadınlar çalışanların duygusal bağlılık ve normatif
bağlılık düzeyleri erkek çalışanlara göre daha
yüksektir.

Örücü ve diğerleri (2014)

Çalışanların demografik değişkenler açısından
duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeylerinde
farklılıklar bulunmaktadır.

Seyhan (2014)

Eğitim durumu arttıkça örgütsel bağlılık düzeyi
azaltmaktadır.

Yenihan (2014)

İş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında örgütlerin
başarısında belirleyici rolü olan bir ilişki
bulunmaktadır.

Gülova ve diğerleri (2012)

Etkin ve güçlü yapılandırılmış ancak gerektiğinde
değişime açık, doğru bir örgüt kültürü çalışanların
etkinliğini ve verimliliğini arttırarak, örgütsel
bağlılığın oluşumuna katkı sağlamaktadır.
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AraĢtırmacılar

Sonuçlar

Duygulu ve diğerleri (2008)

Akademisyenlerin örgütlerinden aldıkları destek,
duygusal bağlılığa; iş doyumu devam bağlılığına ve
işe bağlılık ile birlikte örgütsel destek, normatif
bağlılığa yol açmaktadır.

Nesrin ve diğerleri (2008)

Etkili bir iletişim siteminin varlığı, çalışanların
örgütsel bağlılıklarını arttırmakta ve işe geç gelme,
işten ayrılma ve devamsızlık gibi örgütleri olumsuz
etkileyen faktörleri ortadan kaldırmaktadır.

Brown (2003

En çok istenen durumun çalışanların öncelikle
yüksek duygusal bağlılığa daha sonra normatif
bağlılığa ve son olarak da devam bağlılığına sahip
olmalarıdır.

5. Sonuç ve Öneriler
Geçmişten farklı olarak günümüz iş dünyasında hızı kesilemez bir değişim ve gelişim olması
nedeniyle örgütlerin etkinliğinde ve verimliliğinde insan faktörünün önemi her geçen gün daha da
fazla anlaşılmaktadır. Örgütlerin başarısının belirli bir disiplin içerisinde var olduğunu sayan ve her
insanı aynı şekilde düşünüp bir makine gibi gören, çalışanları her durumda kendi çıkarlarını gözetmeye
eğilimli ve sosyal ilişkilerden çok az düzeyde etkilenen bir unsur olarak kabul eden yaklaşımlar
etkisini kaybetmiştir.
Günümüzde artık işletmeler yoğun bir rekabet ortamı içerisinde varlıklarını sürdürebilme ve
üstünlük elde edebilme çabası içerisine girmektedir. Bu üstünlüğün elde edilebilmesinde en önemli
etkenlerden birisi de insan kaynağıdır. Artık örgütler örgütlerinde görev alacak çalışanların belirlenmiş
rollerinin yanı sıra örgütsel etkinliğe ve gelişmeye katkıda bulunmaya istekli olmalarını beklemektedir.
Örgütler, görevlerinde titiz davranan, işine önem veren ve içtenlikle görev yapan, kurallara her zaman
uyan, ek görevler alabilen, çalışma arkadaşlarına yardımcı olan ve işine odaklanan çalışanlara her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Çalışanlar ise yapmış oldukları görevler karşısında,
yöneticilerinin kendilerine adil davranıp davranmadığı, aldıkları ücretlerin emeklerinin karşılığı olup
olmadığı, verilen ödül ve cezaların adaletli olup olmadığı gibi soruları kendilerine sorarak, vermiş
oldukları cevaplar karşısında örgütlerine karşı davranış kalıpları geliştirmektedir.
Dünyada teknolojinin de sürekli gelişmesiyle birlikte her alanda yenilik ve gelişim yaşanmaktadır.
Bu değişim ve gelişim günümüz rekabet anlayışını da beraberinde getirmektedir. Çalışanların sadece
kendisine verilen görevleri yerine getirmeleri örgütlerin işleyişini sağlasa da, örgütlerin daha başarılı
olup ileriye gitmesinde yeterli olamamaktadır. Bu bağlamda, örgütlerin başarıya ulaşmaları
çalışanların kendilerine biçilmiş rol kalıplarının üzerinde kalan ve gönüllülük esasına dayanan
davranışlar sergilemelerine bağlıdır. Çalışanlar tarafından bu davranış kalıplarının sergilenmesi ise
örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olmasına bağlıdır. Bu bilgiler açısından bakıldığında herkesin
göremediğini gören, vizyon sahibi, olaylara farklı açılardan bakabilen, büyüme arzusu ve rekabet
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üstünlüğünü elde etmek isteyen örgütler, örgütsel bağlılık kavramının öneminin farkına varmakta ve
çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini arttırmak için her türlü çalışmayı yapmaktadır. Çalışanların
ise bulundukları örgütte kaynakların ve gelirlerin dağıtımında, yapılan işlem, uygulama ve görevlerde,
yöneticilerin kendileriyle ve diğer çalışanlarla olan ilişkilerinde adaletli davranıldığını
düşündüklerinde örgütlerine bağlılıklarını artırdıkları söylenebilir. Çalışanların örgüte olan
bağlılıklarını artırmak için yöneticilerin örgütlerinde çalışanlara karşı adalet duygusunun hâkim
olmasına önem vermeleri gerekmektedir. Çünkü örgütlerine bağlı olan çalışanların verilen görevleri
daha iyi bir şekilde yerine getirdikleri ve örgütlerinin başarı elde etmesi için daha fazla çaba
gösterdikleri görülmektedir.
Çalışanların kişisel özellikleri, görev işten beklentileri, işin niteliği ve önemi, yöneticilerin tutum
ve davranışları, ücret beklentileri, denetim şekilleri, ödül ve cezalar, örgüt kültürü, örgütsel adalet, rol
belirsizliği ve rol çatışmaları, görevlerine karşı profesyonel bakış, yeni iş bulma olanakları örgütsel
bağlılığı etkileyen unsurlardır. Örgütsel bağlılığı etkiyen bu unsurlardaki tatmin olma seviyesi aynı
zamanda çalışanların çalıştıkları örgütlerine karşı örgütsel bağlılık seviyesini de belirlemektedir.
Örgütsel bağlılık seviyesi yüksek olan çalışanlar, iş ortamında otokontrol sistemi ile denetimlere
ihtiyaç duymadan kendi kendilerini denetleyip, çalıştıkları örgüte en yüksek katkıyı sağlayarak kriz
ortamında çözümün yanında yer almaktadır. Ayrıca çalışanlarla ilgili her türlü sağlık ve güvenlik
önlemlerinin alınması, çalışma koşullarının insan sağlığına uygun hale getirilmesi, servis ve çalışma
saatlerinin çalışanlara göre ayarlanması, sigortasız işçi çalıştırılmaması, çalışanlara kariyer olanağı
verilmesi ve çalışanları motive edecek etkinliklerin düzenlenmesi, özel günlerinde çalışanların
hatırlanması, çalışanlara onların sadece çalışan ve bunun karşılığında ücret alan kişiler olarak gören
değil de onlarında işe gelirken duygularını yanlarında getirdiğini bilen ve çalışanlarına bu gözle bakan
kurum sahibi ve yöneticilerin var olması, eşit yönetilen ve hakkaniyetin tüm çalışanların üzerinde aynı
etkiyi oluşturması ve çalışanların adaletle yönetildiğini düşündükleri bir sistemin var olması
çalışanlarda görev yapmış oldukları örgütlerine karşı örgütsel bağlılığı arttırmakta ve iyi zamanlarda
olduğu gibi kötü zamanlarda da örgütlerinin yanında yer almalarını sağlamaktadır.
Sonuç olarak, çalışanların örgütte uzun süre kalmasını ve örgüt amaçları için çalışmalarını
sağlamak için onların örgütsel bağlılık düzeylerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Örgütlerde
çalışanların yüksek örgütsel bağlılık düzeyine sahip olması devamsızlık, işten ayrılma ve işe geç gelme
gibi olumsuz çıktıları engellemekte verimliliği ve etkinliği artırmakta, mal ve hizmet kalitesini
artırmakta dolayısıyla örgütsel başarıya olumlu katkı sağlayarak işletmelerin rekabet gücü, kar ve
sürekliliğini olumlu yönde etkilemektedir.
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HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN İHRACAT PAZARLAMA PROBLEMLERİNİ
ALGILAMA DURUMLARI
Ahmet ÖZBEK*

Öz
İhracat, ülke ekonomilerine kazandırdıkları nedeniyle tüm ülkeler tarafından desteklenen bir pazarlama çeşididir.
İhracat engelleri, ihracat performansını düşürücü etkisi nedeniyle önemsenirler. Bu araştırmada; Hazır Giyim
işletmelerinin ihracat engellerini önemseme durumları araştırılmıştır. Ayrıca işletmelerinin ihracat engellerini
önemseme durumlarının işletmelerin ihracat deneyimi ve işletmede çalışan kişi sayısına göre değişip
değişmediği araştırılmıştır. Araştırma evrenini İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın her yıl düzenlediği Birinci 500
Büyük ve İkinci 500 Büyük işletme sıralamasına 2011-2015 yılları arasında girmiş hazır giyim işletmeleri
oluşturmaktadır. Araştırma verileri ilgili işletmelerin üst düzey yetkilileriyle görüşme ve soru formuyla elde
edilmiştir. Bulgulara göre; döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yetersiz yurt dışı pazar araştırması ve güçlü
uluslararası rekabet gibi faktörler hazır giyim işletmeleri tarafından en yüksek düzeyde önemsenen engellerdir.
Ayrıca, uzman ihracat danışmanı eksikliği, ihracat için talep edilen dokümantasyonun karmaşıklığı ve devlet
kurumlarındaki bürokrasinin diğer engellere göre daha düşük düzeyde önemsenen engeller olduğu sonucuna da
ulaşılmıştır. Diğer taraftan işletmelerin ihracat engellerine vermiş oldukları önemin işletmelerin ihracat
tecrübesine ve çalışan sayısına göre değişmediği sonucuna da ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İhracat, İhracat Engelleri, Hazır Giyim, İşletme.

DETECTION POSSIBILITIES OF EXPORT MARKETING PROBLEMS OF READY-MADE
CLOTHING COMPANIES
Abstract
Export is a type of marketing supported by all countries because of its contribution to national economy. The
export impediments are regarded due to their lowering of export performance. In this research, the case of
Ready-Made Clothing Companies' heeding for export impediments were investigated. Also, the case of ReadyMade Clothing Companies' heeding for export impediments were questioned based on the companies’ export
experience and the number of employees. The research group is composed of clothing companies which ranked
in the yearly list of Istanbul Chamber of Industry (ISO) included first 500 large enterprises and second 500 large
enterprises between 2011 and 2015. The data were obtained by questionnaires and interviews that applied to
senior officials of the companies. According to the findings; fluctuations in exchange rates, inadequate foreign
market research and strong international competition were considered as the most important impediments for the
export by Ready-Made Clothing Companies. Also, it has been concluded the lack of export specialist
consultants, complicated documentation requested for export and bureaucracy in government institutions were
found to be considered as secondary impediments by the companies for their export performance. On the other
hand, it has been determined that the conceptions of companies regarding the impediments for export have not
changed according to their export experience and number of employees.
Keywords: Export, Export Barriers, Ready-Made Clothing,Company.
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1. GİRİŞ
Günümüz işletmelerininperformansında birçok faktörün etkisinden bahsedilebilir. Bu
faktörlerin en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz ihracattır. İhracat; mal ve/veya hizmetlerin
doğrudan veya dolaylı şekilde bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilmesi veya ülke dışına
satışı olarak kısaca tanımlanabilir (Özbek, 2009). İhracat,mikro açıdanişletmelere; yerel
pazardaki dalgalanma ve rekabetten kaçınabilme (Torlak vd., 2007) yerel pazarlara
bağımlılığı azaltabilme, satışları yükseltebilme, karlılığı arttırabilme, kapasite fazlalığını
değerlendirebilme, istikrarlı satış değeri sağlayabilme, pazarı çeşitlendirebilme, riski
azaltabilme, yönetim becerilerini geliştirebilme, kişisel tatmin, saygınlık ve devlet
desteklerinden yararlanabilme (Özbek, 2009), (Arteaga-Ortiz ve Fernández-Ortiz, 2010)gibi
pek çok imkan sağlayarak, yüksek başarı düzeyini uzun dönemli sürdürmesine yardımcı olur
ki buda işletmelerin performansını artırır (Kayabaşı vd., 2010). Diğer taraftan ihracat, makro
düzeyde işletmeleri amacına ulaştırırken aynı zamanda ülke ekonomileri üzerinde; ekonomik
kalkınma (Kayabaşı vd., 2010),dış ticaret dengesini düzenleme (Torlak vd., 2007), döviz
girdisi sağlama, vergi gelirlerini artırma,yeni teknolojiler geliştirme,işsizliği azaltma veyaşam
standardını yükseltme gibi önemli işlevleri de yerine getirir (Özbek ve Akalın, 2009),
(Arteaga-Ortiz ve Fernández-Ortiz, 2010).
İhracat, her ülke ve sektör için önemli olmasına rağmen,özellikle az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde hazır giyim sektörü için daha da önemlidir. Çünkü bu sektör,
işsizlik oranını önemli oranda düşürmesi ve döviz kazandırıcı bir sektör olması nedeniyle
diğer sektörlere göre öncelikli olarak hükümetler tarafından desteklenir (Özbek ve Akalın,
2009).Türkiye, işsizlik ve ithalat miktarı yüksek olan ülkelerden biridir. Bu nedenlerden
dolayı Türkiye’de işsizliği düşürmesi ve ihracatı artırması nedeniyle hazır giyim sektörü hala
stratejik konumunu devam ettirmektedir. Sektörün kayıt dışılığı nedeniyle işsizliğe etkisi tam
olarak bilinmemekle birlikte çeşitli kaynaklarda hazır giyim sektöründe 1.500.000 kişinin
istihdam edildiği tahmin edilmektedir (OKA, 2014). Diğer taraftan sektörün Türkiye
İhracatındaki payı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Türkiye’nin Toplam İhracatında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yeri
(Milyar Dolar).
Türkiye'nin Toplam Hazır Giyim ve Konfeksiyon Hazır Giyim’in
Yıl
İhracat
İhracatı
Payı(%)
2007
107,2
15,5
14,51
2008
132,02
15,2
11,54
2009
102,1
12,8
12,58
2010
113,8
14,2
12,47
2011
134,9
15,6
11,60
2012
152,4
15,7
10,33
2013
151,8
17,1
11,30
2014
157,6
18,4
11,73
2015
143,9
16,7
11,64
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi
Tablo 1’e göre Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Türkiye’nin toplam ihracatındaki
payı azalma eğilimde olmakla birlikte yine de yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır. Bu veriler
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hazır giyim sektörünün Türkiye için halaönemli bir sektör olduğunu ortaya koyması açısından
önemlidir.
Tablo 2. Dünya Hazır Giyim İhracatında Türkiye’nin Yeri (Milyar Dolar).
Dünya Hazır
Türkiye Hazır
Türkiye’nin
Yıl
Giyim İhracatı
Giyim İhracatı
Payı (%)
2007
382,7
15,5
4,07
2008
405,6
15,2
3,76
2009
358,3
12,8
3,59
2010
396,2
14,2
3,59
2011
463,8
15,6
3,37
2012
464,8
15,7
3,39
2013
509,1
17,1
3,37
2014
539,1
18,4
3,43
2015
507,6
16,7
3,30
Kaynak: http://www.trademap.org veri tabanından derlenmiştir.
Tablo 2’de Türkiye’nin Dünya Hazır Giyim İhracatındaki yeri görülmektedir. Verilere göre
Türkiye için stratejik bir sektör olan hazır giyim sektörünün ihracatının dünya pazarındaki
payının değer olarak artsa da pay olarak artmama eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durum
sektörün ihracat performansını gözden geçirme gerekliliğini ortaya koyması açısında ayrıca
önemlidir.
Bu durumda sektörün ihracat performansı nasıl artırılabilir sorusuna cevap bulmak
gerekmektedir. Bunun içinde öncelikli olarak; ihracat performansını artırabilmek için
öncelikle hangi ihracat engellerinin sektör tarafından önemli kabul edildiğini tespit etmek
gerekmektedir. Çünkü ihracat engellerin tespit edilmesi,rekabetin küresel ve aşırı yoğun
olduğu hazır giyim pazarında(Yıldırım ve Erul, 2013), engellerin mümkünse ortadan
kaldırılması değilse etkilerinin azaltılması için önlemler alınmasına yeni stratejiler
geliştirilmesine katkı sağlar.Ayrıca politika yapıcılar ve sektörü yönetenlerin sektör hakkında
karar alırken daha donanımlı karar almalarına yardımcı olunabilir. Böylece bu çalışmaTürk
Hazır Giyim Sektörünün daha donanımlı ve rekabetçi bir yapıya dönüşmesine ve ihracat
performansının artırılmasına da katkı sağlanmış olur.
Bu çalışmada, ihracat engelleri ve sınıflandırılmasından ve ihracat engelleri hakkında
literatürdeki çalışmalardan kısaca bahsedilmiştir. Daha sonrada araştırmanın uygulama
kısmına geçilmiştir.
1.1.İhracat Engelleri
İhracat engelleri, işletmelerin ihracat faaliyetlerini başlatmak, geliştirmek ve sürdürmek için
gerekli olan faaliyetleriengelleyen tüm kısıtlamalardır(Leonidou, 2004). Bu engeller,
işletmelerin çoğunluğunun ihracat faaliyetlerinde; başarısız olmasına,finansal kayba
uğramalarına ve ihracata karşıolumsuz tutum edinmelerine neden olur (Ali and Perumal,
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2016). İşletmeler,ihracatta başarılı olabilmek ve ihraç pazarında rekabet edebilmek için bu
engelleri analiz ederek çözüm yolları bulmalıdırlar (Arı, 2011). Literatürde ihracat engelleri
birçok şekilde sınıflandırılsa da bu çalışmada Şekil 1’de verildiği gibi Leonidou (2004) nun
literatüre kazandırdığı sınıflandırma tercih edilmiştir.
İhracat Engelleri

Dahili İhracat Engelleri

Bilgi

İşlevsel

Pazarlama

Dışsal İhracat Engelleri

Prosedürel

Hükümetsel

Görev

Çevresel

Şekil 1.İhracat Engellerinin Sınıflandırması
1.1.1. Dahili İhracat Engelleri: işletmeye özgü engeller olup mevcut işletme kaynakları,
yetenekleri, ihracat pazarlama yaklaşımı gibi işletme ile ilişki engelleri kapsamaktadır (Arı,
2011). Bu engellerin bazıları; ithalatçının kalite standartlarını karşılayamama, uygun tasarım
ve imajı oluşturamama (Dusoye vd., 2013), ihracat departmanlarının organizasyonel
yetersizliği, ihracat faaliyetlerini yönetecek kalifiye personel eksikliği, finansman sorunları,
yurtdışı pazarlar hakkında bilgi yetersizliği, uygun yurtdışı dağıtımcıların belirlenememesi,
yurtdışı müşterileri ile iletişim sorunları (Tesfom and Lutz, 2006) ihraç pazarına rekabetçi
fiyat sunma yetersizliği, yurtdışına satış yapmakta yüksek riskler / maliyetler, yurtdışı pazar
bulmak / analiz etmek için bilgi yetersizliği veişletme yönetimlerindeki eksiklikler
(Chakrabarty and Nag, 2014) vb. gibi dir. Bu engeller işletmelerin ihracat performansını
etkileyen iç sorunları teşkil ederler (Tesfom and Lutz, 2006) ve Leonidou (2004) tarafından;
Bilgi, İşlevsel ve Pazarlama engelleri altında sınıflandırılmışlardır.
1.1.2. Dışsalİhracat Engelleri:prosedürler, yasal ve yönetimsel konular ve işlemler ile
ilgilisorunları kapsamaktadır(Arı, 2011). Bu engeller kaynakları gereği çok çeşitlilik
gösterirler(Tesfom and Lutz, 2006). Bu engellerin bazıları; ihracat pazarındaki yoğun rekabet,
ihracatçı ülkelerin imajı, devlet yardımlarının yetersizliği, döviz kuru, tarife engelleri ve
ithalat kontrolleri,yabancı tüketici tercihleri, yabancı iş protokolleri ve uygulamaları vb.
engellerdir (Tesfom and Lutz, 2006), (Arteaga-Ortiz and Fernández-Ortiz, 2010),
(Chakrabarty and Nag, 2014), (Narayanan, 2015).Harici EngellerLeonidou (2004)
tarafından;İşlemsel, Devletsel, Görevsel ve Çevresel engeller olarak sınıflandırılmıştır.
2. LİTERATÜR
Literatürde ihracat engelleriyle ilgili çok sayıda çalışma olmakla birlikte 2010’dan sonra
yapılmış bazı çalışmalara aşağıda kısaca değinilmiştir.
Mpunga (2016),Dar es Salaam’daki KOBİ’lerin ihracat performansını etkileyen engelleri
belirlemek amacıyla 130 işletmeden veri elde etmiştir. Verilerin analizinden;ihracat
yetersizlikleri,finansal sermayenin yetersiz ve istikrarsızlığı,dil problemleri,üretim
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teknolojisi,Bilgi İşlem Teknolojileri ve bilgi arama yeterlikleri,ürünlerin standartları,gümrük
kısıtlamaları,karmaşık iş kanun ve yönetmelikleri gibi ihracat pazar özellikleri ile müşterilerin
yabancı ürünlerle olan ilgisizliği, ihracat pazarlarındaki fiyat belirsizliği, rekabet ve karmaşık
seyahat akreditasyonunun (Pasaport -Vize) en önemli ihracat engelleri olduğu sonucuna
varılmıştır.
Türker ve Konaklı (2016),KOBİ’lerin uluslararasılaşmasına etki eden bilgi engellerini
araştırmak amacıyla 235 işletmeden veri elde etmişlerdir. Verilerin analizinden; potansiyel
yurtdışı müşterilere ulaşamama, yabancı iş fırsatlarını belirleyememe, dış pazarlar hakkında
bilgi eksikliği, farklı yabancı müşteri alışkanlıkları ve tutumlarının en önemli engellerken dil
farklılıklarının önemli bir engel olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca belirlenen bu
faktörlerin birbiriyle pozitif ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Diğer bir sonuç ise;
işletmelerin karşılaştıkları bilgi engellerinin algısı büyüklükleriyle negatif bir ilişkiye sahip
olduğu sonucudur.
KahiyaveDean (2016), ihracatın gelişme aşamalarına göre ihracat engellerinin etkisi
araştırmak amacıyla 145 Yeni Zellandalı işletmeden veri elde etmişlerdir. Verilerin
analizinden; kaynak kısıtlamaları, pazarlama engelleri, bilgi-deneyim engelleri ve ihracat
prosedür engellerinin ihracat aşamasına bağımlı olduğu, bununla birlikte, ihracat aşamasına
bağlı engellerle ilgili olarak, ancak gelişme sürecinin erken aşamasından ileri aşamalarına
karşılaştırıldığında farklılıklar bulunmuştur.
Aghdam vd. (2015),ihracat pazarlama engellerinin (işletmeyle, ürünle, endüstriyle ve çevresel
engeller)ihracatçı üretim işletmelerinin ihracat pazar performansına etkisini Doğu-Azerbaycan
bölgesindeki, 79 işletmeden veri elde ederek araştırmışlardır. Araştırmaya göre; bahsedilen
ihracat pazarlama engellerinin her biri ihracat performansı üzerinde ters etki yaptığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Gebrewahid(2015),Addis Ababa’daki deri ayakkabı imalatçısı işletmelerin ihracat rekabetini
etkileyen ihracat engellerini belirlemek amacıyla 61 işletme yöneticisi veya sahibinden veri
elde etmiştir.Sonuç olarak; devlet politikası, insan kaynağı, ürün adaptasyonu, pazarlama
bilgisi ve tecrübesi, finans, dışa dönük ihracat, rekabet ve lojistik engellerinin önemli
bulunurken çevre engellerinin ise kısmen önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Salehi veSamad (2015),İranlı KOBİ'lerin küreselleşme sürecinde karşılaştıkları engelleri
belirlemek amacıyla anket yoluyla 207 deneyimli işletme yöneticisinden veri elde edilmiştir.
Verilerin analizinden; iç ve dış engellerin KOBİ'lerin ihracat yoluyla küreselleşmesine
doğrudan etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Chakrabarty ve Nag (2014),Surat ve Ahmedabad’daki hazır giyim işletmelerinin ihracatına
etkileyen engelleri belirlemek amacıyla 100 işletmeden anket yoluyla veri toplamışlardır.
Araştırma sonucunda; bilgi eksikliğinin (özellikle ihracatı planlaması için personel
yetersizliği) en önemli, rekabetin ise ikinci derecede önemli ihracat engeli olduğu sonucuna
varmışlardır.
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Özeltürkay ve Çerçel (2014),Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 49
işletmeyeihracat yaparken karşılaşmış oldukları engelleri belirlemek amacıyla anket
uygulanmıştır. Sonuç olarak; firmanın kendi yetersizlikleri, dış pazar ortamına ilişkin
engeller, finansal engeller, bilgi eksikliği, bürokratik engeller, kültürel farklılıklar, ulaşım
maliyetleri ve destek eksikliklerinin işletmelerin ihracatını etkileyen en önemli engeller
dolduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Sheikh (2013),Pakistanlı Tekstil işletmelerinin ihracatta karşılaştıkları engelleri belirlemek
için 10 işletmeden veri elde etmiştir. Sonuç olarak; yoğun rekabet, hükümet desteğinden
yoksunluk, enerji krizleri, gümrük vergileri ve yoğun prosedürler büyük işletmeler için en
önemli ihracat engelleri ikenfinansman sermayesinin yetersizliği, hükümet desteğinden
yoksunluk, ihracat kalite standartlarının karşılanamaması, mali kaynak yetersizliği, enerji
krizleri, gümrük vergileri ve yoğun prosedürler gibi ihracat engellerinin ise küçük işletmeler
için en önemli engeller olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Dusoye vd. (2013), ihracatçı KOBİ’lerin uluslararası pazarlar da karşılaştıkları önemli
problemleri belirlemek için Mauritian’da 41 işletmeden veri toplamışlardır. Verilerin
analizinden; pazarlama ve lojistik yönetiminin en önemli içsel engellerken yurtdışında büro
kiralamak ve bu faaliyeti sürdürmenin maliyetinin ise en önemli harici engel olduğuna
ulaşmışlardır.
Milanzi (2012),önemli ihracat engellerini belirlemek ve bu engellerin ihracat davranışları
üzerindeki etkilerini test etmek için 122 Tanzanyalı işletmeden veri elde etmiştir. Sonuç
olarak; en önemli ihracat engellerinin; ihracat bilgisi ve tecrübesinin eksikliği, tedarik
kısıtlamaları, ihracat finansmanının yetersizliği, düzenleyici çerçevenin verimsizliği ve
altyapıyetersizlikleri olduğuna ulaşmıştır.Ayrıca belirlenen engellerin işletmelerin ihracat
davranışını önemli ölçüde etkilediğine detespit etmiştir.
Kabiri ve Mokshapathy (2012), Tahranlı meyve ve sebze üreticisi KOBİ’lerinin uluslararası
pazarlara girişte karşılaştıkları engeller ve bu engellerin ihracatçı ve ihracatçı olmayan
KOBİ’lere göre kıyaslanması amacıyla 76 ihracatçı ve 32 ihracatçı olmayan işletmeden veri
elde edilmiştir. Sonuç olarak; ihracatçı KOBİ’lerin iç ve harici engellerden hemen hemen eşit
oranda etkilenirken, ihracatçı olmayan KOBİ’lerinise iç engellerden, harici engellere göre
daha fazla etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır.
Khattak vd. (2011),Faisalabad’taki tekstil işletmelerinin güncel ihracat engellerini belirlemek
için 25 işletmeden veri elde etmişlerdir. Verilerin analizinden; içsel ihracat engellerinin (%68)
harici ihracat engellerine (%32) göre çok daha baskın olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca
en önemli içsel engellerin; enerji krizleri (%39), işlevsel engeller (%29), çevresel engeller
(%19) ve pazarlama engelleri (%13) iken; harici engellerin ise; rekabet engelleri (%45),
prosedürel engeller (%33) (Dokümantasyon, kalite temizliği, geç ödemeler vb.) ve çevresel
engeller (%22) olduğu sunucuna ulaşmışlardır.
Arı (2011), mobilya üreticilerininihracat faaliyetlerinde bulunmalarını engelleyen faktörler ve
ihracat tecrübesinin ihracat engellerini algılama düzeyine etkisini araştırmak amacıyla 92
işletmeden anketle veri elde etmiştir. Sonuç olarak; finansal kaynakların kısıtlılığı, ihraç
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pazarındaki siyasi istikrarsızlık, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve yurtdışındaişbirliği
yapılabilecek acentenin bulunamaması tüm işletmelerin yüksek düzeyde algıladıkları engeller
olduğuna ve ayrıca ihracat tecrübesiyüksek olan işletmelerin ihracat engellerini,tecrübesiz
işletmelere göre daha düşük seviyede algıladıklarını tespit etmiştir.
3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bu başlık altında, işletmelerinin ihracat engellerine verdikleri önemin derecesinibelirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilenuygulamalı araştırmanın üzerindedurulmaktadır. Bu kapsamda,
araştırmanın amacı, yöntemi, modeli ve hipotezlerine, ana kütlesine ve örneklemine ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir.
3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Araştırmanın amacı, hazır giyim ihracatçısı işletmelerinin ihracat engellerini ne derece
de önemsediklerini veihracat engellerini önemseme durumlarının işletmelerin çalışan sayısı ve
ihracat deneyimine göre değişip değişmediğininbelirlenmesidir. Araştırmada veri toplama
amacıyla anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, işletmelerin; çalışan ortalama kişi sayısı, ihracat süresi ve soru formunu
dolduran personelin işletmedeki pozisyonu olmak üzere toplam 3 soru bulunmaktadır. İkinci
bölümde;
Vohra, (2008)tarafından geliştirilen ve Ludhiana Hazır Giyim Sektörüne
uygulanihracat engellerini algılama düzeyi ölçeği kullanılmıştır.Bu ölçek 24 sorudan
oluşmakta olup 5’li Likert şeklinde tasarlanmıştır. Ölçek, “1=Önemsiz ve 5= Çok Önemli”
aralığında derecelendirilmiştir. Ölçeğin soruları Tablo 3’de verilmiştir.
No
Soru 1
Soru 2
Soru 3
Soru 4
Soru 5
Soru 6
Soru 7
Soru 8
Soru 9
Soru 10
Soru 11
Soru 12
Soru 13
Soru 14
Soru 15
Soru 16
Soru 17
Soru 18
Soru 19
Soru 20

Tablo 3.İhracat Engelleri Soruları

Soru
Yurtdışı Pazarı Hakkında Yetersiz Bilgi
Yetersiz Yurt Dışı Pazar Desteği
Yetersiz Yurt Dışı Pazar Araştırması
Yurt Dışı Pazar ile Bağlantı Kurma Zorluğu
Yurt Dışı Pazar ile Efektif Olmayan Bağlantı, Dil ve Kültür Problemi
İthalatçının Kalite Standartlarını Karşılamadaki Zorluk
İthalatçının ve Distribütörlerin Ödemeleri Geciktirmesi
İhracatın Finansman Maliyetinin Yüksek Olması
İhracatın Kendi Kendini Finanse Edememesi
Rekabetçi Fiyat Eksikliği
Güçlü Uluslararası Rekabet
Firmanın İhracat Departmanının Organizasyon Yetersizliği
İhracat Alanında Deneyimli Eleman Eksikliği
Uzman İhracat Danışmanı Eksikliği
İhracat Ürününün Dizayn ve Stil Yetersizliği
İhracat Ürünlerinin Nakliye Problemleri
İhracatta Satış Riskleri
İhracat Problemlerini Aşmada Devlet Yardımının Yetersizliği
İhracat Destekleme Programlarının Etkisizliği
İhracat İçin Talep Edilen
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Soru 21
Soru 22
Soru 23
Soru 24

Devlet Kurumlarındaki Bürokrasi, Dokümantasyonun Kompleks Olması
Devlet Kurumlarındaki Rüşvet ve Yolsuzluk
Yabancı Ülkelerin Kanun ve Yönetmelikleri
Döviz Kuru Değişimleri

3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri:
Araştırmanın uygulama aşamasında; araştırma için geliştirilensoru ve hipotezler aşağıdaki
gibidir.
Soru 1: Hazır Giyim işletmelerinin Tablo 3’tekiihracat engellerinin herbirine verdikleri
önemin derecesi nedir?
Hipotez1: Hazır Giyim İşletmelerinin ihracat engellerini önemseme durumları ile işletmelerin
ihracat tecrübeleri arasında farklılık vardır.
Hipotez2: Hazır Giyim İşletmelerinin ihracat engellerini önemsemedurumları ile işletmelerin
personel sayıları arasında farklılık vardır.
3.2. Araştırmanın Ana kütlesi ve Örneklemi:
Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’deki hazır giyim işletmeleri oluşturmaktadır. Fakat
Türkiye’deki hazır giyim işletmelerinin kayıt dışılığının yüksekliği, kurumsallaşmadan uzak
olmaları ve işletmelerden gerçek verilerin elde edilmesinin zorluğu vb. nedenlerden dolayı
ana kütleyi temsil etme yeteneğine sahip örneklem belirlemek zorunda kalınmıştır. Bu
nedenlerle araştırmanın evreni, İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın her yıl düzenlediği Birinci
500 Büyük ve İkinci 500 Büyük işletme sıralamasına 2011-2015 yılları arasında girmiş hazır
giyim işletmeleri örneklem olarak seçilmiştir.
Bu kriterlere uyan 82 farklı hazır giyim işletmesi tespit edilmiştir. Bu işletmelerden
isimlerini listeye yazdırmadığı için ulaşılamayan ve anket formunu doldurmayı kabul etmeyen
47 (%57) işletmeden veri elde edilememiştir. Geri kalan 35 işletmenin (%42) yöneticileriyle
görüşüldükten sonra e-posta gönderilmesi yoluyla anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Bu bölümde, yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara değinilmektedir. Bu
kapsamda, öncelikle işletmeleri tanımlayıcı istatistiklere ilişkin bilgilere ve sonrasında
çalışmanın amacı çerçevesinde analiz sonuçlarına yer verilmektedir.
4.1. İşletmelerinİstatistiksel Özellikleri
İşletmelerin istatistiksel özelliklerine göre dağılımı çerçevesinde; ihracat tecrübesi ve
çalışan sayısı ile ilgili bulgular değerlendirilmektedir. Bu amaçla, işletmelerin istatistiksel
özelliklerine ilişkin dağılım Tablo 4’te gösterilmektedir.
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Tablo 4:İşletmelerim İstatistiksel Özelliklerine Göre Dağılımı.
İşletmelerin İhracat Tecrübesi (Yıl)
11-20 Yıl Arası 21-30 Yıl Arası 31 Yıl ve Fazla
15
7
5
İşletmelerin Çalışan Sayısı (Kişi)
501-1000 Kişi
1001-1500
1501 ve fazlası
16
6
5

1-10 Yıl Arası
8
1-500 Kişi
8

İşletme Sayısı
35 Adet
İşletme Sayısı
35 Adet

Tablo 4’e göre işletmelerin ihracat tecrübeleri ortalama 20,6 yıl’dır. Bu durum
işletmelerin ihracat deneyimlerinin bu çalışma için sorulan sorulara cevap verebilecek
düzeyde olduklarışeklinde yorumlanmıştır. Yine Tablo 4’ e göre işletmelerin ortalama 1092
kişi çalışan sayısına sahip oldukları görülmektedir.
4.2. Hazır Giyim İhracatını Etkileyen Engellerin Önem Derecesi Analizi
Vohra, (2008)’nın geliştirmiş olduğu ölçeğin kendi çalışmasında güvenilirlik analizi
bulunmadığından burada sonuçları paylaşılamamıştır. Fakat bu araştırma için aynı
sorularauygulanan güvenilirlik analizi sonucu Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Likert Tipi SorularınGüvenilirliği.
Cronbach Alpha Değeri
Madde Sayısı
,905
24
Tablo 5’te de görüldüğü gibi bu araştırma için Likert tipi sorulara uygulanan
güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha Değeri(α) 0,905 olarak bulunmuştur. Sonuç
olarak ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.
gibidir.

Çalışma için oluşturulan soru ve hipotezlere yönelik oluşturulan cevaplaraşağıdaki

Soru1“Hazır giyim işletmelerinin her bir ihracat engelini ne düzeyde önemsedikleri”,
sorusunun cevabı için; işletmelerin her bir soruya vermiş oldukları cevapların ortalama ve
standart sapma değerlerinin hesaplanmasıyla oluşturulan veriler Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Hazır Giyim İşletmelerinin İhracat Engellerini Önemseme Durumları için Ortalama
ve Standart Sapma Değerleri.
1=
Önemsiz

Soru 24
Soru 3
Soru 11
Soru 6
Soru 10

f

0
0
1
2
0

%

0
0
2,9
5,7
0

3= Ne
2= Kısmen Önemli Ne 4= Kısmen
Önemsiz
de
Önemli
Önemsiz

f

2
1
0
1
2

%

5,7
2,9
0
2,9
5,7

f

1
1
3
3
1

%

2,9
2,9
8,6
8,6
2,9

f

5
14
9
6
12

%

14,3
40
25,7
17,1
34,3

5= Çok
Önemli

f

27
19
22
23
20

%

77,1
54,3
62,9
65,7
57,1

Xort

4,62
4,45
4,45
4,34
4,42

σ

0,80
0,70
0,88
1,13
0,81
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Soru 1
Soru 15
Soru 17
Soru 7
Soru 2
Soru 12
Soru 4
Soru 8
Soru 9
Soru 13
Soru 23
Soru 18
Soru 19
Soru 22
Soru 5
Soru 16
Soru 21
Soru 20
Soru 14

1
2
1
1
0
2
3
1
1
2
2
3
3
3
6
3
4
5
8

2,9
5,7
2,9
2,9
0
5,7
8,6
2,9
2,9
5,7
5,7
8,6
8,6
8,6
17,1
8,6
11,4
14,3
22,9

2
1
4
4
1
4
3
5
6
5
4
1
3
7
3
6
5
8
6

5,7
2,9
11,4
11,4
2,9
11,4
8,6
14,3
17,1
14,3
11,4
2,9
8,6
20
8,6
17,1
14,3
2
17,1
2,9

3
2
1
1
6
1
3
2
2
1
4
7
6
3
2
5
2
4
4

8,6
5,7
2,9
2,9
17,1
2,9
8,6
5,7
5,7
2,9
11,4
20
17,1
8,6
5,7
14,3
5,7
11,4
11,4

10
13
10
10
16
13
10
13
12
13
13
13
15
9
13
11
17
12
11

28,6
37,1
28,6
28,6
45,7
37,1
25,7
37,1
34,3
37,1
37,1
37,1
42,9
25,7
37,1
31,4
48,6
34,3
31,4

19
17
19
19
12
15
17
14
14
14
12
11
8
13
11
10
7
6
6

54,3
48,6
54,3
54,3
34,3
42,9
48,6
40,0
40,0
40,0
34,3
31,4
22,9
37,1
31,4
28,6
20,0
17,1
17,1

4,25
4,20
4,20
4,20
4,11
4,00
3,97
3,97
3,91
3,91
3,82
3,80
3,62
3,62
3,57
3,54
3,51
3,17
3,02

1,03
1,07
1,13
1,13
0,79
1,21
1,31
1,15
1,19
1,24
1,20
1,18
1,19
1,39
1,46
1,31
1,29
1,36
1,46

Tablo 6’da yer alan aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar ankette yer alan
ifadelerin 35 katılımcıdan elde edilmiş cevaplarıyla oluşturulmuştur. Hem standart sapmanın
küçük olduğu hem de yargının kesin olduğu ifade çizelgede en başta yer almaktadır.
Aritmetik ortalamalar büyüklük sırasına göre verilmiştir. Böylece en baştaki yargıya verilen
önem en belirgin iken sonda yer alan ifade göreli olarak bu listedekilerin en az önem
verilenini göstermektedir.
Araştırmaya katılan toplam 35 katılımcıdan tümü Soru 1’i cevaplandırmıştır. Soru 1’e
cevap veren katılımcıların dağılımı; 2 kişi (%5,70) Kısmen Önemsiz, 1 kişi (%2,90) Ne
Önemli Ne de Önemsiz, 5 kişi (%14,30) Kısmen Önemli ve 27 kişi (%77,10) Çok Önemli
şeklindedir. Soru 1’e verilen cevapların ortalaması 4,629 Standart Sapması ise 0,808’dir.
Araştırmaya katılan toplam 35 katılımcıdan tümü Soru 2’i cevaplandırmıştır. Soru
2’ye cevap veren katılımcıların dağılımı; 1 kişi (%2,90) Kısmen Önemsiz, 1 kişi (%2,90) Ne
Önemli Ne de Önemsiz, 14 kişi (%40,00) Kısmen Önemli ve 19 kişi (%54,30) Çok Önemli
şeklindedir. Soru 2’e verilen cevapların ortalaması 4,457 Standart Sapması ise 0,701’dir.
Araştırmaya katılan toplam 35 katılımcıdan tümü Soru 3’ü cevaplandırmıştır. Soru 3’e
cevap veren katılımcıların dağılımı; 1 kişi (%2,90)’u Önemsiz, 3 kişi (%8,60)’ı Ne Önemli Ne
de Önemsiz, 9 kişi (%25,70)’u Kısmen Önemli ve 22 kişi (%62,90)’u Çok Önemli
şeklindedir. Soru 3’e verilen cevapların ortalaması 4,457 Standart Sapması ise 0,886’dır.
Araştırmaya katılan toplam 35 katılımcıdan tümü Soru 22’yi cevaplandırmıştır. Soru
22’ye cevap veren katılımcıların dağılımı; 4 kişi (%11,40) Önemsiz, 5 kişi (%14,30) Kısmen
Önemsiz, 2 kişi (%5,70) Ne Önemli Ne de Önemsiz, 17 kişi (%48,60) Kısmen Önemli ve 7
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kişi (%20,00) Çok Önemli şeklindedir. Soru 3’e verilen cevapların ortalaması 3,514 Standart
Sapması ise 1,292’dir.
Araştırmaya katılan toplam 35 katılımcıdan tümü Soru 23’ü cevaplandırmıştır. Soru
23’e cevap veren katılımcıların dağılımı; 5 kişi (%14,30) Önemsiz, 8 kişi (%22,90) Kısmen
Önemsiz, 4 kişi (%11,40) Ne Önemli Ne de Önemsiz, 12 kişi (%34,30) Kısmen Önemli ve 6
kişi (%17,10) Çok Önemli şeklindedir. Soru 23’e verilen cevapların ortalaması 3,171 Standart
Sapması ise 1,361’dir.
Araştırmaya katılan toplam 35 katılımcıdan tümü Soru 24’ü cevaplandırmıştır. Soru
24’e cevap veren katılımcıların dağılımı; 8 kişi (%22,90) Önemsiz, 6 kişi (%17,10) Kısmen
Önemsiz, 4 kişi (%11,40) Ne Önemli Ne de Önemsiz, 11 kişi (%31,40) Kısmen Önemli ve 6
kişi (%17,10) Çok Önemli şeklindedir. Soru 3’e verilen cevapların ortalaması 3,029 Standart
Sapması ise 1,465’dir.
Hipotez1: Hazır Giyim İşletmelerinin ihracat engellerini önemseme düzeyleri ile
ihracat tecrübeleri arasında ilişki vardır. Hipotezinin cevabı için One-Way Anova
Testiyapılmış olup sonucu Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Hazır Giyim İşletmelerinin İhracat TecrübesineGöre İhracat Engellerini Algılama
Düzeyine İlişkin One-Way Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
F, x ve ss Değerleri
ANOVA Sonuçları
1-10 Yıl
11-20 Yıl
21-30 Yıl
31 ve daha fazla
Total

N
8
15
7
5
35

x
3,8854
3,9083
3,8571
4,3000
3,9488

ss
,66059
,65431
,80610
,44037
,65204

Var. K.
G. Arası
G. İçi
Toplam

KT
,732
13,7
23
14,4
55

Sd
3
31
34

KO
,244
,443

F
,551

p
,651

Tablo 7’de görüldüğü gibi; ihracat tecrübesi değişkenine göre hazır giyim
işletmelerinin ihracat engellerini algılama düzeyine ilişkin One-Way Anova Testi
karşılaştırılmasını gösteren dağılım incelendiğinde; işletmelerin ihracat tecrübeleri ile ihracat
engellerini algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (f değeri=0,551,
p=0,651> .05). Bu durumda farklılığın var olduğu hipotezin reddedileceği anlamına
gelmektedir.
Hipotez2: Hazır Giyim İşletmelerinin ihracat engellerini önemseme düzeyleri ile
personel sayıları arasında anlamlı bir ilişki vardır.Hipotezinin cevabı için One-Way Anova
Testi yapılmış olup sonucu Tablo 8’de verilmiştir.

298

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

Tablo 8. Hazır Giyim İşletmelerinin Personel Sayılarına Göre İhracat Engellerini Algılama
Düzeyine İlişkin One-Way Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
F, x ve ss Değerleri
ANOVA Sonuçları
1-500 Kişi
501-1000 Kişi
1001-1500 Kişi
1501 ve fazla
Total

N
8
16
6
5
35

x
4,3281
3,7031
3,9583
4,1167
3,9488

ss
,39744
,75337
,59454
,45012
,65204

Var. K.

G. Arası
G. İçi
Toplam

KT
2,25
8
12,1
97
14,4
55

Sd
3
31
34

KO
,753
,393

F
1,91
3

p
,148

Tablo 8’de görüldüğü gibi; personel sayısı değişkenine göre hazır giyim işletmelerinin
ihracat engellerini algılama düzeyine ilişkin One-way Anova Testi karşılaştırılmasını gösteren
dağılım incelendiğinde; işletmelerin personel sayıları ile ihracat engellerini algılama düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (f değeri=1,913, p=0,148> .05).Bu durumda
farklılığın var olduğu hipotezin reddedileceği anlamına gelmektedir.
4. SONUÇ ve ÖNERİ
Hazır giyim işletmelerininihracatını engelleyen en önemli engel olarak “Döviz
kurlarındaki dalgalanmalar”olduğu, ikinci önemli engelinyetersiz yurt dışı pazar araştırması,
üçüncü önemli engelin ise güçlü uluslararası rekabet olduğuna araştırma sonucuna
ulaşılmıştır. Diğer ihracatı engelleyen faktörlerin ise sırasıyla; ithalatçının kalite standartlarını
karşılamadaki zorluk, rekabetçi fiyat eksikliği, yurtdışı pazarı hakkında yetersiz bilgi, ihracat
ürününün dizayn ve stil yetersizliği, ihracatta satış riskleri, ithalatçının ve distribütörlerin
ödemeleri geciktirmesi, yetersiz yurt dışı pazar desteği, işletmenin ihracat departmanının
organizasyon yetersizliği, yurt dışı pazar ile bağlantı kurma zorluğu, ihracatın finansman
maliyetinin yüksek olması, ihracatın kendi kendini finanse edememesi, ihracat alanında
deneyimli eleman eksikliği, yabancı ülkelerin kanun ve yönetmelikleri, ihracat problemlerini
aşmada devlet yardımının yetersizliği, ihracat destekleme programlarının etkisizliği, devlet
kurumlarındaki rüşvet ve yolsuzluk, yurt dışı pazar ile efektif olmayan bağlantı, dil ve kültür
problemi ve ihracat ürünlerinin nakliye problemleri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tüm
faktörler içinde; uzman ihracat danışmanı eksikliği, ihracat için talep edilen dokümantasyonun
karmaşık olması ve devlet kurumlarındaki bürokrasinin hazır giyim ihracatını en az etkileyen
engeller oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Diğer taraftan, One-Way Anova Testleri sonucunda hazır giyim işletmelerin ihracat
tecrübeleri ve çalışan kişi sayıları ile ihracat engellerine verdikleri önem arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır.
Hazır Giyim işletmeleri, ihracat performanslarını artırabilmek için;
Öncelikle döviz kurundaki değişimleri dikkatlice izlemeli ve bu değişimlere hazırlıklı
olmalıdırlar.
İhracat pazarı hakkındabilgiye sahip olmak, işletmelerin ihracat performansını
doğrudan etkilediğinden pazar hakkında bilgi sahibi olmak ve pazar bilgisinin devamlılığını
sağlamak için pazar araştırmalarına verilen önem artırılmalı ve kurumsal hale getirilmelidir.
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İhracat pazarındaki rakip işletmeleri yakından takip etmeli, onları çok iyi tanımaya
çalışmalı ve onların pazarlama stratejilerine göre kendilerine daha rekabetçi pazarlama
stratejileri geliştirmelidirler.
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TARİHÇİLİK CİHETİNDEN DIŞ TÜRKLER KAVRAMI ve MESELESİ
Turan AKKOYUN*
Öz
Türkler çağlardan beri varlıklarını sürdürmelerine rağmen özellikle XX. Yüzyılda, Avrupa, Sovyet ve Çin
emperyalizmine boyun eğmiĢlerdir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını elde edebilen tek Türk devletidir. Bu
yüzden Türkiyeli Türkler, soydaĢları için “DıĢTürk” deyimini kullanmıĢlardır. Fikir adamlarınca benimsenen bu
deyim, basın tarafından bir yandan kabul görürken diğer yandan eleĢtirilmiĢtir. DıĢ Türkler deyimi, Türk
kültürünün ve coğrafyasının geniĢliği konusunda kamuoyu oluĢmasını sağlamıĢtır. Daha sonra, 1959 yılında
Amerika BirleĢik Devletleri’nde "Esir Milletler Haftası" ilan edilmiĢtir. Bunun üzerine Türkçüler “DıĢTürkler”
deyimi ile birlikte "Esir Türkler" deyimini kullanmaya baĢlamıĢlardır. Türkçülerin yayınları sayesinde; Doğu
Türkistan, Türkistan, Kazan, Kırım, Sibirya, Kafkasya, Ortadoğu, Balkanlar’da yaĢayan Türkler ile diğer
coğrafyalarda yaĢayan Türkler arasında hissi bağlantının sürmesi sağlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: DıĢTürkler, emperyalizm, Türkçülük, Türkiye Cumhuriyeti, Bağımsızlık

FOR HISTORIOGRAPHY, OUTSIDE TURKS TERM AND SUBJECT

Abstract
Although Turks have existed since ancient times; especially, in the XX. century CE they have bowed down to
Europe, the Union of Soviet Socialist Republics and Chinese imperialism. The Republic of Turkey is the only
state of Turks that has declared its independence. Therefore, Turkish Turks have adopted the term “DıĢTürk”
(outside Turks) for the people of their race. On the one hand, this term adopted by intellectuals has been accepted
in the press. On the other hand, this term has also been criticized in the press. The term “DıĢ Türkler” contributes
to the formation of public opinion about the extent and geography of the Turkish culture. In 1959, "Captive
Nations Week" was declared in the United States. Thus, the term "Esir Türkler" (Captive Turks) was also
suggested by Turkists to be used together with “DıĢTürkler”. Consequently, an emotional connection between
the Turks living in east Turkestan, Turkestan, Kazan, Crimea, Siberia, the Caucasus, the Middle East, the
Balkans and in other regions has been maintained thanks to the publications of the Turkists.
Keywords: DıĢTürkler (outside Turks), imperialism, Turkism, the Republic of Turkey, Independence

GİRİŞ
GeçmiĢolarak ifade edilen, zaman sınırı konulamayan sürecin içinde tarih dediğimiz
dilim insanlığın çok küçük bir kesitini içermektedir. Tarihçilik de temel öğeleri içinde
inceleme fırsatı bulduğu bilgi ve belgeler ile o çok küçük kesitte daha da küçük bir kısmı
değerlendirebilmektedir. Belgelerle ortaya konulan tarihte, her zaman etkinliği az ya da çok
olan bir Türk bulunmaktadır.
Türk'ün varlığı ile beraber karakteristik özellikleri de inceleme ve merak konusu
olmuĢtur.Bunun neticesinde Türklerle ilgili en belirgin ve dikkat çeken özelliği devlet sahibi
olma, dolayısıyla bağımsızlık mücadelesi ön plana çıkmaktadır. Daha sonra gelen özelliği de
tarihin Ģekillenmesindeki katkısına rağmen, tarihi yazmayan bir millet olmasıdır. Bütün bu
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hususlar Türk tarihinin belirli esaslar dahilinde ele alınması durumunda yeniden ortaya
konulabilir. Bundan daha ziyade yakın dönemdeki durumu da tam olarak değerlendirilebilmiĢ
değildir.
Tarihte sürekli hareketlilik arz eden Türk toplulukları ulaĢtıkları coğrafyada Avrupa
Hun Hükümdarı Attila'nın deyimiyle "geçtiği yerde atının izini bırakmıĢ" böylelikle adının
bugünlere ulaĢmasını sağlamıĢtır.
Varlığı sürekli tehdit altındaki Türk toplulukları, her an baskına hazır ve hazırlıklı bir
yaĢam tarzıyla hareket etmiĢ, düĢmanları karĢısında mevcudiyetini muhafaza etmiĢ
kendisinden de tarihçilik adına söz ettirecek ve araĢtırılacak Ģekilde belgelerin kaleme
alınmasına zemin hazırlamıĢtır. Ayrıca ilk ortaya çıktığı coğrafyayı Türk'ün anavatanı olarak
dünya kabul ettiği gibi, XI. Yüzyıldaki faaliyetleri sonucunda Türklük ikinci anavatana daha
ulaĢmıĢ ve bunu da Miryokefalon SavaĢı sonrasında yine yabancılar bizzat kendileri
"Türkiya" diyerek kabullenmiĢlerdir.
Türkistan ve Türkiye dıĢında da Türklüğün varlığı bilinmekte, incelenmeye değer
bulunmaktadır. Farklı toplum, milliyet ve düĢüncelere mensup tarihçiler Kafkasya, Doğu
Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Çin, Güney Doğu Asya, Hindistan, Balkanlar, Avrupa
hatta Amerika'daki yerli kabileler içindeki Türklük ve kültürü konuları hem ilgi çekmekte,
hem de ortaya çıkan bilgiler tarihçiliğe katkı sağlamaktadır.
DIŞ TÜRKLER
XVII. yüzyıl sonrasında Türklüğün yaĢadığı coğrafyaya yönelen emperyalist
eğilimlerin, kendi içinde otoritesinin zayıflamasından yararlanarak kuvvetlendiği görülmüĢtür.
Emperyalist yayılmanın sonunda XX. yüzyılda emperyalizmi Anadolu'da yenerek,
bağımsızlığını dünyaya kabul ettiren Türkiye Cumhuriyeti, yukarıda özetlenerek sıralan geniĢ
coğrafyada yer alan Türk camiasının tek bağımsız devleti olarak kalmıĢtır.
Ġncelememize konu olarak seçtiğimiz "DıĢ Türkler" tabirinin de bu durum ile
doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Zira bu kavram öncelikle siyasi bir mahiyet taĢımaktadır.
Tarihçilik açısından yaklaĢıldığında buradan hareket edilmesinde pragmatik faydalar
bulunmaktadır. Ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaĢım tarzının ortaya konulması
gerekmektedir.
Tarihçilik açısından baĢlangıcın tespiti önemlidir. "DıĢ Türkler" kavramının ortaya
çıkıĢıya da onu zorunlu kılan geliĢmelerin tarihi akıĢının netleĢtirilmesi bu tür çalıĢmalarda
kolaylık sağlayacaktır. Takdir edileceği üzere konunun birbirine uzak-yakın pek çok disiplin
ile bağlantısı da bulunmaktadır. 1930 lardan sonra "en iyi Türk tarih yazarları, objektif ilim
kıstaslarına karĢı saygısını ve bilgisini gittikçe arttırmıĢtır."(LEWIS 1960, s. 12) Objektif
kıstaslar onu dıĢ Türklerden koparma noktasına mı getirmiĢtir? Siyasi açıdan böyle bir
politika mı geliĢtirilmiĢtir? Bu tür sorulara verilecek cevaplar meselenin ortaya konulmasında,
açıklanmasında faydalar sağlayacaktır.
"DıĢ" tabiri beraberinde temsil ile hukuk önceliğini de getirir. "Türk-Ġsviçre
Hukukunda temsil selâhiyeti, temsil olunan tarafından ancak mümessile tevcih edilmiĢ bir
beyanla verilir ki buna dahilî temsil selâhiyeti denilmektedir. Buna mukabil Alman
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hukukunda temsil selâhiyeti, temsil olunan tarafından üçüncü Ģahsa vâki bir beyanla da
verilebilir. Buna haricî temsil denilmektedir." (ESENER, 1961: 15)
XX. Yüzyılın baĢlarında daha da büyüyen devletlerin birbirleriyle siyasi ve iktisadi
rekabeti Türklüğün en uzun hanedanı Osmanlı iktidarının da sonunu getirmiĢti. Son aĢamada
hatırlanan Türklüğe yönelik üretilen fikir akımlarının temelinde de aslında baĢka diyarlarda
emperyalist saldırılara direnen, tehdidi teoriden ötede göğüsleyen, kaliteli Türk fikir
adamlarının bağımsız Türk devletine göç etmeleri yatmaktadır.
Türkçülük fikir akımı, II. meĢrutiyet sonrasında siyasi, iktisadi, hukuki, toplumsal
hayatı değiĢtirecek kadroları yetiĢtirdiği gibi, devletin sınırları haricinde yer alan kökleri
eskilere uzanan bir Türklük aleminin varlığını ortaya koymuĢtu. Ġdeal, gizemli, insanlığın
özlemle beklediği bir anlamda da hayalde bir ülkü ateĢinin gönülleri tutuĢturmasını
sağlamıĢtı. Balkan savaĢlarındaki toprak kayıpları hayallerin, hedeflere karıĢmana sebep
olmuĢtu.
"DıĢ Türkler" kavramı ile anılan topluluklar yaĢadığı coğrafyalarda unutulan
Türklük, dıĢ olarak düĢündükleri sayesinde yeniden milli Ģuura kavuĢmuĢlar ve Ġslam
beynelmilelliğine kuvvetli bir unsur (ÖMER, 1971: 27) olarak dahil etmiĢlerdir. En azından
Türkçülük yoluna dahil olanlar bunun mücadelesini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Ġki ayrı zamanda
Rusya'dan gelen göçmen dalgası Türkiye'deki fikir adımlarına doğrudan etki yapmıĢtır.
Ġlkinde çizgisine, ufkuna sınır konulamayan Türkçülük akımı ortaya çıkmıĢken, ikincisinde
ise yeni Türk devletine fikri anlamda katkılar sağlamıĢlardır.
Tesisi, Osmanlı devletinin son aĢamasında dağılma ve yok olmayı önleyebilme
düĢüncesinden kaynaklanan, kısa zamanda taĢrada (bir örnek için; ĠLGAR, 2011: 193-206)
teĢkilatlanan Türk Ocakları, Türklüğün varlık mücadelesini kazanıp, milli egemenliğe dayalı
bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulunca "yönetim ile halk bir rol" (SARINAY, 1994: 336)
üstlenmiĢtir. Ancak Türk inkılabının ilerleyen aĢamasında kendine yer bulamamıĢtır.
Ortaya çıkan Türklük ve Türkçülük ateĢiMondros AteĢkesAntlaĢmasıhükümlerinin
uygulanması zamanı olan Mütareke döneminde varlık mücadelesi veren bir milletin farklı
cephelerde sürdürdüğü savaĢın temeli olmuĢtur. Farklı cephelerden birisi de belki de çok
mühim değilmiĢgibi görülse bile "Türk Teali Cemiyeti"nin kurulmasıdır. "Cemiyet'in amacı;
Türklerin din, ahlak, maarif, ticaret, sanayi ve ziraat konularında geliĢmelerini, servet sahibi
olmalarını, yetim ve kimsesiz kalan çocuklara iĢbulup; onların aç ve sefil kalmalarına engel
olmak; atalarımız arasında var olan uhuvvet-i samimiyet, ülkü ve kardeĢlik birliğini devam
ettirmektir. Türk Teali Cemiyeti, öğrencileri Avrupa'ya bir ay eğitime gönderecek bir ilmî,
ticarî, sanayi ve yardımlaĢmaya yönelik bir cemiyet olup; hiçbir siyasi cemiyetle ilgisi
olmayıp, tamamen bağımsız bir cemiyettir." (DAYI, 2000: 252) Türk'ün "ülkü ve kardeĢ
birliği"nin devam ettirilmesi amacını taĢımasına rağmen hilafet ve saltanata bağlı kalmayı,
Kuva-yı Milliyeyi ret etme gibi beyannameler (ALEMDAR, 1336: 2770; DAYI, 2000: 254)
yayınlama gibi o günün karanlık ve karıĢık düĢünceleri içinden emin bir çıkıĢ yolu
bulamadığını ortaya koymuĢtur.
Lozan BarıĢ AntlaĢması ile on bir yıldan beri devam eden savaĢı lehine
sonuçlandıran Türkiye, Türklük aleminin bağımsız kalan tek devleti olarak varlığını dünyaya
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kabul ettirmiĢ,muasırlaĢmayönünde Misak-ı Milli hudutları dahiline dönmüĢtür. Lozan barıĢı
sonrasında dıĢ politikanın esasları yeni sınırlar ölçü alınarak ĢekillenmiĢtir.
GeliĢen Ģartlar ve durumlar ile çerçevesi belirlenen Türk dıĢ politikasında "DıĢ
Türkler" mevzuu ortaya çıkmıĢtır. Zira Lozan BarıĢ AntlaĢmasında Misak-ı Milli kararları
tam olarak gerçekleĢtirilememiĢtir. Musul ve Hatay baĢta olmak üzere hudutların haricinde
kalan Türkler hiç bir zaman "dıĢ"ta kalmamıĢ ve "dıĢ"lanmamıĢtır. Süreli yayınlar her iki
mevzuya yakın ilgi göstermiĢtir. Zahire ambarı olarak gösterilen Musul'un Erzurum'dan
Urfa'ya kadar yüz binlerce koyunun kıĢlağı olduğuna dikkat çekilmiĢ (ĠKDAM, 1924),
Türkiye'ye aidiyeti (TEVHĠD, 1924) konusunda tereddüt gösterilmemiĢtir. Matbuatın tam
destek verdiği Musul ve havalisinin ana vatana katılması (GÖK, 1998: 57-71) çabaları
makalemizin kapsamı dıĢında tutulmuĢtur.
Aynı Ģekilde on bir yıllık savaĢsürecinde çekildiğimiz ve fiili bağımsızlık savaĢını
kazandığımız Yunanistan'ın ülkesinde özellikle Batı Trakya Türklerine uyguladığı baskılar o
günlerde tabir olarak kullanılmasa da "DıĢ Türkler" kavramını kamuoyunda gündemde
tutmuĢtur. Zira "Anadolu Macerası"ndan eli boĢ dönen mağlup devlet, yönetim olarak
cumhuriyeti benimsemiĢse de "sürekli devrim ve karĢı devrim süreci içine girmiĢ" (ALĠHÜSEYĠNOĞLU, 2009: 1) durumunu, II. Dünya SavaĢınakadar sürdürmüĢdaha sonra da bir
türlü istikrara kavuĢamamıĢtır.
"DıĢTürkler" meselesi, devlet idaresinden ve akademik camiadan daha ziyade basın
vasıtasıyla Türk kamuoyuna sunulmuĢtur. Türk tarihçiliğindeki mevkisi ile ilgili bir tartıĢma
bulunmayan Fuat Köprülü'nün DıĢ ĠĢleri (KÖPRÜLÜ, 1950) Bakanlığında Kıbrıs ile ilgili
ifadeleri, gazeteci Sedat Simavi'nin sade bir çıkıĢı ile silinip gitmiĢtir. "Türk milleti birden
bire Ģahlanıvererek Kıbrıs'ı milli bir ülkü haline getirmiĢtir." (ATSIZ, 1985: 184- 185) Zira
XIX. yüzyılın sonlarına kadar nüfus dengesi Türklerin lehine (ÖKSÜZ, 1999: 35) olduğu gibi,
göçler sebebiyle Anadolu ile yakın temas halindeydi. Türk kamuoyu yakın geçmiĢteçekilmiĢ
olduğu coğrafyada yaĢamaya devam eden "kardeĢlerine" yönelik olumsuzlukları hep
heyecanla, ilgiyle, endiĢeyle takip etmiĢtir.
Türkçülük temeline dayalı Türk milliyetçiliği içinde bilhassa iyi yetiĢmiĢ Sovyet
emperyalizminden kaçıp gelen göçmenler nitelikli fikir ve ilim adamları olarak "haysiyetli ve
Ģerefli bir millet olarak" yaĢama esaslı yeni Türk devleti için önemli bir imkan sağlamıĢtı.
Zira bu aydınlar tarih, etnografya, dil alanlarındaki engin bilgileriyle mühim izler
bırakmıĢlardır. Gelenler cephesinden iki yol vardı: 1. Yeni Türk devletinin sürecine dahil
olmak, 2. Avrupa'ya geçip Batı bloku içinde Sovyetlere karĢı Türk aleminin mücadelesini
örgütlemek. (ÖZBEK, 1997: 15)
Böyle bir tercih "dıĢ Türkler" kavramına ayrı bir renk katmıĢtır. Zira süreli
yayınlarda ardı arkası kesilmeyecek bir Ģekilde bu konunun ele alınması, II. Dünya SavaĢı
sırasındaki ırkî ve antikomünist bir Ģekilde "DıĢ Türkler" hususunun ele alınması, resmi
anlayıĢın ötesinde bir Türk milliyetçiliğinin Ģekillenmesine zemin hazırlamıĢtır.
Konunun temeli 1917 devrimine kadar uzanmaktadır. Zira oluĢturulma gayreti
içindeki Sovyetlerde Müslüman-Türk fikir adamları, ihtilal ile gelen siyasi ortamın, doğu
toplumlarının sömürgeden kurtuluĢ fırsatı olduğu kanaatindeydiler. (ÖZBEK, 1997: 16)
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Türkiyeli Türklere sevgisiz değillerdi ama "bu içten sevgi ilerde büyük bir faciaya yol
açacaktı." (ÇAKIRÖZ- KOCAOĞLU, 1987: 49)
Bozkurt, Gökbörü, Çınaraltı, Orhun, Atsız Mecmua, Ergenekon gibi süreli yayın
organlarının yeĢerttiği Türkçü çizgiler "DıĢTürkler" gerçeğini daha da netleĢtirir.DüĢüncenin
günlük siyaseti yönlendirmesine sebep olmuĢtur.
BaĢkurdistan'dan firar ederek uzun ve meĢakkatli bir yolculuktan sonra ikinci ana
vatana kavuĢanTogan, Türk'ün tanınması ve tanımlanması konusunda "Türk dilinde konuĢan,
hatta dilini unuttuğu halde milli Ģuurunumuhafaza eden insan" (TOGAN, 1970: 97) Ģeklinde
ifadeler kullanarak doğrudan olmasa da "DıĢ Türkler" hususunu ilim ve fikir dünyamıza
taĢımaya çalıĢmıĢtı.
Türklüğün maruz kaldığı emperyalist saldırılar karĢısında Türkiye Cumhuriyeti
haricindeki coğrafyasının ve insan kütlesinin bağımsızlığını yitirmesi, Türkiye dıĢında kalan
ana unsuru "DıĢTürkler" adıyla ortaya çıkarmıĢtır. Misak-ı Millî sınırlarına dahil olan, yeni
çekilmiĢ ülkelerden veya yakın coğrafyadaki Türkler kamuoyunun gündemindeki yerini
almıĢtı. Türk DıĢPolitikasında etkin ve etkili bir Ģekilde genel olarak "DıĢTürkler" konusu
ele alınmamıĢtı. Bu dıĢpolitikanın yakın dönemdeki acı hatıraların sonucu olduğu ortadadır.
II. Dünya SavaĢıyıllarında A. Zeki Velidi Togan tarafından kaleme alınıp yayınlanan
bir makale ile mesele bilim masasına yatırılıp bazı tekliflerde bulunulmuĢtur. Makalenin
basıma hazırlanan İslam Ansiklopedisi'nin XXII. cildine gönderme yaptığı anlaĢılmaktadır.
(TOGAN, 1942: 2- 4) Buna göre, Türkiye haricindeki Türklerin hepsine, Türkiyeli gözüyle
"Hariç Türkler" denilmektedir. Oysa Türk ülkeleri için ayrı ayrı tabirler bulunarak, Türk tarih,
kültür ve etnografisine ait eserlerde kullanılmalıdır. "Mısır Türkleri, Ġran Türkleri, Balkan
Türkleri tabirleri güzeldir." Farklı kıtalarda, devletlerde yaĢadıkları halde etnik teĢekkülü ve
eski kültürleriyle bir birine yakın kütleleri "Rusya-Çin-Ġran-Afgan Türkleri" ile "Kafkasyaġimali Ġran Türkleri" tabirleri yanlıĢtır. "Cenubi Kafkasya ve Azerbaycan Türkleri
topluluğuna Azerbaycan Türkü tabiri çok yakıĢır." Türkiye ile Azerbaycan'ı "Batı Türk'ü",
Hazar Denizi ötesindeki Türkleri "Doğu Türkeli" denebilir. Bu durumda Kazan ve BaĢkurtlar
dıĢarıda kalır. Uzak doğu Türkleri "Doğu Türklerine dahil edilir."
Fuat Köprülü baĢta olmak üzere bazı Türkologlar zaman zaman "Orta Türkler"
tabirini kulandıysa da yaygınlaĢmadı.Batı Türklerine de Türkmenistan dahil edilmemektedir.
Ġki genel tabir kullanılırsa; Türkiye Türkleri, Türkili Türkleri denilebilir. Togan'ın bu teklifleri
çok kabul görmemiĢ olmalı ki Türkiye haricinde kalan Türkler için "DıĢ Türkler" tabiri
yaygınlaĢarak kullanılmaya devam edilmiĢtir. Yukarıda da belirtildiği gibi süreli yayınlarda
konu gündemde tutulmuĢtur.
Az da olsa Türklerin göçlerine yer veren edebi eserler bulunmaktadır. (AYATA,
2008: 99- 100) Semiha Ayverdi, Yılmaz Gürbüz, Sevinç Çokum, Emine IĢınsu, Kazakbalası,
Halide Alptekin. Bunların mühim kısmı Balkan coğrafyasındaki Türklüğü iĢlemiĢtir. Zira
Balkan faciası kalemlerde "ağıda" dönüĢmüĢtür. (YENĠSOY, 2012: 91- 111)
"Medeni bir millet geleceği hakkında plansız yaĢayamaz. YaĢasa bile ilerleyemez."
(GÖKBĠLGĠN, 1970: 23) Çok yerinde bir tespit olduğunu düĢündüğümüz bu durum, ele
aldığımız konuda tarih açısından tam olarak belirginleĢmektedir.
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"Bir yurdun tarihi, sadece arkeolojik kalıntılarla değil, aynı zamanda fikir ve inanç
kaynaklarıyla da belgelendirmek gerekir. Bundan ötürü, Türk dili, Türk tarihi çalıĢmaları ve
araĢtırmalarının, arkeolojik kazıların yanı sıra, uyumlu ve oranlı olarak Türk mitolojisine de
önem verilmesidir." (DURU, 1964: 6- 7) Destan devirlerinden baĢlayarak siyasi, hukuki,
askeri, toplumsal olarak ele alınan Türk kültürünün geniĢ bir coğrafyadaki varlığı ele
aldığımız konuyu süreli yayınların ciltleri arasına sıkıĢıp kalmasını önlemiĢtir.
"Bizim olanları değerli dahi olsalar terk etmemiz" hatalarımızdan birisi olarak kabul
edilmiĢtir. En azından "terk mertebesine varan bir ihmal" söz konusudur. (ARPAD, 1956:
918) Bu kanaate en uygun hususlardan birisi XX. yüzyılda "DıĢ Türkler" kavramı ve
meselesinde karĢımıza çıkmaktadır.
"ġark ve garp alemine ilim irfan dağıtan memleket" Türkistan (HAKSEVER, 1967:
21- 23) olarak isimlendirilen Amur Irmağından güneye, Gobi Çölüne ait uzanan Kadirgan
dağları ile Hazar Denizi, Sibirya ile HindikuĢ dağlarının sınırladığı bölge Türklerin ana
yurdudur. Modern tarihçiliğin ilgi gösterdiği Altaylar, Tanrıdağları, Pamir Yaylası, Baykal,
BaykaĢ, Aral gölleri ile sayısız ırmak, ovalar, zengin madenleri bünyesinde toplayan
Türkistan XX. Yüzyılın büyük bir kısmında "kızıl emperyalizm" iĢgali altında kalmıĢtır.
Önceki yüzyılda Türk milletinin "uyanması ve kendini bulmasında etki" (KIRIMLI, 1930: 4855) sahibi Ġsmail Gaspıralı'nın ortaya koyduğu fikirlerin etkisi hissedilmeye devam edecektir.
(EKĠNCĠ, 1997: 17)
"DıĢTürkler" kavramı, doğrudan iĢgalle bağlantılıdır. XVIII. Yüzyıla kadar uzanan
Uralları aĢıpgelen "Moskof" iĢgalleri sadece coğrafyayı iĢgal etmemiĢ,"kurganları deĢerek,
Tunç ve Demir devrine ait bir çok kıymetli eĢya getirmiĢ, daha sonra da Rus arkeologları
buralarda kazılar yaparak Yenisey Irmağı ile Abakan bölgelerinde Tunç devrine Tobal, ĠrtiĢ
nehirleri bölgesinde de Demir devrine ait birçok kıymetli malzeme ele geçirmiĢlerdir.
Bunlardan ziynet eĢyası olarak, bilezik, ayna, küpe, düğme, plaka, altından; kazma, kürek,
balta, burgu, bıçak, ok, gem, özengi, sapan gibi eĢya ise demirden yapılmıĢtır. Ne hazindir ki,
bu medeniyet eserleri, Türk müzeleri yerine bugün Moskova, Leningart, British Museum
salonlarını süslemektedir." (ILGAR, 1966: 2465)
Çarlık Rusya'sının izlendiği yayılmacılık siyaseti Sovyetlerce de aynen
benimsenmiĢtir. Özetle Deli Petro'nun dıĢsiyasetinin peĢindengitmiĢlerdir. (ALPAUT, 1961:
23) Birinci Dünya SavaĢı baĢladığında, Ruslar, Türkler üzerinde "çok zalimane harekete"
geçtiler. Dahası silah altına alınmayan Kazak ve Kırgız Türklerinden bir milyon kadar insanı
amele olarak seferber ettiler. Yer yer bu karara tepkiler (ORKUN, 1954: 154) gösterilmiĢ,
ülkede baĢka meseleler yüzünden çarlık idaresi sarsılmıĢ ve sonu gelmiĢtir.
Çarlık Rusya'sının yıkılması sonrasındaki durum Azerbaycan'da Gürcistan ve
Ermenistan gibi bağımsız bir devletin kurulabileceği düĢüncesini ortaya çıkarmıĢtı.
GeliĢmeler "Rusya'nın Birinci Dünya SavaĢında yenilmesi üzerine ihtilal çıkması, 1917
Kasım'ında BolĢeviklerin idareyi ele geçirmeleri ve 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk
barıĢının akdi üzerine Türkiye'nin 1914 sınırlarına ulaĢması mümkün olmuĢtu. Bu sırada
Türkiye'nin idaresini ellerinde tutan Talat ve Enver paĢalar, Rusya'nın zaafından istifade
ederek, Kafkaslarda büyük bir 'Ġslam Devleti'nin kurulmasını tasarladıkları gibi, Kafkas,
Türkistan ve hatta Ġdil (Volga) boyundaki Türk-Müslüman kavimlerini de harekete geçirmek
308

AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

için planlar kurmakta idiler. 'Turancılık' adı ile bilinen bu tasarılar muvaffak olduğu takdirde
'bütün Türk dünyası' Türkiye'nin rehberliği altında muazzam bir kuvvet teĢkiletmek yoluna
girecekti. Böyle bir tasarının gerçekleĢmesi için esas olan 'Türkçülük' görüĢleri, inançları
Azerbaycan, Kazan, Kırım ile Türkistan'da kök salmıĢve Türkiye'ye karĢısonsuz bir bağlılık
ve sempati beslemekte idi. Rusların eline düĢen Türk esirlerine Rusya Türkleri tarafından
yapılan yardım bu hislerin en parlak bir misalini teĢkiletmiĢti." (KURAT, 1970: 20)
Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri Çin kültürünün etkisi ve baskısı altında Türk
dilini unutmuĢyok olma tehlikesiyle karĢıkarĢıya kalmıĢtır. Türkistan'da ise Sovyetler daha
sistematik bir siyaset izleyerek Arap alfabesini bıraktırarak, Türk milletini daha alt grupların
isimleriyle ayırma yoluna gitmiĢtir. Her birine ayrı bir yazı, ayrı bir lügat, ayrı bir edebiyat
uydurarak tarihle, kardeĢleriyle bağlantılarını koparma yoluna gitmiĢtir. Böylece Türklüğün
ikinci anavatanına coğrafi anlamda daha yakın durumda bulunan Kazan, Kırım, Dağıstan,
Azerbaycan üzerinde daha da itinalı davranmıĢlar bir tampon bölge oluĢturmaya çalıĢmıĢtır.
Buralarda sadece kültürel eserleriyle değil, kütleler halinde Türklük doğrudan tehdit altına
alınmıĢtır. XIX. yüzyıl sonlarında, XX. Yüzyıl baĢlarında çekiliĢler esnasında Kuzey
Afrika'da Cezayir, Tunus, Balkanlarda kalan Türkler, Romanya'da, Bulgaristan'da,
Makedonya'da, Yunanistan'da, Ortadoğu'da kalan Trablusgarp, Hicaz, Filistin, Yemen,
Lübnan, Suriye, Kerkük "dağılmanın verdiği ilgisizlik sebebi" ile yok oluĢ tehlikesini hep
hissetmiĢlerdir. Ġran ve Afganistan'daki Türklük ise tamamen "unutulmuĢ"durumda kalmıĢtır.
(ILGAR, 1966: 2466)
ĠĢgaller, hakim ve tabi topluluklar açısından farklı değerlendirmelere zemin hazırlar.
"Hakim devletin en mühim tedbirlerinden birisi, mazlumları parçalama siyasetidir. ...
Sovyetler önce 'sosyalist milletlerin birbirlerine yakınlaĢtırma' ve sonra 'sosyalist milletlerin
Sovyet kavramı içinde eritme' yolunda kullanmakta bulundukları tedbirler" Türkleri gerçekte
RuslaĢtırma amacına hizmet etmektedir. (HAYĠT, 1982: 17) Türkistan'ı iĢgal ve baskı altında
tutanlar da kendi aralarında birbirlerini "sorumlu tutarak" ve birbirlerine karĢı"tampon bölge
oluĢturarak ileri karakol" (ALPTEKĠNE, 1982: 20) olarak kabul ederek Türkler üzerindeki
kontrollerini pekiĢtirmiĢlerdir. Gerek Çin, gerekse SSCB tarafından "dünyaya karĢı
unutturulmuĢ ülkeleri, memleketleri araĢtıran, tanıtan da" çıkmamıĢtır. (ALPTEKĠN, 1982:
15)
Türklerin bağımsızlığına düĢkün olması, erken devirlerden itibaren komĢu
toplulukların dikkati çekmiĢtir. Çinlilerin kendisine karĢı hareket eden kavimlere "eskiden
beri gayet ustalıklı bir politika izleye gelmiĢtir." (OYRAKOĞLU, 1961: 21) Ustalıklı
politikanın en önemli hedeflerinden birisi doğrudan Türkler olmuĢtur.
Osmanlı Devletinin geri çekilmesi aĢamasında bırakılan topraklarda kalan insanımız
artık bizim için "DıĢ Türk" kapsamına girmiĢ olarak, karĢılıklı gönüllerde kesinlikle
dıĢlanmadığını gösteren pek örnek bulunmaktadır: Edirne AntlaĢması ile elimizden çıkan
"Dede Korkut kitabında 'kâfir eli" ile sınır gösterilen Ak-saka/ Ahıska'da yaĢayan Türklerin
mühim bir kısmı devletin bağımsız coğrafyasına göçerken bir kısmı geride kalmıĢtır.
(AHISKALI, 1941: 92- 94)
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Ġkinci MeĢrutiyetin ilanıyla birlikte bir oldu-bitti ile Türklükten koparılan, hürriyet
kavramını vatanın parçalanmasının bir simgesi durumuna düĢen Girit'te kalanlar ile devleti
yönetenler daima bağlantılı olmuĢlardır. (KOġAY, 1954: 157- 158)
Kerkük'te yaĢayan Türkler 1959 yılında hiç beklemedikleri, "devrim kutlamalarına
iĢtirak etmeye hazırlandıkları" bir anda bir katliama (DEMĠRCĠ, 1982: 14) tabi tutulmuĢlar,
"DıĢ Türklerden biri" olarak kalmıĢlardır.
Amerika BirleĢik Devletleri 6 Temmuz 1959 tarihinde Temmuz ayının son yedi
gününü "Esir Milletler Haftası"(ALPTEKĠN, 1982: 18) ilanını senatoda ittifakla karar almıĢ
ve uygulamaya koymuĢtur. Fikir adamlarınca bunun aslının "Esir Türkler" olması teklifi
matbuatta dillendirilmiĢ, onları esir edenler kadar yine ülkede tepki gösterilmiĢtir. "DıĢ
Türkler"in Doğu Türkistan'dan, Kırım'a kadar uzanan esareti bir realite olduğundan "Esir
Milletler" kapsamında savunulmasının "görev-borç" olduğu yine basında dillendirilmiĢtir.
(ĠNAN, 1977) "Temenniler" uzun müddet karĢılıksız kalmıĢtır. (MĠLLĠYOL, 1962: 11)
BaĢlangıç olarak bir taraftan Türklerin ana yurdundaki durumu, diğer taraftan da
Türklüğün en görkemli organizasyonu Osmanlı Devleti'nin 1683 II. Viyana KuĢatmasının
baĢarısızlığı sonunda hızı zaman zaman değiĢenancak bütün giriĢimlere rağmen önlenemeyen
çekiliĢi "dıĢ Türkler" kavramının zemini olmuĢtur. Zira belirtildiği üzere büyük Türklük
aleminin tek bağımsız devleti Türkiye Cumhuriyeti olduğundan "dıĢ Türkler" Anadolu
dıĢında yaĢayan Türkler olarak algılanmıĢtır.
Türkler elbette kendine vurulan prangayı isyanla olduğu kadar kültürel anlamda da
varlığını kabul ettirme çabasında bulunmuĢtur. Bilhassa Türkiye'ye sınır ya da yakın mesafede
bulunan ülkelerdeki Türklerle ilgili yayınlar haliyle daha fazladır:
Milli Mücadele'nin Türk zaferiyle tamamlanmasından sonra Yunanistan'da kalanlara
baskı daha artması üzerine Türklerin her zaman ümidi bağımsız Türkiye olmuĢtur. Daha
zaferin birinci yılında yayınlanan Ģu haberde bunu açıkça görmekteyiz: (ZAVALLI, 1923)
"Yunan zulmüne tahammül idemeyen 350 Garbi Trakyalı ahiren Meriç'i yüzmek suretiyle
geçerek Edirne'ye iltica itmiĢlerdir."
549 Yıl Türk egemenliğinde kalan Batı Trakya Lozan Konferansında "Türk
azınlıkların simgesi olarak müzakere masasına kondu." (ÖKSÜZ, 2006: 1) "Batı Trakya Türk
toplumu, Lozan AntlaĢması uyarınca azınlık olarak bırakıldığı 1923 yılından bugüne dek çok
sıkıntılar çekmiĢtir. Resmen azınlık statüsüne geçer geçmez, Anadolu'dan gelen Rum
muhacirlerin, zaten çok güç durumda olan azınlık insanının evlerine yerleĢtirilmeleri, gerek
gelen muhacirler, gerekse yönetim tarafından azınlık insanına uygulanan insanlık dıĢı
baskılar, yersiz suçlamalar, sürgünler ve bazı öldürme olayları, Türk-Yunan SavaĢı sonrası
memlekette yaĢanan yokluk ve yoksulluk, azınlık insanına çok çileli, umutsuz ve korku dolu
yıllar yaĢatmıĢtır. Ġlerleyen yıllarda azınlık olarak yaĢamayı içine sindirmeye, bu hayata uyum
sağlamaya çalıĢan toplumumuz, aradan çok geçmeden Yunan-Ġtalyan SavaĢını görmüĢ,
Alman iĢgali ve onunla birlikte Bulgar iĢgali bu kez, Batı Trakya Türklerine bölgede bulunan
Yunan halkıyla birlikte çok çileli yıllar yaĢatmıĢtır. Bulgar zulmünün getirdiği açlık, sefalet,
iĢkence ve öldürme olayları azınlık toplumuna büyük yıkımlar getirmiĢtir. Kralcılarla
Cumhuriyetçiler arasında baĢlayan siyasi anlaĢmazlıklar, silahlı çatıĢmalar; özellikle, 19461949 yıllarında yaĢanan Yunan Ġç SavaĢı, Batı Trakya Türk azınlığını her açıdan olumsuz
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etkilemiĢtir. Azınlık, en büyük can kaybını bu yıllar içinde vermiĢ,yüzlerce kiĢisakat kalmıĢ,
en büyük iç ve dıĢ göçleri bu dönemde yaĢamıĢ,yine bu dönem içinde büyük mal ve mülk
kayıplarına uğramıĢtır. O yıllar, azınlık insanı için umutsuz yıllar olmuĢtur." (ALĠHÜSEYĠNOĞLU, 2009: xiii)
Batı Trakya'da yaĢayan Türklerdeki arzuların hem doğu hem de batı sınır ülkeleri
için geçerli olduğunu yine 1920 süreli yayınlarında bunun örneklerini bulabilmekteyiz. 1927
yılında Kafkasya'dan Türkiye'ye yoğun bir Ģekilde göç taleplerinin arttığı görülmektedir.
(HABER, 1927) 1929 yılında ise artık nizamsız bir göç devrinin geçtiğini görmekteyiz. Bu yıl
içinde Romanya ve Bulgaristan'da Türkiye'ye gelmek isteyen Türkler bulunmaktadır.
"Hükümetimiz, nüfusa daha çok ihtiyacı olan yerleri doldurmak istiyor. Onun için gelecek
muhacirlerin 5 sene hükümetin gösterdiği yerde oturması mecburidir. Halbuki yeni
muhacirler, iklim ve tabiatı memleketlerine uyan yahut eskiden gelmiĢolan hemĢehrilerinin
bulunduğu yerlere oturmak istiyorlar. Bu kanuni maninin kaldırılması her halde lazımdır."
Muhacereti teĢvik edecek tedbirler alınmalıdır. (SONHABER, 1929)
Cumhuriyet'in baĢlarında Türk DıĢ Politikasında önemli bir mesele olarak ortaya
Musul Meselesi beraberinde Kerkük Türkleri konusunu da gündeme getirmiĢti. Irak'ta
Abbasiler zamanında baĢlayan Türk varlığı on dört asır boyunca mevcudiyetini artırarak
sürdürmüĢ en huzurlu günlerini Türklerin egemenliğinde yaĢadıktan sonra "en çileli
günlerini" de Türk idaresinden kopartıldıktan sonra yaĢamıĢlardır. (BEYATLI, 1998: 32)
O tarihlerde ülkenin fikri istikametini belirleyen kurumların baĢında gelen Türk
Ocakları "Ġrak Türkleri" olarak zikrettiği dıĢ Türkler konusuna oldukça ilgi göstermiĢtir.
Konuyu daha da ileri götürerek Sümerlere kadar götürüp, "öteden beri Türk vatanı" (ĠRAK,
1930: 6) sayarak, hafızalardaki yerini alması gayretine girdikleri anlaĢılmaktadır.
Bulgaristan Türklüğünde "31 Ekim 1929 günü sabahı Sofya'nın muhteĢem Hemüs
Tiyatro Salonunda açıldı. Müzakereler dört gün devam etti. Harsî, ilmî ve hayrî birinci Türk
Millî Kongresi'nde ruznamenin en önemli noktası, Bulgaristan'daki Türk mekteplerinin idaresi
ve Bulgar Maarif Kanunu'nun 359. maddesi idi. Uzun münakaĢalardan sonra bu hususta
uygun kararlar aldı. Kongrede müftülükler, baĢ müftü, Türk cemaatleri müessesat-ı diniyye
müdüriyeti ve cemiyet-i hayriyelere ait bütün meseleler müzakere ve münakaĢa edildi,
kararlara bağlandı. Kongreye bütün Bulgaristan'dan 300 kadar murahhas, müĢavirve 100 den
fazla misafir katılmıĢtı." (DELĠORMAN, 1966: 2296)
Türkiye'de modernleĢme sürecinde dil ve kültür konusundaki değiĢimlerin bir
kısmının dikkatle izlendiği, bir kısmının da benimsenmesi fikir adamlarınca "kandaĢlarımız"
(ERKMEN, 1935) olarak ifade edilen dıĢTürklerdeki geliĢmeler sevinçle karĢılanmıĢ
tır.
Tarih boyunca "Doğudan batıya büyük bir sel halinde akıp gelen köklerimiz, acunun
dört bir tarafına dağılmıĢ,yerleĢmiĢ,yurt tutmuĢtur. Her yerde ve her tarafta bizden ve bizim
kanımızdan Türkler vardır." Gelenek ve göreneklerine göre iskan politikası izlenmesi
gerektiği Türkçeyi düzgün kullanmalarının sağlanması ısrarla dile getirilmiĢtir. (ÇUMRALI,
1936: 85- 86) "Bilindiği gibi 14 Temmuz 1958 meydana gelen darbe sonucu Irak'ta kraliyet
ve cumhuriyet rejimi devrilmiĢtir. Herkes gibi orada yaĢayan Türkler de Irak'ın Ġngiliz
mandası olmaktan kurtularak hür demokratik bir rejime kavuĢacağını sevinçle karĢılamıĢ
lardı.
O günden bu yana on iki yıl kadar bir zaman geçmesine rağmen bu kısa müddet zarfında
311

AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

hükümet darbeleri birbirini kovalamıĢ bu yüzden de huzur ve istikrar sağlanamamıĢ
Cumhuriyet rejimi bir türlü yerine oturamayarak hür ve serbest bir seçim yapılamamıĢtır. Ve
elan askeri iktidar iĢbaĢındadır.Geçen on iki yıl zarfında Irak Türkleri neler geçirdi? Buna
kısaca göz atalım:" (AYGEN, 1970) "Kuzeydoğu Irak'ta 1 milyon kadar Türk yaĢar. Bunlar
Osmanlı Devleti'nin yıkıntıları altında kalmıĢ soydaĢlarımızdır. Atatürk'ün Musul eyaletini
Türkiye'ye katmak için Cumhuriyet'ten sonra bile gösterdiği çabalar, sömürgeci kapitalist
devletlerin, petrol oyunlarının ve Ġngiliz entrikalarının tesiriyle neticesiz kalmıĢtır. ... Geçen
hafta, Irak Türklüğünün en büyük Ģehri olan Kerkük'te üç yeni mahalle kurulmuĢtur..... Bu
mahalleler Arap asıllı göçmenlere ayrılmıĢtır. Kerkük'e göçecek Araplara Irak Hükümeti
büyük kolaylıklar sağlamıĢtır. ... Kerkük'e Basra'dan getirilen ġii Araplar iskan edilmektedir.
Irak Türkleri tamamen Sünni'dir. Biz Türkler Büyük Selçuklu Hakanı Tuğrul Bey'in Bağdat'a
ayak basmasından 1918'e kadar Iraklılarla bir arada yaĢadık. Tam 862 yıl." (IRAK, 1974)
Kerkük Türkleri gibi Milli Mücadele sonrası bayrağımızın gölgesinden uzak kalan
Hatay'da yaĢayan Türkler gerek yeni Türk devletinin lideri gerekse cumhuriyet basını
tarafından asla sınırlarımızın ötesinde kabul edilmemiĢ ancak ciddi politikalar üretilmiĢtir.
DıĢ Türkler ile ilgili olarak konu sıcaklığı esnasında tepkilerin çok daha duygusal
olduğunu söylemek mümkündür. Bu konuda zaman içinde bazı farklılıklar ve kırılmalar
olmasına karĢın uzun süre gündemde kalan bir konu da Kıbrıs Türkünün durumu olmuĢtur.
Bilhassa 1950 li yıllardaki geliĢmelerin baĢlaması üzerine "yine mi?" (LEBLEBĠCĠOĞLU,
1955) diyerek konuyu yakın geçmiĢteki Milli Mücadele'ye götürüp ortada bir "kan
meselesinin" bulunduğunu dile getiren yazıların haddi hesabı yoktur. "Bu millet ne asil bir
millettir. Vatan için, millet için, Ġnsanlık için ve millettaĢları için en büyük hazinesi olan
kanını akıtmakta bir dakika tereddüt etmez. O kan ki her zerresinde binlerce yüz binlerce
atom kudreti vardır. Bugün Kıbrıs'ta aynı asil kanı taĢıyanlar tehdit ve tazyik altında
bulunuyorlar. Fakat o tehdit ve tazyiki yapanlar bilmelidir ki Türk milleti Kıbrıslı gardaĢları
için kan dökmeğe amadedir. Tıpkı Sakarya'da, Kocatepe'de, Çiğiltepe'de ve Dumlupınar'da
olduğu gibi taĢarak, yıkarak ve kükreyerek." (KALE BEKÇĠSĠ, 1955) Kıbrıs Meselesi giderek
uluslararası platformda ağırlığını hissettirmeye baĢlamıĢtır. (TURAN, 1959)
Kıbrıs konusunda uluslar arası potansiyelin de zorlandığı görülmektedir. Rumlar ve
Yunanlılar fütursuzca hareket etmektedir. Anadolu Ajansı muhabiri Muzaffer Görktan bir
yazısında bunu açık bir Ģekilde ifade etmekte esas muhatabın onlar değil Ġngilizler olduğunu
ortaya koymuĢtur: (BEHÇETOĞLU, 1965) “Kıbrıs iĢinde ne Rusya'ya ve Asya Afrika
birliğine yani üçüncü dünya denen kudrete ve hatta ne de Yunanlılara ve Makariyosa kızmaya
hakkımız yoktur. Zira maddiyat dünyasında herkes iĢine çıkanı yapacak ve bu idealini
engellemek isteyenlere de karĢısına alacaktır. Bizim yakasından tutacağımız büsbütün siyasi
iliĢiğimizi keseceğimiz bir millet varsa o da Britanya Ġmparatorluğu’dur. Bunu hala
bilmezsek, ve istediğimizin farkına varmadan kör dövüĢüne gidersek. Elbette iĢler böyle
olacaktır. Bizim yapacağımız ilk iĢMakaryosla el ele vererek Ġngiltere’yi temsil eden adadaki
bütün Ġngilizleri adaya bir daha adım atmamak üzere kapı dıĢarı etmektir. Bilahare
Yunanistan’ı da karıĢtırmadan adayı kardeĢpayı yapmak vali göndermektir. Üçüncüsü, Kıbrıs
Türklerine “Ey ahali duyduk duymadık demeyiniz. Biz adayı taksim ettik. YeĢil hattın bu
cephesi bizi, diğer tarafı Makaryosundur. Adanın öbür kısmını Yunanistan’a ilhak edip
edilmeyeceğini bilmiyoruz. Arzu eden üç ay içerisinde Türk kesimine gelsin. Arzu etmeyen
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olduğu yerde kaldın. Artık gerisine karıĢmayız” Ģeklinde tellallar yoluyla çağrıda
bulunuyoruz. Bu iĢde böylece hal edilmiĢ olur.”
"Kıbrıs Meselesi yüzünden tarihinin en uzun barıĢ dönemine son vererek Türkiye
savaĢa girdi. Yunan Cuntasının tertibi ile Kıbrıs'ta 15 Temmuz'da giriĢilen bir darbe Rum
yönetimini yıkmıĢ, Makarios kaçmıĢ ve fiili olarak ENOSĠS gerçekleĢtirilmiĢtir. Sadece
bunun ilanından çekinilmiĢ, fakat her taraf Yunan bayraklarıyla süslenmiĢti. Bunun üzerine
Türkiye, garanti anlaĢmasına dayanarak, 20 Temmuz'da müdahale etmiĢ; Kıbrıs'taki
darbeciler yönetimi ile, Atina'da Yunanistan'ı yöneten Cunta yıkılmıĢtır. Kıbrıs'ta kaçan
Makarios'un yerine Rumların lideri olarak Klerides gelmiĢ; Yunanistan'da Karamanlis
Paris'ten iktidara çağrılmıĢtır. Ada'nın kuzey bölgesini kurtararak orada coğrafi temele
dayanan bir federal Türk devleti kurmakla Türkiye kendi bakımından Kıbrıs sorununu çözmüĢ
oluyor." (ESMER 1975) Kıbrıs'ta iki toplumun "artık bir arada geçinemeyeceği" gerçeği
herkesçe görülmüĢtür. (ÜLMAN 1975) Bütün bunlara rağmen "Türk barıĢ hareketleri
sırasında Rum bölgelerinde sıkıĢıp kalan ve Ġngiliz Agratur üssüne sığınan 40 bin Türk,
aradan geçen 3 ayda kurtarılmıĢ, Türk bölgesine göçme olanağı bulamamıĢtır." (ERKĠN,
1975)
"Kıbrıs sorununun artık heyecan aĢaması bitmiĢ, soğukkanlılıkla kesin bir sonuca
varma zamanı gelmiĢtir. BarıĢçı bir çözüme ulaĢmak amacı ile Türkiye, baĢındanberi büyük
bir iyi niyet göstermiĢ ve barıĢsever davranıĢlarıyla dünyanın, Türk haklarını anlayıĢla
karĢılamasını beklemiĢtir." (MANĠZADE, 1975)
Kıbrıs barıĢ harekatı düzenlendikten sonra "Kıbrıs ambargosu nedeniyle"
(KARAGÖL, 2010: 7) Türkiye uzun yıllar ekonomik sarsıntı geçirmiĢtir. Sadece bu husus
bile "DıĢ Türkler" konusunun Türkiye ile yakın bağlantısını ortaya koymaktadır.
Türkler kendisi dıĢındaki devletlerde ortak sıkıntılar yaĢamıĢtır. "Dünya üzerinde
yaĢadıkları topraklarda üzüntüsüz, korkusuz bir ömür süren yegane Türk kolonisi ...,
Finlandiya Türkleri baskı altında değillerdir. Ne hürriyetleri tahdit edilmektedir, ne de maddi
ve manevi bir tazyik yapılmaktadır. ... Ġkinci Cihan Harbinde de Finlandiya Türkleri
düĢmanla, diğer vatandaĢları gibi kahramanca harp etmiĢlerdir." (FĠNLANDĠYA, 1970: 3637)
DıĢ Türkler kavramından açıkça anlaĢılacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları
dıĢında kalan ve çoğu esir kalmıĢTürkleri kapsamaktaysa da bilhassa 1960 lar ve onu izleyen
on yılda yurt dıĢına gönderilen Anadolu insanı ile vatanından bir ölçüde kopan bir kütle de
daha bulunmaktadır. Neredeyse Avrupa'nın tamamına yayılan bu Türklerin durumu ayrı
mahiyet arz etse de bu kavram içinde değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Süreli yayınlarda da
bunun örneklerini bulmak mümkündür: "Birkaç yıldan beri Avrupa'ya akın akın Türk iĢçisi
gitmektedir. Bunların gidiĢ gayeleri hepimizce malumdur. Oralarda bir kaç yıl kalıp hem
memleket görmek kendini yetiĢtirmek, hem de kazandığı paralarla dönüĢünde daha düzgün
bir hayat seviyesine kavuĢmaktır." Ancak çok geçmeden iyi haber yerine kötü haberler
gelmeye baĢlamıĢtır. Gazetelerde katil zanlısı Türk iĢçisinin arandığına dair haberler
okunmaya baĢladı. (TÜRKELĠ, 1963)
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SONUÇ
Çağlar boyunca varlığını sürdüren Türklük, XX. Yüzyılda büyük ölçüde Rus, Çin,
batı emperyalizmi karĢısında çetin bir mücadeleye giriĢmiĢtir. Türklük Anadolu coğrafyası
dıĢında bağımsızlığı yitirmiĢtir. "Haysiyetli ve Ģerefli bir millet olarak" yaĢamayı esas alan
Türkiye Cumhuriyeti, zamanın Ģartları ve izlenen dıĢ politikalar sebebiyle, Misak-ı Milli
sınırları dıĢındaki Türklerle gönül bağını muhafaza etmekle birlikte onlara yönelik aktif bir
politikanın yürütücüsü olamamıĢtır. Devlet politikasının olmamasına rağmen akademik,
matbuat ve fikir dünyası içinde ise dozu bazen artan bazen eksilen ama süreklilik arz eden bir
"DıĢTürkler" konusu olmuĢtur. Bu hususta A. Zeki Velidi Togan'ın Türkleri statülerine göre
farklı tabirlerle ifade edilmesi teklifine rağmen genelde Türkiyeli Türkler, sınırların dıĢındaki
millettaĢları için "DıĢ Türkler" deyimini yaygın olarak kullanmıĢlardır. Kavramın
yaygınlaĢmasında süreli yayınlar etkili olmuĢtur.Türkçülük fikir akımından beslenen yazarlar
ve yayınların ısrarlı yürüyüĢleri "DıĢTürkler" yerine "Esir Türkler" kavramını da kamuoyuna
taĢımıĢ,hatta Esir Milletler ifadesinin gerçek anlamda Türkiye dıĢındaki Türkleri tanımladığı
belirtilmiĢtir. Gerçekten de XX. Yüzyılın büyük bir kısmında Türklüğün tek bağımsız devleti
Türkiye Cumhuriyeti olmuĢtur.
"DıĢ Türkler" Türk kültürünün evrenselliğini, Türk milletinin yaĢadığı coğrafyanın
geniĢliğini, yabancı toplumların Türkler üzerindeki tarihi misyonlarını ortaya koyma
bakımından da önemli bir kavramdır. Önemine rağmen fikir adamları ve aydınların
gayretleriyle gündemde tutulmuĢ, kamuoyu böylelikle sınırlı bir ufukta, uçsuz bucaksız bir
alemle bağlantısını kurabilmiĢtir. Kurulma amacı zaten geniĢcoğrafya ve kültüre hizmet olan
Türk Yurdu, Türk Kültürü gibi dergilerin yanı sıra mahalli anlamda faaliyet göstermek için
çıkarılan yerel basın da imkanlar ölçüsünde bu konuya yer ayırarak TaĢra-Genel-Evrensel
kavramlarında bir bütünleĢme sağlanmıĢ, "DıĢ Türkler" ile Türkiyeli Türklerin aslında aynı
kültürün ayrılamaz parçalar olduğu üzerindeki kanaatler pekiĢtirilmiĢtir. Bu hususta pek çok
yayın organı örneğinden hareket edilebilir ancak Türk alemine hitap eden bir dergi, ülke
geneline ve Afyonkarahisar'da yayınlanan basın temsilcilerinden hareketle ileride muhtemel
geniĢ bir araĢtırmaya zemin hazırlanmaya çalıĢılmıĢtır. TaĢradan Misak-ı Milli Sınırlarının
tamamına oradan da Türklüğün varlığını sürdürmeye çalıĢtığı coğrafyadaki Türk kültürü,
dünyanın özlemini çektiği değerlerin gerçekleĢtirilmesinin tek kaynağı olduğunu tarih bilimi
ret edilemez bir Ģekilde ortaya koymaktadır.
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TERÖRĠZMĠN ULUSLARARASI HĠSSE SENEDĠ PĠYASALARI ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠSĠ*
Arzu ÖZMERDĠVANLI1
Öz
Dünya genelinde yaşanan terör olayları gün geçtikçe artmakta ve finansal piyasalarda korku, endişe, panik ve
belirsizlik yaratmaktadır. Terör olaylarının neden olduğu panic ve belirsizlik yatırımcıların güvenini ve algısını
olumsuz etkilemektedir. Bu durum hisse senedi piyasalarına yansımakta ve zaman zaman hisse senedi
getirilerinin düşmesine neden olabilmektedir. Bu çalışma terör olaylarının, hisse senedi getirileri üzerinde
yarattığı etkileri uluslararası boyutta incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 2004-2015 dönemi için 19
ülkenin hisse senedi piyasasında, terörizmin hisse senedi getirileri üzerindeki etkileri detaylı incelenmiştir.
Küresel terör endeksi ve hisse senedi getirilerinin değişken olarak kullanıldığı çalışmada, Panel Nedensellik
analizi yapılmıştır. Panel Nedensellik analizi sonucunda USA, Sri Lanka, Hindistan, Çin ve Yunanistan’da
terörizmin, hisse senedi getirilerinin nedeni olduğu, bu ülkelerin dışındaki diğer ülkelerde terörizm ile hisse
senedi getirileri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı yönünde bulgular elde edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Terör, Terörizm, Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları, Hisse Senedi Getirisi, Panel
Nedensellik
THE EFFECTS OF TERRORISM ON INTERNATIONAL STOCK MARKETS
Abstract
Worldwide terrorist incidents are increasing day by day and creating fear, anxiety, panic and uncertainty in
financial markets. Panic and uncertainty caused by terrorist events negatively affect investors' trust and
perception. This situation is reflected in the stock market and sometimes it causes the decrease in the return of
stocks. This study aims to investigate the effects of terrorist incidents on stocks return at an international level. In
this context, the effects of terrorism on stock returns have been examined in detail in the 19 countries stock
markets for the period 2004-2015. Panel Causality analysis was conducted in the study of global terrorism index
and shareholder returns as variables. Panel Causality analysis results show that in the USA, Sri Lanka, India,
China and Greece terrorism is the reason for stock returns, and in other countries outside these countries, there is
no causal relationship between terrorism and stocks.
Keywords: Terror, Terrorism, International Stock Markets, Stock Return, Panel Causality

1.GĠRĠġ
Genel anlamda terör, yıldırma ve korkutma hissi yaratan şiddet eylemlerini ifade
ederken, terörizm ise, siyasal amaçlar için mevcut durumu gayri-meşru yollarla değiştirmeyi
amaçlayan terör eylemlerini örgütlü, sistematik, planlı ve sürekli bir yöntem olarak
benimseme ve uygulama durumudur (Ağır ve Kar, 2010: 15). Eylül 2011’de Amerika’da,
2004’te Madrid’de ve 2005’te Londra’da gerçekleşen terör saldırıları, terörizmin son yıllarda
hem ulusal hem de küresel alanda ekonomiyi olumsuz etkilediğini göstermektedir.
Terörizmin ekonomide meydana getirdiği doğrudan maliyetler; mal ve can kayıpları,
zarar gören sistemlerin ve fiziki alt yapının yeniden inşa edilmesi ve geçici hayat sigortası için
ayrılan karşılıklardır. Doğrudan ortaya çıkan maliyetler terör saldırılarının yoğunluğu ile
etkilenen ekonominin büyüklüğü ve karakteri ile orantılı olarak değişebilmektedir. Terörizmin
dolaylı maliyetleri ise, yatırımcı ve tüketici güveninin azalması nedeniyle ekonomiyi orta
*
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vadede etkileyen önemli maliyetlerdir (Johnston ve Nedelescu, 2005: 3-4). Yatırımcı ve
tüketici güveninin azalması; tasarrufları, tüketimi, dış ticareti, doğrudan yabancı yatırımları,
turizmi ve finansal piyasaları etkileyerek, ekonominin her alanında kendini göstermektedir.
Terörizmin ekonomide meydana getirdiği zararları yansıtması açısından, hisse senedi
fiyatları, potansiyel bir bilgi kaynağıdır. Bununla birlikte hisse senedi fiyatları bir şirketin
gelecekte elde edeceği karı ve bu karın gerçekleşme olasılığını da göstermektedir. Terör
saldırıları, hisse senedi piyasalarını iki şekilde etkilemektedir. Birincisi, terör nedeniyle alınan
güvenlik önlemleri üretim ve iş yapma maliyetlerini artırıyorsa ve terörden dolayı tüketicilerin
korkuları talebi azaltıyorsa (havayolu sektöründe olduğu gibi), gelecekte beklenen kar
seviyesi düşük olacaktır. İkincisi, terör olayları firmanın piyasadaki geleceği ile ilgili
belirsizlik yaratıyorsa risk primi yükselecektir (Frey ve diğerleri, 2007: 10-11).
Terörizmin hisse senedi piyasalarında yarattığı etkilerin doğru bir şekilde incelenmesi
ve değerlendirilmesi, politika yapıcıların terörizmin olumsuz etkilerini azaltacak önlemleri
daha hızlı alması açısından yol gösterici olabilmektedir. Bu bağlamda 2004-2015 dönemi için
19 ülkede terörizmin hisse senedi getirileri üzerinde yarattığı etkilerin Panel nedensellik
yöntemi ile incelenmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada genel bilgilendirmeden
sonra, literatür değerlendirmesi ele alınmış, ardından kullanılan veri ve yöntem açıklanmış ve
bulguların ve sonucun sunulmasıyla çalışma sonlandırılmıştır.
2.LĠTERATÜR DEĞERLENDĠRMESĠ
Terör olaylarının son yıllarda artması ve finansal piyasalarda yarattığı etkilerinin
küresel boyuta taşınması, akademisyenlerin ve araştırmacıların bu konuya daha fazla
odaklanmalarına neden olmuş ve hem ulusal hem de uluslararası literatürde terörizmin çeşitli
finansal piyasalar üzerinde yarattığı etkiler yapılan çalışmalar ile incelenmiştir. Bu
çalışmalardan bazıları aşağıda sunulmuştur.
Aslam ve Kang (2015), 2000 – 2012 dönemi için Pakistan’da terör saldırılarının hisse
senedi piyasasını nasıl etkilediğini araştırmıştır. Çalışma sonucunda terör saldırılarının
Pakistan hisse senedi piyasasını negatif etkilediği, bu etkilerin kısa sürdüğü ve piyasanın
kendini bir günde düzelttiği yönünde sonuçlar elde edilmiştir.
Ağırman ve diğerleri (2014) tarafından yapılan çalışmada 35 ülke için 2003-2011
dönemini içine alacak şekilde, terörün finansal piyasalarda yarattığı etkiler incelenmiştir. Eş
bütünleşme ve nedensellik analizlerinin kullanıldığı çalışmada, terörizm kısa vadede finansal
piyasalar üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin, uzun vadede piyasa tarafından düzeltildiği
yönünde sonuçlar elde edilmiştir.
Bashir ve diğerleri (2013) tarafından yapılan çalışmada Ocak 2005 – Aralık 2010
dönemi için Pakistan hisse senedi piyasalarında terörist saldırıların finansal piyasalar
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada GARCH, GARCH – EVT yöntemleri kullanılmış
ve terörist saldırıların finansal piyasalar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı tespit edilmiştir.
Baumert ve diğerleri (2013) tarafından yapılan çalışmada Boston bombalı
eylemlerinin uluslararası hisse senedi endeksleri (Dow Jones, Ibex, FTSE, CAC40, MIB,
DAX, Nikkei) üzerindeki etkileri incelenmiştir. Saldırıdan önceki 30 işlem gününde söz
konusu endekslerde meydana gelen değişiklikler gözlemlenerek regresyon analizi yapılmış ve
saldırı dönemindeki endeks değerlerinin önceki aylarda gerçekleşen normal seviyelerin dışına
çıktığı görülmüştür. 11 Eylül saldırılarından Boston saldırılarına kadar zaman içerisinde terör
saldırılarının etkisi gittikçe azalmıştır. Hisse senedi piyasaları terör saldırılarına daha az tepki
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vermeye ve terör saldırılarının ekonomik etkilerini daha objektif olarak değerlendirmeye
başlamıştır.
Aurangzeb ve Dilawer (2012) Pakistan’da terörün hisse senedi piyasası üzerindeki
etkilerini 2004 – 2010 dönemi için incelemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Granger
nedensellik ve regresyon analizlerinin kullanıldığı çalışma sonucunda, hisse senedi
getirilerinin terör saldırılarından olumsuz etkilendiğine ilişkin bulgular elde edilmiştir.
Terör olaylarının hisse senedi, tahvil ve mal piyasaları üzerinde yarattığı etkileri
araştırmak amacıyla Chesney ve diğerleri (2011) tarafından yapılan çalışmada, 1994’ten
2005’e kadar 25 ülkede gerçekleşen 77 terör olayı dikkate alınmıştır. Çalışmada vaka analizi,
parametrik olmayan yöntemler ve GARCH – EVT analizi kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada
terör olaylarının finansal piyasalarda yaratığı etkiler ile finansal çöküntü ve doğal afet gibi
olayların finansal piyasalar üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Terör saldırılarının üçte ikisi,
çalışmanın uygulandığı en az bir hisse senedi piyasasını olumsuz bir şekilde etkilemiştir.
İsviçre hisse senedi piyasası daha fazla terör saldırısından etkilenirken, Amerika daha az terör
saldırısından etkilenmiştir. Hava yolu ve sigorta şirket hisseleri terör saldırılarına daha duyarlı
iken, bankacılık sektörü daha az duyarlıdır. Terör saldırıları bankacılık sektöründe yarattığı
etkiden farklı olarak, finansal çöküntü bankacılık sektörü üzerinde oldukça negatif etkiler
yaratmıştır.
Fathi ve Shahraki (2011) tarafından yapılan çalışmada, 29 Haziran 1992 – 30 Aralık
2008 dönemi için günlük veri kullanılarak Tahran Menkul Kıymetler Borsası’nda bir
araştırma yapılmış ve 17 yıllık dönemde İran’da gerçekleşen terörist olaylarının hisse senedi
piyasası üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Karşılaştırmalı ortalamalar yönteminin
kullanıldığı çalışmada, terör olaylarının hisse senedi piyasalarını etkilediği ve kontrol edilmesi
gerektiği yönünde sonuçlar elde edilmiştir.
Kollias ve diğerleri (2011), olay çalışması ve GARCH yöntemlerini kullanarak, 11
Mart 2004’te Madrid’de, 7 Temmuz 2005’te Londra’da gerçekleşen terör saldırılarının
sermaye piyasaları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. İspanya sermaye piyasalarının büyük
çoğunluğunda önemli ölçüde negatif anormal getiriler ortaya çıkarken, Londra’da böyle bir
duruma rastlanılmamıştır. Londra sermaye piyasası İspanya sermaye piyasasına göre daha
çabuk toparlanmıştır.
İstanbul bombalamalarının İMKB üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla Christofis
ve diğerleri (2010) tarafından yapılan çalışmada Ocak 1997 – Aralık 2009 dönemi için İMKB
bünyesindeki altı endeks incelenmiştir. Olay çalışmasının kullanıldığı çalışma sonucunda,
1999 saldırılarının, bankacılık, ticaret ve sanayi endeksleri dışındaki tüm endeks getirileri
üzerinde ve 2003 saldırılarının bütün endeks getirileri üzerinde olumsuz etki yarattığı
yönünde bulgular elde edilmiştir. Olayların şiddetine rağmen, yatırımcılar yüksek gelişme
oranlarına ve Borsa’nın düşüşten sonra çabuk toparlanmasına güvenmektedirler.
Arin ve diğerleri. (2008), 1.1.2002 – 31.12.2006 dönemi ve 6 ülke (Endonezya, İsrail,
İspanya, Tayland, Türkiye, İngiltere) için terörizmin hisse senedi getirileri ve getiri volatilitesi
üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. VAR – GARCH (1,1) modelinin kullanıldığı çalışma
sonucunda, terörün hisse senedi getirisi ve getiri volatilitesi üzerinde önemli etkiler yarattığı
belirtilmiştir.
Karolyi ve Martel (2006) tarafından yapılan çalışmada 1995 – 2002 döneminde halka
açık şirketlere yönelik olarak gerçekleştirilen 75 terörist saldırının, söz konusu şirketlerin
hisse senedi fiyatları üzerine yarattığı etkiler incelenmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği
dönemde yapılan vaka çalışması, hisse senedi fiyatlarının saldırılara tepki olarak %0.83
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oranında azaldığını göstermiştir. Ayrıca anormal getirilerin yatay kesit analizi, terör
saldırılarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisinin, şirketin bulunduğu ülkeye ve terör
olayının gerçekleştiği ülkeye göre değişiklik gösterdiğini belirtmektedir. Bu bağlamda diğer
ülkelere göre daha zengin ve demokratik olan ülkelere yapılan saldırıların, hisse senedi
fiyatları üzerinde daha büyük oranlarda negatif etki yarattığı yönünde bulgular elde edilmiştir.
Bunun yanı sıra, şirket yöneticilerinin kaçırılması şeklinde gerçekleşen insan kaynağı
kaybının, şirket binasının bombalanması gibi fiziksel kayıplardan çok, büyük oranlarda
gerçekleşen negatif hisse senedi tepkileri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Chen ve Siems (2004), vaka analizini kullanarak terör saldırılarının küresel sermaye
piyasaları üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, 1915’ten beri gerçekleşen 14
terörist saldırısına Amerikan sermaye piyasasının verdiği tepkiler ve 1990 yılında gerçekleşen
Irak’ın işgali ve 11 Eylül 2001’de gerçekleşen terör saldırılarına dünya sermaye piyasalarının
verdiği tepkiler incelenmiştir. Çalışma sonucunda Amerikan sermaye piyasalarının geçmiş
dönemlere göre daha fazla dirençli olduğu ve terör saldırıları sonrası küresel sermaye
piyasalarına göre daha çabuk iyileştiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Artan piyasa direnci,
yeterli likiditeyi sağlayan istikrarlı bankacılık ve finans sektörü ile açıklanabilir.
3.VERĠ
Bu çalışmada, 2004 – 2015 dönemi için 19 ülkenin hisse senedi piyasaları üzerinde
terörizmin yarattığı etkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak
hisse senedi getirileri, bağımsız değişken olarak terörizm kullanılmıştır. Terörizm değişkenini
temsilen küresel terörizm endeksi, hisse senedi piyasaları için hisse senedi getirileri
kullanılmıştır. Küresel terörizm endeksi, 162 ülkenin her biri için dört temel değişkenin, beş
yıl üzerinden ağırlıklandırılmış değeri kullanılarak oluşturulmakta ve ülkelerde gerçekleşen
terör olaylarını nicel olarak ifade etmektedir. Küresel terör endeks skoru 1 ile 10 arasında
değişmekte olup, skorun yüksekliği terör olaylarının yüksek, düşük olması terör olaylarının az
olduğunu göstermektedir (Institute for Economics and Peace, 2015: 95).
Hisse senedi getirileri için, 19 ülkenin en temel hisse senedi endekslerinin yılsonu
kapanış fiyatları kullanılarak logaritmik getiriler LN(Pt /Pt-1) formülü ile elde edilmiştir.
Ayrıca, değişkenlerin aynı birimden ifade edilmesini sağlamak için, küresel terör endeksinin
de logaritması alınmıştır. Ülkelerin hisse senedi endekslerinin kapanış fiyatları Dünya
Borsalar
Birliği’nin
resmi
internet
sitesinden
(http://www.worldexchanges.org/home/index.php/statistics/monthly-reports, 28.10.2016), küresel terörizm
endeksi Institute for Economics and Peace tarafından hazırlanan 2015 Küresel Terörizm
Endeks Raporu ve Vision of Humanity tarafından kullanılan resmi internet sitesinden
(http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/terrorism-index, 28.10.2016) elde edilmiş
olup, analizin gerçekleştirilmesinde Eviews 9 ve Gauss 10 paket programları kullanılmıştır.
Değişkenlerin analiz sonuçları içerisindeki kodları, hisse senedi getirileri için LNG, terörizm
ise LNT olarak ifade edilmiştir.
4.YÖNTEM
Bu çalışmada panel veri kullanıldığından öncelikle panel verinin bazı özelliklerinden
bahsetmek gerekmektedir. Panel veri, bir değişkenin farklı birimlere ve zamana göre oluşan
gözlemlerini içeren seriler toplamıdır. Panel veri, yatay kesit ve zaman kesiti olmak üzere iki
boyuttan oluşmaktadır. Yatay kesit bir değişkenin farklı birimlere örneğin ülkelere, firmalara
göre ortaya çıkan gözlemlerinden, zaman kesiti ise bu değişkenin zaman içerisinde ortaya
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çıkan gözlemlerinden oluşmaktadır. Panel verinin yatay kesitini oluşturan birimler (ülkeler,
firmalar, şehirler, bireyler) birbirinden farklı olup heterojen bir yapı göstermektedir. Panel
veri analizlerinde birimlerin heterojenliği dikkate alınmalı ve buna uygun bir analiz
yapılmalıdır. Bununla birlikte yatay kesit birimleri arasında bir otokorelasyon olması söz
konusu olabilmekte ve bu durum her bir birimin hata terimlerinin birbiriyle ilişkili olduğunu
ifade etmektedir. Literatürde “yatay kesit bağımlılığı” olarak ifade edilen bu durum, panel
veri analizlerinde dikkate alınması gereken bir önemli bir kavramdır. Bu nedenle çalışmada
kullanılan panel nedensellik analizi öncesinde yatay kesit birimleri arasında yatay kesit
bağımlılığının olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunun için çeşitli yatay kesit bağımlılık testleri
yapılmaktadır.
Yatay kesit bağımlılık testlerinden Breusch-Pagan (1980) LM testi, N’in oldukça
küçük, T’nin N’e göre daha büyük olduğu durumlarda kullanılmakta olup N>T olduğu
durumda kullanılamamaktadır. Breusch-Pagan (1980) LM testinin bu eksikliği Pesaran (2004)
tarafından giderilmiş ve CDLM testi geliştirilmiştir. N’nin büyük, T’nin küçük olduğu
durumda büyüklük açısından sapma gösteren CDLM testi, Pesaran (2004) tarafından
geliştirilmiş ve hem T>N hem de N>T olduğu durumda geçerli olan CD testi olarak yeni bir
test ortaya çıkmıştır. Pesaran (2008) bu testlere ilave olarak Breusch-Pagan (1980) LM testini
düzelterek LMadj testini de geliştirmiştir. Bu yatay kesit bağımlılık testlerinin sıfır hipotezi
birimler arasında yatay kesit bağımlılığı olmadığını ifade etmektedir (Menyah ve diğerleri,
2014: 389-390). Çalışmada N (kesit – ülke) sayısı 19, T (zaman) 12 yıl olup, N>T’dir. Bu
durumda N>T kriterine uygun olarak yatay kesit bağımlılığını ölçmek için Breusch-Pagan
(1980) LM testi dışındaki diğer üç yatay kesit bağımlılık testi kullanılmıştır.
Çalışmada yöntem olarak panel nedensellik analizi kullanılmaktadır. Nedensellik
analizi 1969’da Granger tarafından başlatılmış ve zaman içerisinde farklı ekonometricilerin
katkılarıyla geliştirilmiştir. Granger nedenselliği, bir değişkenin geçmiş değerlerinin, başka
bir değişkenin öngörülmesine yaptığı katkıyı ve bu öngörü için yeterli olup olmadığını
göstermektedir. Panel verilerde Granger nedenselliği uygulanırken, panel veriyi oluşturan
yatay kesit birimleri arasındaki yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik dikkate alınmalı ve
duruma uygun nedensellik analizi kullanılmalıdır (Kar ve diğerleri, 2011: 688).
Panel veride değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünün belirlenmesinde
Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (Generalized Method of Moments – GMM) tahmincisi
ile tahmin edilen panel vektör hata düzeltme modeli, Hurlin (2008) tarafından önerilen model
ve Konya (2006) tarafından geliştirilen model olmak üzere üç yaklaşım uygulanmaktadır.
Panel vektör hata düzeltme modeli yatay kesit bağımlılığını ve heterojenliği dikkate
almamakta, Hurlin (2008)’in modeli sadece heterojenliği dikkate almakta ve Konya
(2006)’nın önerdiği model ise hem yatay kesit bağımlılığını hem de heterojenliği dikkate
almaktadır (Kar ve diğerleri, 2011: 688). Konya (2006) tarafından geliştirilen panel
nedensellik analizi Görünüşte İlişkisiz Regresyon (Seemingly Unrelated Regression – SUR)
modeline ve Wald testi ile birlikte birimlere özgü bootstrap kritik değerlere dayanmaktadır.
Bu model, birim kök ve eş bütünleşme testleri gibi ön testler yapmayı gerektirmemekte ve
panel verideki yatay kesit birimlerinin her biri için Granger nedensellik analizi yapmayı
mümkün kılmaktadır (Konya, 2006: 990-991). Konya (2006) panel nedensellik analizi iki
denklem seti şeklinde aşağıdaki gibi formüle edilmektedir (Kar ve diğerleri, 2011: 689):
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⁞

ve

⁞

Yukarıda yer alan denklem setinde y hisse senedi getirilerini, x terörizmi, i (i =
1,2,…N) panel verideki yatay kesit birimlerini, t (t = 1,2,…t) zaman kesitini, l ise gecikme
uzunluğunu göstermektedir. Birinci denklem seti için sıfır hipotezi x’in y değişkeninin nedeni
olmadığını, ikinci denklem seti için sıfır hipotezi ise y’nin x değişkeninin nedeni olmadığını
ifade etmektedir (Konya, 2006: 985).
5.BULGULAR
Panel verileri ile çalışıldığında, yatay kesitleri oluşturan birimlerin hata terimleri
arasında korelasyon olabileceği ihtimali her zaman söz konusu olabileceğinden, ekonometrik
analize geçilmeden önce yatay kesit bağımlılık testlerinin yapılması gerekmektedir.
Uygulamada kullanılacak değişkenlere ilişkin yatay kesit bağımlılık test sonuçları Tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılık Test Sonuçları
LNG
LNT
Test
Ġstatistik
p
Ġstatistik
p
Pesaran scaled LM
34.11458
0.0000***
12.95865
0.0000***
Bias-corrected scaled LM
33.25094
0.0000***
12.09501
0.0000***
Pesaran CD
22.20576
0.0000***
2.218357
0.0265**

*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde test istatistiklerinin istatistiksel olarak anlamlı
olduğunu göstermektedir.

Tablo 1’de yer alan yatay kesit bağımlılık test sonuçları incelendiğinde, LNG
değişkenine ait p değerlerinin %1 anlamlılık düzeyinde, LNT değişkenine ait p değerlerinin
ise %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu
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durumda her iki değişken açısından, birimler arasında yatay kesit bağımlılığı olmadığını ifade
eden sıfır hipotezi reddedilmekte ve yatay kesit bağımlılığının olduğu ifade edilmektedir.

Ülke
USA
Avustralya
Sri Lanka
Endonezya
Hindistan
Filipinler
Çin
Tayland
Yunanistan
İspanya

Tablo 2. Panel Nedensellik Analizi Sonuçları2
H0: Terörizm hisse senedi getirilerinin nedeni değildir.
Wald Ġst.
p
Ülke
Wald Ġst.
6.131
0.047**
Türkiye
0.000
0.004
0.949
Almanya
1.377
25.630
0.000***
Hollanda
0.268
0.005
0.998
Belçika
0.240
7.520
0.023**
Fransa
4.706
1.698
0.428
İrlanda
0.336
10.706
0.005***
Güney Afrika
0.735
1.249
0.536
İsviçre
1.298
29.866
0.000***
İsrail
0.476
0.041
0.839

p
0.990
0.241
0.605
0.624
0.095
0.845
0.391
0.255
0.490

*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde test istatistiklerinin istatistiksel olarak anlamlı
olduğunu göstermektedir.

Yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik durumunda uygulanabilen Konya (2006) panel
nedensellik analizi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo 2’de yer alan Konya (2006) panel
nedensellik analiz sonuçları incelendiğinde USA, Hindistan, Sri Lanka, Çin ve Yunanistan’da
p değerlerinin sırasıyla %5 ve %1 anlamlılık seviyelerinde anlamlı olduğu ve bu ülkelerde
terörizmin hisse senedi getirilerinin nedeni olmadığını ifade eden sıfır hipotezinin reddedildiği
görülmektedir. Buna bağlı olarak USA, Hindistan, Sri Lanka, Çin ve Yunanistan’da
terörizmin hisse senedi getirilerine neden olduğu söylenebilir. Söz konusu beş ülkenin
dışındaki diğer ülkelerde ise, p değerlerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, bunun sonucu olarak terörizmin hisse senedi getirilerinin
nedeni olmadığını ifade eden sıfır hipotezinin kabul edildiği ve terörizm ile hisse senedi
getirileri arasında nedensellik ilişkisinin olmadığı ifade edilebilir.
6.SONUÇ
Hem ulusal hem de uluslararası boyutta ülkelerin ekonomilerini ve finansal
sistemlerini tehdit eden terörizm, tüketicilerin ve yatırımcıların geleceğe yönelik olarak
ekonomiye ve finansal piyasalara olan güvenini azaltan önemli faktörlerden biridir.
Yatırımcıların finansal piyasalara güvenmemesi ve daha güvenilir piyasa arayışına girmesi,
özellikle menkul kıymet borsası içerisindeki hisse senedi yatırımlarını azaltmalarına ve
piyasadan çıkmalarına neden olabilmektedir. Piyasadan çıkan yatırımcıları diğer finansal
piyasalara yönelmekte ve getirdikleri sermayeyi de beraberlerinde götürmektedirler. Bu
durum, hisse senedi piyasalarını etkileyerek, piyasaların ekonomiye kaynak aktarımını
sekteye uğratabilmektedir.

2

Konya (2006) panel nedensellik analizi, Kar ve diğerleri, (2011) ve Menyah ve diğerleri, (2014) tarafından yazılan
makalelerden ve Doç. Dr. Şaban Nazlıoğlu tarafından düzenlenen Gauss 10 kodlarından faydalanılarak yapılmıştır.
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Terörizmin hisse senedi piyasalarında yarattığı etkilerin doğru bir şekilde incelenmesi
ve değerlendirilmesi, politika yapıcıların terörizmin olumsuz etkilerini azaltacak önlemleri
daha hızlı alması açısından yol gösterici olabilmektedir. Bu bağlamda 2004-2015 dönemi için
19 (USA, Avustralya, Sri Lanka, Endonezya, Hindistan, Filipinler, Çin, Tayland, Yunanistan,
İspanya, Türkiye, Almanya Hollanda, Belçika, Fransa, İrlanda, Güney Afrika, İsviçre, İsrail)
ülkede terörizmin hisse senedi getirileri üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesi amacıyla bu
çalışma yapılmıştır.
Çalışmayı oluşturan veri seti panel veri olduğundan dolayı, öncelikle panel veride sık
rastlanan yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik durumları dikkate alınmış ve her bir değişken
için yatay kesit bağımlılık testi yapılmıştır. Yatay kesit bağımlılık testi sonucunda,
değişkenlerin yatay kesit birimleri arasında bağımlılık olduğu belirlenmiş ve yöntem olarak
yatay kesit bağımlılığını ve heterojenliği dikkate alan Konya (2006) tarafından geliştirilen
panel nedensellik analizi kullanılmıştır.
Panel nedensellik analizi sonucunda, 2004-2015 dönemi için 19 ülkenin 5’inde (USA,
Hindistan, Sri Lanka, Çin ve Yunanistan’da) terörizmin hisse senedi getirilerinin nedeni
olduğu, geriye kalan 14 ülkede terörizmin hisse senedi getirilerine neden olmadığı yönünde
bulgular elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, nedensellik ilişkisinin bulunamadığı ülkelerin
finansal piyasalarının terörizme karşı daha dirençli olduğu, terör olayları sonrasında daha
çabuk toparlandığı söylenebilir.
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TÜRK KAMU PERSONELĠNĠN Ġ
KġĠLĠKÖZELLĠKLERĠ:SAMSUN ĠL
YÖNETĠMĠ ÖRNEĞĠ*
Cuma Yıldırım1
Özet
Bu araştırmanın amacı; Türk kamu personelinin kişilik özelliklerini, Samsun il yönetimi örneği üzerinden
incelemektir. Çalışmanın verileri, 186 (112 erkek/ 74 kadın) kamu personelinden toplanmış ve SPSS programı
kullanılarak kişilik analizi yapılmıştır. Ayrıca; cinsiyete, medeni duruma, yaşa, eğitim düzeyine ve kıdeme göre
kişiliğin farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, Samsun il yönetiminde çalışan personelin endişeli, uyumsuz, içe kapanık ve az da
olsa deneyime açık ve sorumluluk sahibi olduğu söylenebilir. Ayrıca, erkeklerin kadınlara göre daha uyumlu
olduğu; evlilerin bekârlara göre daha deneyime açık olduğu; üniversite mezunlarının lise mezunlarına göre daha
dışa dönük olduğu; kıdemin artmasıyla da dışa dönüklük ve sorumluluk davranışlarında azalma olduğu;
deneyime açıklık davranışında ise artma olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kamu personeli, kişilik, beş faktörlü kişilik modeli, Samsun İl Yönetimi.
A RESEARCH ON PERSONALITY TRAITS OF TURKISH PUBLIC PERSONNEL: THE CASE OF
SAMSUN PROVINCIAL ADMINISTRATION
Abstract
The aim of this research is to analyze the personality traits of Turkish public personnel through the case of
Samsun provincial administration. To achieve this aim, data were collected from 186 (112 male/74 female)
public personnel and personality analysis was performed by using SPSS software. In addition; it was examined
that the personality differ or not according to sex, marital status, age, education level, and seniority.
Results show that personality traits of the public personnel working at the Samsun province are anxious,
incompatible, introvert and have leastwise responsible and openness to experience. In addition to these, men are
more compatible; married personnel are more open to experience new things than single ones; college graduates
are more extroverted than high school graduates; when seniority in the Office increased, there is a reduction in
responsibility and behavior of personnel, yet with the seniority there is an increase in terms of behaving more
openly to experience new things.
Keywords: Public personnel, personality, five-factor personality model, Samsun Provincial Administration.

GĠRĠġ
Kamu personel yönetimiyle ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, daha çok sistemden
kaynaklanan sorunlar incelenmiş ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır. Personelden
kaynaklanan sorunlar ise derinlemesine analiz edilmemiş; yapılan çalışmalar da konuya
yüzeysel yaklaşmıştır. Oysa kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi,
iyi işleyen bir kamu personel sisteminin yanı sıra görevlerini hakkıyla yapan, nitelikli ve
yetenekli personelin varlığına bağlıdır. Bu açıdan, personelin değişik tip, karakter ve
duygulara sahip olduklarını her zaman göz önünde bulundurmak ve personel ile ilgili
sorunları asgari düzeye indirmek gerekmektedir (Tortop, 1982: 167).
*

Bu makale, yazarın “Türk Kamu Personelinin Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İl Yönetimi
Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
1
Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü, cumayildirim2706@gmail.com
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Kamu personelinin kişilik özellikleri, devletin vatandaşlara karşı sorunluluklarının yerine
getirilmesinde, vatandaşların da devlete karşı olan güveninin ve beklentilerinin karşılık
bulması açısından önemlidir. Yine kişilik özelliklerinin, devletin etkinliğine, hizmetin
kalitesine ve vatandaş memnuniyetine yapmış olduğu katkı dikkate değerdir. Bu doğrultuda
personelin kişilik özelliklerinin tespit edilmesi ve bu unsurdan kaynaklanan sorunların
çözülmesi gerekmektedir.
Türkiye’de kamu personelinin (kişilik özelliklerinin) bir sorun olarak incelenmesi gündeme
pek gelmemiştir. Bu nedenle, kamu personelinin kişilik özelliklerinin belirlenmesi bir ihtiyaç
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, belirtilen ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak bir
başlangıç olması açısından özgün bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca çalışmada, personelden
kaynaklı sorunların analiz edilmesinin, bundan sonra yapılacak olan çalışmalara katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada, tam olarak bilinmesi mümkün olmayan, karmaşık ve geniş olan kişilik kavramı
ile Türk kamu personelinin kişilik yapısı üzerinde durulmuştur. Araştırmada kamu
personelinin demografik özellikleriyle kişilik yapıları arasındaki ilişki analiz edilmiş ve
personelin genel bir kişilik portresi çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kişilik
kavramı ve beş faktörlü kişilik modeli ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümü ise, Samsun il
yönetiminde çalışan kamu personelinin kişilik özelliklerini beş faktörlü model ile ölçmeyi
amaçlayan anket uygulamasından ve sonuçlarından oluşmaktadır.
KĠġĠLĠKKAVRAMI
Kişilik kavramı Türkçede bir kişi olarak bireyin kendi bütünlüğü içindeki varoluşunu dile
getirmektedir. Batı dillerinde ise, Personality, Personalitaet veya Personalite olarak kullanılan
kişilik kavramının kökeni eski Roma’daki Persona kavramına kadar dayanmaktadır. Persona
kelimesi eski Roma’da yüze takılan maske anlamına gelmektedir. Eski Roma’da, tiyatroda
belli kimlikleri canlandıran aktörler bu kimliği canlandıran maskeleri yüzlerine takarak
oynarlardı. Geçmişe bakıldığında, gösteri sanatında bu yöntem hep kullanılmıştır. İlkel
kavimlerin dinsel törenlerinde ve gösteri oyunlarında iyi adam, kötü adam, şeytan, melek,
sihirbaz ve tanrı gibi maskelerin kullanıldığı bilinmektedir. Buna benzer olarak karagöz
oyunlarında ve daha sonra ortaoyununda da bu maskeler kullanılmaktadır (İlal, 2001: 195).
Oyuncuların bu maskeleri kullanma amacı ise; belirli bir kişiliği temsil etmek ve onun
yansıyan özelliklerini ifade etmektir (Aytaç, 1999: 153). İnsan doğası gereği daima çevresiyle
ilişki durumu içindedir. Bu ilişkiden dolayı insanların duyguları, düşünceleri, tutumları ve
davranışları değişmeye başlar. Bu durum bazı insanlarda sürekli olduğu gibi; bazılarında ise
yerine göre değişiklik göstermektedir. Başka bir deyişle insan, sürekli ya da zaman zaman
takılan bir maskenin arkasına sığınarak, kendisini istediği ve istenildiği gibi göstermeye
çabalar. Bu nedenle kişilik kavramı, bireyin başkalarıyla kurduğu ilişkilerdeki tepkiyi ve
kendisini gösterme şeklini ifade etmektedir (Köknal, 1995: 21-22).
Kişilik kavramı söylenildiği zaman, hemen hemen herkes ne ifade etmek istenildiğini
anlamakta; ama şeklî bir tanımını yapmaya gelince zorlanmaktadır. Psikoloji bilimiyle
ilgilenen uzmanlar için de geçerli olan bu durum, tüm psikologların uzlaştığı bir kişilik
tanımının olmamasının temel dayanak noktası olmuştur (Cüceloğlu, 2010: 404). Kısaca
kişilik, bir bireyin bütün ilgilerinin, tutumlarının, becerilerinin, konuşma şeklinin, dış
görünüşünün ve çevresine uyum tarzının özelliklerini içeren; duyma, düşünme ve davranış
biçimlerini etkileyen faktörlerin kendisine özgü bir örüntüsü (Baymur, 1994: 253-255)
şeklinde ifade edilebilir.
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Kamu personelinin kişilik özellikleri konusunda, günümüze kadar kapsamlı ve çok yönlü bir
araştırma yapılmamıştır. Yapılan çalışmalar ise, sadece kamu yöneticilerini kapsamaktadır.
Dolayısıyla personelin kişilik özelliklerine ilişkin bilgi sadece bu çalışmalarla sınırlıdır. Bu
konuda yapılan az sayıdaki çalışmada daha çok gözlem tekniği ile elde edilen verilere
dayanmaktadır. Örneğin Dr. Richard Podol, “Bir Yabancı Gözüyle Yirminci Yüzyıl Ortasında
Türk Kamu Yöneticisi” adlı çalışmasında Türk kamu yöneticilerinin kişiliklerine dikkat
çekerken; yöneticiler ile memurlar arasında, bilgi alışverişinin son derece zayıf olduğu,
çalışanların birbirleriyle iletişime geçmeyi zayıflık olarak gördüğü, hatta bir çalışana soru
sorulduğunda cevap isteyene şüpheyle bakıldığını belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, yöneticiler
ile çalışanlar arasında bilgi ve fikir alış verişini sağlayan bir sistemin olmadığı da
eleştirilmiştir (Podol, 1967: 10). Muzaffer Sencer de “Kamu Görevlilerinde İş Doyumu ve
Moral” adlı çalışmasında kamu görevlilerinin kişilik özelliklerine değinmiş ve Türkiye’de
kamu görevlilerinin “çoğunlukla katılımsız ya da işine ve örgütüne yabancılaşmış, tek düze
işler yapan, karar üretmede edilgen, girişkenlik gerektiren durumlarda bunu üstlerine ya da
başkalarına bırakan ve sorumluluk üstlenmediği gibi bundan kaçınan bir kişiliğe” sahip
olduklarını tespit etmiştir (Sencer, 1982).
BEġ FAKTÖRLÜ KĠġĠLĠKMODELĠ
Beş faktörlü kişilik modelinin temel dayanak noktası olan ayırıcı özellik yaklaşımı; kişiliği
incelemede, diğer yaklaşımlara göre farklı bir bakış açısı getirmiştir. Diğer yaklaşımlar genel
olarak, ilk çocukluk yaşantılarının önemini vurgulamakta ve insan kişiliğinin çeşitliliğini
açıklayan ilkeler öne sürmüşlerdir. Ayırıcı özellik yaklaşımı ise, kişiliğin ilk çocukluk
yıllarından bu yana nasıl geliştiğini incelemek yerine, şimdiki zaman üzerinde durarak halen
gelişmiş olan yetişkin kişiliklerinin nasıl birbirinden farklılaştığı üzerine yoğunlaşmıştır
(Morris, 2002: 471).
Ayırıcı özellik yaklaşımının 80 yıl içinde gösterdiği büyük gelişme ve günümüze kadar süren
etkisi, ilk ayırıcı özellik kuramcılarının çalışmalarına bağlanabilir. Bu araştırmacılar, sadece
birkaç ayırıcı özellik boyutu geliştirmemiş; ayırıcı özelliklerin doğasını, kişiliğin yapısını ve
ayırıcı özelliklerin, psikolojinin diğer boyutlarıyla olan ilişkisini de incelemişlerdir (Burger,
2006: 238).
Bu araştırmacıların öncüsü olan Galton, dil hipoteziyle dünyadaki bazı dillerde sözcükleri
kullanarak insanlar arasındaki bireysel farklılıkları ön plana çıkarmıştır. Ayrıca Galton
(1884), kişiliği ifade eden kavramların boyutlarını ve sayılarını incelemek için sözlüğe
başvuran ilk bilim adamlarından biridir (Goldberg, 1993: 26-28).
Yapılan araştırmalara bakıldığında, birçok araştırmacının kişilik özelliklerinin sayısı
konusunda anlaşamadığı görülmektedir. Örneğin Allport, Odbert (1936) ile birlikte sözlüğü
taramış ve kişilik özelliği diyebileceğimiz 18000 sözcük bulmuştur. Daha sonra Allport’un bu
listesinden sadece 2800 sözcüğün kişilik özelliklerinin yerleşmiş özelliklerini
tanımlayabileceği ortaya konulmuştur. Hatta yapılan çalışmalarla, anlamları aynı ve benzer
olan sözcükler çıkarılmış ve olası kişilik özelliklerini ölçen sözcük sayısı 200’e düşmüştür. Bu
sayıyı da çok gören araştırmacı Raymond Cattell (1965), faktör analizi adı verilen istatiksel
bir yöntem kullanarak insanları bu 200 özellik ile değerlendirildiğinde çeşitli özelliklerin grup
oluşturduğunu göstermiştir (Morris, 2002: 471).
Kişiliğin temel boyutlarını araştırmak Cattell ile son bulmamıştır. Özellikle 1970’lerin
sonlarında ve 1980’lerin başlarında McCrae ve Costa’nın yapmış olduğu çalışmalarla kişilik
boyutları farklı bir noktaya gelmiş; diğer araştırmacıların da katkısıyla beş faktörlü model
ortaya çıkmıştır. Günümüzde hala kişilik ölçümü ile ilgili üzerinde tam anlaşma sağlanmış bir
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yöntem yoktur. Fakat beş faktörlü kişilik modeli küçümsenmeyecek sayıda ve çok çeşitli
ülkelerde sürdürülen çalışmalarla, kişiliği anlama yolundaki iddialarını daha da
güçlendirmektedir (Somer, 2001: 32-33).
Costa ve McCrae (1992) yapmış oldukları bir çalışmada, beş faktörlü modelin birçok
araştırmacı tarafından neden kabul gördüğünü dört kanıta dayandırmışlardır. Bu kanıtlar
şunlardır (Costa ve McCrae, 1992: 653): (1) Beş faktörlü modelin her boyutunun davranış
özelliklerini kapsadığı ve ampirik çalışmalara dayanması, (2) her bir boyutu karşılayan
sıfatların kişilik özelliklerini kapsadığı ve diğer dünya dillerinde de tutarlılık göstermesi, (3)
bu modelin, farklı kültürlerde (yaş, cinsiyet, ırk ve dil gruplarında) de geçerli olması, (4) son
olarak da, bu modelin kalıtımla ilgili olarak bazı biyolojik temellerinin olmasıdır.
Literatüre bakıldığında beş faktörlü modelin geçerliliğine yönelik veriler sunan, konuya farklı
teoriler ile yaklaşan (Goldberg, 1981); farklı araçlar kullanan (Conley, 1985; Costa ve
McCrae, 1988); farklı kültürlerde uygulayan (Bond ve diğerleri, 1975; Noller ve diğerleri,
1987); farklı kaynaklardan elde edilen verileri kullanan (Digman ve Inouye, 1986; Watson,
1989; Norman, 1963) birçok araştırma yapılmıştır. Bunun yanı sıra bu modele dönük olarak
bazı eleştiriler yöneltilmiştir. Bu eleştiriler genel olarak, ya beş faktörlü modelin beş
boyutunun gerçekleri yansıtmadığı yönünde ya da oldukça karışık bir yapı olan kişiliği
anlamak için beş faktörden daha fazla faktöre ihtiyaç olduğu yönündedir (Barrick ve Mount,
1991: 3).
Beş faktörlü modelin genel olarak kabul görmüş olduğu beş boyut Tablo 1’de verilmiştir.
Bunlar dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge/nevrotiklik ve deneyime
açıklık şeklindedir (Digman, 1997; Goldberg, 1993; McCrae ve Costa, 2003; McCrae ve
John, 1992).
Tablo 1: Beş Faktörlü Kişilik Modelinin Boyutları
Dışa dönüklük

Konuşkan, cesur, şamatacı, girişken,

Uyumluluk

Sıcak, nazik, işbirliği gösteren, bencil olmayan, esnek,

Sorumluluk

Örgütlü, dayanabilir, dikkatli, sorumlu, çalışkan,

Duygusal Denge

Duygusal ve kıskanç olmayan, rahat, nesnel, sakin, dengeli,

Deneyime Açıklık

Zeki, uyanık, meraklı, hayal gücü yüksek, çözümleyici,

Kaynak: (Morris, 2002: 470’den uyarlanmıştır).

Beş faktör kişilik modelinde yer alan her boyut olumlu ve olumsuz olmak üzere iki kutuptan
oluşmaktadır. Örneğin, dışa dönüklüğün olumluluğu ölçekten yüksek puan almayı,
olumsuzluğu da ölçekten düşük puan almayı ifade etmektedir (Solmuş, 2004: 199). Tablo
1’de yer alan beş faktörlü kişilik modelinin alt boyutları aşağıda ayrı ayrı açıklanmaktadır.
DıĢadönüklük: Beş faktörlü modelin bu boyutu kişilerin, ya girişken ve konuşkan olduğunu
ya da çekingen ve içekapanık olduğunu belirtmektedir (Ewen, 2014: 302). Bu modelin dışa
dönüklük boyutundan yüksek puan alan kişiler, çoğu zaman sıcak, insanlarla bir arada olmayı
seven, sosyal, girişken, canlı ve hareketli kişilik özellikleri sergilerler. Bu kişiler etraflarında
çok fazla uyarıcı bulunmasından zevk alır ve genelde neşeli, iyimser bir duygusal durum
gösterirler. Bunun yanı sıra dışa dönüklüğün diğer ucundaki içe dönük kişiler, çok fazla
arkadaş sevmeyen kişiler olmaktan öte, kendilerini kolayca ortaya koymaktan hoşlanmayan,
bu gibi durumlardan uzak durmaya çalışan kişilerdir (İyigün, 2014: 31). Ayrıca bu boyuttan,
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yüksek puan alan kişilerin ödüle karşı duyarlı oldukları da tespit edilmiştir (Lucas ve
diğerleri, 2000).
Uyumluluk: Bu boyut daha çok kişiler arası ilişkiler ile ilgilidir. Bu kişiler ya kendine
güvenen ve yardım etmeyi seven, ya da etrafına şüpheyle yaklaşan ve çevresiyle iletişim
kurmakta zorlanan biridir (Ewen, 2014: 302). Başka bir deyişle, bu boyuttan yüksek puan alan
bir kişi çevresindeki kişilere yardımcı olmaya çalışır, ihtiyacı olduğunda çevresindeki kişilerin
de kendisine yardımcı olacaklarına inanır. Bu boyuttan düşük puan alan kişiler ise;
benmerkezcidir, çevresindeki kişilere şüpheyle yaklaşır, katılımcı olmaktan çok rekabetçi
davranışlar gösterir (Ordun, 2005: 60-61).
Sorumluluk: Sorumluluk ya da öz disiplin olarak da bilinen bu boyut kişilerin daha çok
kontrolü ve disiplini ile ilgilidir. Bu boyuttan yüksek puan alan kişiler çoğu zaman titiz,
düzenli, sorumluluk sahibi, dürüst, vicdanlı, bilinçli ve düşünceli kişilik özellikleri
göstermektedir. Bu boyuttan düşük puan alan kişiler ise, daha çok dikkatsiz, güvenilmez,
işleri yarım bırakan, zamanında yapmayan, hayalci kişilik özelliklerine sahiptir (McCrae ve
Costa 2003; Hammond, 2001: 157). Bu kişiler çalıştıkları kurumlarda, kendilerine verilen
görevleri titizlikle ve bilinçli bir şekilde yerine getirmeye çalışır ve üstlerinden verilen
görevlerden asla kaçmazlar. Ones ve Viswesvaran’a göre, çalışma hayatında sorumluluk
duygusu yüksek olanlar, düşük olanlara göre daha verimli çalışır. Çünkü sorumluluk duygusu
yüksek olanlar, çalıştıkları alanda daha fazla vakit geçirir ve bundan hoşnut olurlar. Yaptıkları
işle ilgili olarak çok fazla bilgi sahibi olmaya çalışır, kendilerine hedef belirler ve
belirledikleri hedefe ulaşmak için çaba harcarlar. İşyerlerinde, üzerlerine düşen rollerden daha
fazlasını yapmaya çalışır ve çalıştıkları kuruma zarar verecek davranışlardan kaçınırlar
(Salgado, 2002: 121).
Duygusal Denge: Beş faktörlü modelin duygusal denge/nevrotiklik diye bilinen boyutu
kişilerin genel olarak ruhsal durumuyla ilgilidir. Bu boyuttan yüksek puan alan kişiler,
endişeli, sinirli, duygusal, güvensiz, kendisini yetersiz gören, hastalık hastası ve stresli
kişilerdir. Bu boyuttan düşük puan alan kişiler ise; sakin, soğukkanlı, duygusuz, rahat
(McCrae ve Costa, 2003), kıskanç olmayan, nesnel düşünen, dengeli, iyi huylu, durağan,
halinden memnun, güvenli, ağırbaşlı, uysal, barışçıl kişilerdir. Bu boyuttan yüksek puan
alanlar, düşük puan alanlara oranla daha fazla stres yaşar (Morris, 2002; Costa ve diğerleri,
1986). Bu kişilerin tüm vakitleri neredeyse stresli geçmektedir. Bu kişiler, olur olmaz her şeye
sinirlenebilir ve duygusal olarak kendilerini güvensiz ve yetersiz görebilir.
Deneyime Açıklık: Bu boyut bazı araştırmacılar tarafından zekâ, diğer bazıları tarafından
kültür ve bazıları tarafından da deneyime açıklık olarak belirtilmiştir (Somer ve diğerleri,
2002: 24). Bu boyut, genel olarak kişilerin deneyimlere açık olmasıyla ilgilidir. Bu boyuttan
yüksek puan alan kişilerin özellikler arasında yenilikleri kabul etme, meraklı olma ve güçlü
bir hayal gücü vardır. Bu boyuttan yüksek puan alan kişiler estetik, başarılı, bağımsız
düşünen, değişime açık, duyarlı, özgün, açık fikirli, meraklı, esnek, esprili, yaratıcı, zeki,
gelişmiş ve geniş ilgi alanına sahiptir. Ayrıca bu kişiler geleneklere bağlı değildir. Bu
boyuttan düşük puan alan kişiler ise, genel olarak toplumsallaşmış, geleneklere bağlı, esnek
olmayan, katı (Feist, 1998: 293), sanatsal duygudan uzak, dar düşünce yapısına sahip,
sıkılgan, az sayıda ilgi odağı ve sosyallikten uzak olan kişilerdir (Hammond, 2001: 157).
Beş faktörlü modelin boyutları arasındaki korelasyon analizleri sonucunda, uyumluluk ve
sorumluluk boyutunun, duygusal denge boyutuyla negatif, dışa dönüklüğün sorumluluk ve
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deneyimlere açıklık boyutuyla pozitif ve uyumluluk boyutuyla da sorumluluk boyutu arasında
pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Judge ve diğerleri, 1997: 749). Beş faktörlü kişilik
modeliyle iş hayatında yapılan çalışmalara bakıldığında, duygusal denge/nevrotiklik
boyutunun iş tatminini negatif; sorumluluk, dışa dönüklük ve uyumluluk boyutunun pozitif
yönde etkilediği, deneyime açıklığın ise, iş tatmini açısından ihmal edilebilir bir etkiye sahip
olduğu tespit edilmiştir. İşten ayrılma veya başka şeylerle meşgul olma gibi durumlar da beş
faktörlü model ile açıklanabilmektedir. Örneğin uyumluluk boyutundan düşük puan alanlar,
yaptıkları işlerden sapabilir veya başka işlerle uğraşabilir. Duygusal denge/nevrotiklik puanı
düşük, sorumluluk puanı yüksek olanlar ise, işlerine daha fazla bağlılık gösterebilir (Neubert,
2004).
ARAġTIRMA ĠLEĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
AraĢtırmanın Amacı: Araştırmanın amacı, Samsun il yönetiminde çalışan yönetici olmayan
kamu personelinin kişilik özelliklerini beş faktörlü kişilik modeli çerçevesinde
değerlendirmektir. Bu noktada personelin kişiliklerinin, beş faktörlü kişilik modeline göre
nasıl bir dağılım gösterdiği belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca, personelin kişilik
özelliklerinin demografik değişkenlere göre nasıl farklılaştığı da tespit edilecektir. Çalışmanın
alt amaçları şöyle belirtilebilir:
Kamu personelinin, memurluktaki kıdeme göre kişilik özelliklerinin farklılık arz edip
etmediğini belirlemek,
Kamu personelinin, cinsiyete göre kişilik özelliklerinin farklılık arz edip etmediğini
belirlemek,
Kamu personelinin eğitim düzeyine göre kişilik özelliklerinin farklılık arz edip
etmediğini belirlemek,
Kamu personelinin, yaş faktörüne bağlı olarak kişilik özelliklerinin farklılık arz edip
etmediğini belirlemek,
Son olarak da kamu personelinin medeni durumuna göre kişilik özelliklerinin farklılık
arz edip etmediğini belirlemektir.
AraĢtırmanın Sınırlılıkları: Bu araştırmada, Samsun il yönetiminde çalışan kamu
personelinin kişilik özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Belediye başkanlarının siyasi
kimlikleri, belediyeler üzerinde siyasetin etkisini artırmaktadır. Bu nedenle daha objektif
sonuçlara ulaşılabileceği kanaatiyle bu çalışmada il yönetimi örneği tercih edilmiştir. İl
yönetimi 1949 tarihli 5442 sayılı il idaresi kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanuna göre il
yönetimi; il, ilçe ve bucaklardan oluşmaktadır. Ancak bucaklar 6360 sayılı yasayla
kaldırılmıştır. Samsun il yönetiminde ilde valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklarda çalışan,
yönetici görevi olmayan memurlar araştırma kapsamına alınmıştır. Valilikte, il yazı işleri, il
basın ve halkla ilişkiler, il sosyal etüt ve proje müdürlükleri dikkate alınırken; ilçelerde, ilçe
yazı işleri, evrak şefliği ve bilgi işlem müdürlükleri dikkate alınmıştır. Samsun ilinde bulunan
17 ilçe ve valilik birimlerinde çalışan memurlar araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.
Samsun iline bağlı olan ilçeler şunlardır: 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık,
Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme,
Vezirköprü, Yakakent.
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AraĢtırma Evreni ve Örneklem: Araştırmanın çalışma evreni, Samsun ilinin valilik ve
kaymakamlık birimlerinde çalışan, yönetici görevi olmayan memurlardır. İlgili kurumlarda
25.10.2015 tarihi itibariyle 235 yönetici görevi olmayan memur çalışmaktadır. Araştırmada
çalışma evrenin tamamına ulaşılarak 235 memurdan gönüllü olarak anket yapması istenmiş
ancak 186 memur anket yapmayı kabul etmiştir. Bu örneklem %95 anlamlılık düzeyine göre
fazlasıyla yeterli görünmektedir. Ayrıca, anket uygulamasının güvenirlik oranının yüksek
olması için, her kuruma ayrı ayrı gidilmiş ve sadece gönüllü olarak anket yapmak isteyenlerle
anket yapılmıştır.
AraĢtırmanın Yöntemi ve Ölçek: Bu araştırmada veriler anket tekniğiyle toplanmıştır.
Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik özelliklere yer verilmiştir. İkinci
bölüm, beş faktörlü modelin kişilik sorularından oluşmaktadır. İkinci bölümde 5’li likert tipi
ölçek kullanılmıştır. Olumsuz ya da ters ifadeler için puanlama tersten yapılmıştır. Anket
verilerinin analizinde ve yorumlanmasında SPSS 20,0 paket programından yararlanılmış ve
Frekans Dağılımı, T testi, Tukey, Bunferroni ve Anova analizi yapılmıştır. Elde edilen
bulgular literatürden de yararlanılarak değerlendirilmiştir.
Anketin ikinci bölümünde yer alan personelin kişiliğini incelemeye yönelik sorular için,
Amerikalı bir kişilik araştırmacısı olan Goldberg tarafından uluslararası kişilik envanter
havuzu projesi kapsamında geliştirilen, geçerlik ve güvenirliği yapılan beş faktör kişilik
modeli anketinden yararlanılmıştır. Bu ankette, beş faktörlü modelin boyutlarını ölçmeye
yönelik her bir alt boyut ile ilgili 10, toplamda ise 50 soru bulunmaktadır. Cevaplar 5’li likert
ölçeği (1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kısmen Katılıyorum, 4: Katılıyorum,
5: Kesinlikle katılıyorum) ile elde edilmiştir. Bu sorulara verilen cevapların yüksek puanlı
olması kişilerin nevrotik, dışa dönük, uyumlu, sorumlu ve deneyime açık olduklarını
göstermektedir.
Sözlükteki kişilik özelliklerini ifade eden sıfatlara dayalı olarak geliştirilen beş faktörlü model
yaklaşık olarak 70 yıllık bir geçmişe sahiptir ve daha da farklı dil grupları üzerindeki
çalışmalar devam etmektedir. Goldberg, Digman, Costa, McCrae Peabody ve Burge gibi
birçok araştırmacı beş faktör modeli üzerinde pek çok araştırma yapmış ve bu modeli
destekleyici veriler sunmuşlardır. Beş faktör modelinin geçerliliği ile ilgili çalışmalar sadece
İngilizceyle sınırlı kalmamış başka dillerde de araştırılmıştır. Bu çalışmalar, Almanca,
İtalyanca, Flemenkçe, İbranice, Çince, İspanyolca, Macarca, Lehçe ve Rusça dillerinde
yapılmış ve bu modeli destekleyici veriler elde edilmiştir. Türkçe’de ise, Somer ve Goldberg
(1999), Türkçe sözlükteki kişilik özelliklerini tanımlayan sıfatlarla yürüttükleri çalışma
sonucunda beş faktör modelini destekleyici veriler elde etmişlerdir. Bu çalışmaların tümü beş
faktör modelinin genellenebilirliğine ilişkin veriler sunmuştur (Somer ve diğerleri, 2002: 2223). Somer, Korkmaz ve Tatar (2002), modelin aynı havuzdan oluşturdukları ve alt
boyutlarıyla birlikte detaylı inceleme yaptıkları çalışmada güvenilirlik analizleri 0.84 ila 0.91
arasında değiştiği izlenmiştir. Farklı alanlarda da kullanılan bu ölçeğin alt boyutlara ilişkin
güvenirlik katsayıları 0,64 ile 0,86 arasında değişmektedir.
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ARAġTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDĠRĠL
MESĠ
Güvenirlik Analizi: Tablo 2’de çalışmada kullanılan beş faktörlü kişilik modeli anketinin (50
soru) iç tutarlılığını ölçmek için yapılan güvenirlik analizi verilmiştir. Tablo 2’de belirtildiği
gibi tüm ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .78 olarak tespit edilmiştir. Diğer beş alt boyuta
ilişkin yapılan güvenirlik analizi sonucunda dışadönüklüğün Cronbach alfa katsayısı .74,
uyumluluğun .80, sorumluluğun .69, nevrotikliğin .82 ve deneyime açıklığın da .67
bulunmuştur.
Tablo 2: Beş Faktörlü Kişilik Modeli Anketinin Güvenirlik Analizi
Cronbach's Alpha

Soru Sayısı

Katılımcı Sayısı

Dışadönüklük

.74

10

186

Uyumluluk

.80

10

186

Sorumluluk

.69

10

186

Nevrotiklik

.82

10

186

Deneyime Açıklık

.67

10

186

.78

50

186

Toplam

AraĢtırma Örnekleminin Demografik Özellikleri: Tablo 3’de örneklem grubunun
demografik özelliklerine ilişkin bulgular, örneklem grubunun, cinsiyetine, yaşına, medeni
durumuna, eğitim düzeyine ve memurluktaki kıdemlerine göre incelenmiştir.
Tablo 3: Araştırma Örnekleminin Demografik Özellikleri
Cinsiyet

f

%

YaĢ

f

%

Kadın

74

39,8

30 ve altı

47

25,3

Erkek

112

62,2

31-40

72

38,7

41-50

49

26,3

18

9,7

0-5 yıl

53

28,5

Medeni Durum
Bekar

38

20,4

51 ve üstü

Evli

148

79,6

Kıdem

Eğitim Düzeyi
İlköğretim

12

6,5

6-10 yıl

41

22,0

Lise

43

23,1

11-15 yıl

26

14,0

Üniversite

126

67,7

16-20 yıl

20

10,8

Master/Doktora

5

2,7

21 yıl ve üstü

46

24,7

Toplam

186

100,0

Toplam

186

100,0

Tablo 3’de görüldüğü gibi araştırmaya toplam 186 personel katılmıştır. Araştırmaya katılan
personelin 74’ü kadın, 112’si ise erkektir. Örneklem grubunun çoğunluğunu erkeklerin
oluşturduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan personelin yaş dağılımına bakıldığında, 30
yaş ve altında bulunanların sayısı 47, 31-40 yaş aralığında bulunanların sayısı 72, 41-50 yaş
aralığında bulunanların sayısı 49, 51 ve üstü yaş aralığında çalışan sayısı ise 18’dir. 31-40 ile
41-50 arasında çalışan personeli orta yaş olarak kabul edilirse; Samsun il yönetiminde çalışan
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personelin büyük çoğunluğunun orta yaş grubunda olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırma
evreninde çalışan kamu personelinin büyük çoğunluğunun orta yaş çalışan grubundan
oluşması, alanında tecrübeli personele işaret etmektedir. Çalışma hayatına yeni girenlerle,
çalışma hayatında uzun yıllar bulunanlardan edilen gözlemler neticesinde; bu grubun kişilik
özelliklerinin ortaya çıkarılmasının, personelin kişiliğine etki eden faktörlerin örgüt içinden
mi yoksa örgüt dışından kaynaklandığı sorusuna cevap vereceği söylenebilir. Ankete katılan
186 kişiden 38 kişi bekâr, 148 kişi ise evlidir. Araştırmaya katılan personelin 12’si ilköğretim,
43’ü lise, 126’sı üniversite ve 5’i de master/doktora mezunudur. Bu duruma göre, araştırmaya
katılan personelin eğitim düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. Ankete katılan 186
personelden 53’ü 0-5 yıllık kıdeme, 41’i 6-10 yıllık kıdeme, 26’sı 11-15 yıllık kıdeme, 20’si
16-20 yıllık kıdeme 46’sı ise 21 yıl ve üstü kıdeme sahiptir. Bu verilere göre, en çok 0-5, 6-10
ve 21 yıl ve üstü kıdeme sahip personel vardır.
Örneklem Grubunun Cinsiyete Göre KiĢilik Özellikleri: Tablo 4’te örneklem grubunun
cinsiyete göre kişilik özelliklerinin analizi yapılmıştır. Yapılan T testi sonuçlarına göre, % 95
anlamlılık düzeyinde bazı boyutlarda istatistiksel açıdan farklılıklar bulunmuş, bazı
boyutlarda ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Tablo 4'te görüldüğü üzere bağımsız
değişkenlerden biri olan uyumluluk boyutu (p: 0,049<0,050) personelin cinsiyetine göre
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna göre, erkek çalışanların
uyumluluk boyutunun ortalaması (2,7455) kadın çalışanların ortalamasından (2,6419) daha
yüksektir.

Tablo 4: Cinsiyet Değişkeni İle Beş Faktörlü Modelin Boyutları Arasındaki İlişki
Beş faktörlü Model Cinsiyet Kişi Sayısı Ortalama Std. Sapma T
Dışa dönüklük
Sorumluluk
Duygusal Denge
Deneyime Açıklık
Uyumluluk

Kadın

74

2,6932 ,33611

Erkek

112

2,6607 ,39714

Kadın

74

2,7973 ,37342

Erkek

112

2,8241 ,37108

Kadın

74

3,1162 ,57980

Erkek

112

3,1902 ,72646

Kadın

74

2,7932 ,36987

Erkek

112

2,7634 ,50027

Kadın

74

2,6419 ,35346

Erkek

112

2,7455 ,34716

580

P
,562

-481 ,631
-735 ,644
440
-1,979

,661
,04 9
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Örneklem Grubunun YaĢaGöre KiĢilik Özellikleri: Tablo 5’te örneklem grubunun yaşa
göre kişilik özelliklerinin analizi yapılmıştır. Yapılan Anova analizinin sonucuna göre, % 95
anlamlılık düzeyinde bazı boyutlarda istatistiksel açıdan farklılıklar bulunmuş, bazı
boyutlarda ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Tablo 5'te görüldüğü üzere, beş faktörlü
modelin dışa dönüklük (p: 0,004<0,050) ve deneyime açıklık (p: ,024<0,050) boyutları
personelin yaşına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Tablo 5: Yaş Değişkeni İle Beş Faktörlü Modelin Boyutları Arasındaki İlişki
Beş Faktörlü Model

Dışa dönüklük

Sorumluluk

Duygusal Denge

Deneyime Açıklık

Uyumluluk

Yaş

Kişi Sayısı Ortalama

Sdt. Sapma

30 ve altı

47

2,7277

,35856

31-40

72

2,7417

,30936

41-50

49

2,6163

,41147

51 ve üstü

18

2,4167

,43012

30 ve altı

47

2,8255

,34796

31-40

72

2,8472

,33356

41-50

49

2,7551

,44067

51 ve üstü

18

2,8056

,37959

30 ve altı

47

3,0681

,62627

31-40

72

3,2139

,68264

41-50

49

3,1776

,65551

51 ve üstü

18

3,1444

,80383

30 ve altı

47

2,7404

,45999

31-40

72

2,7486

,43895

41-50

49

2,7347

,40802

51 ve üstü

18

3,0833

,51478

30 ve altı

47

2,7085

,30633

31-40

72

2,7472

,34107

41-50

49

2,6633

,36554

51 ve üstü

18

2,6333

,46526

P
0,004

0,604

0,712

0,024

0,484

Tablo 5’te görüldüğü üzere, beş boyutta da grupların varyansları homojen olduğundan,
gruplar arası anlamlı farklılığı tespit etmek için Tukey testi yapılmıştır. Yapılan analiz
sonucuna göre, 30 yaş altında çalışan personelle 51 yaş ve üstü çalışan personel (p:
0,12<0,50) arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bu anlamlı farklılığa göre; 30 yaş ve altında
çalışan personelin dışa dönüklük boyutunun ortalaması (2,7277), 51 yaş ve üzerinde çalışan
personelin ortalamasından (2,4167) daha yüksektir. Dışa dönüklük boyutuyla, yaşlar
arasındaki diğer bir anlamlı farklılık ise, 31-40 yaş ile 51 yaş ve üstü (p: 0,5<0,50)
arasındadır. Bu anlamlı farka göre ise; 31-40 yaş arası çalışan personelin dışa dönüklük
boyutunun ortalaması (2,7417) 51 yaş ve üstü çalışan personelin ortalamasından (2,4167)
daha yüksektir. Diğer bir anlamlı farklılık da yaş ile bağımlı değişken olan deneyime açıklık
boyutu arasındadır. Bu boyuta bakıldığında, 51 yaş ve üstü çalışan personel ile diğer yaş
gruplarında (30 ve altı, p: 0,30<0,50; 31-40, p: 0,24<0,50; 41-50, p: 0,25<0,50) çalışan
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personel arasında anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalara göre, 51 yaş ve üstü çalışan
personelin ortalaması (3,0833) sırasıyla 31-40 (2,7486), 30 yaş ve altı (2,7404) ve 41-50 yaşın
ortalamalarından (2,7347) daha yüksektir.
Örneklem Grubunun Medeni Duruma Göre KiĢilik Özellikleri: Tablo 6’da örneklem
grubunun medeni durumuna göre kişilik özelliklerinin analizi yapılmıştır. Yapılan Anova
analizi sonuçlarına göre, %95 anlamlılık düzeyinde bazı boyutlarda istatistiksel açıdan
anlamlı farklılık bulunmuş bazılarında ise, bulunamamıştır. Tablo 6'da görüldüğü üzere
bağımsız değişkenlerden biri olan deneyime açıklık boyutu (p: 0,007< 0,050) çalışan
personelin medeni durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık arz etmektedir.
Buna göre, evli çalışanların deneyime açıklık boyutunun ortalaması (2,8203) bekâr
çalışanların ortalamasından (2,6000) daha yüksektir.
Tablo 6: Medeni Durum Değişkeni İle Beş Faktörlü Modelin Boyutları Arasındaki İlişki
Beş Faktör Model Medeni Durum Kişi Sayısı Ortalama Sdt. Sapma P
Bekar

38

2,7132

,34420

Evli

148

2,6635

,38104

Bekar

38

2,8368

,40298

Evli

148

2,8074

,36386

Duygusal
Denge

Bekar

38

3,2132

,59146

Evli

148

3,1473

,69149

Deneyime
Açıklık

Bekar

38

2,6000

,38274

Evli

148

2,8203

,45862

Bekar

38

2,7395

,38099

Evli

148

2,6953

,34549

Dışa dönüklük
Sorumluluk

Uyumluluk

,466
,664
,591
,007
,492

Örneklem Grubunun Eğitim Düzeyine Göre KiĢilik Özellikleri: Tablo 7’de örneklem
grubunun eğitim düzeyine göre kişilik özelliklerinin analizi yapılmıştır. Yapılan Anova
analizinin sonucunda %95 anlamlılık düzeyinde bazı boyutlarda anlamlı farklılıklar
bulunmuş, bazılarında ise bulunamamıştır. Tablo 7'ye bakıldığında, sadece dışa dönüklük
boyutuyla (p: 0,08<0,050), eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir.
Tablo 7: Eğitim Düzeyi Değişkeni İle Beş Faktörlü Modelin Boyutları Arasındaki İlişki
Beş Faktörlü Model

Dışa dönüklük

Sorumluluk

Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Ortalama Sdt. Sapma P
İlköğretim

12

2,5333

,17233

Lise

43

2,5279

,44041

Üniversite

126

2,7341

,35376

Master/Doktora 5

2,7400

,11402

İlköğretim

12

2,8833

,47641

Lise

43

2,7116

,40953

Üniversite

126

2,8413

,34831

0,08

,225
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Duygusal Denge

Deneyime Açıklık

Uyumluluk

Master/Doktora 5

2,8200

,21679

İlköğretim

12

3,1083

,79138

Lise

43

3,0953

,85216

Üniversite

126

3,1675

,59583

Master/Doktora 5

3,6800

,08367

İlköğretim

12

2,8083

,51603

Lise

43

2,7326

,61285

Üniversite

126

2,7913

,38116

Master/Doktora 5

2,6600

,43359

İlköğretim

12

2,7417

,41661

Lise

43

2,7209

,40857

Üniversite

126

2,6889

,32722

2,8600

,35071

Master/Doktora 5

,325

,820

,698

Tablo 7’deki anlamlı farkın hangi eğitim düzeyleri arasında olduğunu görmek için Bonferroni
testi yapılmıştır. Yapılan Bonferroni testinin sonucuna göre, anlamlı farkın (p: 0,010<0,050)
lise mezunları ile üniversite mezunları arasında olduğu görülmüştür. Hangi eğitim düzeyinin
daha dışa dönük olduğunu anlamak için ortalamalara bakıldığında, üniversite mezunlarının
dışa dönüklük boyutunun ortalaması (2,7341), lise mezunlarının ortalamasından (2,5279)
daha yüksektir.
Örneklem Grubunun Memurluktaki Kıdeme Göre KiĢilik Özellikleri: Tablo 8’de
örneklem grubunun memurluktaki kıdeme göre kişilik özelliklerinin analizi yapılmıştır.
Yapılan Anova analizinin sonucuna göre, %95 anlamlılık düzeyinde bazı kıdem grupları
arasında anlamlı fark bulunmuş, bazılarında ise bulanamamıştır. Tablo 8'de görüldüğü üzere
beş faktörlü modelin sorumluluk (p: 0,19<0,050), deneyime açıklık (p: 0,08<0,050) ve dışa
dönüklük (p: 0,036<0,050) boyutuyla memurluktaki kıdem arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
Tablo 8'deki ortalamalara göre, memurlukta çalışma süresi 6 ile 10 yıl arası olan personelin
sorumluluk boyutunun ortalaması (2,8951), 16 yıl ile 20 yıl arasında çalışanların
ortalamasından (2,6800) daha yüksektir. 21 yıl ve üstü çalışanların deneyime açıklık
boyutunun ortalaması (2,8804) 11 ile 15 yıl arasında çalışanların ortalamasından (2,5923)
daha yüksektir. 6 ile 10 yıl arasında çalışan personelin dışa dönüklük boyutunun ortalaması
(2,7585) ise, 21 yıl ve üstü çalışanların ortalamasından (2,5629) daha yüksektir.
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Tablo 8: Memurluktaki Kıdem Değişkeni İle Beş Faktörlü Modelin Boyutları Arasındaki İlişki
Beş Faktörlü Model Kıdem
Sorumluluk
Deneyime Açıklık
Dışa dönüklük

Kişi Sayısı Ortalama Sdt. Sapma P

6-10 yıl

41

2,8951

,35210

16-20 yıl

20

2,6800

,40079

11-15 yıl

26

2,5923

,38463

21 yıl ve üstü 46

2,8804

,45734

6-10 yıl

41

2,7585

,30739

21 yıl ve üstü 46

2,5609

,44446

0,19
0,08
0,036

Kamu Personelinin KiĢilik Özelliklerinin BeĢ Faktörlü Modele Göre Dağılımı: Şekil
1’de, katılımcıların beş faktörlü modelin hangi alt boyutundan düşük veya yüksek puan aldığı
gösterilmektedir. Şekil 1’e göre, yüzde 22.36 ile duygusal denge ilk sırada, yüzde 19.78 ile
sorumluluk ikinci sırada, yüzde 19.59 ile deneyime açıklık üçüncü sırada, yüzde 19.32 ile
uyumluluk dördüncü sırada ve son olarak yüzde 18.93 ile dışa dönüklük boyutu beşinci
sıradadır.

ġekil 1: Örneklem Grubunun Kişilik Özellikleri
Sonuç olarak personelinin, nevrotiklik boyutuna karşı tutumunun ortalamanın üstünde, dışa
dönüklük ve uyumluluk boyutlarına karşı tutumlarının ortalamanın altında, sorumluluk ve
deneyime açıklık boyutlarına karşı tutumlarının ise, ortalamaya yakın olduğu söylenebilir.
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SONUÇ
Bu çalışmada, Samsun il yönetiminde çalışan personel üzerinde bir anket uygulaması
yapılmış ve beş faktörlü kişilik modelinin alt boyutlarıyla, kamu personelinin kişilik ve
demografik özellikleri analiz edilmiştir. Bu bağlamda örneklem grubunun demografik
özellikleriyle beş faktörlü modelin alt boyutları arasındaki ilişkinin analiz sonuçlarına
bakıldığında; erkeklerin uyumluluk boyutuna göre ortalaması, kadınların ortalamasından daha
yüksektir. Yaşa göre, araştırma örnekleminin yaşı büyüdükçe dışa dönüklüğün azaldığı;
deneyime açıklığın ise, arttığı söylenebilir. Medeni duruma göre, evli personelin deneyime
açıklık boyutuna göre ortalaması, bekâr personelin ortalamasından daha yüksektir. Eğitim
düzeyine göre üniversite mezunları, lise mezunlarına göre daha dışa dönük davranış
özellikleri göstermektedir. Kıdeme göre ise, memurluk mesleğinde kıdemin artmasıyla dışa
dönüklük ve sorumluluk davranışlarında azalma olduğu; deneyime açıklık davranışında ise
artma olduğu söylenebilir.
Personelin kişilik özellikleri ortalamalarına bakıldığında ise; duygusal denge/nevrotiklik
boyutuna karşı tutumlarının ortalamanın üstünde, dışa dönüklük ve uyumluluk boyutlarına
karşı tutumlarının ortalamanın altında, sorumluluk ve deneyime açıklık boyutlarına karşı
tutumlarının ise, ortalamaya yakın olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle, Samsun il
yönetiminde çalışan personelin endişeli, uyumsuz, içe kapanık ve az da olsa deneyime açık ve
sorumluluk sahibi olduğu belirtilebilir.
Belirlenen bu kişilik özellikleri arasında duygusal denge/nevrotiklik boyutunun ortalamasının
yüksek, uyumluluk ve dışa dönüklük boyutlarının ise, ortalamanın altında olması; personelin
bu üç boyut açısından sorunlu olduğunu göstermektedir. Personelin kişilik özelliklerinin sorun
oluşturduğu ilk boyut duygusal denge boyutudur. Bu kişilerin ruhsal durumu her zaman
değişebilirken; davranışları arasında da tutarsızlıklar görülebilmektedir. Ayrıca bu kişiler iş ve
arkadaş ilişkilerini de önemsememekte ve neredeyse bu kişilerin tüm günleri bir şeyleri
eleştirmekle geçebilmektedir. Ayrıca bu kişilik özelliğine sahip bireylerin, hem gündelik
hayatlarında hem de çalışma hayatlarında iletişim sorunları yaşayabildikleri söylenebilir. Bu
nedenle bu boyutun ortalamasının yüksek olması iş performansını düşürebilmektedir. Bu
nedenle bu kişilik özelliklerine sahip personelin, kişiliğine uygun işlerde çalışması, vatandaş
memnuniyeti ve kamu yararı için büyük önem arz etmektedir.
Personelin kişilik özelliklerinin sorun oluşturduğu ikinci boyut uyumluluk boyutudur. Bu
boyut daha çok kişiler arası ilişkiler ile ilgilidir. Uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmayan
personelin çalıştıkları ortamın işleyişine göre hareket etmedikleri ve çalıştıkları yerde
herhangi bir sorun ile karşılaştıklarında, şüpheci ve düşünceli davrandıkları belirtilebilir.
Ayrıca uyumluluk ortalaması yüksek olan personelin varlığı personel arasında iyi ilişkilerin
kurulmasını sağladığı gibi, çalışanlar ile yöneticiler arasında da iyi ilişkilerin kurulmasında
önemli bir rol oynamaktadır. Bir kurumda uyumluluk ortalaması yüksek olan personelin
çalışması o kurumun hem hizmet kalitesini artırabilir hem de kişiler arası yaşanan uyum
sorununu ortadan kaldırılabilir. Personelin kişilik özelliklerinin sorun oluşturduğu üçüncü
boyut dışa dönüklük boyutudur. Dışa dönüklük boyutunun ortalamasının düşük olması, bu
boyutun diğer ucundaki içe dönüklüğü ifade etmektedir. Kamu kurumlarında içe dönük
özelliklere sahip olan personelin davranışları, genel olarak katılım eksikliği olarak ortaya
çıkabilmektedir. Ayrıca kamu kurumlarında içe dönük personelin varlığı, kamu hizmetlerinin
etkili sunumunu ve vatandaş memnuniyetini de düşürebilmektedir. Geriye kalan diğer iki
boyutla (sorumluluk, deneyime açıklık) personelin tespit edilen kişilik özellikleri arasındaki
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ilişki ortalamaya yakındır. Bu iki boyuta sahip olan personel kamu kurumlarında tercih edilen
kişilikler arasındadır.
Sonuç olarak elde edilen bulguların, kuramsal varsayımları desteklediği söylenebilir. Ayrıca
kamu personelinin kişiliklerinin, demografik özelliklere (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim
düzeyi ve kıdem) göre değiştiği de belirtilebilir. Bu araştırma sonuçlarının, kamu personel
yönetimi ve yönetim psikolojisiyle ilgili olarak bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı
sağlayacağı umulmaktadır. Ancak farklı kamu kurumlarında çalışan personelin kişilik
özellikleri üzerine yeni çalışmaların yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.
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TÜRK TARĠHÇĠL
ĠĞĠNĠNTÜRKÇÜ ĠSMĠ:NECĠPASIM YAZIKSIZ
Tekin TUNCER*

Fazilet Pınar KOCAOĞLU**

Özet
Dünyanın yeniden Ģekillendiği 19. yüzyılın sonunda doğan Necip Asım Bey “Türk kimdir?” sorusundan
yola çıkarak Türk tarihi ve Türk dili için çok kıymetli çalıĢmalar yapmıĢ bir âlimdir. Necip Asım, devleti
yıkılıĢtan kurtarmayı amaçlayan Osmanlıcılık ve Ġslamcılık siyasetlerinin baĢarısız olmasından sonra kimsenin
Türk kimliğine sığınmayı aklına getiremediği bir dönemde bunun farkına varıp Türk milliyetçiliği fikrine
yönelmiĢtir. Necip Asım Bey Osmanlı Devletinden çok daha önceki dönemlere uzanan bir süreçte Türk
milletinin var olduğunu kanıtlamaya çalıĢmıĢtır. Türk milliyetçiliği Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi isimlerle
özdeĢleĢ
miĢken onlardan çok daha önce benzer fikirleri öne süren Necip Asım Bey ise hak ettiği ilgiyi görmemiĢ
ve Türk kültür hayatındaki önemli yerine rağmen bugün adeta unutulmuĢtur. ÇalıĢmamız aracılığıyla bu ilim
adamının Türk milliyetçiliği fikriyatı içindeki yerini ortaya koymak; hayatını ve eserlerini gün yüzüne çıkarmak
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Necip Asım, Türk Milliyetçiliği, 19. Yüzyıl
Turkist Name of the Turkish Historiography: Necip Asım Yazıksız
Abstract
Necip Asım, borned at the end of the 19th century when the world has been reshaped, is a scholar who makes
very valuable work about Turkish history and Turkish language by starting from the question that; “Who is a
Turk?”. Necip Asım, after the failures of Ottomanism and Islamic politics which aimed at saving the state from
the breakdown in a period when no one could bring refuge to the Turkish identity, turned to the idea of Turkish
nationalism Necip Asım tried to prove that; the Turkish nation was exist during a period much earlier than
Ottoman Empire. While, the Turkish nationalism has been identified by the names like Ziya Gökalp and Yusuf
Akçura, Necip Asım, who suggested similar ideas much earlier than them, could not gather interest and today
despite his importance on Turkish cultural life, he is almost forgotten. By this study, finding out the importance
of this scholar on Turkish nationalism idea and to discover his life and works, has been aimed.
Keywords: Necip Asım, Turkish Nationalism, 19th century

GĠRĠġ
19. yüzyıl, günümüz dünyasının siyasi, iktisadi ve toplumsal temellerinin atıldığı değiĢme ve
geliĢmelerin yaĢandığı bir çağ olmuĢtur (Sarınay, 2008:13). Bu yüzyılda Osmanlı
Ġmparatorluğu bünyesinde yer alan tüm milletler tarihlerini değiĢtirmek ve geleceklerini
kurmak için önemli siyasal ve sosyal adımlar atmıĢlardır. 19. yüzyıl aynı zamanda fikir
tarihimizin en karıĢıkfakat en zengin dönemidir. Çünkü Osmanlı Devletinin ana çekirdeğini
oluĢturan Türk ulusu da ulusallaĢma sürecine girmiĢtir. Bu dönem devlet ve milletimizin
kurtulması için herkesin kurtuluĢ reçetesi yazdığı bir dönemdir. Fakat bu dönemin siyasi
Ģartları, hızla değiĢtiği için mevcut Ģartları inceleyip tahlil edemeden baĢka Ģartlar ortaya
çıkmıĢtır (Gökalp, 2012: 26).

*

Yrd. Doç. Dr., NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi,
tekintuncer@hotmail.com
**
Doktora Öğrencisi, NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
f.pinarkocaoglu@mail.com

344

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

Fransız ihtilalinin Avrupa‟nın siyasi ve fikri hayatında meydana getirdiği değiĢikler yavaĢ
yavaĢ Osmanlı Ġmparatorluğu dâhilinde de hissedilmeye baĢlanmıĢtır. Bilhassa Avrupa‟da
geliĢen milliyetçilik fikirleri ve bunun neticesi olarak ortaya çıkan milli devletler, Osmanlı
imparatorluğundaki azınlıkların da istiklal kazanma arzularını kamçılamıĢtır.
Osmanlı Devletinde milliyetçilik fikri önce yabancı propagandası ve siyasi amaçlarla
Hıristiyan unsurlar arasında yayılmaya baĢlamıĢtır. Kemal Karpat Osmanlı gayrimüslimleri
arasında milliyetçilik fikirlerinin 19. yüzyılın son yıllarında çıkmasının ana nedeni olarak 19.
yüzyılda Osmanlıya kapitalizmin girmesi ile yeni bir orta sınıfın ilk kez gayrimüslimler
arasında ortaya çıkması olarak görür. Müslüman orta sınıflar Batının teknolojisini, sanayisini,
liberal ekonomisini almaya yatkın olmasına rağmen din, geleneksel sosyal değerler ve kültür
açısından bakılırsa kendi kimliklerini korumaya çalıĢmıĢlardır (Karpat, 2013:27). Sonuçta
Fransız Ġhtilâli ile tohumlanan ve hürriyet fikriyle desteklenen milliyetçiliğin yayılması
Osmanlı Devletinde ayaklanmalara yol açarak devletin bütünlüğünü tehdit etmeye
baĢlamıĢtır.
Ġlk defa 1805 yılında Sırp isyanı çıkmıĢ ve Rusya‟nın da desteği ile özerk bir Sırbistan
kurulmuĢtur. Sırp Ġsyanını Rum Ġsyanı takip etmiĢtir. Avrupalı büyük devletlerin
kıĢkırtmalarıyla 1821 yılında Mora‟da baĢlayan Rum isyanları 1830‟da bağımsız
Yunanistan‟la sonlanmıĢtır (Sarınay, 2008: 43). Bu isyanlar Osmanlı Devletini içten ve
dıĢarıdan zayıflatmıĢ, yıkılmaya giden süreci baĢlatmıĢtır. YaĢanan bu sosyal ve siyasi
çalkalanmalar Osmanlı Devleti‟nde sırasıyla Osmanlıcılık, Ġslamcılık ve Türkçülük
akımlarının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.
Ercüment Kuran; Ġbranilerin kendilerini Allah tarafından seçilmiĢbir kavim olarak görmesine
bağlayarak tarihte milliyetçiliğin ilk belirtilerinin Yahudilerde görüldüğünü ileri sürmektedir
(Kuran,1999:118). Fakat milliyetçiliğin tarih sahnesine siyasi bir akım olarak çıkıĢı
Avrupa‟da milli devletlerin doğuĢundan sonra olmuĢtur. Milli devletlerin doğuĢuda bilindiği
gibi Fransız Ġhtilali ve onu izleyen Napolyon‟un askeri istila giriĢimleri ile meydana gelmiĢtir.
Böylece milliyetçilik ideolojisi bütün Avrupa‟ya yayılmıĢtır. BaĢka bir deyiĢleFransız Ġhtilali
ve Napolyon, Avrupa da feodal kurumları yıkarken milliyetçi düĢüncenin ve buna bağlı
siyasal örgütlenmenin yaygın ve etkin bir akım olmasına neden olmuĢtur (ġaylan, 1983:
1945).
19. yüzyılda birtakım çabalara giriĢilmesine rağmen Osmanlı aydın çevresinde
imparatorluktan millete geçiĢsürecinin baĢladığını görüyoruz. Bu konuda Ġlber Ortaylı‟nın Ģu
sözleri de dönemin Ģartlarını bize anlatıyor;
“Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda, artık muhtelif dil ve dinden insanların meydana
getirdiği bir imparatorluk değildir. Artık milliyetçi duygular ortaya çıkmış, Osmanlı adeta
kaynayan bir kazan olmuştur” (Ortaylı, 2011: 116).
18. yüzyılda Osmanlı Ġmparatorluğunda Türk unsurun arasında ulusalcılığın doğuĢundan
henüz söz edilemezdi. Hızlı toprak kayıpları, azınlıkların milliyetçilik hareketleri gibi ileride
daha sayılacak sebepler Türk unsura da etki etmeye baĢladı. Türk ulusçuluğunun ilk çarpıcı
örnekleri aslen Polonyalı olan ve 1849‟da Türkiye‟ye iltica eden Mustafa Celaleddin PaĢanın
1869‟da yazdığı bir kitap “Les Turcs Anciens et Modernes” (Eski ve Modern Türkler) ile
Ahmed Vefik PaĢa‟nın ilk Osmanlı parlamentosuna baĢkanlıkederken (1877-1878) Suriyeli
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Hıristiyan mebuslara hitaben söylediği Ģusözlerdir; “ Aklınız varsa en kısa zamanda Türkçe
öğrenirsiniz”. Türkçe her zaman resmi dildi ama bunun ilk defa 1876 anayasasında
belirtildiğini göreceğiz. Türk unsuru, 18. yüzyılda idari ve askeri alanda öne geçse de bunun
bir ulusçu bilinç konusu olması 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın baĢında görülmektedir
(Ortaylı, 2008: 82).
Osmanlı Devletindeki Türk milliyetçiliği, her bakımdan aynı dönemdeki milliyetçi
akımlardan oldukça farklıdır. Genel olarak diğerleri, saldırgan ve emperyalist bir çizgi
izliyorlardı. YaĢar Okuyan‟a göre bizde amaç, ülke ve devleti korumak ve en önemlisi batının
tasallutundan kurtulmaktı (Yetkin, 2006:134). Milay Köktürk ise ilk dönem milliyetçilerinin
batının tasallutundan kurtulmanın tam aksine kendi milletinin bağımsızlığını batılılaĢmakta
gördüğünü söylemektedir (Köktürk, 2012:324).
Türk milliyetçiliği fikri herhangi bir millete karĢı mücadele veya düĢmanlık duygusuna
dayanmamıĢtır; doğrudan doğruya kendi varlığını idrak etmek Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır
(Kösoğlu, 1999:321). Denilebilir ki Osmanlı Devleti‟nden bağımsızlık fikri ile ayrılan diğer
etnik unsurlar Osmanlı Devleti‟ni bir parçalanma ve yıkılma sürecine götürmüĢlerdir.
Osmanlı Devleti Türk milliyetçiliği yapmadan evvel Osmanlıcılık ve Ġslamcılık akımları ile
diğer etnik unsuru elinde tutmaya çalıĢmıĢ;fakat baĢkaçıkar yol kalmadığı ve toplumun ana
unsurunu da korumak zorunda olduğu için Türk milliyetçiliği fikrine yönelmiĢtir. Yoksa amaç
milli bir devlet kurmak değil var olan devleti korumaya ve ona yeni bir kimlik kazandırmaya
çalıĢmaktır. Yine de bu noktada amaç elbette ırka dayalı bir milliyetçilik değildir. Ortak bir
dil ve ortak bir kültür çatısı altında toplanmıĢbir ulus yaratmaktır. Türk milliyetçiliğinin bu
özelliğini Gökalp‟in Ģu sözleri çok güzel açıklamaktadır;
“Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir. Millet, ne ırki ne kavmi ne de iradi bir zümre
değildir. Millet lisanca, dince, ahlakça ve bediiyatça müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış
fertlerden mürekkep bulunan bir zümredir” (Gökalp, 2012: 60) diyerek ırksal değil, toplumsal
bütünleĢtirici bir milliyetçilik anlayıĢından bahseder. Osmanlı devletinde özel olarak
Türkçülük adını alan milliyetçiliğe bu ad Ziya Gökalp tarafından verilmiĢtir.
Türk milliyetçiliği tamamen kendi varlığını koruma amaçladır. Parçalanan imparatorluğun
enkazından milli bir devlet çıkarma sancısı yaĢanmaktadır. Ġçerideki bu siyasal ve toplumsal
değiĢimlerin yanı sıra aĢağıda bahsedilecek bazı geliĢmeler Türk milliyetçiliğinin geliĢmesine
ve Ģekillenmesine katkı sağlamıĢtır.
Necip Asım Bey’in Türkçülük Ġçindeki Yeri
Necip Asım, 29
ailesine mensup
Soyadı Kanunu
evlenmiĢ fakat
A0047945)

Aralık 1861‟de Kilis‟te dünyaya gelmiĢtir. Balhasanoğlu denen bir sipahi
olan Necip Asım Bey‟in babası Asım Efendi annesi GülĢah Hanım‟dır.
ile Yazıksız soyadını almıĢtır. Aziz-Fatma kızı Hatice Neyyire Hanımla
çocuğu olmamıĢtır. Kendisi Fatma Ertem‟in manevi babasıdır (ESA,

Necip Asım çocukluğunu kendi ağzından Ģöyle anlatmıĢtır; “1277 senesi Receb’inin yirminci
Perşembe günü (29 Kanunievvel 1861) Kilis’te şimdi amcamın oğlu Faik Bey’in oturduğu
evin eyvanlı odasında doğmuşum. Göbeğim de oraya gömülmüş. Ta ki eve bağlı bir adam
olayım! Kısmete bakın ki evine bağlı bir erkek oldum ise de Kilis’e maddeten bağlanıp
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kalmadım. Babamın adı Muhammed Asım, onun babası da yeniçerilerin kaldırıldığı yıllarda
Kilis mütesellimi yani mutasarrıfı olan Muhammed Bey’dir. Ailece söylendiğine göre aslımız
Kastamonulu imiş, sipahi tımarımız Kilis’e havale olunduğundan oraya gelmişiz.
Atalarımızdan birisi de ikinci Selim zamanında Basra fethinde imiş. Doğduğum günlerde evde
mazanneden1 bir ihtiyar misafir varmış, beni o adamın kucağına vermişler. Başımın sol taraf
gerisinde bir et beni var. Onu görmüş “Bu memlekette büyük bir adam olacak” demiş. Eğer
bu adam Kilis’te en büyük rütbeli olacak demek istemiş ise miralay oldum, yok Türk vatanını
kastetmiş ise Türkiye Dârülfünûnunda müderris bulunuyorum. Ben şu buluşa hayretteyim.
Her ne ise, çocuk iken ben annemin annesinin yanında Çalık Camii yakınlarında bir evde
büyüdüm. Büyükannem beni kendisi okuttu. Sonra Şeyh Camiinde imamlık ve mücellitlik ve
müzehhiplik eden merhum Abdurrahman Efendiye verdi. Bu hoca dünyada bir mislini daha
görmediğim temiz kalpli bir zat idi. Talebesini meccanen okutur, her birisini öz çocuğu gibi
severdi” (Yazıksız, 2002; 172).
Arap nüfusunun yoğun bir Ģekilde yaĢadığı Kilis, Necip Asım Bey dünyaya geldiğinde
milliyetçilik akımından çok etkilenmiĢtir. Araplar arasında bağımsız olma fikirleri hızla
yayılmıĢtı. ĠĢtebu Ģartlarda çocukluğunu geçiren Necip Asım‟ın yaĢadıkları hafızasında derin
izler bırakmıĢ,gençliğinde seçeceği yolu belirlemesinde büyük etki yaratmıĢayrıca ailesinin
mensup olduğu askeri sınıf, Sipahi Beyliği, ondaki milli duyguyu Ģekillendirmede etkili
olmuĢtu.
Ġlk idadi (orta öğretim) tahsiline ġam‟da baĢlayan Necip Asım‟ın o zamanki ruh halini Ģu
sözleri güzel bir Ģekilde ifade etmektedir; “Şam’da Arapların Türklere yan bakışı, mesela bir
fincan kahveyi yerlilere beş, Türklere on paraya verişi beni düşündürdü. Demek ben orada
yabancı idim. Hele sonra beni himaye eden Ahmed Bey’in terfi ile mektepten ayrılması
üzerine mektebin hem Fransızca muallimi hem ders nazırı olan Şamlı Zahid Efendi’nin
Fransızcadan ki çalıştığım bir ders idi. Beni döndürmeye kalkışı, biz Türklere Arapların ne
gözle baktıklarını bana anlattı. Gariptir ki, bu ufacık, masum Türk çocuğunun istikbalini
mahva uğraşan ve erkân-ı harp olmamasına sebep olan bu Arabi aslen Türk olan Ömer
Rüşdü Paşa livalık ile İstanbul’da Teftiş Askeri Komisyon-ı Ȃlisine getirmişti. Şamlıların bize
karşı muameleleri gücüme gitti. O zaman hitabette kullanılan yabancı kelimelerden nefrete
başladım. Hatta sınıf arkadaşım Nafi Efendiye Kilis lehçesiyle bir davetname yazmıştım.
Şam’da barınamayacağımı anladım. Oh! Cennet bu idi. Kazım Paşa’nın dediği gibi:
Şam’dan çıktığım akşam derim Şâm-ı şerif!” (Yazıksız, 2002; 172).
Suriye‟de Arapların Türklere karĢıtakındığı bu kötü tavır gibi Necip Asımı etkileyen bir olay
daha vardır. Asım, ilk gençliğinde hizmetçisine “Ben Türk‟üm” dediği vakit hizmetçisi ona:
“estağfurullah, siz Osmanlısınız beyim” dermiĢ (Anonim, 2002:600). ġam‟da okurken Türk
olduğu için kötü muamele gören Necip Asım‟ın, evindeki hizmetçisinin ise onu yüceltmek
için „siz Türk değil Osmanlısınız‟ demesi onun erken yaĢlarda kendi kimliğinin ne olduğunu
aramasına sebep olmuĢ ve böylece bir Türklük bilincinin uyanmasını sağlamıĢtır. ġam‟da
yaĢanan bu olay Arap halkının artık baĢlarında bir Osmanlı değil bir Türk devleti gördüğünü,
kendilerini Osmanlı gibi hissetmediğini, ayrıca Ġslamiyet‟in onu Türklerle bir arada tutmaya
yetmeyeceğini göstermesi açısından çok önemlidir. Kısaca Osmanlıcılıktan sonra Ġslamcılık
politikasının da nasıl beyhude bir çaba olduğunu bize göstermiĢtir (Uçman, 2006:493).
1

Mazanne kelimesi halkın önde gelenlerinden anlamında kullanılmıĢtır.
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YaĢadığı bu olaylar üzerine ġam‟da durmak istemeyen Necip Asım‟ın kaydı bir süre sonra
Ġstanbul‟a, Kuleli Askeri Ġdadisine alınmıĢtır. Okuldayken izin gününü dahi boĢgeçirmeyerek
Hoca Tahsin Efendiden usul tarihi ve felsefe dersleri almıĢtır. 1879‟da Harbiye-i ġahanede
(Mektebi Harbiye) iki yıllık eğitimden sonra 1881‟de mülazimi sani (teğmen) rütbesiyle
mezun olmuĢtur U
( çman, 2006: 493; Eren, 1977: 170).
Akçura, Necip Asımla ilgili bize Ģu bilgileri vermektedir; “Necip Asım Bey’in fikirlerinin
oluşumunda elbette sadece çocukluğunu geçirdiği ortamın etkisi yoktur. Bunun yanında
gençliğinde tanıştığı ya da eserlerini okuyup etkilendiği kişilerde vardır. Necip Asım Bey
İstanbul Kuleli İdadisine geldiği vakit Ahmet Mithat Efendi ile tanıştı. Kendisi Harbiye
mektebinin son sınıflarında bulunurken “Tercüman-ı Hakikate” yazılar vermeye başlamıştı.
Onunla Ahmet Mithat’ın münasebeti gün geçtikçe sıklaşıp, samimileşti. Artık her gece
Beykoz’daki yalıda buluşup konuşuyorlardı. Ahmet Mithat genç zabite matbuat âleminin
zevklerini aşılıyor, o da ona Türklük sevgisini aşılıyordu. 1897 senelerinde sıkça gittiği Ahmet
Mithat Efendi’nin yalısında daha sonra Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin soyundan gelen ve
Türkçülük hareketlerinde ayrılmaz arkadaşı olan Veled Çelebi (Kara, 2001: 503-505) ile
tanışan Necib Asım Bey, Mithat Efendi’yi de Veled Çelebi’yi de kendisinin Türkçü ettiğine
inanır” (Akçura, 1981:102).
Necip Asım Bey Türk‟ün Osmanlılık kalıbında kaybolduğu bu devirde “Türküm” diyebilmiĢ
ve bu yurdun Türk yurdu olduğunu söyleyebilmiĢtir. Necip Asım üzerinde büyük etkisi olmuĢ
diğer kiĢiler ise; Necip Asım‟ın en yakın dostları Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Hüseyin
Rahmi Gürpınar‟dı. Özellikle Tanrıöver‟le çok yakın dosttu. Onu haftanın birkaç gününde
Necip Asım Bey‟in Moda‟daki evinde görmek mümkündü (Anonim, 2002:600).
Türkçü aydınlar birbirlerine Türklük sevgisini aĢılayıp Türk milletine hak ettiği değeri geri
kazandırmaya çalıĢırken diğer yandan Türk adı ile ilgili olumsuz söylemleri değiĢtirmeye
çalıĢtılar. Örneğin insanlar arasında „Türk” hakaret için kullanılan bir kelime halini almıĢtı.
Bunlar Türk kelimesinde vav harfi bulunmamasından dolayı Türk değil “etrak” Ģeklinde
okuyup etrâk-ı bî idrâk (idraksiz, anlayıĢsız Türkler) diyorlardı. Necip Asım Bey bu sebeple
Türk kelimesine „vav‟ harfi ekleyerek kelimeyi yazmaya baĢladı. Necip Asım Bey bunu Ģu
Ģekilde anlatır; “Halk nazarında yaptığım en iyi şey Türk kelimesini vav ile yazışım oldu.
Niçin böyle yazıyorsun, diye sordukları zaman “etrâk-i bî idrak” yazılmasın diye cevap
veriyor idim. Bana bundan dolayı vav’lı Türk dediler. O zamana kadar Türk o kadar hakir
idi ki aslen Türk olanlar bile Türk’üm diyemezdi. Hatta ilmi Türkçülerimizin ilki olan Ahmed
Vefik Paşa Türk kelimesini tasvir ederken kaba, rüstai der” (Akçura,2009:74).
Türk kelimesini „vav‟ ile ilk kez kendisinin yazdığını söyleyen bir diğer vav‟lı Türk Veled
Çelebi ise hatıralarında Ģunları söylüyor “İlk defa Türk lafzını vav ile ben yazdım. Babıali
caddesinde adım, vav’lı Türk oldu. Üdeba benimle alay ederlerdi. Türkçülük davasını ilk
kuranlardan biri oldum, bununla iftihar ederim” (Ġzbudak, 1946:69).
Necip Asım Bey ve Veled Çelebi kasıtlı olarak etrak-ı bi idrak yani anlayıĢsız Türkler
manasında kullanılmasın diye kelimeye vav harfi ekliyor. Bu da onlarda oluĢan Türklük
Ģuurunu ortaya koyuyor. Bu vav meselesini ilk defa kimin ortaya attığı kesin olarak
bilinmemekte fakat her ikisi de vav‟lı Türk olarak Türk düĢünce tarihinde yerlerini
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almıĢlardır. Muhakkak olan Ģudur:bu iki “vav‟lı Türkler” Abdülhamid devrinin en tanınmıĢ
Türkçüleri idi (Akçura, 1981: 102)
Türklerin tarih kökenleri ve medeniyete hizmetlerini gün ıĢığına çıkarmaya çalıĢan Necip
Asım‟ın Türklük bilinci Avrupalı yabancı ilim adamlarının ve Türkiye dıĢından gelen Türk
aydınların çalıĢmalarından beslenmiĢtir. Daha önce bahsi geçen Batıdaki Türkoloji çalıĢmaları
onun bu yolda ufkunu açmıĢtır. Kendisi kitaplarının çevirisini yaptığı Leon Cahun‟dan
derinden etkilenmiĢtir (Akçura, 1981: 28-30).
Necip Asım Bey’in Tarihçiliği
I. ve II. MeĢrutiyet Dönemleri ile modern tarih anlayıĢına dönüĢmeye baĢlayan tarih anlayıĢı
bir yandan geleneksel Osmanlı tarihçiliğinin, diğer yandan ülkenin içinde bulunduğu
koĢulların etkileriyle ĢekillenmiĢtir. Bu süre boyunca Osmanlı tarihçileri Batılı yaklaĢımları
izleyip, Osmanlı tarihçiliğine modern tarihçiliği tanıtmaya çalıĢmıĢlardır. Batılılar, Rönesans
Dönemi‟nden itibaren hümanist bir tarih anlayıĢı çizgisinde bulunmuĢ ve tarih felsefesini
yakından izlemiĢlerdir. Osmanlılar ise, Batılı anlamda tarihsel düĢünceyi yakından tanımamıĢ
ve tarih anlayıĢında teolojik bir tarih anlayıĢı içinde bulunmuĢlardır. Osmanlıların modern
tarih anlayıĢı ile tanıĢmaları ve bu ölçütlerde tarihî eserler yazmaya baĢlamaları 1908‟den
sonra olmuĢtur. Türkiye‟de modern tarih yazımı ve tarih anlayıĢı da aynı dönemde oluĢum
sürecine girmiĢtir (Oral, 2002: 7). Necip Asım tarih çalıĢmalarında Batı yöntemini Türkiye‟de
ilk kullanan tarihçidir. Yusuf Akçura‟ya göre “Bütün Türkler arasında eski Türk lisanıyla eski
Türk harflerine müstakil Türk tarihine Türklerin dikkat bakışlarını açık bir surette ilk çeken
Türk Necib Asımdır” (Akçura, 2009: 376).
19. yüzyılın sonlarında Türkiye‟de tarih anlayıĢı, kısmen romantik kısmen de hikâyeci bir
zemine oturmuĢtur. Türklerin kökenleri, dünya medeniyetine katkıları, dünya tarihi içindeki
konumları üzerinde durulmuĢ, milli bir tarih bilinci oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Necip
Asım‟ın tarih anlayıĢı dönemin Ģartlarının bir sonucu olarak ĢekillenmiĢtir. Necip Asım 19.
yüzyılın son çeyreğinde hızına yetiĢilemeyen tüm o karmaĢık olaylara tanıklık etmiĢtir. Zor
koĢulların hâkim olduğu bu dönemde Osmanlı aydını sorunlara önce kültürel bir bakıĢ
açısıyla yaklaĢmıĢ, bu yaklaĢım giderek siyasal bir boyut kazanmıĢtır. Böyle bir ortamda
Necip Asım da tarih konusuna eğilmiĢtir. Necip Asım, tarihin günümüze ıĢık tuttuğunu,
önümüzü görmemizi sağladığını ve bize rehberlik ettiğini belirterek, tarihçinin olayları
bozmadan olduğu gibi yansıtması gerektiğine hükmetmiĢtir. Bütünsel bir tarih anlayıĢını
savunan Necip Asım, bu konuda Ģunları söylemiĢti:
“Hadiselerin bir nazarla esbab netayicini arayıp bulmak, tahkik ve tetkik ile bitaraf kariyenin
mutalaasına arz etmek her safhasını ayrı ayrı tahlil teşhis eylemek bir hadiseyi faal ve
alakadarlarının tarzı takririne ve zamanı zuhuruna ve muasırlarını canlandırıp söyletmek
lazımdır” (Yazıksız, Arif,1919: 1-5).
Necip Asım‟a göre tarihi olaylar bütün yönleriyle ele alınmalı ve geniĢ bir çerçevede
değerlendirilmelidir. Bu bağlamda onun öne sürdüğü tarih anlayıĢımodern tarih anlayıĢının
ipuçlarını vermektedir. Asım, tarihin ibretlik derslerle dolu olduğunu, ondan istifade etmek
gerektiğini belirterek geleneksel Osmanlı tarih yazarlarının eserlerini ve üsluplarını da tenkit
ederek, bunların birer edebi eser mahiyetinde olabileceğini ileri sürmüĢtür (Yazıksız, Arif,
1919: 1) .
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Necip Asım‟a göre Türkler yaĢadıkları yerlerde daima komĢularının sürekli hücumlarına
maruz kalmıĢlardır. Bu yüzden savaĢlarla yoğrulmuĢlar ve daima muzaffer olmuĢlardır.
Ancak barıĢ zamanında atlarından indikten sonra hızlı bir Ģekilde yerleĢik hayata
geçmiĢlerdir. Ayrıca Türkler barıĢçı kavimlerdir. Orta çağlarda Avrupa ve Batı Asya‟ya
yapılan çeĢitli Moğol Ġstilalarıyla doğan menfi görüĢün,Türklerin barıĢsever ve yapıcı olduğu
fikriyle değiĢtirilmesi gerekmektedir. Bu çok önemli bir husustur. Çünkü Avrupalılar Türkleri
kaba yıkıcı olarak görmektedirler. Bu durum Türklerle Moğolların zaman zaman birlikte
devlet kurmalarından ileri gelmektedir. Aslında burada suçlanan Moğollardır (Kushner,1970:
73). Moğolların baĢarılarını kısmen Ġslam medeniyetini kabul etmelerine ve özellikle Türk
kültürüyle karıĢmalarına bağlayan Necip Asım, Türk ve Ġslam kültüründen uzaklaĢmıĢ
Moğolların ise zamanla Türk-Ġslam Medeniyetine büyük zararlar verdiklerini de
belirtmektedir (Yazıksız, 2001a: 201-204) .
Necip Asım, tarihi olayların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi yönleriyle araĢtırılması
gerektiğini öne sürmüĢtür.Bu anlamda Necip Asım‟ın tarih görüĢügeleneksel Osmanlı tarih
yazıcılığını aĢmıĢ modern tarih yazıcılığına geçmiĢtir denilebilir. O, Batılı anlamdaki tarih
yazıcılığını Türkiye‟ye taĢıyan aydınlarımızdandır. Eserleri de bunun ilk örnekleridir. Necip
Asım bütünsel tarih anlayıĢıçerçevesinde, Osmanlı ve Ġslam Tarihi dıĢında Ġslam Öncesi Türk
Tarihi‟nin de bütün yönleriyle araĢtırılıp incelenmesi gerektiği üzerinde önemle durmuĢtur.
Osmanlı Tarihi‟ni Türk tarihinin bir parçası olarak gören bir tarih anlayıĢının da
öncülerindendir (Yazıksız, Arif, 1919: 2-3).
19. yüzyılda Batıdaki Türkoloji çalıĢmaları, Osmanlı Devleti içerisindeki azınlık isyanları ve
milliyetçilik fikrinin geliĢmesi Necip Asım‟ın tarihe bakıĢ açısını milli bir tarih anlayıĢıortaya
koyma yönünde etkilemiĢtir. Asım‟a göre, Türk milleti zengin bir tarihi mirasa sahiptir.
Ancak bunun farkında değildir. Onun öncelikle hedefi Türkleri kendi tarihleri konusunda
bilinçlendirmektir. Asım, batılı yazarların Türkler hakkında yanlıĢ ve önyargılı düĢünceler
beslediklerini öne sürerek Ģunları söylemiĢtir:
“Etrâk-ı bî-idrak” falan diye koca bir milleti tezyif etmekten utanmayan ve münevver diye
geçinenlerin garezlerini red ile Milli tarihimizi yine onların eserleriyle ispat edeceğiz”
(Yazıksız, Arif, 1919:5).
Necip Asım‟ın Türk Kültür ve Medeniyetini ortaya çıkarmak ve Türklere anlatmak amacında
olduğu görülmektedir. Milli bilincin uyanmasında tarih, en önemli etkenlerden biridir. Çünkü
tarih bir milletin hafızasıdır. Bu hafızayı canlı tutmak milli bilincin sürekliliğini sağlar. Necip
Asım eserleriyle bunu gerçekleĢtirmeye çalıĢmıĢtır.
Osmanlılık düĢünce iklimi içinde Türklük ruhunun hemen hemen kaybolmak tehlikesi
geçirdiği günlerde, Necip Asım ve arkadaĢlarının millî ruhun canlanması için gösterdiği
gayretler, dil ve tarihimize karĢı ilgi ve sevgi uyandırmak maksadıyla yaptıkları çalıĢmalar
günümüzde minnetle anılacak büyük hizmetlerdir. Osmanlı Ġmparatorluğu camiasındaki
unsurlarda, Milliyetçilik hareketleri çok önce uyanmıĢtı. Türkler arasında milliyetçilik fikir ve
cereyanının kuvvetlenmesinde ise Asım ve arkadaĢları unutulmaz emekler sarf etmiĢler ve
bunlar daha sonraları büyük bir fikir hareketi ve Ģuurlu bir ülkü haline gelen Türk
milliyetçiliğinin mücahidi ve öncüsü olmuĢlardır (TimurtaĢ, 1960:46-48).
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Türk Dili Dergisi‟ndeki makalesinde Agop Dilaçar, Necip Asım‟ın Türkoloji alanında kendi
kendisini yetiĢtirmiĢbir ilim adamı olduğunu, Dârülfünûn‟da Türkoloji kürsüsünü kurduğunu,
Türk Dili Tarihi kürsüsünün de ilk profesörü olduğuna değinerek Türkçülük davasına büyük
hizmetlerde bulunduğunu belirtmiĢtir (Dilaçar, 1969: 805-807).
Necip Asım‟ın Fransızca, Arapça, Uygurca ve Çağatay dillerine olan hâkimiyeti onun tarih
konusunda ilk elden kaynaklara ve devrinin bilimsel çalıĢmalarına ulaĢmasında ve bunları
değerlendirmesinde önemli bir etken olmuĢtur.
Osmanlı Devletinin Ġslamcılık ve Osmanlıcılık düĢüncesinin hâkim olduğu bir dönemde
Necip Asım, Türk Milli Kültürüne önem vermiĢ, Türklerin tarihte büyük medeniyetler
kurduğunu, medeniyetler arasında köprü vazifesi gördüğü fikrini savunarak milli bir tarih
anlayıĢının temellerini atmıĢtır.
Enver Behnan ġapolyo, Ülkü Dergisi‟ndeki yazısında ölümünden bir yıl sonra Necip Asım
hakkında Ģunları söylemiĢtir:
“Türk tefekkür tarihimizde bir varlık olan Necib Asım, Türkçülük ve dil hareketlerinde ilk
defa çalışanlardan bir üstaddı. Çok okumuştu, üstaddı, Türkçü idi. Ölüm onu da 1935 Birinci
kanun 12 Perşembe günü aramızdan alıp gitti. Her büyük ölü gibi onun da maddi kısmı
toprak olmağa bırakıldı. Fakat manevi verimi Türkçülük tarihimizde yasayacaktır” (ġapolyo,
1936:341-342).
Necip Asım Bey’in Meslek YaĢamı
1863 yılında kurulan Dârülfünûn çeĢitli sebeplerle dört kez açılıp kapatılmıĢson olarak son
olarak 1900 yılında “Dârülfünûn-ı ġahane” olarak açılmıĢve çeĢitli değiĢimler geçirmiĢsede
varlığını kesintisiz sürdürmüĢ ve günümüzdeki Ġstanbul Üniversitesi olarak varlığını devam
ettirmektedir. Dârülfünûn teolojik referanslardan sıyrılıp seküler bir çizgide ilerlemiĢtir.
Tanzimat Dönemi‟nde Osmanlı Devleti‟nin geri kalmıĢlığının en büyük sebeplerinden biri
olan eğitim sistemi medreselerin baskısından kurtarılmaya ve Dârülfünûn ile düzeltilmeye
çalıĢılmıĢtır. Bu dönemde, uzman öğretim üyesi bulunması konusunda büyük zorlukla
karĢılaĢa
n Dârülfünûn da bu açığın çeĢitli Ģekillerde kapatılmasına çalıĢılmıĢtır. Öğretim
üyeleri konusunda baĢvurulan bir baĢka yol, dönemin meĢhur edebiyat ve fikir adamlarının
Dârülfünûn‟da ders vermelerinin sağlanmasıdır. Bu sayede Dârülfünûn‟da dönemin önde
gelen isimlerinin oluĢturduğu yüksek seviyeli bir öğretim üyesi profili ortaya çıkmıĢtır. 19081909 ders yılında edebiyat dersi veren hocalar kültürel hayatın önde gelen isimleridir. Türk
dili hakkındaki eserlerinden dolayı 1892 Chicago Sergisi‟nden bir madalya ve bir
Ģahadetname alan, 1895‟te Paris‟teki Societe Asiatique (Fransız ġarkiyat Cemiyeti) azalığına
seçilen Necip Asım Bey, 1908 den sonra Dârülfünûn‟da Türk Tarihi ve Türk Dili Tarihi
dersleri vermiĢtir (Ġhsanoğlu,2010: 396-397). Necip Asım Türk Dili Tarihi kürsüsünün ilk
profesörü sayılır. Türkoloji alanında kendi kendini yetiĢtirmiĢ bir kiĢidir. Türkoloji‟nin
Dârülfünûn‟da kurucusudur. Birinci Dünya Harbi sırasında Ġstanbul Dârülfünûnunda
görevlendirilmiĢolan Alman tarihçi ve Türkolog Prof. Friedrich Giese ile Alman Edebiyatçı
Semitist Prof. Gotthelf Bergstrasser Necip Asım‟ı Türkoloji konusunda desteklemiĢlerdir
(Dilaçar, 1969: 807).
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Necip Asım Bey Türk Dili Tarihi (Türk Lisaniyatı Tarihi) derslerini 1927 yılına kadar
okutmuĢ ve derslerinde Türk dilinin tarihini, Orhun Kitabelerini ve çeĢitli Türk lehçelerini
(Uygurca, Çağatay lehçesi, Kıpçak lehçesi, eski Osmanlı lehçesi gibi) iĢlemiĢtir.
Dârülfünûn‟da Necip Asım Bey tarafından okutulan derslerin bir tanesi de Ġlm-i Elsine dersi
olmuĢtur.1912 senesinde Edebiyat-ı Arabiye ve Farisiye‟den biri mecburi seçmeli olmuĢtur.
Elsine kısmında ise Fransızca, Almanca ve Rusça dersleri okutulmuĢ ve talebe bu dört
lisandan yalnız birini seçmeye mecbur tutulmuĢtur. 1900-1909 yılları arasında Necip Asım
Bey Halil Edhem Bey ile beraber seçmeli Arkeoloji dersini de okutmuĢtur.Ayrıca 1918-1919
öğretim yılında Tarih Ģubesinde Türk Tarihi derslerini Necip Asım Bey vermiĢtir (Ġhsanoğlu,
2010: 406).
1918 Mondros Mütarekesi‟nden sonra Alman profesörlerin memleketlerine dönmeleri ve
Ġstanbul‟un Ġtilaf devletleri tarafından iĢgali, Dârülfünûn binasının iĢgal askerlerine tahsisi ile
baĢlayan süreçte Maarif Nazırı Ali Kemal Bey tarafından Dârülfünûn‟da bir tasfiye
baĢlatılmıĢtır (Dölen, 1985: 538). Tasfiye bazı bilimsel nedenler ileri sürülerek yapılmıĢolsa
da asıl amaç Ġttihat ve Terakki yanlılarını Dârülfünûn‟dan uzaklaĢtırmaktır. Tasfiye bazı
kürsülerin ve kadroların ilgası yolu ile yapılmıĢtır. Tasfiye sırasında Edebiyat Fakültesi
Müderrisi Necip Asım Bey de bir süreliğine de olsa açığa alınanlar arasındadır (Dölen, 1985:
535).
Büyük Taarruz‟un ardından 19 Eylül 1922 tarihinde toplanan Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi
Meclis-i Müderrisinin de Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından verilen dilekçe gündeme
alınmıĢve bu doğrultuda Müderris Yahya Kemal Beyatlı Bey BaĢkumandan Mustafa Kemal
PaĢa‟ya fahri müderrislik verilmesi konusunda teklifte bulunmuĢ ve bu teklif kabul edilmiĢtir.
Karar Edebiyat Medresesi Reisi Necip Asım Bey tarafından bir telgraf ile “Türkiye Büyük
Millet Meclisi Reisi ve BaĢkumandan MüĢir Gazi Mustafa Kemal PaĢa hazretlerine”
bildirilmiĢtir. Gazi Mustafa Kemal PaĢa‟nın Bursa‟dan 26 Ekim 1922 de bu telgrafa verdiği
“Türk harsının mihrakı olan Fakülteniz fahri müderrisliğine intihabımdan dolayı Meclisinize
teşekkür ederim. Eminim ki milli istiklalimizi ilim sahasında Fakülteniz ikmal edecektir. Bu
şerefli tekâmülün husulünü deruhte eden heyetiniz arasında bulunmak bence ba’is-i
iftihardır.” Ģeklindeki cevap Edebiyat Medresesi Meclis-i Müderrisini‟nin 23 TeĢrin-i sani
1338 [23 Kasım 1922] tarihli toplantısında okunmuĢtur. Hazırlanan fahri müderrislik beratı
Edebiyat Medresesi müderrislerinden Necip Asım Bey‟in baĢkanlığında Ġsmail Hakkı Ġzmirli
ve ġemseddin Günaltay beylerden oluĢan bir heyet tarafından 23 Haziran 1923 günü
Ankara‟da kendisine sunulmuĢtur. Necip Asım beyin bu heyetin baĢkanlığında bulunmuĢ
olma sebebi Atatürk‟ün öğretmenliğini yapmıĢ olmasıdır. Bu sırada Mustafa Kemal
kendisinin mektep sıralarından beri tarihi çok sevdiğini, bu nedenle fahri müderrisliğinin,
edebiyattan ziyade tarihe ait olmasının daha münasip olacağını söylemiĢve heyet de Edebiyat
Medresesi‟nin edebiyat, tarih, felsefe, içtimaiyat ve coğrafya Ģubelerinden oluĢtuğunu
belirterek bu hususun gerçekleĢmiĢolduğunu belirtmiĢtir (Aslanapa,1983: 1-2; Arslan, 2004:
13-24).
Necip Asım Bey Dârülfünûn‟da Türkoloji‟nin kurucusu olmuĢ,Mustafa Kemal Atatürk gibi
kıymetli öğrenciler yetiĢtirmiĢ ve bu vatanın kurtarılması için çareyi milliyetçilikte bularak
öğrencilerini de bu hizmet için yetiĢtirmiĢ gerçek bir vatanseverdir. Albay rütbesinden 24
Aralık 1913'te emekli olan Necip Asım tüm çalıĢmalarını Türk Tarihi ve Türk Dili üzerinde
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yoğunlaĢtırmıĢtır. Necip Asım, Türk tarihinin kaynaklarına yönelmiĢtir. Ġkdam‟da 1908'den
sonra "Türk Yurdu", "Bilgi" ve “Edebiyat Fakültesi Mecmuasında” makaleleri
yayımlanmıĢtır. "Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası" yazarları arasında yer almıĢtır.
Dârülfünûn‟da Türk Tarihi ve Türk Dili Tarihi okutmuĢtur. Türk dili ve lehçeleri üzerinde
yeni araĢtırma ve tercümeler yapmıĢtır. Binden fazla makale ve incelemesi olduğu
bilinmektedir.
Üniversitede profesörlük (Dârülfünûn‟da Müderrislik) yaptığı sırada TBMM III. Dönem
seçimlerine katılmıĢtır. Yapılan seçimde 635 oyla Erzurum'dan milletvekili seçilmiĢtir. 12
Ekim 1927'de mazbatasını alıp 1 Kasımda Meclise katılmıĢtır. 14 Kasım 1927'de mazbatası
onaylanmıĢtır. Seçim Mazbatalarını Ġnceleme Komisyonunda çalıĢmıĢtır. Kâğıt paranın
kıymetinin artırılması hakkında kanun teklifi, Genel Kurulda on değiĢik konuda konuĢması
vardır2.
Necip Asım Bey milletvekilliği sırasında Türkiye‟de daha kurumsal ve daha bilimsel bir
üniversite için mücadele vermiĢtir. 1932 yılı Bütçe GörüĢmelerinde söz alan milletvekili
Necip Asım Bey Dârülfünûn müderrislerinin Dârülfünûn‟da yetiĢmesi gerektiğini, geçmiĢte
buna uyulmadığını, ancak baĢarısız olan hocaların çekilmesi sonucunda iyi bir öğretim
kadrosunun oluĢtuğunu belirttikten sonra eskiden fakülte müdürlerinin devlet tarafından
atandığını, fakülte reisleriyle Dârülfünûn Emininin seçim yoluyla belirlenmesine baĢlandıktan
sonra herkesin bu mevkilere göz diktiğini söylemiĢtir. Bu konuda çok olayların olduğunu,
bilgili, tecrübeli yaĢlıkiĢiler yanında en küçük hocalara bile müderris unvanı verildiğini, oy
almak için birçok iĢler yapıldığını söyleyen Asım Bey çocuk yaĢtakilerin reis olduğunu, saçı
ağarmıĢ kiĢilerin bunak denilerek geriye atılmasının doğru olmadığını söylemiĢ ve 15
öğrencili Ġlahiyat Fakültesinin kapatılmasını istemiĢtir (Dölen, 1985: 91).
Diyebiliriz ki Necip Asım Bey milletvekilliği sırasında da Dârülfünûn‟dan kopamamıĢtır.
Bilimin yanında yer almıĢ,Dârülfünûn‟da laik eğitimi benimsemiĢtir. Zatürreye tutulan Necip
Asım Yazıksız 74 yaĢında 13 Aralık 1935‟de ölmüĢ,o çok sevdiği gençliğin elleri üzerinde
Moda ve Kadıköy halkının gözyaĢları arasında Ġçerenköydeki Sahrayıcedit Mezarlığına
defnedilmiĢtir.
Eserleri
Necip Asım Bey Türkçülüğün tarihi yazılacağı vakit Ģüphesiz ki burada en mühim yeri
alacaklardan bir tanesidir. Kendisi henüz öğrenciyken dergi ve gazetelere yazmaya baĢlamıĢ
ve Türk dünyasına bini aĢkın makale ve sayısı henüz belirlenemeyen pek çok tarih ve dil
kitabı kazandırmıĢtır. Henüz öğrencilik yıllarında Ahmet Cevdet‟in “Türk Gazetesidir”
baĢlığıyla çıkarmaya baĢladığı o dönemde Türkçülüğün yayın organı olan Ġkdam Gazetesinde
Türk Tarihi, Türk Dili ve Kültürü üzerine yazılar yazmaya baĢlamıĢ ve Türklüğün pek ilgi
görmediği bir dönemde Necip Asım Türkçülük hareketinin fikrî altyapısını hazırlamıĢtır.
Necip Asım Bey‟in ölümünden sonra Türk Yurdu dergisinde çıkan makalede Ġkdam
Gazetesini Türkçülük organı haline getirenin Necip Asım Bey olduğu iddia edilmiĢtir
2

Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Dönem Tutanakları Cilt 2, BirleĢim 37, sayfa 35 / Cilt 4, BirleĢim 78, sayfa
205 / Cilt 12, BirleĢim 66, sayfa45 / Cilt 2, BirleĢim 30, sayfa 38 /Cilt 24, BirleĢim 22, sayfa 41; 4. Dönem
Tutanakları Cilt 8, BirleĢim 52, sayfa 271 / Cilt 8, BirleĢim 54, sayfa 342 / Cilt 2, BirleĢim 11, sayfa 53 / Cilt 3,
BirleĢim 22, sayfa 22 / 5.Dönem Tutanakları Cilt 1, BirleĢim 1, sayfa 2
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(Anonim, 1955: 601). Aynı dönemde “Malumat” , “Mekteb”,
dergilerde aynı doğrultuda yazılar yazmıĢtır.

“Servet-i Fünun” gibi

Necip Asım, en verimli çalıĢmalarını 1908‟den sonra ortaya koymuĢtur. Bu döneme kadarki
birikimini Türk Tarihi ve Türk Dili üzerinde yoğunlaĢtıran Necip Asım II. MeĢrutiyet‟in
ilanından sonra birçok dergide bu konularda önemli yazılar kaleme almıĢtır. II. MeĢrutiyet‟in
ilanından sonra “Türk Derneği” kurucuları arasında yer almıĢ,ardından derneğin baĢkanlığına
getirilmiĢtir. Aynı yıllarda “Türk Yurdu”, “Bilgi Mecmuası”, “Anadolu Mecmuası”,
“Ġctihad”, “Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası”, “Milli Tetebbular Mecmuası” ile
“Türk Tarihi Encümeni Mecmuasında” Türk Dili Tarihi ve Türk Tarihi konularında makaleler
yazmıĢtır. Bu bölümde yazarın kitaplarının ve makalelerinin bir kısmı hakkında bilgi
verilmeye çalıĢılacaktır.
Necip Asım, eserlerinde Türklerin tarihi kökenleri, diğer medeniyetlere katkısını, Türk
tarihinin geliĢim sürecini, Ġslam öncesi ve sonrası Türk tarihini bütüncül bir bakıĢ açısıyla
yerli ve yabancı kaynaklara dayanarak açıklamaya çalıĢmıĢtır. Necip Asım‟ın tarih
konusundaki eserleri Türk Tarihi konusundaki çalıĢmalara kaynaklık etmesi bakımından
önemlidir. Türk tarihi açısından kıymetli eserlerinden bir kaçına değinmek gerekirse; “Türk
Tarihi” adlı çalıĢma bunların baĢında gelir. Necip Asım Türkiye‟de Türk Tarihi üzerine ilk
çalıĢan kiĢidir. O gün için düĢünürsek Türkoloji sahasında ulusal tarihimizi bize ilk yazan ve
tanıtan olmak itibariyle mühim bir değeri olduğunu kabul etmek gerekir. “Mekteplerimizde ve
bütün tarihi eserlerimizde tarihimizin Osmanoğulları ile baĢlatıldığı bir devirde onun bu
eserini çıkardığını görmek gerekir (Orkun, 1977: 380)”. Necip Asım, kitabını yazmak için bir
kütüphane dolduracak kadar eserden yararlandığını belirtmiĢtir. Ancak bunların içinde Leon
Cahun‟un “Introduction a l‟historie de Asie, Les Turces et les Mongles” (Asya Tarihine GiriĢ,
Türkler ve Moğollar) adlı eserin ayrı bir yeri olduğunu, bu eserden çok faydalandığını, hatta
birebir çevirdiğini de beyan ederek Leon Cahun‟a teĢekkür etmiĢtir. Mustafa Oral‟a göre
Necip Asım bu çalıĢmasında Batılı anlamda bir tarih anlayıĢını yansıtan ilk Türk tarihçisi
olarak değerlendirilebilir. Bütüncül bir tarih anlayıĢıçerçevesinde ele alınan bu eser, Türkçü
tarih anlayıĢının da ilk örneklerindendir. Günümüz modern tarih anlayıĢı açısından
değerlendirildiğinde eser bu anlayıĢıtam olarak yansıtmasa da dönemin tarihe bakıĢaçısında
önemli bir çığır açmıĢ veolumlu tepkiler almıĢtır (Oral, 2002: 47-49).
Necip Asım Tarih-i Osmani Encümeni üyesi sıfatı ile Türk Tarihi alanında
incelemeler yapmıĢ ve büyük bir eserin birinci cildi olarak, Mehmed Arif ile birlikte
Osmanlılardan önceki Türk tarihini içine alan “Osmanlı Tarihi I” adlı eseri ortaya koymuĢtur
(Dilaçar, 1960: 806). Eserde Osmanlı tarihine bir zemin hazırlamak için Oğuz Kağan‟la
baĢlayıp Osmanlıya dek gelen tüm Türk devletleri hakkında bilgi veren Necip Asım Bey
Osmanlı Devleti‟ni Türk tarihinin bir parçası olarak görmüĢtür ve Osmanlıyı bir Türk Devleti
kabul etmiĢtir. Necip Asım bu eserde Osmanlı Devleti‟nin klasik anlamda kuruluĢunakadar
Bizans, Ortadoğu ve Orta Asya Tarihini ayrıntılı bir Ģekilde ortaya koymaya çalıĢmıĢtır.
Necip Asım kitabın giriĢ bölümünde kısaca tarihin anlamı ve önemi üzerinde durmuĢtur.
Tarihi olayların günümüze ıĢık tuttuğunu, geleceğe iliĢkin rehberlik ettiğini belirterek,
tarihçinin olayları olduğu gibi yansıtması gerektiğine hükmetmiĢtir. Tarihte ilim ve
medeniyete hizmet edenlerin ayrı bir yeri olduğunu belirtmiĢtir. Ona göre tarih ibretlik
derslerle doludur, ondan istifade etmek gerekir. Osmanlı tarih yazarlarının eserlerini ve
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üsluplarını da tenkit eden Necip Asım bunların ancak edebi birer eser mahiyetinde
olabileceğini vurgulamıĢtır.
Necip Asım; “Bir Aylık NeĢriyat, Moğolların Türklüğü Meselesi” (Yazıksız, 2001b), bu
makalesinde de Necip Asım Doktor Rıza Nur‟un yazdığı “Türk Tarihi” adlı kitabının ikinci
cildinin bir tenkidini yapmıĢtır. Özellikle Rıza Nur‟un Moğollarla Türklerin bir millet
olduğuna dair görüĢlerini, delillerle çürütmeye çalıĢmıĢ, Moğolların Türk Medeniyetinin
geliĢmesindeki en büyük engel olduğunu vurgulamıĢtır. Moğollarla Türklerin ayrı ırklar
olduğunu ileri süren Necip Asım, buna delil olarak Moğolların simalarının ve dillerinin bize
benzemediğini ve devleti teĢkiledenin Moğol milleti olduğunu gösterir.
Necip Asım; “Türklük ve Türkçülük Ġzleri” makalesinde ReĢitSaffet Bey‟in “Türklük ve
Türkçülük Ġzleri” adlı eserini tanıtmıĢve eser hakkındaki görüĢlerini dile getirmiĢtir ve Ģu
sözlerle Türk gençlerine tavsiyelerde bulunmuĢtur; “Reşit Saffet Beyefendinin şu eserini
takdim etmeden maksadım bunu dikkatle okumaktan ibaret değildir. Bunda bir diğer arzum
daha vardır ki o da gençlerimizi Macarca ve Fince tahsiline teşviktir. Bu diller hem
medeni bir dil hem de bizim için pek faydalı kitaplara maliktir. Vakıa görüp anladığıma
göre bizim gençlerimiz hatta Türkçülük ilmine de benim arzu ettiğim kadar rağbet
göstermiyorlar. Dârülfünûn’daki dersime Macaristan’dan Almanya’dan Rusya’dan pek
çok talebe gelirken, gençlerimiz bize umduğumuz iltifatı göstermiyorlardı. Gençlerimiz
şunu bilmeli ki, Türkiyat ilmi Macaristan ve Finlandiya’da o kadar para getirecek bir
marifet değildir. Bunu tahsil eden bir hayli talebe sırf bir milli gayret ve merakın şevk ile
tahsil ediyorlar. Bizim gençliğimizden de, onlar gibi, bu hususta biraz feragat ve kanaat
bekler ve onlara Türkiyat ve bunun bir şubesi olan Fince ve Macarca ile de uğraşmayı
ehemmiyetle tavsiye ederim” (Yazıksız, 1930; 57-60).
Bunlar gibi tarih adına pek çok önemli kitap ve makale yazmıĢ Necip Asım Beyin
Türk dili üzerine de pek kıymetli eserleri vardır. Bunlar, Türk dilinin tarihi geliĢimi ve
kökenleri konusundaki çalıĢmalara kaynaklık edecek düzeydedir. Necip Asım dille ilgili
eserlerinde, aruz vezninden vazgeçilerek hece veznine geçilmesini ve milli bir veznin
oluĢturulmasını, Türkçenin sadeleĢtirilerek halkın diline yaklaĢılmasını savunmuĢtur. O, eski
Türkçe ile yazılmıĢ metinleri de inceleyerek eski Türk yazısını ve alfabesini aydınlatmaya
çaba göstermiĢtir.
“Kitab” isimli eserinin baĢındaNecip Asım, öncelikle II. Abdülhamit‟i övmüĢdaha sonra ise
kitaplara olan düĢkünlüğünü dile getirmiĢtir. Necip Asım, kendisine ait iki kütüphane dolusu
kitabı olduğunu belirtmiĢ, kitabının ilerleyen sayfalarında „yazı‟, „alfabe‟, „harf‟, „kâğıt‟,
„papirüs‟ baĢlıklı yazılar kaleme almıĢtır (Asım, 1311). Bilindiği gibi o dönemde eserlerin
baĢına padiĢaha övgü dolu mukaddimeler yazmak bir gelenektir. Bundaki amaç bazen
padiĢahtan mükâfat almak olabilirken bazense yalnızca o dönemde geleneğe uygun bir
davranıĢolarak yapılabilirdi. Necip Asım Beyin amacı da alıĢılmıĢkalıplarla bir eser vermek
olabilir. Böyle değilse yani Necip Asım Bey övgüsünde samimi ise bu durum daha sonradan
değiĢmiĢNecip Asım Bey Abdülhamit yanlısı tavrından vazgeçmiĢtir. Çünkü bilindiği üzere
kendisi Atatürk zamanında üç dönem Erzurum milletvekilliği yapmıĢ biridir. Necip Asım
Beyin amacı ne olursa ideolojik olarak hangi tarafa yakın olursa olsun bu onun eserinin
öneminden hiç bir Ģey kaybettirmez.
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ġüphesiz Necip Asım denince akla gelen en önemli eserlerin bir tanesi “Orhun Abideleri”dir.
Türkiye‟de Göktürk harflerini ilk kez tanıtan ve Orhun Abidelerini ilk yayınlayan Necip
Asım‟dır. Necip Asım‟ın yayınladığı Orhun Abideleri adlı eser, hem Kül Tigin ve Bilge
Kağan bengü taĢlarının metin ve tercümelerini, hem de Orhun Türkçesinin gramerini
içermektedir (Ercilasun, 2005: 157). Necip Asım, Orhun Abidelerini yazma amacının
Türklerin medeniyetten mahrum, yıkıcı bir millet oldukları görüĢüne son vererek, Türklerin
zengin bir tarihi mirasa ve medeniyete sahip olduklarını delillerle ispat etmek olduğunu
vurgulamıĢayrıca Türk-Çin Münasebetleri ve Türk Tarihi hakkında bilgiler sunmuĢtur.
SONUÇ
19. yüzyılda tüm dünyayı etkisi altına alan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti üzerinde de
etkisini göstermekte gecikmemiĢ,milliyetçilik düĢüncesi, yabancı, unsurların bağımsız olma
çabalarında önemli bir rol almıĢtır. Söz konusu hareketlere rağmen imparatorluğun Türk
unsurunda böyle bir davranıĢa daha geç bir dönemde rastlanmıĢtır. Buna neden olan ana
etkenler, imparatorluğun temel unsuru olan Türklerin devletin varlığını güvence altına alma
düĢüncesi ve sahip olunan ümmet yapısının etkisi olmuĢtur. Bunlar Türklerin milliyetçilik
fikrine yönelmesini geciktiren sebepler arasındadır.
Tarih bir milletin hafızasıdır ve toplumlar gelecekte de yaĢayabilmek için bu hafızayı canlı
tutmak zorundadır. Necip Asım, devleti yıkılıĢtan kurtarmayı amaçlayan Osmanlıcılık ve
Ġslamcılık siyasetlerinin baĢarısız olmasından sonra kimsenin Türk kimliğine sığınmayı aklına
getiremediği bir dönemde bunun farkına varıp Türk milliyetçiliği fikrine yönelmiĢtir. Öyle ki
henüz çocuk yaĢtaiken Araplardan gördüğü ayrımcılık ve sonrasında çevresindeki insanların
Türk kimliğini reddeden tavrından etkilenen Asım, Ġslam öncesi Türk kimliğini, Türk dili ve
kültürünü ortaya çıkarma yoluna girmiĢtir. Türklerin kökenlerini, diğer medeniyetlere
katkısını, Türk tarihinin geliĢimsürecini Ġslamiyet‟ten öncesi ve sonrasını bütüncül bir bakıĢ
açısı ile ortaya koymuĢtur. Necip Asım Bey Türk tarihinin Osmanoğulları‟na dayandırıldığı
bir devirde Osmanlı Devletinden önce de çok güçlü Türk Devletleri kurduk demeyi
baĢarmıĢtır.
Necip Asım Bey, hem Osmanlının son dönemine hem de Cumhuriyetin kuruluĢunatanıklık
etmiĢ bir aydındır. DüĢünceleri ile yeni Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında da etkili
olmuĢtur.Kendisi askeri ve sivil olmak üzere farklı görevlerde bulunmuĢtur.Dârülfünûn‟da
hocalık yapmıĢ ve Mustafa Kemal Atatürk gibi yetiĢtirdiği birçok öğrenci ile Türkiye
Cumhuriyetinin gerek kültür, gerek bilim, gerekse siyasi hayatına mühim katkılar yapmıĢtır.
Milletvekilliği yapmıĢ, Cumhuriyetin kuruluĢunda rol almıĢtır. ÇeĢitli gazete ve dergilerde
yazılar yazmıĢ, milli bir kültür oluĢturmak adına önemli eserler bırakmıĢtır. ÇalıĢmamız ile
Necip Asımın Türk Dili, Türk Kültürü ve Türk Tarihi konularına hâkim olan bakıĢı ortaya
konulmaya çalıĢılmıĢtır.
Necip Asım Bey‟in eserleri bugün Türk milliyetçiliği üzerine yapılan çalıĢmalara kaynaklık
edebilecek kadar değerlidir. Bir ilke imza atarak Orhun yazıtlarını ilk kez Türkçeye çeviren
Necip Asım Bey için Türk milliyetçiliğinin kurucusu tabiri yanlıĢbir niteleme olmayacaktır.
Kendisinin Türklük ruhunun unutulduğu o günlerde Türk Dili ve Türk Tarihine ilgi
uyandırmak için ve tarihte Türklerin çok mühim bir yere sahip olduğunu göstermek için
verdiği çaba, bugün saygı ve minneti fazlasıyla hak eden hizmetlerdir.
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Ne Tedbir Alındığına Dair Sözleri” Cilt 3, BirleĢim 22, sayfa 22.
5. Dönem Tutanakları “Meclisin Açılması Münasebeti ile Sözleri” Cilt 1, BirleĢim 1, sayfa 2.
Türk Parlamento Tarihi, T.B.M.M. 3. Dönem- 4. Dönem- 5. Dönem (1927-1931) Üyelerin
ÖzgeçmiĢleri, T.B.M.M. Yayınları, No:10.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ArĢivi (ESA) “A0047945” numaralı Necip Asım
Yazıksız‟a Ait Emeklilik Sicil Dosyası.
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EKLER
EK 1: Necip Asım Yazıksız bakınız; Emekli Sandığı ArĢivi 22617 numaralı Necip Asım
Yazıksız Dosyası 69B numaralı belge.
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EK 2: Ölüm Belgesi bakınız; Emekli Sandığı ArĢivi 22617 numaralı Necip Asım Yazıksız
Dosyası.
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EK 3: 06.01.1936 Tarihli EĢiNeyyire Hanımın MaaĢTalebi bakınız; Emekli Sandığı ArĢivi
22617 numaralı Necip Asım Yazıksız Dosyası.
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EK 4: Ailenin Necip Asım Bey‟in ölümünden sonraki Nüfus Kayıt Örneği bakınız; Emekli
Sandığı ArĢivi 22617 numaralı Necip Asım Yazıksız Dosyası.
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EK 5: T.B.M.M.‟den Necip Asım Bey‟in 4. Dönemde Milletvekilliği yaptığını gösteren belge
bakınız; Türk Parlamento Tarihi, T.B.M.M. 4. Dönem (1927-1931) Üyelerin ÖzgeçmiĢleri,
T.B.M.M. Yayınları, No:10.
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EK 6: Necip Asım Bey‟in Tercüme-i Hal‟i bakınız; Türk Parlamento Tarihi, T.B.M.M. 4.
Dönem (1927-1931) Üyelerin ÖzgeçmiĢleri, T.B.M.M. Yayınları, No:10.
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EK 7: Necip Asım Bey‟in Erzurumdan milletvekili olarak seçildiğini gösteren belge bakınız;
Türk Parlamento Tarihi, T.B.M.M. 3. Dönem (1927-1931) Üyelerin ÖzgeçmiĢleri, T.B.M.M.
Yayınları, No:10.
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EK 8: Necip Asım Bey‟in T.B.M.M. de dosyasının kapandığını gösteren belge bakınız; Türk
Parlamento Tarihi, T.B.M.M. 5. Dönem (1927-1931) Üyelerin ÖzgeçmiĢleri, T.B.M.M.
Yayınları, No:10.
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TÜRKİYE’DE YAŞAM BEKLENTİSİ TASARRUF İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ
YAKLAŞIMI
Hakan KAYA*

Halil KETE**

Mehmet Sadık AYDIN***

Öz
Yaşam beklentisinin uzunluğunda yıllar içerisinde meydana gelen artış, insanların daha uzun ve sağlıklı bir ömür
geçirmelerini sağlamanın yanı sıra, uzun dönemde iktisadi büyüme ve gelişmenin en önemli ölçütü haline
gelmiştir. Çalışmada 1980-2015 dönemi için Türkiye’de yaşam beklentisindeki artışın tasarruflar üzerine etkisi
ARDL yöntemi ile kısa ve uzun dönem açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, bir taraftan yaşam
beklentisindeki artış orta yaş dönemindeki hane halklarının emeklilik dönemine ulaşma olasılığı artarak aktif
çalışan nüfusun çalışma süresini uzatacak ve toplam tasarruflar üzerinde pozitif etki yaratacakken diğer taraftan
ise bağımlı nüfus oranını artırarak uzun dönemde toplam tasarrufları negatif olarak etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Beklentisi, Beşeri Sermaye, Yurtiçi Tasarruf Oranı, ARDL Sınır Testi
Jel Kod: E21, E23,D14

THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE EXPECTATION AND SAVINGS IN TURKEY: ARDL
BOUND TEST APPROACH
Abstract
The increase in the length of life expectancy over the years has become the most important measure of economic
growth and development in the long run, as well as enabling people to live longer and healthier lives. In the
study, the effect of the increase in life expectancy in Turkey for the period 1980-2015 on the savings was
examined in terms of short and long term with the ARDL method. According to the findings, the increase in
expectation of life from one side will increase the probability of reaching the retirement period of middle age
households, which prolongs to the working period of active working population and have a positive effect on
total savings, but on the other hand, while increasing the proportion of dependent population from the other side
and affect total savings negatively in the long run.
Keywords: Life Expectancy, Human Capital, Domestic Savings Rate, ARDL Bound Test
Jel Codes: E21, E23, D14

1. Giriş
Günümüzde yaşam beklentisinin yükseltilmesi en önemli toplumsal hedeflerden
birisidir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere kıyasla yaşam beklentisinin
artırılması hususunda daha fazla hassasiyet göstermektedir(Barro ve Sala-i-Martin, 2003).
1960’lardan günümüze kadar birçok gelişmekte olan ülkede yüksek doğum oranlarının yerine
yaşam beklentisinin yükseltilmesine yönelik atılan adımlar da bu durumu destekler
niteliktedir (Zhang ve Zhang, 2005: 45-66). Bu nedenle yaşam beklentisinin uzunluğunda
yıllar içerisinde meydana gelen artış, insanların daha uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini
sağlamanın yanı sıra, uzun dönemde iktisadi büyüme ve gelişmenin en önemli ölçütü haline
gelmiştir.
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Yaşam beklentisindeki artış ile birlikte ülkelerin, büyüme oranları, kişi başına düşen
gelir düzeyleri ve eğitim nitelikleri gözle görülebilir ölçüde yükselmişse de (Zhang ve
Zhang,2005-45-66), literatürde bu hususta teorik ve ampirik açıdan tam bir görüş birliği
bulunmamaktadır. Bu durum ortalama yaşam süresinin kısa ve uzun dönemde ortaya çıkan
pozitif ve negatif etkilerinden kaynaklanmaktadır. Kısa dönemde yani üretim faktörlerinin
ölçeğe göre sabit olduğu durumda ölüm oranlarındaki azalma, nüfusu arttırarak sermaye-emek
oranlarını düşürecek ve nihayetinde kişi başına gelir düzeyi azalacaktır. Uzun dönemde ise,
düşük ölüm oranları mevcut kaynakların verimliliğini artırarak (özellikle beşeri sermaye) kişi
başına gelir ve iktisadi büyüme üzerinde pozitif bir etki yaratacaktır (Cervellati ve Sunde
2009).
Yaşam süresinin uzaması, ebeveynlerin daha az çocuğa sahip olarak, çocuklarının
eğitimine ve kendi eğitimlerine daha fazla yatırım yapabilecekleri miktar-kalite dengelemesini
sağlayabilir. Bu durum, doğurganlık ve beşeri sermaye yatırımındaki davranışsal tepkilerin,
sermaye-emek oranları ve üretkenlikteki düşüşü telafi edebildiğini göstermektedir (Turan,
2009). Yaşam beklentisindeki artış beşeri sermaye yatırımlarını arttırarak, ekonomik
performans üzerinde pozitif bir katkı yaratacaktır. Bu yaklaşımın temeli, yaşam beklentisinde
meydana gelecek bir artışın, aktif işgücünün emekliliğe kadar olan çalışma süresini uzatarak,
hem tasarruf düzeyini arttıracağı hem de beşeri sermaye yatırımlarının artırımı için gerekli
kaynağı oluşturacağı görüşüdür (Yasuhi, 2012).
Diğer taraftan, iktisadi büyüme ve yaşam beklentisi arasındaki doğrusal ilişkiden
hareketle iktisadi büyüme, yaşam ve sağlık koşullarını iyileştirerek ortalama yaşam süresini
yükseltecek, diğer taraftan yaşam süresinin uzunluğunda meydana gelen artış ise iktisadi
etkinliği arttırarak büyüme ve gelir üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Yaşam beklentisinin bu
pozitif etkisi ise yaşam boyu gelir hipotezi çerçevesinde analiz edilmektedir.
Yaşam boyu gelir hipotezi çerçevesinde, bireylerin bugünkü tüketim harcamaları
yalnızca cari gelirin bir fonksiyonu değildir. Tüketiciler borçlanarak da bugünkü gelirlerini ve
tüketim harcamalarını arttırabilirler; ancak geleceğe verilen önemin yüksek olduğu
toplumlarda, bugün yapılan tasarruf gelecekteki kullanılabilir gelir düzeyini arttıracağından,
bireyler tüm tüketim-tasarruf kararlarında yaşamayı umdukları ömür boyunca elde edecekleri
gelir düzeyini veri olarak alırlar. Toplumun bugünkü tüketiminden vazgeçerek ne kadar
tasarruf ettiği diğer bir deyişle geleceğe ne kadar önem verdiği, gelecekte yaşlı nüfusun
refahının ve gelecekteki büyüme-tüketim oranının belirleyicisi olacaktır. Bu durum aynı
zamanda ülkeler arası tasarruf farklılıklarından kaynaklanan gelişmişlik düzeyini de ortaya
koymaktadır (Bloom ve diğ.,2003).
Çalışma, yaşam beklentisindeki artışın tasarruflar üzerine etkisini kısa ve uzun dönem
açısından ele almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümü teorik modelden oluşmaktadır.
Hemen ardından literatür taraması ve analiz yöntemi olan ARDL modeli açıklanmıştır. Son
kısımda ise analiz sonucu elde edilen bulgular değerlendirilerek sonuç kısmına yer verilmiştir.
2. Teorik Model
Teorik model çerçevesinde ele alınan temsili hane halklarının orta yaş ve
yaşlılık(emeklilik) olarak iki dönem yaşadığı kabul edilsin. Hane halkları, gençlik döneminde
kullanılabilir gelirleri ancak tüketim harcamalarını karşılamaya yeteceği için borçlanırlar,
yaşlılık döneminde ise kullanılabilir gelir düzeyini artırma imkânı olmayacağı için gençlik ve
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yaşlılık döneminde temsili hane halkının tasarruf etme ihtimali düşüktür. Bu nedenle hane
halkları orta yaş döneminde, hem gençlik döneminden kalan borçlarından kurtulmak hem de
yaşlılık döneminde tüketimlerini düzleştirmek için daha fazla tasarruf yapma eğilimindedir.
Bu nedenle çalışmada ele alınan nesiller tasarruf eyleminin gerçekleştiği orta yaş ve emeklilik
dönemini kapsamaktadır.
İki dönem yaşadığı varsayılan temsili hane halkları, ilk dönemde çalışacak ve q kadarı
emeklilik dönemine ulaşacaktır. Geriye kalanlar ise (1-q) bu dönem sonunda ölecektir. Bu
yaklaşıma göre q, hem emeklilik yaşına ulaşma olasılığını hem de doğumdan emekliliğe kadar
beklenen yaşam süresini temsil etmektedir. Hane halklarının geleceğe dair öngörüsü tam
değildir ancak tüm toplum için ortalama bir q değeri tahmin edebilmektedirler (Kinugasa ve
Mason, 2004).
Kesişen nesiller teorisine göre tüketicinin optimizasyon problemi, yaşam boyu
faydasını maksimize etmektir, buna göre tüketicinin yaşam boyu faydası1:

c1t

1

1

1

1


c
maxUt (c1t , c2t ) 
  qt 2t 1
 1
 1
1  
1  
 
 
olacaktır.


(I)

Hane halkları gelirlerini tüketim ve tasarruf arasında bölüştüreceklerinden bütçe kısıtı;
c1t  wt H t  s1t ve c2t  (1  rt 1 )s1t qt olacaktır.
q
Hane halklarının yaşam boyu fayda kısıtı toplamı ise wt H t  c1t 
c2t 1 olacaktır.
1  rt 1
Burada c1t ve c2t 1 sırasıyla orta yaş ve emeklilik dönemindeki tüketim düzeylerini ifade
etmektedir rt 1 terimi tasarruflara uygulanan ve modelde dışsal olarak belirlenen faiz oranını
göstermektedir. H t iş gücünün verimliliğini arttırmaya yönelik beşeri sermaye düzeyidir ve

wt etkin emek gücü başına ücrettir. Dönemler arası indirgeme faktörü  , 0 <  < 1 arasında

değer almakta ve  >1,  ≠1 ise zamanlar arası ikame etkisini göstermektedir Buna göre orta
yaş(çalışan) ve emeklilik dönemi tasarrufları için Lagrange fonksiyonunu yazarsak;

L

c1t

1

1



1

  qt

 1
1  
 
0’a eşitlersek;.

1

c2t 1
q
  ( wt H t  c1t  t c2t 1 ) olacaktır. c1t ve c2t 1 ye göre türev alır
1  rt 1
 1
1  
 




L(c1t , c2t )

L(c1t , c2t )
 c2 1    (1  rt 1 )  c2  
 c11     0  c1    ;

c1t
c2t
 (1  rt 1 ) 



olacaktır.  Cinsinden c1t ve c2t 1 değerlerini yaşam boyu fayda kısıtında yerine koyarsak;
1

Tüketicinin optimizasyon problemi için kurulan teorik modelde, Kinugasa ve Mason (2004);Zhang ve Zhang
(2005) ve Cervellati ve Sunde (2009)’nin modellerinden yararlanılmıştır.
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1

1  qt  (1  rt 1 )1  

olarak bulunur.  Değerini kullanarak c1t ve c2t 1 tüketim değerleri
wt1  H t1 
aşağıdaki gibi hesaplanacaktır;
(1  rt 1 )1  wt H t
  (1  rt 1 ) wt H t
c1t 
c

ve
(II)
2t
qt   (1  rt 1 )1 
qt   (1  rt 1 )1 
olacaktır.
c1t  wt H t  s1t ve c2t  (1  rt 1 )s1t qt bütçe kısıtı denklemlerinden dönemler arası tasarruf

düzeyini hesaplarsak; H t wt değerleri bir önceki neslin tasarruflarının beşeri sermayeye
aktarılma düzeyi ile doğru orantılıdır.
qt  H t wt
s1t   H t wt 
(III)
qt   (1  rt 1 )1 

s2t   s1t 1   H t 1wt 1 

qt 1  H t 1wt 1

(IV)
1 
qt 1   (1  rt 1 )
olacaktır. Burada  tasarrufların beşeri sermaye içindeki payıdır. Hesaplanan dönemler arası
tasarruf düzeyleri ile II nolu denklemdeki dönemler arası tüketim değerlerini
birleştirdiğimizde; Yani; c1t  wt H t  s1t denkleminde c1t ve s1t değerlerini yerlerine
koyduğumuzda;
2
qt   (1  rt 1 ) 1   qt 

olarak bulunur. Tasarruf oranı yaşam beklentisi ilişkisine
2
 q   (1  r ) 1 
t 1
 t

baktığımızda;
1

 ( s1t , s2t )
(1  rt 1 ) 

>0
qt
2  qt   ((1  rt 1 )1  
olacaktır. Bu eşitliğe göre yaşam beklentisindeki artış, orta yaş dönemi tasarruflarını artıracak
ve nihayetinde tasarruf düzeyi yükselecektir. Yaşam beklentisinin artmasıyla birlikte orta yaş
dönemindeki hane halklarının emeklilik dönemine ulaşma olasılığı(q) artacak ve bir sonraki
nesil açısından t üzerine etkisi pozitif olacaktır. Modelde, tasarruf düzeyi, kişinin cari geliri
ve iş gücünü arttıracak beşeri sermaye düzeyi ile doğru orantılıdır. İş gücünü arttıracak beşeri
sermaye stoku düzeyi beşeri sermaye yatırımlarının bir fonksiyonu olarak tanımlanırsa,
H t  (t 1ht ) N1t olacaktır. Buna göre N1t orta yaş dönemindeki nüfusu yani aktif çalışabilir
nüfustur. t 1 ve t dönemleri arasında orta yaş grubunda bulunan nüfusun büyüme oranı




N1t N  nt 1 ve yine aynı dönemde beşeri sermaye artış oranı ise H 1t H  ht 1 olarak

tanımlandığında, orta yaş ve emeklilik döneminde bulunan hane halklarının yaşam boyu
geliri; wt 1 H t N1t 1  wt H t N1t ht nt olacaktır. H t İfadesinin değeri yerine konulduğunda ise

nihai yaşam boyu gelir wt 1 (t 1ht ) N1t 1  wt (t 1ht ) N1t ht nt biçimine dönüşecektir. t önceki
neslin tasarrufa ayırdığı gelir düzeyini, ht 1 ise beşeri sermaye düzeyini göstermektedir. Buna
göre, miras bırakmanın parasal olarak mümkün olmadığı, mirasın sadece bir sonraki neslin
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eğitim harcamalarının finansmanı şeklinde gerçekleştiği durumda bir önceki neslin
tasarrufları, kişi başına gelir düzeyi, mevduat faiz oranı ve nihayetinde tasarrufların beşeri
sermayeye ayrılma oranı ile doğru, yaşam beklentisindeki artışın bağımlı nüfus oranını
arttırmasından dolayı, nüfus artış hızı ile ters orantılıdır. Ancak; bir önceki neslin yaşam
beklentisindeki artışın uzun dönemde beşeri sermaye stokunu artırarak, nihayetinde iş gücünü
arttıracak teknoloji düzeyinin gelişmesi, dönemler arası tasarruf ve gelir düzeyini
yükseltecektir.
3.Literatür Taraması
Bloom ve diğ. (2003), 1960-1997 dönemleri arasında 68 ülke için yaptıkları çalışmalarında,
yaşam beklentisinde meydana gelecek 10 yıllık artışın, tasarruf oranlarını %4,5 arttıracağını
ileri sürmektedirler. Çalışmaya göre ekonomik büyüme ve tasarruf oranları arasındaki pozitif
ilişki çalışabilir nüfus oranı arttığı taktirde yani bağımlı nüfus oranının minimuma indiği
durumda geçerli olacaktır. Yazarlara göre, ülkeler bazında bireylerin tasarruf davranışlarında
en önemli etkiyi sağlık ve yaşam uzunluğu belirlemektedir. Sağlık ve yaşam uzunluğunda
meydana gelecek gelişmeler çalışma süresini uzatarak ekonomik büyüme üzerine pozitif katkı
sağlayacaktır.
Bernard ve diğ. (2003), Fransa ekonomisinin makroekonomik değişkenlerini ele alarak
kurdukları teorik modelde, yaşam beklentisindeki artışın tasarrufları ancak hane halklarının
zamanlar arası tüketimlerini düzleştirmeleri ve ihtiyatlı davranmaları durumunda pozitif
yönde etkileyeceğini, riskten kaçınma oranı ve zaman tercihinin ise tasarruf birikim rejimi
açısından en önemli nokta olduğunu vurgulamışlardır.
Kinugasa ve Mason (2004), ulusal tasarruf oranları, doğumda ömür beklentileri ve tasarrufu
etkileyebilecek diğer değişkenleri 1965-69 yıllarında 76 ülke ve 1995-99 yılları içinde 94 ülke
için analiz etmişler ve yaşam süresindeki artışın tasarruflar üzerine pozitif etkide bulunduğunu
vurgulamışlardır. Elde ettikleri güçlü ve tutarlı bulgular neticesinde, yaşam beklentisindeki
artışın orta yaş dönemi çalışma süresini uzatarak emeklilik dönemi tasarruflarını arttıracağını
ileri sürmüşlerdir. Yazarlara göre, tarihsel ve dinamik etki bakımından çalışma süresinde
meydana gelen artış, hem birey hem de hane halkları açısından değerlendirildiğinde birçok
ulusun zenginliğinin başlıca itici gücünü oluşturmaktadır.
Zhang ve Zhang (2005), 1960-1989 dönemine ait verileri kullanarak yaşam beklentisinin
doğum, tasarruf, okullaşma ve ekonomik büyüme üzerine etkisini 76 ülke için panel veri
analizi ile inceledikleri çalışmalarında, yaşam beklentisindeki artışın, okullaşma ve büyüme
üzerinde olumlu, doğum oranı üzerinde ise olumsuz etkiye sahip olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre, gelişmekte olan ülkelerin bilhassa 1960’lı
yıllardan günümüze birçok gelişmekte olan ülkede yüksek doğum oranlarının yerine yaşam
beklentisinin yükseltilmesine yönelik atılan adımların iktisadi büyümeyi pozitif, doğum
oranındaki artışların ise negatif yönünde etkileyeceği ileri sürülmüştür.
Li ve diğ.(2006), 1960-2004 yılları için 200 ülke için yaşam beklentisi, nüfus yaş yapısı ve
nüfus bağımlılık oranının tasarruflar üzerine etkisini panel veri analiziyle inceledikleri
çalışmalarında, tasarruf oranının yaş ya da yaşlı nüfus bağımlılığı derecesine göre ülkeler
arasında farklılık gösterdiği, kişi başına gelir düzeyi ve tasarruf arasındaki ilişki ülkeler
açısından karşılaştırıldığında ise, kişi başına düşen gelir arttıkça bu gelirin tasarruftan ziyade
tüketime ayrıldığı, hatta gelir düzeyindeki artış ve doğum oranları arasındaki doğrusal ilişki,
tasarrufların artmasını engel olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Turan (2009), yaşam beklentisindeki değişimi eğitim ve işgücü arzı açısından analiz etiği
çalışmasında, yaşam beklentisi, eğitim ve işgücü arzı arasında genel olarak pozitif ilişkinin
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varlığını ortaya koymuştur. 1987-2007 dönemleri için 28 sahra altı Afrika ülkesinin
incelendiği çalışmada Turan, yaşam beklentisindeki artışın doğum, eğitim ve işgücüne katılım
oranları yoluyla ekonomik büyüme düzeyini arttırmasına rağmen etkisinin çok sınırlı
kaldığını vurgulamaktadır.
Cervellati ve Sunde (2009), 1940-1980 ve 1940-2000 yıllarını kapsayan ve yaşam
beklentisinin ekonomik büyüme üzerindeki nedensellik ilişkisini demografik dönüşüm
üzerinden ele aldıkları çalışmalarında, bireylerin tek tek eğitim ve doğum(çocuk sahibi olma)
kararlarının yaşamayı umdukları zamansal sürece dayandığını ve nihayetinde toplumun yaşam
beklentisindeki değişimin demografik dönüşümü etkilediğini vurgulamışlardır. Çalışmada
ulaşılan sonuçlara göre, yaşam beklentisini artırmaya yönelik çalışmalar, demografik
dönüşümü hızlandıran en önemli araçtır. Çalışmada, ilk geçiş ülkeleri olarak adlandırılan ve
1940-1980 dönemini kapsayan dönemde, yaşam beklentisindeki artışın nüfus oranını artırdığı
ancak bu ülkelerde eğitime 2000’li yıllara kadar fazla önem verilmemesinden dolayı beşeri
sermaye birikiminin çok az miktarda artığı ve bu nedenle kişi başına gelir düzeyinin düşük
olduğu; diğer taraftan, sonraki geçiş ülkeleri olarak adlandırılan ülkelerde ise, yaşam
beklentisindeki artışın düşük nüfus artışına, yüksek beşeri sermaye birikimine ve yüksek kişi
başı gelir düzeyine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Nardi ve diğ. (2009), 1995-2002 dönemlerine ait verilerle yaşam beklentisi tasarruf ilişkisini,
kişinin yaşamayı umduğu yaşam süresinin belirlediği sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmaya göre,
kişinin yaşam beklentisinin tasarruflar üzerinde çok yüksek etkisi olduğu ileri sürülmektedir.
Diğer taraftan yaşlandıkça sağlık harcamalarının artacak olması ve bunun bilincinde olan
bireyler ya da hane halklarının yaşam beklentisine göre orta yaş döneminde yani henüz
çalışabilir dönemde tasarruf düzeylerini artıracakları vurgulanmaktadır.
Yasuhi (2012), yaşam beklentisindeki artışın ekonomik büyüme ve gelişme üzerine pozitif
etkide bulunduğunu ileri sürmekte ve kurmuş olduğu teorik model çerçevesinde, yaşam
beklentisi düzeyinin artmasının, eğitim ve çalışma süresini uzatarak ekonomik büyüme için
gerekli kaynak birikimini sağlayacağını vurgulamaktadır. Yasuhi’ye göre özellikle bir önceki
neslin artan yaşam beklentisi ile birlikte yüksek beşeri sermaye birikimine sahip olması,
sonraki nesiller açısından zamanlar arası ikame etkisini güçlendirerek eğitim yatırımlarının
artırılmasını sağlayacak ve nihayetinde yaşam beklentisi ve ekonomik büyüme arasındaki
pozitif ilişki kurulacaktır.
Liu ve Hu (2013), 1990-2013 yılları arasında Çin’in 31 bölgesi için panel data analizi
hanehalkı tasarruf birikimini Keynesyen hipotez ve kesişen nesiller teorisi çerçevesinde ele
aldıkları çalışmalarında, hanehalklarının geleceğe yönelik beklentilerinin tasarruf düzeyi
üzerinde etkili olduğunu vurgulamaktadırlar. Çalışmaya göre, hanehalkları gelecekte
gelirlerinin artacağını bildiklerinde bu artışı tasarruflar üzerine yansıtmamakta, aksine
geleceğe yönelik bir belirsizlik söz konusu olduğunda ise ihtiyat amaçlı olarak tasarrufa
yönelmektedirler. Yaşam beklentisindeki artış ise, belirsizliğin süresini öteleyerek gelecekteki
tasarruf düzeyinin düşük kalmasına neden olmaktadır.
4.Model ve Veri Seti
Yaşam beklentisinin uzun ve kısa dönemde tasarruflar üzerine etkisini ele alan
çalışmada analize konu olan değişkenler, Toplam Tasarruf, Kişi Başına GSYİH
düzeyi(KBGSYİH), Bağımlı Nüfus Oranı(BAGNFS), Doğumda Yaşam Beklentisi(LIFED),
65 Yaş Üzeri Yaşam Beklentisi(LIFE65) ve mevduat faiz oranlarını yansıtan MEVFAİZ
olarak belirlenmiştir. Ekonometrik analiz için aşağıdaki model oluşturulmuştur;
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st   0   1st 1   2bagnt 1  3life65t 1   4lifed t 1  5 Mev. faizit 1   6 KBGSYİH t 1   t
i 1

Modelde, Toplam Tasarruf değişkeni, yurtiçi tasarrufların yıllık yüzde değişim
değerini, KBGSYİH değişkeni yıllık değişim oranını, BAGNFS değişkeni, 15 yaş altı ve 65
yaş üzerini kapsayan, çalışma yaşında olmayan ya da çalışacak güçte bulunmayan ve
ekonomide çalışan nüfus tarafından geçimleri sağlanan nüfus oranını, LIFE65 değişkeni 65
yaş üzeri yaşam beklenti düzeyini, LIFED değişkeni doğumda yaşam beklentisini ve
Mev.faizi hanehalklarının tasarruflarına uygulanan faiz düzeyini ifade etmektedir. Çalışmada
kullanılan veriler yıllık olup Dünya Bankası, OECD ve IMF veri tabanlarından alınmıştır.
Teorik çerçevede, KBGDP, LIFED65 ve Mev. Faiz değişkenlerinin esnekliklerini
gösteren 3 , 5 ve  6 katsayılarının pozitif, LIFED ve BAGNFS değişkenlerinin esneklik
katsayılarını yansıtan  2 ve  4 değerlerinin negatif değerli olması beklenmektedir. Çalışmada,
yaşam beklentisindeki değişimin toplam tasarruflar üzerine etkisi ARDL Sınır Testi ile tahmin
edilmiş, ardından kısa ve uzun dönem değişimleri analiz edilmiştir. Çalışmada ampirik analiz
için Eviews 9 paket programı kullanılmıştır.
5. Ekonometrik Yöntem ve Bulguların Değerlendirilmesi
5.1.Birim Kök Testi
Zaman serisi analizi yapabilmek için öncelikle serilerin durağan olması gerekir. Bir
serinin durağanlığı ortalamada ve varyansta durağan olması ile açıklanır. Ortalaması ve
varyansı ele alınan dönemde sabit stokastik bir süreçten oluşuyorsa bu serinin durağan olduğu
söylenebilir. Durağan olmayan zaman serileri ile çalışılması halinde sahte regresyon problemi
ortaya çıkmakta ve bu sonuç değişkenler arasındaki gerçek ilişkiyi yansıtmamaktadır
(Gujarati, 2011: 709-720). Çalışmada, serilere ait durağanlık testleri ADF(Augmented
Dickey-Fuller) yöntemi ve Philips-Perron(PP) yöntemi ile analiz edilmiştir. Birim kök
sınamasında her iki testinde kullanılmasının nedeni elde edilen sonuçları karşılaştırma
amaçlıdır. Durağanlık testleri için, kesmeli-trendsiz2 model analizi yapılmıştır.
p

yt     yt 1    i yt  j   t

(Kesmeli-Trendsiz Model)

j 1

PP testi için aşağıda kurulan modeller ise aşağıdaki gibidir. PP ve ADF birim kök testi için
kurulan modeller incelendiğinde aralarındaki fark, PP modellerinde bağımlı değişkenin
gecikmeli değerinin yer almamasıdır.
yt   yt 1   t
(Kesmeli-Trendsiz Model)
Serilerin durağanlık analizleri için ADF ve PP birim kök testinde hipotezler şu şekilde
kurulmaktadır:
H0 : δ=0
Birim kök içermemektedir, seri durağandır.
H1 : δ≠0
Birim kök içermektedir, seri durağan değildir.
Tablo 1’de görüldüğü üzere, değişkenlere Augmented Dickey Fuller (ADF) ve
Philips-Perron(PP) birim kök testleri ile durağanlık sınaması yapılmıştır. ADF ve PP birim

2

Modelin Kesmeli Trendsiz olarak ele alınmasının nedeni, ARDL modeli uygulanacak değişkenlerin I(0) ya da
I(1) düzeyinde durağan olmaları gerekliliği ve kesmeli trendli modelde Bağımlı Nüfus Oranını Yansıtan BAGN
serisinin I(2) düzeyinde durağan olmasıdır.
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kök testleri uygulanan denklem kesmesiz-trendsiz olarak ele alınmıştır. Zaman serilerinin
durağanlık sınaması tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Serilerin Birim Kök Testleri
Philips
Kritik Değer
Perron
Değişken
ADF
Birim Kök
1%
5%
Testi
Toplam Tasarruf
I(1) -5,23
I(1) -5,27
-3,58
-2,93
KBGSYİH
I(0) -6,85
I(0) -8,63
-3,58
-2,93
BAGNFS
I(0) -10,17
I(0) -5,69
-3,58
-2,93
LIFED
I(1) -6,48
I(1) -6,45
-3,58
-2,93
LIFE65
I(1) -5,04
I(1) -5,00
-3,58
-2,93
MevFaiz
I(1) -8,05
I(1) -7,81
-3,58
-2,93
Kritik Değerler %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde Dickey Fuller Kritik değerlerini göstermektedir. Değerler
kesmeli ve trensiz model için Dickey-Fuller tablo değeridir.

Tablo 1’de yer alan ADF birim kök testi sonuçlarına göre, Kişi Başına GSYİH
(KBGSYİH) ve Bağımlı Nüfus Oranı (BAGNFS) değişkenine ait seriler, düzey değerinde I(0)
durağandır. Toplam Tasarruf Oranı, 65 Yaş Üzeri Yaşam Beklentisi(LIFE65), Doğumda
Yaşam Beklentisi(LIFED) ve Mevduat Faizi değişkenlerinin birim kök sınamaları, bu
değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olmadıkları yani düzey değerlerinde birim kök
yoktur hipotezini içeren sıfır hipotezinin reddedildiği anlamını taşımaktadır. ADF ve PP
testleri sonucunda serilerin birinci farklarında I(1) durağan oldukları görülmektedir.
Birim kök testi sonuçlarında göre seriler farklı dereceden durağandır. Hem kısa dönem
hem de uzun dönem analizi yapmaya olanak sağlayan ARDL modeli I(0), I(1) ya da her
ikisinin birleşimi şeklinde, farklı derecede eş bütünleşik seriler için kullanılabilmektedir
(Nkoro ve Uko, 2016: 63-91). Bu sebeple çalışmada ARDL yönteminin kullanılmasının kısa
ve uzun dönem ilişkilerinin yorumlanabilmesi açısından daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Kısa ve uzun dönem ilişkilerin test edilmesi için kullanılacak ARDL denklemi aşağıdaki
gibidir:
k

m

m

i 0

i 0

st  0   1st 1   2bagnt 1  3life65t 1   4lifedt 1  5 Mev. faizit 1   6 KBGSYİH t 1    7 bagnt i   8life65t i
i 1

m

m

m

i 0

i 0

i 0

 9 lifedt i   10 Mev. faizt i   11KBGSYİH t i

Yukarıda gösterilen ARDL modelinde, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin
gecikmelerinin farkları (  ) ve açıklayıcı değişkenlerin bir gecikmeli değerleri modele dahil
edilmektedir. Böylece bağımlı ve bağımsız değişkenlerdeki her gecikmenin farkı kısa
dönemde bağımlı değişkenin ne kadar etkilendiğini gösterirken, her bir gecikmenin değerinin
katsayılarının bağımlı değişkenin katsayısına oranı da uzun dönem dinamiklerini ortaya
koyacaktır (Süslü ve Bekmez, 2010).
Modeli ARDL yöntemiyle analiz edebilmek için öncelikle AIC ve SIC bilgi
kriterlerinin en düşük değerlerini dikkate alarak uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi
gerekmektedir. Ancak uygun gecikme uzunluğu bulunurken, gecikme uzunluğunun yüksek
değerli olarak belirlenmesi seriler arasındaki uzun dönem ilişkisinin açıklama gücünü
zayıflatacaktır. Çalışmada optimal gecikme uzunluğu 2 olarak tespit edilmiştir.
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5.2.Eş Bütünleşme Testi
ARDL yönteminde seride eşbütünleşme olmadığı durum için boş hipotez,
eşbütünleşme olduğu durum için ise alternatif hipotez kurulup test edilmektedir. Bu
hipotezlere göre; H 0  1   2  3   4  5  0 ve H1  0 en az bir  için olarak
gösterilmektedir. Kurulan hipotezde model öncelikle alternatif hipotez doğru kabul edilerek
bütün değişkenlerin kısıtsız yani I(0), diğer durumda ise kısıtlı yani I(1) olduğu kabul edilir.
Eğer değişkenler arasında eş bütünleşme varsa değişkenler seviye düzeylerinde regresyona
tabi tutulabilir (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2010). Eşbütünleşmenin varlığını analiz
edebilmek için modele sınır testi uygulanmalı ve bu test sonucunda elde edilen F istatistiği, alt
ve üst sınır bant değerleri açısından yorumlanmalıdır. Buna göre, F istatistik değeri, üst sınır
değerinin üzerindeyse H0 hipotezi reddedilirken, alt sınır değerinin altındaysa H0 hipotezi
kabul edilir. Eğer sınır testi sonucu hesaplanan F istatistik değeri alt ve üst değerler arasında
bir değer alıyorsa, bu durumda eş bütünleşmenin varlığı ile ilgili herhangi bir şey söylenemez.
Eş bütünleşmenin varlığı, F istatistik değerinin üst sınır değerinin üzerinde olmasına bağlıdır
(Nkoro ve Uko, 2016).
Tablo 2: Sınır Testi ve Eşbütünleşme Sonuçları
k
F istatistik
Alt Sınır I(0) %1
Üst Sınır I(1) %1
5
16,02
3,41
4,68
Kritik değerler “Bound Test” sonucu Eviews 9 paket programı tarafından belirlenmiştir. k değişken sayısını
göstermektedir.

Tablo 2’de görüldüğü üzere, hesaplanan F istatistik değeri 16,02 olarak bulunmuştur.
Bu değer, kritik değer olan I(1) üst düzeyinden daha büyük olduğundan seride eş bütünleşme
olmadığına dair kurulan H0 hipotezi reddedilerek seriler arasında %1 anlamlılık düzeyinde
eşbütünleşme olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
5.3 ARDL Modeli Kısa ve Uzun Dönem Analizine İlişkin Ampirik Sonuçlar
Değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığı tespit edildiğinden, öncelikle
değişkenlerin uzun dönem tahmini gerçekleştirilecektir. Modelin ARDL yöntemi ile
belirlenen genel tahmin sonuçları Tablo 3’de görülmektedir.
Tablo 3: ARDL (1,0,2,1,1,1) Modeli Tahmin Sonuçları
(Bağımlı Değişken: Toplam Tasarruf)
Değişkenler
Katsayı
t değeri

p değeri

Toplam Tasarruf(-1)

-.46267

-3.0963

0.0057

KBGSYİH

-.01477

.87193

0.3936

MEVFAİZ

.01096

2.1362

0.0452

MEVFAİZ(-1)

.01432

2.1362

0.0251

MEVFAİZ(-2)

.01337

2.6401

0.0157

LIFE65

10.067

.02679

0.000

LIFE65(-1)

.44122

.15117

0.0085

BAGNFS

.78270

1.8668

0.0766
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BAGNFS(-1)

-.78953

-1.9672

0.0632

LIFED

-.04352

-0.53222

0.6004

LIFED(-1)

.26622

4.0705

0.0006

SABİT(C)

.63610

.75684

0.4580

Tanısal İstatistiki Sonuçlar
R : 0.991 Düzeltilmiş R : 0,986
F istatistiği : 213.18
X2NORM : 6,580
DW istatistiği : 2.1277
X2white : 3,199
X2BG :0.812
2

2

X2NORM, X2white ve X2BG sırasıyla normallik, değişen varyans ve otokorelasyon sınaması değerleridir.

Elde edilen istatistiki sonuçlar neticesinde modelde değişen varyans, otokorelasyon ve
normallik açısından bir sorun olmadığı, kısa ve uzun dönem ilişkilerini belirlemek üzere
ARDL modeli kurulabileceği belirlenmiştir.
5.3.1.Uzun Dönem İlişkisi
Çalışmada gecikme uygun gecikme uzunluğu AIC bilgi krtiterinin en küçük değerini dikkate
alarak 2 olarak belirlenmiştir. Değişkenler arasında kısa dönem ilişkisi analizini
gerçekleştirmek için kullanılacak ARDL modeli şu şekilde oluşturulmuştur:
k

m

m

m

m

m

i 1

i 0

i 0

i 0

i 0

i 0

st   0   1st 1    2bagnt i   3life65t i    4lifedt i   5 Mev. faizt i    6 KBGSYİH t i   t

Tablo 5: Uzun Dönem Sonuçları ARDL (1,0,2,1,1,1)
(Bağımlı Değişken: Toplam Tasarruf)
Değişkenler
Katsayı
t değeri
KBGSYİH
-.10104
-.871965
MEVFAİZ
.02643
00705
LIFE65
0.98992
37.2298
BAGNFS
-.00466
.01353
LIFED
-.15225
-08346
SABİT(C)
.43489
.57082

*%5, **%10 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir.

p değeri
0.3936
0.0013*
0.000*
0.0733**
0.0831**
0.4550

Modelin uzun dönem ilişkilerine ve %5 anlamlılık düzeyine göre, mevduat faizinin ve
65 yaş üzeri yaşam beklentisinin toplam tasarruflar üzerinde pozitif etkide bulunduğu
görülmektedir. Yaşam beklentisindeki artış aktif çalışan nüfusun çalışma süresini
arttıracağından toplam tasarruf düzeyi de artacaktır. Buna karşılık, doğumda yaşam beklentisi
ve bağımlı nüfus oranındaki artışın toplam tasarruflar üzerine etkisi negatif olarak
bulunmuştur. KBGSYİH değişkenin ise uzun dönemde toplam tasarruflar üzerine etkisi
negatif olarak bulunmuştur. Bu durum iki önemli sonucu ortaya koymaktadır. Bunlardan ilki;
geleceğe verilen önemin düşük olduğu toplumlarda-ki teorik modelde geleceğe verilen önem
 olarak tanımlanmıştı ve  >1,  ≠1-gelir düzeyi ne kadar artarsa artsın toplam tasarruflar
üzerine etkisi sınırlı kalmaktadır. Bir diğer neden ise modelde ihmal edilmiş olunan enflasyon
oranı ve enflasyonist beklentilerdir. Buna göre, enflasyon oranının dalgalı olduğu ya da
enflasyon sapmasının fazla olduğu ekonomilerde, geleceğe yönelik değişken beklentiler, hane
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halklarının dönemler arası tüketim-tasarruf kararlarını etkileyerek, tasarruflar üzerinde
beklenen etkinin gözlenememesine neden olmaktadır.
5.3.2.Kısa Dönem İlişkisi
Değişkenler arasında kısa dönem ilişkisi analizini gerçekleştirmek için hata düzeltme
modelinin olduğu ARDL modeli şu şekilde oluşturulmuştur:
k

m

m

m

m

m

i 1

i 0

i 0

i 0

i 0

i 0

stt   0   1st 1    2 bagnt i   3life65t i    4 lifedt i   5Mev. faizt i   6 KBGSYİH t i  ECTt 1   t

Tablo 4: Hata Düzeltme Modeli Sonuçları ARDL (1,0,2,1,1,1)
(Bağımlı Değişken DToplamTasarruf)
Değişken
Katsayı
t değeri
p değeri
D(KBGSYİH)
-.014779
-.871930
0.3936
D(MEVFAIZ)
.010963
2.13623
0.0452*
D(MEVFAIZ(-1))
-.013379
-2.64017
0.0157*
D(LIFE65)
1.00671
37.57345
0.0000*
D(BAGN)
.782708
1.86687
0.0766
D(LIFED)
-.043529
-0.53222
0.6004
ECT(-1)
-1.462673
-9.78868
0.0000

*%5 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir.

Kısa dönem ilişkileri yansıtan bulgular tablo 4’deki gibidir. Modelde kısa dönemde
sadece mevduat faizi ve 65 yaş üzeri yaşam beklentisi değişkenleri istatistiksel olarak
anlamlıdır. Yani kısa dönemde sadece mevduat faizi ve 65 yaş üzeri yaşam beklentisi toplam
tasarruf düzeyini pozitif yönde etkilemektedir. Modelde hata düzeltme katsayısı -1.46 olarak
bulunmuştur ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlıdır. Narayan ve Smith (2005:332342)’e göre hata düzeltme katsayısının -1 ve -2 arasında bir değer alması, sistemin
dalgalanarak dengeye geldiğini ortaya koymaktadır. Modelin sonraki dönem için uyarlanma
derecesini gösteren bu katsayının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması, uyarlama
sürecinin hızlı gerçekleştiğini ve dalgalanmanın modeli dengeye getirirken doğrudan monoton
olarak yakınsamak yerine her seferinde azalarak uzun dönemde dengeye geleceğini
göstermektedir. Bu yaklaşıma göre kısa dönemde meydana gelecek herhangi bir şok ya da
beklenmeyen etkinin uzun dönemde her yıl %1,46 oranında düzeltilerek dengeye ulaşılacağı
ifade edilebilir.
6. Sonuç
Çalışmada, 1980-2015 yılları arasında yaşam beklentisindeki artışın kısa ve uzun
dönemde toplam tasarruf düzeyi üzerine etkisi seriler, düzey ve birinci fark seviyelerinde
durağan olduklarından dolayı ARDL sınır testi yöntemiyle incelenmiştir. Teorik çerçevede
yüksek yaşam beklentisi, hane halklarının cari geliri ve iş gücünü arttıracak beşeri sermaye
düzeyi ile doğru orantılıdır. Beşeri sermaye düzeyi yüksek olan hane halkları daha fazla gelir
elde edecekler ve yaşam beklentisindeki artış ile birlikte emekliliğe kadar artan çalışma
süreleri, geleceğe verilen önemin yüksek olduğu yani bir sonraki neslin refahı dikkate alındığı
durumda tasarruflar üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ancak; yaşam beklentisindeki
değişmenin tasarruflar üzerine etkisi kısa ve uzun dönem perspektifinden değerlendirildiğinde
iki durum arasında farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre kısa dönemde yaşam
beklentisindeki artış ya da ölüm oranlarında meydana gelecek bir azalma, nüfus oranını
arttırarak nüfus bağımlılık oranını yükselteceğinden tasarruflar üzerindeki negatif etki
yaratacaktır. Uzun dönemde ise kesişen nesiller teorisi çerçevesinde yaşam beklentisinde
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meydana gelecek artış, orta yaş dönemindeki hane halklarının emeklilik dönemine ulaşma
olasılığını artırarak, orta yaş döneminde hem daha fazla çalışarak tasarruf düzeylerini
artırmalarını, hem de emeklilik dönemlerinde kullanmak üzere birikim yapmaları için kaynak
yaratmalarını sağlayacaktır. Diğer taraftan, bağımlı nüfus oranının toplam tasarruflar üzerinde
pozitif ve anlamlı bir düzeyde etki gösterebilmesi, uzun dönemde beşeri sermaye
yatırımlarının artırılması sürecine bağlıdır. Buna göre, beşeri sermayeye yapılan yatırımların
beraberinde teknolojik gelişmeyi artıracağı gerçeği, uzun dönemde iktisadi büyüme ve
gelişmenin gerçekleşmesi yoluyla toplam tasarruf düzeyini artıracaktır.
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YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İŞGÖREN
PERFORMANSI İLE İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: BEŞ YILDIZLI OTEL
İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
Zümrüt H. Demirel*
Özet
Bu araştırma otel işletmeleri alt kademe çalışanlarının algıladıkları yönetici liderlik davranışının iş gören
performansı ile ilişkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Nicel yöntemden yararlanılan araştırmada
Antalya‟da beş yıldızlı otel işletmelerinde kat hizmetleri (housekeeking), mutfak ve servis departmanlarında alt
kademelerde çalışan iş görenden araştırmanın amacına yönelik ölçeklerden faydalanılarak oluşturulmuş anket
formu ile tesadüfi örneklem alma yöntemine göre verileri toplanmış ve 396 anket formu araştırmaya dâhil
edilmiştir. Elde edilen verilerin, bilgisayar ortamında analiz programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiklerden,
geçerlilik-güvenilirlik analizlerinden, faktör analizinden ve korelasyon (Pearson) analizinden yararlanılarak
analizleri yapılmıştır. Analizlerin sonucunda liderlik davranışları “iş gören odaklı liderlik davranışı” ve “üretim
odaklı liderlik davranışı” olmak üzere iki boyut, iş gören performansı ise tek boyut olarak ele alınabileceği
belirlenmiştir. Ayrıca liderlik davranışları ve alt boyutları ile iş gören performansı arasında orta düzeyde pozitif
ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yönetici, Liderlik, Davranış, İş Gören Performansı.
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHİP BETWEEN MANAGERS’ LEADERSHIP BEHAVIORS
WITH THE EMPLOYEE PERFORMANCE: AN AMRICAL STUDY IN FIVE STAR HOTEL
Abstract
This study was carried out in order to analyze the relationship between the hotel‟s low-level employees‟
perception regarding the behavior of executive management, and their work performance. In the research in
which the quantitative methods are used, the data were collected via a survey form, which is created by making
use of the scales pertinent to the research, and the employees who work in housekeeping, kitchen and service
departments at a low-level in Antalya‟s 5-star hotels were surveyed. 365 survey forms were included to the
study. The collected data were analyzed on computer environment by using an analysis program and utilizing the
descriptive statistics, the validity-reliability analysis, the factor analysis and the correlation (Pearson) analysis.
As a result of this, it is inferred that while the leadership behaviors can be considered as two dimensional;
"employee-oriented leadership" and "production-oriented leadership, the worker performance can be considered
as one dimensional. In addition, it is found out that there are positive and significant relations between the
leadership behaviors/its sub-dimensions and the worker‟s performance.
Keywords: Manager, Leadership Behavior, Employee Performance.

GİRİŞ
Liderlik, örgütler için en önemli yönetim araçlarından bir tanesidir. Liderlik insanları bir
amaca ulaşabilme hususunda etkileme ve ikna etme gücüdür. Örgütlerde yönetimin ve
yapılacak işlerin belirli planlar kapsamında yürütülmesi ve hedeflere ulaşmak için belirli
süreçler gerekmektedir (Tutar, 2008: 1). Liderlik çalışanları işlerini daha iyi yapabilmeleri için
yönlendirip teşvik edebilme, örgüt hedeflerine daha kolay ulaşabilmeleri için ortam oluşturma
yeteneğidir. Aslında bütün yöneticilerde liderlik özelliklerinin bulunduğunu iddia etmek
imkânsızdır. Fakat yöneticinin uzun vadede etkili olabilmesi için liderlik özellikleri sergileyen
*

Öğretim Görevlisi, Aksaray Üniversitesi, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu,
zdemirel@aksaray.edu.tr
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yöneticiler örgütlerin yönetim süreçlerinde etkinlik bakımından daha başarılı oldukları
söylenebilir (Koç, 2011: 11836). Örgütlerin yoğun rekabet koşulları altında varlıklarını
sürdürebilmeleri için liderliğin önemi her geçen gün artmaktadır.
Yöneticilerin liderlik davranışının değişik kapsamlarda irdelenmesi hem örgüt açısından hem
de sosyolojik açıdan önemli araştırma konusu olup liderlik davranışlarıyla ilgili birçok model
geliştirilmiş ve bu modellerin yönetici davranışlarını ilgilendiren boyutları incelenmiştir
(Arıcı, 2002: 2).
Performans, iş görenin belirli bir zaman aralığında kendine verilen sorumlulukları yerine
getirirken elde ettiği neticelerdir. Bu neticeler olumlu olursa iş görenin yüksek performansa
sahip olduğu, sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirirken başarılı olduğu sonucuna
varılmaktadır. Eğer netice olumsuz olursa iş görenin başarısız olduğu ve bunun sebebinin de
performansının düşük olduğu kabul edilebilir.
İş gören performansı gerek iş görenler gerekse yöneticiler açısından temel unsurdur.
Organizasyonların amaçlarını gerçekleştirebilmeleri ve bulundukları sektörde rekabet
edebilmeleri için yaptıkları işlerde performansı yüksek iş görenlere ihtiyaçları vardır (Turunç,
2010: 253). Özellikle emek-yoğun işletmelerden bir tanesi olan otel işletmeleri iş gören
performansından en çok etkilenen işletmelerdir. Hizmet üreten otel işletmelerinde müşteri
memnuniyetinin maksimum düzeyde sağlanabilmesi ve dolayısıyla kar maksimizasyonu için
hizmet kalitelerini artırmaları gerekir. Sert ve yoğun rekabet şartları altında hizmet veren otel
işletmelerinde hedeflere ve amaçlara ulaşmada en önemli rol ve sorumluluk yönetici
pozisyonunda görev yapan kişilerdedir. Bu kişilerin bazı özelliklere sahip olmaları gerekir.
Yöneticilerden beklenen en önemli özellik ise çalışanları işletmenin amaçları ve hedefleri
doğrultusunda motive ederek performanslarını artırıp yönlendirmektir. Yüksek performans
sadece örgütler için değil iş görenler de önemlidir. Performansı yüksek iş görenler işlerinde
başarılı olurlar, daha iyi bir kariyere, gelire ve sosyal statüye sahip olurlar. Sonuç olarak
yöneticilerin liderlik tarzı iş görenlerin performansı gerek örgüt gerekse iş görenler açısından
oldukça önemlidir. Bu bağlamda bu araştırmada otel işletmelerinde çalışanların algıladıkları
yönetici liderlik davranışlarının iş gören performansı ile ilişkisi belirlenmeye çalışılmaktadır.
LİDERLİK VE LİDERLİK DAVRANIŞLARI
İnsanoğlu sosyal bir varlık olarak grup halinde yaşamak ve yaşamsal faaliyetlerini diğer
insanlarla birlikte yürütmek için var oluşundan bugüne örgütlü hareket etmek ihtiyacı
hissetmiştir. Bu ihtiyacın sonucunda da içinde bulundukları örgütleri yönetecek ve
belirledikleri hedeflere ulaştıracak liderler ortaya çıkmıştır (Koç, 2007: 17). Kısaca liderlik
insanların topluluklar halinde yaşamayı öğrenmesinden sonra fark edilmiş ve önem
kazanmıştır (Uysal, 2012: 29). Liderlikle ilgili ilk akademik çalışmalar yönetim kavramının
artık bir bilim olarak kabul edildiği Klasik Yönetim Teorisi döneminde görülmüştür
(Tengilimoğlu, 2005: 25). Ancak 1930‟lu yıllardan itibaren araştırmacılar tarafından üzerinde
çalışmaya başlanan ve bilimsel ilke ve kurallar çerçevesinde birçok boyutuyla araştırmalara
konu olan bir kavram olmuştur (Koç, 2011: 11837).
Liderlik kavramına ait geçmişten günümüze kadar farklı bilim adamlarınca pek çok tanım
yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları; Adair (2005: 63-87)‟e göre “Ortak amacın
gerçekleştirilmesinde, bir kişinin bir grubu etkileyebilmesidir.” Erkan ve Abaan (2006: 3)‟e
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göre “Liderlik, organizasyonsel amaçlar doğrultusunda bütün çalışanların gönüllü olarak
amaca ulaşmak için gayretlerini sağlayan etkileşim sürecidir”. Hellriegel ve Slooum‟ a göre
“Liderlik ortak hedeflere ulaşmak amacıyla organizasyonda bulunan elemanları motive etme,
yönlendirme ve etkileme yeteneği” dir (Akt. Arıkan ,2003: 2). Koçel (2005: 583)‟e ise
liderliği belli kişisel ve örgüt amaçlarını belli şartlar dâhilinde gerçekleştirmek için bir kişinin
başkalarını yönlendirme ve etkileme sürecidir. Bir başka tanıma göre liderlik, çalışanların
hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bütün yeteneklerini ortaya
koyması ve örgütlerine olan bağlılıklarını ortaya çıkarma sürecidir (Ribiere ve Sitar 2003: 43).
Lider ise insan davranışlarını kendi istediği gibi etkileyebilen ve etkilerken aydınlatan, ileriyi
gören, yol gösteren, öğreten, çalışanlarının ihtiyaç ve isteklerini zamanında hisseden, talimat
ve emir veren kimsedir (Bakan, 2008: 15).
Bu tanımlar değerlendirildiğinde liderlik kavramının belirli bir hedefe ulaşmak için lider ve
takipçilerini de kapsayan etkileyebilme, isteklendirme, oryantasyon ve güç gibi kavramları da
kapsayan bir süreç veya etkinlik olduğu görüşüne varabiliriz (Taşkıran, 2006: 171).
Liderlik örgütleri yönetenlerin ilgilenmeleri gereken önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü
yeni başlayan süreçle birlikte dünya adına küreselleşme denilen hızlı bir gelişme ve değişme
sürecine girmiştir. Bu süreçte hız, teknoloji, esneklik, yenilik ve rekabet kavramları
kendilerini göstermeye başlamışlardır. Uzun yıllar kapalı ekonomik düzen içerisinde kısıtlı
pazarlarda faaliyet gösteren örgütler, küreselleşme ile dünya çapında örgütlerle rekabet etme
durumunda kalmışlardır. Bu örgütler yeni rekabet ortamında var olabilmek, ucuz ve kaliteli
mal ve hizmet sunabilmek, tüketicilerin taleplerine fazlasıyla cevap verebilmek ve bu yeni
pazarlardan pay alabilmek için çalışmaktadırlar (Aykan, 2004: 213). Bu kadar sert geçen
rekabet ortamında örgütler hedeflere ulaşmak için etkin bir yol izlemek mecburiyetindedir.
Etkin bir yol da ancak etkin bir liderle mümkündür. Etkin bir lider bir iş organizasyonunu
başarılı kılar. İyi bir plan başarısız bir liderin elinde çürüyebilecekken, planlama açısından
zayıf bir plan iyi bir liderin elinde yeşerebilir (Mills, 2005: 10). Etkin bir lider
oluşturulabilmesi için yapılan tüm çalışmaların sonucunda çeşitli liderlik teorileri
geliştirilmiştir (Loke, 2001: 192). Yapılan tüm çalışmalarda liderlik teorisi; özellikler teorisi,
davranışsal liderlik teorisi, durumsal liderlik teorisi ve modern liderlik teorisi olmak üzere
dört grupta incelenmiştir (Topaloğlu ve Koç, 2012:168).
Özellikler teorisini destekleyen araştırmalarda genellikle liderin; boy, yaş, ırk, cinsiyet, zekâ,
ilişki kurma yeteneği, güzel konuşma yeteneği, duygusal olgunluk, inisiyatif alma, özgüven,
kararlılık ve dürüstlük gibi özellikleri üstünde durulmuştur (Koçel, 2005:585). Ancak
ilerleyen zaman içinde çalışmalar liderlerin davranışlarına yoğunlaşmıştır. Davranışsal liderlik
teorisinde liderin etkili olması davranışları tarafından şekillenir. Bu teoride liderin tarzı ve
davranışları özellikle önemlidir. Davranışsal liderlik teorisi başlığı altında birçok araştırma
yapılmış ve farklı liderlik tarzları tanımlanmıştır. Fakat hepsinin ortak noktası liderin tarzının
"işe odaklı" ve "kişiye odaklı" olmasıdır. Bu teori üzerinde çalışan araştırmacılar kişiye odaklı
olma tarzının daha başarılı olacağını savunmaktadır (Paksoy, 2002: 52). Durumsal Liderlik
Teorisi, diğer iki teoriden ayıran en önemli özellik, liderliği tanımlarken durum faktörüne
dikkat çekmiş olmasıdır. Liderin içinde bulunduğu şartların önemli etken olduğunu savunan
teori, davranışsal liderlik teorisinde olduğu gibi liderlik tarzlarının önemli olduğuna dikkat
çekmiştir. Bu teorinin temel görüşü, belirli koşullarda lider olan biri koşullar değiştiğinde
lider olmayabileceği yani çevrenin lideri belirlediğidir (Türetgen vediğerleri, 2004: 28).
Modern liderlik teorileri arasında ise etkileşimci ve dönüşümcü liderlik teorilerini görmek
mümkündür (Topaloğlu ve Koç, 2012:182).
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İş Gören Performansı: Performans, “bir amaca ulaşmak için gösterilen etkili çaba ya da bir
işi yerine getirme başarısı olarak değerlendirilebilir” (Turnalı, 2013: 18). Performans, bir işi
yapan kişinin, grubun ya da örgütün o işle ilgili belirlenen hedefe ulaşmak için nitel (kalite)
ve nicel (miktar) olarak ne sağlayabildiği veya nereye ulaşabildiğidir (Baş ve Artar, 1990: 13).
Performans, belli bir görev dâhilinde önceden belirlenmiş standartları karşılayacak şekilde,
verilen görevlerin yerine getirilmesi ve hedefin gerçekleştirilmesi için ortaya koyulan
düşünce, mal veya hizmettir (Akçakanat, 2009: 28).
İş performansı, sadece araştırmacılar için değil çalışanlar, yöneticiler ve örgütler için de
önemli bir kavramdır. Örgütlerin amaçlarına ulaşabilmeleri ve bulundukları sektörde rekabet
edebilmeleri için, sadece etkili bir yöneticiye sahip olmaları yeterli olmayacaktır. Aynı
zamanda yüksek performansa sahip iş görenlere de gereksinim duyarlar (Cevrioğlu, 2007:
76). İş görenin çalışırken ortaya koyduğu veya kendisinden beklenen eylemleri iş
performansıdır. Performans hedefleri işletme tarafından belirlenir, değerlendirmeye alınır ve
gerektiğinde ödüllendirilir. Bu yöntem ve kurallar iş görenler için bir çalışma tarzı oluşturur
ve basit görevler, örgütün hedeflerine ulaşmada kontrol ve koordine eder. Çalışanların işleri
ile ilgili uzmanlıkları ve rolleri, işyerindeki performanslarında önemli bir kişisel gelişim ve
değişim kaynağıdır (Janssen ve Yperen, 2004: 370).
İşletmeler için en önemli performans ise bireysin performansıdır. Çünkü bir işletme çalışanın
sergilediği performans kadar iyidir (Çöl, 2008: 39). Yüksek performansa sahip işletmelerin
olabilmesi için yüksek performansa ve becerilere sahip bireylerle çalışmak gereklidir.
Çalışanların performansını artırmaya özendirmek için bireysel amaçlarıyla örgütsel amaçları
arasında ilişki kurmalarını veya ilişkiyi anlamalarını ve görmelerini sağlamak gerekir. İş
görenlerin amaçları, içinde çalıştıkları bölümün amaçlarını destekleyecek biçimde tespit
edilmelidir (Tutar, 2008: 47). İş görenin performans ölçüsü, kişinin zihinsel yeteneklerine,
değerlerine, inançlarına ve kişilik özelliklerine bağlıdır. Fakat işe alınırken veya terfi
verilirken göz önünde tutulan en önemli ölçütler, bireyin özellikleri ve yetenekleridir. Değer
ve inançlar ise daha az önemlidir. (Uygur, 2007:74). Bireyin performansını arttırmak, daha iyi
kullanmasını sağlamak için örgüt iyi hazırlanmış bir performans değerleme sistemine
gereksinim duyar. İş görenlerin çalışma performansı düzenli takip edilip değerlendirilirse
örgütün verimliliği de o oranda artacaktır (Eddie ve diğerleri 2006: 827).
Lider ile takipçileri arasındaki çift yönlü etkileşimin vardır. Bu etkileşim “kimin lider
olacağını” ve “liderin nasıl bir liderlik tarzını tercih edeceğini” belirler. Liderin tercih ettiği
liderlik tarzı, takipçilerinin performansının yüksek ya da düşük olacağını veya takipçilerinin
performansının yüksek ya da düşük olması liderin liderlik tarzını belirleyecektir. Yani
takipçilerin performansı düşükse işe yönelik liderlik tarzını, performans yüksekse ilişkilere ve
insana yönelik liderlik tarzını benimseyecektir. (Yatkın, 2007: 130).
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırmanın Amacı ve Önemi: Araştırma kapsamında otel işletmelerinde çalışan
personelin algıladıkları yöneticilerinin liderlik davranışları ile performansları arasındaki
ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Otel işletmeleri gibi insan faktörünün oldukça önemli
olduğu emek-yoğun işletmelerde çalışanların algıladıkları liderlik davranışları ve iş gören
performansı oldukça önemlidir. Otel işletmeleri personelinin moral ve motivasyonları ile
sergileyecekleri performans bunun yanı sıra örgüt içinde uyum ve birlik içinde çalışmalarını
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etkileyecek en önemli unsurlardan biri de lider ve liderin davranışlarıdır. Ayrıca turizm
sektöründe otel işletmelerini kapsayacak biçimde konuyla ilgili ulusal literatürde bir çalışma
bulunmamaktadır. Araştırmanın bir diğer amacı da bizim kültürümüzde otel işletmelerini
kapsayacak şekilde liderlik davranışları ve iş gören performansı ilişkisini irdeleyerek
literatüre katkı sağlamak ve gelecek çalışmalara ve sektöre önerilerde bulunmaktır. Bu
doğrultuda geliştirilen araştırma modeli ve hipotezler şeması Şekil 1'de gösterilmektedir.

LİDERLİK DAVRANIŞI
İŞGÖREN ODAKLI
LİDERLİK
DAVRANIŞI
ÜRETİM ODAKLI
LİDERLİK
DAVRANIŞI

H1
H2
H3

İŞGÖREN PERFORMANSI

Şekil 1: Araştırma Modeli.
Hipotezler:
H1: Liderlik davranışları ile iş gören performansı arasında bir ilişki vardır.
H2: İş gören odaklı liderlik davranışları ile iş gören performansı arasında bir ilişki vardır.
H3: Üretim odaklı liderlik davranışları ile iş gören performansı arasında bir ilişki vardır.
Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları: Bu araştırma liderlik davranışları ile iş gören
performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesine yöneliktir. Bu kapsamda hipotezlerin test
edilmesi amacıyla Antalya ilinde bulunan Alanya bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel
işletmelerinde çalışan iş görenler üzerinde bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulama ile Alanya
faaliyet gösteren otellerde algılanan liderlik davranışının astların iş gören performansı ile
ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın kapsamı aşağıda belirtilmektedir:
a) Araştırma sadece Antalya‟da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerini
kapsamaktadır.
b) Araştırma sadece beş yıldızlı otel işletmelerinde alt kademe çalışanlarını
kapsamaktadır. Otel işletmelerinde görev yapan orta ve üst kademe yöneticiler kapsam
dışındadır.
Diğer yandan araştırmanın sınırlılıkları ise şöyle sıralanabilir:
a) Araştırma sonuçları yalnızca araştırmaya katılan iş görenlerin görüşleri ile sınırlıdır.
b) Araştırmanın zamana ve finansal kaynaklara dayalı kısıtlılıklarından dolayı araştırma
sonuçları veri toplama zamanı ve veri toplama alanı ile sınırlıdır.
c) Araştırmada kullanılan ölçekler farklı bir kültürde geliştirildiği için Türk kültürü ile
uyum sorunu yaşanma olasılığı olabilir.
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d) Ayrıca iş görenlerin bir kısmı çeşitli nedenlerle soruları içtenlikle cevaplamamış
olabilirler.
Araştırma Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini Antalya ili Alanya bölgesinde
faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanları oluşturmaktadır. Beş yıldızlı
otellerin seçilmesinin sebebi, beş yıldızlı otellerde bulunan departman sayısı ve bu
departmanlarda çalışan personel sayısı ile araştırma için uygun örneklem sayısına
ulaşılabileceği ve beş yıldızlı otel işletmelerinin daha kurumsal yapıda olduğu düşüncesidir.
Araştırma evreninin tamamı yerine zaman, maliyet ve mesafe gibi unsurlar dikkate alınarak
örneklem alınma yoluna gidilmiştir. Evrenin temsil düzeyine sahip örneklemin seçiminde
tesadüfi örneklem yöntemi uygulanacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Otelcilik ve Turizm
Endüstrisinde İşgücü Araştırması‟na (1989; 61) göre beş yıldızlı otel işletmeleri için yatak
başına düşen personel sayısı 0.59‟dur. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟nden elde
edilen Mayıs 2016 verilerine göre Alanya‟da Kültür Ve Turizm Bakanlığı‟ndan turizm
işletmesi belgeli beş yıldızlı konaklama tesislerinin toplam yatak sayısı 38.278‟dir. Bu verilere
göre toplam yatak sayısı ile yatak başına düşen personel sayısı çarpıldığında, 38.278 x 0,59 =
22,584 sonucu elde edilir. Bu sayı araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem
büyüklüğü
ise
“Sample
Size
Calculator”
ile
hesaplanmış
(http://www.surveysystem.com/sscalc.htm), burada güven düzeyi 95, güven aralığı ise 5
alınmıştır. Sonuç olarak örneklem büyüklüğü 378 olarak tespit edilmiştir (Özdamar, 2001;
257). Anket formunun uygulanması sürecinde yalnızca iş görenlerin dâhil edilmesinden
dolayı, sadece 5 işletme araştırma talebine olumlu yaklaşmış ve bu işletmelerin servis, kat
hizmetleri ve mutfak departmanlarından her bir departmandan eşit sayıda olmak üzere elde
edilen toplam 396 adet anket formu değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Veri Toplama Yöntem ve Aracı: Otel işletmelerinde çalışanların algıladıkları liderlik
davranışlarını ve iş gören performanslarını ölçmek amacıyla kullanılan ölçekler anket formu
aracılığı ile katılımcılara ulaştırılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde iş görenlerin algıladıkları liderlik davranışlarına ilişkin
ifadeler, ikinci bölümde iş gören performansına ilişkin ifadeler, üçüncü bölümde ise
çalışanların demografik özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırma verileri
aşağıdaki ölçekler yardımıyla toplanmaktadır.
Liderlik Davranışı Ölçeği: Liderlik davranışına ilişkin Ekvall ve Arvonen (1991: 1726) tarafından geliştirilen liderlik davranış ölçeğinin iki boyutu kullanılmıştır. 26
ifadeden oluşan bu ölçek Tengilimoğlu (2005) ve Saylı-Tüfekçi (2008) tarafından
yapılmış olan çalışmalarda Türkçe tercümesinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri
yapılmıştır. Ölçek toplam 16 maddeden oluşmaktadır. Anket formunda liderlik
davranışlarına ilişkin verilen ifadeler 2 tip liderlik davranış özelliklerini belirlemeye
yönelik hazırlanmış olup sorular karışık verilmiştir. 10 madde (1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12,
13, 22,) isgören odaklı (Employee-orientated) liderlik davranış özelliklerini, 7 madde
(18, 19, 25, 32, 33, 34, 36) üretim odaklı (Production-orientated) liderlik davranış
özelliklerini ifade etmektedir. Ankette yer alan liderlik davranışı ölçeği 5‟li Likert tipi
ölçektir. Araştırmanın veri çözümleme sürecinde öncelikle araştırma kapsamındaki beş
yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının ankette belirtilen liderlik davranışına ilişkin her bir
ifadeye katılım dereceleri; 1=Hiç, 2=Bazen, 3=Zaman zaman, 4= Genellikle, 5=Her
zaman şeklinde puanlandırılarak değerlendirilmiştir.
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İş Gören Performansı Ölçeği: Çalışmada İş gören performansını belirlemeye yönelik
7 ifadeden oluşan ölçeğin ilk 3 ifadesi Lam, Chen, Schaubroeck (2002) tarafından
gerçekleştirilmiş çalışmalarından sonraki 4 ifade ise Kirkman ve Rosen (1999)
tarafından gerçekleştirilen çalışmalarından alınmıştır. Anket formunda algılanan
performansı ölçen puanlar 5‟li Likert tipinde olup, 1=Hiç katılmıyorum, 2=
Katılmıyorum, 3= Kısmen katılıyorum, 4= Katılıyorum, 5= Tamamen
katılıyorum şeklinde sıralanmıştır.
Araştırma Bulguları: Çalışmada elde edilen veriler bilgisayara aktarılarak SPSS 22.0 paket
programı kullanılarak analiz edilecektir. Araştırmanın bu kısmında örneklem grubunun
özelliklerinin belirlenmesine ilişkin frekans ve yüzde hesaplamaları, değişkenlere ilişkin
açıklayıcı istatistiklere yar verildikten sonra liderlik ve iş gören performansı arasındaki
ilişkinin şiddetini belirlemek için ise korelasyon analizi ile test edilen hipotezlere ilişkin
bulgulara yer verilmektedir.
Araştırmaya Katılan İş Görenlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular: Bu
kısımda araştırmaya katılan iş görenlerin demografik özeliklerine ilişkin 5 soru
bulunmaktadır. Bunlar; cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyleri, çalıştıkları departman ve
işletmedeki çalışma sürelerine ilişkin sorulardır. Araştırma kapsamında anket uygulanan otel
işletmesi çalışanlarının demografik özelliklerinin yer aldığı frekans ve yüzde dağılımları
tablolarla gösterilmektedir. Ankete katılan iş görenlerin cinsiyetleri tablo 1.‟de verilmiştir. İş
görenlerin 146‟sı (%36,9) kadın, 250‟si (%63,1) ise erkektir.
Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyetlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler.
Frekans

Yüzde (%)

Kadın

146

36,9

Erkek

250

63,1

Toplam

396

100

Katılımcıların medeni durumlarına ilişkin frekans ve yüzde sonuçları tablo 2.‟de
görülmektedir. Katılımcıların 150 tanesi (%37,9) bekâr, 246‟sı (%62,1) evlidir.
Tablo 2: Katılımcıların Medeni Durumlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler.
Frekans

Yüzde (%)

Evli

150

37,9

Bekar

246

62,1

Toplam

396

100

Tablo 3'te çalışanların eğitim durumuna ilişkin tablo incelendiğinde 118 çalışanın (%29,8)
ilköğretim ve ortaöğretim, 183 çalışanın (%46,2) lise, 79 çalışanın (%19,9) ön lisans, 16
çalışanın da (%4,0) lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların çoğunlukla lise
mezunu olduğu söylenebilir.
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Tablo 3: Katılımcıların Eğitim Düzeylerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler.
Frekans

Yüzde (%)

İlköğretim ve Ortaöğretim

118

29,8

Lise

183

46,2

Önlisans

79

19,9

Lisans

16

4,0

Toplam

396

100

Tablo 4.‟de katılımcıların çalıştıkları departmanlara ilişkin frekans ve yüzde dağılımları
bulunmaktadır. Katılımcıların her bir departmandan eşit sayıda 132 (%33,3) çalışmaya
katılmalarına özellikle dikkat edilmiştir.
Tablo 4: Katılımcıların Çalıştıkları Departmanlara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler.
Frekans

Yüzde (%)

Housekeeping

132

33,3

Servis

132

33,3

Mutfak

132

33,3

Toplam

396

100

Tablo 5'te katılımcıların işletmedeki görev sürelerine bakıldığında 1 yıldan az 130 katılımcı
(32,8), 1-5 yıl arası 187 katılımcı (%47,2), 6-10 yıl 61 katılımcı (%15,4) ve 11 yıl ve üzeri 18
katılımcı (%4,5) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan çalışanların çalıştıkları
işletmelerde çok da eski olmadıkları söylenebilir.
Tablo 5: Katılımcıların İşletmedeki Görev Sürelerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler.
Frekans

Yüzde (%)

1 yıldan az

130

32,8

1-5 yıl

187

47,2

6-10 yıl

61

15,4

11 yıl ve üzeri

18

4,5

Total

396

100,0
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Liderlik Davranışı ve İş Gören Performansı Ölçeklerine İlişkin Bulgular
Verilerin analizi yapılmadan önce liderlik davranışları ölçeğinin ve iş gören performansı
ölçeğinin faktör analizine uygunluğunu tespit edebilmek için Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett
Küresellik testi uygulanmıştır. Liderlik davranışları ölçeğinde yer alan 16 ifadenin örneklem
yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,934 ve İş gören performansı ölçeğinin
Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,835 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler oldukça yüksek bir
değerdir ve örneklem sayısının yeterli olduğunu göstermektedir. Barlett küresellik testi
korelasyon matrisinde yer alan tüm korelasyonların genel anlamlılıklarını gösteren bir
istatistiksel testtir (Altunışık ve diğerleri, 2005: 216-217). Yapılan Barlett küresellik testi
sonucunda hem liderlik davranışı hem de iş gören performansı değişkenlerine ait ölçeklerin
Barlett Küresellik testi anlamlıdır (Sig.=0,000).
Liderlik davranışı ölçeğine yapılan faktör analizi sonucunda iş gören odaklı (Employeeorientation) liderlik davranış özellikleri boyutuna ait 5 ifade faktör yükleri 0,40‟dan düşük
oldukları ve anlamlı bir dağılım sergilemedikleri için ölçekten çıkarılmışlardır. Üretim odaklı
(Productionorientation) liderlik davranış özellikleri boyutunda ise 7 ifade hiçbir boyut altına
girmedikleri için ölçekten çıkarılmıştır. İfadeler çıkarıldıktan sonra KMO değeri yeniden test
edilmiş ve sonuç 0,912 olarak hesaplanmıştır. Barlett Küresellik testi ise anlamlıdır
(Sig.=0,000).
Tablo 6'da katılımcıların liderlik davranışları ölçeği yer almaktadır.
Tablo 6: Liderlik Davranışı Ölçeğinin Faktör Analizi, Güvenilirlik Sonuçları ve Aritmetik
Ortalamaları.
Liderlik Davranışları
Faktör ve İfadeleri

Faktör
Yükü

Faktör 1: İş Gören Odaklı
Liderlik Davranışı

Öz
Değer

Varyansın
Açıklanma
Oranı

Cronbach’s
Alfa

5,459

27,834

0,825

Ortalama

Standart
Sapma

1- Arkadaşçadır.

0,514

3,54

1,129

2- Diğerlerinin fikir ve
önerilerini dinler.

0,513

3,84

0,891

3- Düzeni sağlar.

0,584

3,81

0,935

4- Astlarına güvenir.

0,453

3,89

0,952

6- Kimin neden sorumlu
olduğunu her zaman bilir.

0,441

3,89

0,997

7- Açık ve dürüst bir yöntemi
vardır.

0,516

3,95

0,962

10- Eleştirilere açıktır.

0,413

3,83

0,946

Faktör 2: Üretim Odaklı
Liderlik Davranışı

1,143

20,305

0,713
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18- Amaçları belirgindir.

0,455

3,97

1,025

19- Diğerlerinin
düşüncelerine önem verir.

0,569

4,16

0,963

0,481

3,83

0,961

33- Talimatlarını açık bir
şekilde verir.

0,451

4,10

1,619

34- Astlarına bir birey olarak
saygı gösterir.

0,437

3,98

0,946

36- Olayları irdeler ve
düşünmeden karar almaz.

0,429

4,24

0,945

25- Tartışmadan uzak
arkadaşça bir ortam yaratır.

Tablo 6'da görüldüğü üzere liderlik davranışları ölçeği 2 faktör ve 13 ifadeden oluşmaktadır.
Faktördeki ifadelerin ifade ettikleri anlamlar doğrultusunda (1,2,3,4,6,7,10) ifadelerinden
oluşan birinci faktör: „iş gören odaklı liderlik davranışı boyutu‟, (18,19,25,33,34,36)
ifadelerinden oluşan ikinci faktör: „üretim odaklı liderlik davranışı boyutu‟ olarak
adlandırılmıştır. İş Gören Odaklı Liderlik Davranışı boyutu toplam varyansın %27,834‟ünü,
Üretim Odaklı Liderlik Davranışı boyutu ise toplam varyansın %20,305‟ini açıklamaktadır.
Güvenilirlik “bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme
derecesi”dir (Altunışık, 2005: 114). Ölçmelerin tekrarlanması halinde ortaya çıkan tutarlı
sonuçlardır (Nakip, 2013: 203). Güvenilirliği ölçmeye yönelik farklı analiz türleri vardır.
Ancak en yaygın olarak kullanılan Cronbach‟s Alpha katsayısıdır (Özdamar, 2002: 622;
Kalaycı, 2010: 405). Ölçeğin genel güvenilirliğine ve içsel tutarlılığına işaret etmekte olan
Cronbach Alpha katsayısı maddelerin varyansları toplamının genel varyansa ortalaması
sonucu elde edilen ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır ve 0-1 arası değer almaktadır
(Özdamar, 2002: 623). Cronbach's Alpha katsayısının 0,60 ile 0,80 arasında olması ölçeğin
oldukça güvenilir olduğuna, katsayının 0,80 ile 1.00 arasında olması ise ölçeğin yüksek
derecede güvenilir olduğuna işaret etmektedir (Kalaycı, 2010:405). Liderlik davranışı
ölçeğinin Cronbach‟s Alpha değerlerine Tablo 3.5.‟de yer verilmiştir. Liderlik davranışı
ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,855 olarak hesaplanırken İş Gören Odaklı Liderlik
Davranışı boyutunun Cronbach Alpha değeri 0,825, Üretim Odaklı Liderlik Davranışı
boyutunun Cronbach Alpha değeri 0,713 olarak bulunmuştur.
Liderlik davranışı ölçeğinin aritmetik ortalamaları değerlendirildiğinde birinci boyutta
bulunan “açık ve dürüst bir yöntemi vardır” ifadesi en yüksek ortalamaya sahip (3,95)
ifadedir. Bu boyutta en düşük ortalamaya sahip ifade “arkadaştır” ifadesidir (3,54). Buradan iş
görenlerin amirlerini yönetici olarak görme konusunda kararsız kaldıkları (3,00‟ a yakın)
sonucuna varılabilir. Liderlik davranışı ölçeğinin ikinci boyutuna bakıldığında ikinci
boyuttaki ifadelerin ortalamalarının birinci boyuttaki ifadelerin ortalamalarından yüksek
oldukları görülmüştür. İkinci boyuta ait ifadeler içinde en yüksek ortalamaya sahip “olayları
irdeler ve düşünmeden karar almaz” (4,24) ifadesidir. İkinci boyutta en düşük ortalama
“tartışmadan uzak arkadaşça bir ortam yaratır” (3,830) ifadesine aittir.
İş gören performansı ölçeğinde ise tek boyut olduğu için ve ifadelerin faktör yükleri 0,40‟ın
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altına düşmediği için 7 ifadenin tamamı (1,2,3,4,5,6,7) analize dahil edilmiştir. Tablo 7.‟de
ölçeklere ilişkin faktör analizi ve güvenilirlik sonuçları ile ifadelerin aritmetik ortalamaları yer
almaktadır.
Tablo 7: İş Gören Performansı Ölçeğinin Faktör Analizi Güvenilirlik Sonuçları ve Aritmetik
Ortalamaları.
İş Gören Performansı
Faktör ve İfadeleri

Faktör
Yükü

Öz
Değer
3,465

Varyansın
Açıklanma
Oranı
49,495

Cronbach’s
Alfa

Ortalama

Standart
Sapma

0,830

1- İşlerin etkin ve etkili
metotlarla en düşük hata ve
problemle yüksek kalitede
olması için çabalarım.

0,462

3,80

0,965

2- İşlerin planlandığı gibi
zamanında bitirilmesini her
zaman sağlarım.

0,454

3,99

0,868

3- İşimin veya görev
pozisyonumun gerektirdiği
bilgi ve yeteneklerim tamdır.

0,591

3,97

0,886

4- İşle ilgili değişiklikleri
hemen kabullenir ve adapte
olurum.

0,485

4,13

0,893

5- İş ile ilgili verilen
görevleri yerine getirmede
üstün bir çaba sarf ederim.

0,508

3,94

1,033

6- İş ile ilgili yeni metot ve
fikirleri geliştirme
konusunda katılımcı olurum.

0,507

4,05

0,941

7- Yönetim tarafından
verilen talimatları
gerçekleştirmek için her
zaman istekliyimdir.

0,458

4,05

0,943

Tablo 7'de görüldüğü gibi yapılan faktör analizi neticesinde İşgören performansı ölçeği tek
boyut 7 ifade ile toplam varyansın %49,495‟ini açıklamaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha
katsayısının 0,830 olması ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.
İş gören performansı ölçeğinde bulunan ifadelerin aritmetik ortalamalarına bakıldığında en
yüksek ortalamaya sahip ifade “işle ilgili değişiklikleri hemen kabullenir ve adapte olurum”
ifadesidir (4,13). Bu ölçekteki en düşük ortalama ise “işlerin etkin ve etkili metotlarla en
düşük hata ve problemle yüksek kalitede olması için çabalarım” (3,80) ifadesindedir.
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Hipotezlerin Test Edilmesine İlişkin Bulgular
İstatistiksel çalışmalarda verilerin dağılımı çok önemlidir. Çünkü istatistik araştırmalarda
yapılan birçok testin uygulanabilmesi için dağılımın normal ve normale yakın olması gerekir
(Kalaycı, 2010: 53). Araştırma verilerine çok değişkenli istatistiksel analizler yapılabilmesi
için tek değişkenli normallik testi yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veri setinin normal
dağılım gösterip göstermediğinin incelenmesi için standart sapma, basıklık (Kurtosis) ve
Çarpıklık (Skewness) değerlerine bakılmıştır. Normal dağılım gösteren bir verinin standart
sapması 1‟e yakın bir değer alırken, çarpıklık ve basıklık değerleri -3 ve +3 aralığında
olmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2012). Yapılan analiz sonucunda anket formunda yer alan
ifadelerin standart sapmalarını 1‟e yakın, çarpıklık ve basıklık değerlerinin ise -3 ile +3
arasında yer aldığı hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda basıklık, çarpıklık ve standart
sapma değerleri verinin tek değişkenli normal dağılım gösterdiğini desteklediği için bu durum
verilerin analizinde parametrik testlerin kullanımına olanak sağlamıştır.
Korelasyon analizi neticesinde hesaplanan korelasyon katsayısı bir oran olup (r) ile gösterilir
ve -1 ile +1 arasında değerler alabilir. Katsayının +1 olması iki değişken arasında mükemmel
bir doğrusal ilişkinin olduğunu gösterirken, katsayının -1 olması ise değişkenler arasında
mükemmel bir ilişkinin olduğu fakat ilişkinin yönünün ters olduğu anlamına gelmektedir
(Altunışık vd., 2005: 200). Bununla birlikte korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak
0,70-1,00 arasında olması yüksek, 0,70-0,30 arasında olması orta, 0,30-0,00 arasında olması
ise düşük düzeyde bir ilişki olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2010: 32).
Tablo 8: Liderlik Davranışları ile İş Gören Performansı Arasındaki Korelasyon Analizi.

Pearson Korelasyon
LİDERLİK
DAVRANIŞLARI

İŞ GÖREN
PERFORMANSI

1

0,466**

Sig. (2-uçlu)
N
Pearson Korelasyon

İŞ GÖREN
PERFORMANSI

LİDERLİK
DAVRANIŞLARI

Sig. (2-uçlu)
N

0,000
396

396

0,466**

1

0,000
396

396

** Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlı (2-uçlu).

Korelasyon analizi sonucunda Tablo 8'e bakıldığında liderlik davranışları ile iş gören
performansı arasında (r=0,466, p=0,000) pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Bu bağlamda H1 hipotezi kabul edilmiştir.
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Tablo 9: İş Gören Odaklı Liderlik Davranışı ve Üretim Odaklı Liderlik Davranışı ile İş Gören
Performansı Arasındaki Korelasyon Analizi.

İŞ GÖREN
ODAKLI
LİDERLİK
DAVRANIŞI

ÜRETİM ODAKLI
LİDERLİK
DAVRANIŞI
İŞ GÖREN
PERFORMANSI

İŞ GÖREN
PERFORMANSI

İŞ GÖREN
ODAKLI
LİDERLİK
DAVRANIŞI

ÜRETİM
ODAKLI
LİDERLİK
DAVRANIŞI

1

0,618**

0,489**

,000

,000

396

396

396

Pearson
Korelasyon

0,618**

1

0,341**

Sig. (2-uçlu)

,000

N

396

396

396

Pearson
Korelasyon

0,489**

0,341**

1

Sig. (2-uçlu)

,000

,000

N

396

396

Pearson
Korelasyon
Sig. (2-uçlu)
N

,000

396

Tablo 3.8.‟de liderlik davranışlarının alt boyutları ile iş gören performansı arasındaki ilişkinin
düzeyini gösteren korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlarda iş gören odaklı
liderlik davranışı ile iş gören performansı arasında (r=0,489, p=0,000) orta düzeyde pozitif
yönlü anlamlı bir ilişki olduğu; üretim odaklı liderlik davranışı ile iş gören performansı
arasında (r=0,341, p=0,000) yine orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
H2 ve H3hipotezleri kabul edilmiştir.
İş gören odaklı liderlik davranışının iş gören performansı ile olan ilişkisi, üretim odaklı
liderlik davranışının iş gören performansı ile olan ilişkisinden daha güçlü olduğu
görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Gelecekte işletmeler liderlik özelliği olan yöneticilere daha fazla ihtiyaç duyacaktır. İşletmeler
etkili bir lidere sahip olmadan sadece var olan sistemlerini koruyarak veya riskleri en alt
seviyeye indirerek işletmenin faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlayan bir yönetim tarzı ile
süregelen değişim ve gelişim ortamında varlıklarını korumaları ve sürdürmeleri mümkün
olmayacaktır.
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve insanın insana hizmet ettiği otel işletmelerinde alt
kademe çalışanların moral seviyesini ve motivasyonlarını yükseltecek etkili bir lidere daha
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çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Antalya‟da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel
işletmelerinde yapılan bu çalışmada iş gören odaklı liderlik davranışı boyutuna ve üretim
odaklı liderlik davranışı boyutuna yönelimlerin ne ölçüde olduğu ve liderlik davranışı alt
boyutları iş gören performansı arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:
Liderlik davranışı ile iş gören performansı arasında anlamlı ilişki vardır (r=0,466).
İş gören odaklı liderlik davranışı ile iş gören performansı arasında anlamlı ilişki vardır
(r=0,489).
Üretim odaklı liderlik davranışı ile iş gören performansı arasında anlamlı ilişki vardır
(r=0,341).
İş gören odaklı liderlik davranışı ile iş gören performansı arasındaki ilişkinin şiddeti
üretim odaklı liderlik davranışı ile iş gören performansı arasındaki ilişkinin
şiddetinden fazladır.
Liderlik davranışlarının iş gören performansı ile olan ilişkisini veya etkisini açıklamak için
yapılan çalışmalara bakılacak olursa;
Yılmaz ve Karahan (2010) tekstil sektöründe yapmış oldukları çalışmada liderlik davranışı ile
iş gören performansı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Koçak ve Özüdoğru (2012) kamu ve özel hastanelerde yapmış oldukları araştırmalarında
yöneticilerin liderlik davranışı özellikleri ile çalışanların performansları arasında aynı yönlü
güçlü bir ilişkinin olduğu, bununla birlikte yine yöneticilerin liderlik davranışları özellikleri
ile çalışanların motivasyonundaki artış ile yüksek performans göstermeleri arasında bir ilişki
olduğunu tespit etmişlerdir. Tutar (2008) askeri bir fabrikada yapmış olduğu çalışmada
liderlik davranışı ile iş gören performansı arasında kuvvetli bir ilişki olduğu, ayrıca çalışmada
iş gören odaklı liderlik tarzı iş gören performansı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki,
üretim odaklı liderlik tarzı ile iş gören performansı arasında ise negatif yönlü anlamlı bir ilişki
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında iş gören odaklı liderlik tarzı astların
performansı üzerinde üretim odaklı liderlik tarzına oranla daha etkili olduğu saptanmıştır.
Cummings ve Schwab (1973) araştırmalarında iş görenlerin işletmedeki performanslarının
etkilendiği en önemli unsurun liderlik olduğunu varsaymış, liderlik davranışları, liderlik
özellikleri ve iş gören performansı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşmıştır Sonuç olarak araştırma bulguları yukarıdaki araştırma bulguları ile örtüşmektedir.
Yöneticiler iş gören odaklı liderlik davranış özelliklerini benimsediklerinde iş gören
performansı açısından olumlu gelişmeler elde edebilirler. Bu durum örgütü olumlu
etkileyecektir. Özellikle hizmet üreten otel işletmelerinin sürekliliği ve başarısı büyük ölçüde
iş görenlerin kalitesine ve başarılı olmasına bağlıdır. İş görenin moral ve motivasyonu ne
kadar yüksek olursa örgütün hedeflerini daha çok benimseyecek ve örgütü bu hedeflere
ulaşmak için daha çok çaba sarf edeceklerdir. Dolayısıyla yöneticilerin iş gören odaklı liderlik
davranışları özelliklerini artırmaları tavsiye edilmektedir. Diğer yandan, turizm sektöründe
faaliyet gösteren farklı örgüt türlerinde, farklı kademelerde ve farklı ölçeklerde faaliyet
gösteren otel işletmelerinde çalışmalar yapılması karşılaştırma yapılabilmesi açısından faydalı
olacaktır.
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ORTAOKUL(5-8) ÖĞRENCĠLERĠNĠN MÜZĠKDERSĠNE Ġ
LĠġKĠN
TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ BOYUTLAR AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠL
MESĠ(KARS ĠLĠ ÖRNEĞĠ)
Sıtkı AKARSU
Öz
Müzik dersi, ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda hem gelişim dönemlerinin sağlıklı bir şekilde
devam etmesi açısından hem de kalıtımsal olarak taşınan bazı yeteneklerin fark edilerek bireyin kendisini
gerçekleştirmesine yardımcı olma ve beğeni eğitimini kazandırması bakımından önemli bir derstir. Müzik
dersinin yer aldığı sınıflardaki programlar düzenlenirken, gelişim dönemlerine göre bir müfredat
hazırlanır. Gerek teorik bölüm ve gerekse uygulama bölümü, buna göre düzenlenir.
Bu çalışma Kars ili, merkezde bulunan ortaokul(5-8) öğrencilerinin, cinsiyet ile bilişsel, duyuşsal ve
devinişsel boyutlar açısından müzik dersine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. İl
merkezinde bulunan iki ortaokul tesadüfi örnekleme ile belirlenmiş; bu ortaokullardaki toplam 173
öğrenciden, tutum ölçekleri vasıtasıyla veriler toplanmıştır. Tutum ölçekleri ile ortaokul öğrencilerinin
müzik dersine karşı olan tutumlarının hangi yönde gelişme gösterdiği, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel
açıdan farklılıkları ile cinsiyete göre müzik dersine ilişkin tutumları belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Müzik Eğitimi, Tutum, Bilişsel, Duyuşsal, Devinişsel.
The Evaluation In Terms Of Various Dimensions of Attitudes Towards
Music Lessons of Middle School (5-8) Students ( Kars Sample)
Abstract
Music lessons are primary and an important lesson in terms of the schools at upper secondary
level, both in terms of continuing a healthy way of both development period it was recognized that some
ability to move as hereditary helping to realize itself on the individual and gain the education of
appreciation. A curriculum is prepared according to developmental periods while the classes in the classes
where the music lesson is held are being organized, It is organized accordingly both the theoretical part
and the application part.
This work it is made to determine attitudes towards music lessons of middle school (5-8) students in the
center Kars in terms of gender and cognitive, emotional and kinesthetic dimensions. Two middle school
set in the city center with random sampling; data were collected by attitude scales from total 173 students
in this middle school. With attitude scales tried to be determined which development has shown of
attitudes towards music lessons of middle school students and differences in perspective cognitive,
affective, and devicative with attitudes towards music lesson by sex.
Keywords: Music Education , Attitude, Cognitive, Affective, Devicative.

GĠRĠġ
Sosyolojik ve psikolojik olarak zaman içerisinde donanımlı hale gelen insanoğlu, zihinsel ve
yetisel birikimini gelecek nesillere kalıtım ve model kişilik gibi bazı vasıtalar aracılığı ile
aktarmaktadır. Çok yönlü olan insan, parmak izi nadirliğinde birbirinden farklı özelliklere
sahip olmuştur. İşte eğitim bu özelliklerin keşfi, yönlendirilmesi, geliştirilmesi, kişiye ve
topluma kazandırılması görevini üstlenir.
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Değişen ve gelişen dünyanın yönünü ve nabız hızını belirleyen aslında eğitimdir. İnsanoğlu
formal veya informal olarak eğitim süreci içerisindeki rolüne bağlı olarak değişimi
yönlendirir. Bu değişim çeşitli alanların bir entegrasyonudur aslında. Bir bilim alanı
çalışmalarını sürdürebilmek, gelişmek için diğer alanlara her zaman ihtiyaç duyar. Bu
alanlardan biri de müziktir.
İnsana bütün sanatlardan daha büyük bir kolaylık ve etkileme gücüyle ulaşan
müziği “seslerle düşünme, sesler aracılığı ile yaşamı duyumsama ve geliştirme
yolunda insan gerçeğinin bütün ilişkileri içinde araştırılması ve aktarılması
sanatı” olarak tanımlayabiliriz. Bu arayışta en çarpıcı amaç, müziğin
doğuşundan bu yana insanı korumaktır. Bu koruma işlevi bugün artık somut
olarak görülen ve hemen kavranabilen bir özellik değildir. Müziğin bu yönü,
başka araştırmaların konusu olmalıdır(Selanik, 1996: 2).
Ama insanı bu koruma güdüsü ile donatma, elbette müzik eğitiminin alanı içerisine
girmektedir.
Müzik öğretimi, ruhsal ve içsel bir destek aracı olmasının yanında dış dünyanın
da yönetimini sağlayan bir kontrol mekanizmasıdır. Bu açıdan müzik eğitiminde
hedeflere yönelik olan amaçların, planlanması ve uygulanması önemli bir
aşamadır. Eğitim ortamlarında, müzik eğitiminin en önemli boyutunu müzik
öğretimi oluşturmaktadır. Bu nedenle tüm yapılacak olan tüm tasarlamalar,
düzenlemeler ve uygulamalar müzik öğretimi üzerinde şekillendirilir(Yıldız, 2002:
2).
“İnsan eğitimindeki temel gereksinimlerden birisi de müziktir”(Turgut, 2012: 3). Eğitim
faaliyetleri arasında hem bilişsel hem duyuşsal hem de devinişsel olarak birçok kazanıma
hizmet eden disiplinler arasında müzik dersi önemli bir yere sahiptir. Eğer müzik eğitimi
ilkokulda sağlıklı bir şekilde başlarsa, ortaöğretim ve lise eğitimine de yansıyacaktır. Aksi
takdirde geç kalınmış bir müzik eğitimi politikası ile kültürel değerleri koruyup taşıyacak bir
neslin yerini, dinlediği müzikte iyi ve kötüyü ayıramayacak kadar az bilgiye sahip bir nesil
yetişecektir. Bu da ulusal müzik kültürünün olumsuz etkilenmesine neden olacaktır.
Ulusal değerlerin önemli bir parçası olan müzik kültürünün aktarımı ve taşınması işlevinin
temelleri, elbette okul öncesi düzeyde değerlendirilmelidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında
öğrencilerin müziksel açıdan donanımlı ve bilinçli hale gelebilmeleri, müzik eğitimi ve
öğretiminden zevk alabilmeleri ve bu eğitim esnasında aktif olabilmeleri için öğrencilere
verilen müzik eğitimi ve öğretiminden etkili bir planlama ve rehberlik edilmesi oldukça
önemlidir(Kılıç, 2012: 1).
Çocukların bu derslerde ilgili alanlarda donatılıp zevk almalarını sağlamak
amacı ile müzikli oyunlar işe koşulur. Müzikli oyunlar hem hareket hem ritm
duygusu hem de çocukların çok yönlü gelişimlerine sağladığı katkı nedeniyle okul
öncesi eğitim programlarında çok önemli bir yere sahiptir(Uşaklıgil ve diğ.,
2009: 5).
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Müzik eğitimi dersleri, okul öncesinden başlayarak diğer kademelerde de etkili bir biçimde
kullanılıp farkındalık oluşturulması gereken bir derstir. Kazanım boyutları yoğun olan bu
dersin toplumsal ürünleri birçok alana göre daha fazladır. Bireysel olarak da yorumlama
becerilerinin geliştirilmesi ve devinimsel kazanımlar amaçlanır(Yokuş ve Yokuş, 2010: 17).
Müzik dersi dâhil, bütün disiplinlerin eğitim ve öğretim müfredatlarında bilişsel,
duyuşsal ve devinişsel kazanımlar içeren hedefler vardır. Her boyut kendi içerisinde amaçlar
içerir. İlgili dersin programdaki kazanımları ne ise ona göre bir strateji, yöntem ve teknikler
belirlenir, bilgi ve beceriler o şekilde öğrencilere aktarılır. Bu bilgi ve beceriler, öğretim
programlarında günümüzde yapılandırmacı yaklaşımın temel ilkeleri ile sağlam zeminlere
oturtulmaya çalışılmaktadır. Fakat Müzik Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşım’ın uygulanma
şartları, ürünlerinin değerlendirilmesi ve genel olarak programların verimliliği üzerine çok az
çalışma yapılmıştır. Olumlu olarak değerlendirilen çalışma sonuçları kadar, olumsuz bazı
sonuçlar da rapor edilmiştir (Aksu, 2015: 33).
Müzik eğitimi sürecinde günümüzde program dahilinde tercihe yer verilmemekte,
hazır olan eserler ve şarkılar, program politikasına bağlı olarak sunulmaktadır. Müzik
tercihleri, başta insanların hangi tür müziklerden hoşlanıp hoşlanmadıkları ya da ne tür
müziklere ilgi duyup duymadıklarına bağlı gibi görünmektedir. Fakat bu olayın iç yüzünde,
bu tercihlerin altında farklı nedenler ve değişkenler bulunduğu ortaya çıkmaktadır (Ercan ve
Barış, 2016: 2256). Bu tercihler doğrultusunda hazırlanacak olan müzik öğretimi programları
sayesinde, bireylerin yetenekleri keşfedilecek ve tercih alanları ile beynin, vücudun çalışma
sistemlerinin (Bilişsel, Duyuşsal ve Devinişsel) organize bir şekilde hareket etmesi
saplanacaktır.
Müzik, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönleriyle bir bütün olan insanın yaşamında
çok önemli ve etkili bir yer tutmaktadır. İnsanın davranışlarında çeşitli değişikliklere neden
olabilir ve onlara yön verebilir. Müzik insana neşe, keder, coşkunluk, durgunluk, güçlülük,
düzenlilik ve mutluluk gibi duyguları yaşatan bir sanattır. Aynı zamanda toplum hayatında da
sosyo-kültürel bağlardan biridir (Göncü, 2016: 2383).
Müzik öğretiminde izlenecek yeni yöntem ve yaklaşımlar, bireylere kazandırılacak
müzikal davranışları pekiştirecektir. Öğretme ve öğrenme yöntemlerinin getirdiği zengin
çeşitlilik, bireyin müzik eğitimine ilgi göstermesini sağlayarak, başarı ve öğrenme düzeylerini
arttıracaktır( Nacakçı ve Kurtuldu, 2011: 1).
AraĢtırmanın Amacı
Bu araştırma ile ortaokulda öğrenim gören 5.6.7 ve 8. sınıf öğrencilerinin müzik
dersine karşı tutumlarını, cinsiyet ile bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutlar açısından
belirleyebilmek amaçlanmıştır.
AraĢtırmanın Alt Amaçları
1. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum ölçeği bilişsel boyut puanları ile sınıf düzeyi
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum ölçeği duyuşsal boyut puanları ile sınıf
düzeyi arasında anlamlı bir fark var mıdır?
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3. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum ölçeği devinişsel boyut puanları ile sınıf
düzeyi arasında anlamlı bir fark var mıdır?
4. Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin, tutum ölçeği puanları
ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?
5. 5. ve 8. Sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutum puanları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
6. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum ölçeği bilişsel boyut puanları ile cinsiyet
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
7. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum ölçeği duyuşsal boyut puanları ile cinsiyet
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
8. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum ölçeği devinişsel boyut puanları ile cinsiyet
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
9. Öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum ölçeği puanları ile cinsiyetleri arasında
anlamlı bir fark var mıdır?
AraĢtırmanın Önemi
Yapılan çalışma, ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerin müzik dersi hakkındaki
tutumlarının olumlu veya olumsuz oluşu, onların ihtiyaçlarının karşılanmasının bir yansıması
olması ve başarı düzeylerinin etkilenmesi bakımından önem arz etmektedir. Müzik dersleri,
alan olarak diğer programlar arasında duyuşsal alana daha çok hitap eden hedeflere ve
kazanımlara sahiptir. Etkinlikler vasıtası ile elbette devinişsel kazanımlar da yer almaktadır.
Bundan dolayı, öğrencilerin, müzik dersi ile ilgili bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutlarda
derse karşı tutumları hakkında bilgi sahibi olmak bize programların hazırlanması ve hedeflere
ulaşılmasında katkı sağlayacaktır. Ülke bazında bireylere kazandırılmak istenen birçok
davranış ve bilginin yanında kültürel aktarımı sağlamak, müzik dersinin genel amaçları
arasında yer almaktadır. Dolayısı ile öğrencilerin müzik derslerine ilişkin tutumlarının
değerlendirilerek alınan veriler ışığında eksik ve yanlışları düzeltecek yeni stratejiler
geliştirmek önem arz etmektedir.
YÖNTEM
Bu araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yararlanılarak, betimsel araştırma modeli
kullanılmıştır.
Genel tarama modelindedir.
AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Kars il merkezinde bulunan ortaokullarındaki 5,6,7, ve 8. sınıf
öğrencileri oluşmaktadır. Örneklemini ise; Mihralibey Ortaokulu ve Ziya Gökalp
Ortaokulunda bulunan 173 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin sınıflara göre cinsiyet
dağılımları, tablo 1’de belirtilmiştir.
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Tablo 1:Örneklemi oluşturan öğrencilerin cinsiyet dağılımı
Öğrenciler

f

%

Erkek

84

49

Kız

89

51

173

100

Cinsiyet

Toplam

Sınırlılıklar
Yapılan çalışma, 2014-2015 eğitim öğretim yılı; Kars il merkezindeki Mihralibey İlköğretim
Okulu ve Ziya Gökalp İlköğretimde bulunan 173 öğrenci ile sınırlıdır.
Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanmasında daha önceden bazı çalışmalarda kullanılmış olan Zeki Nacakcı’nın
geliştirmiş olduğu 15 maddeden oluşan müzik dersi tutum ölçeği, çalışma için uygun
görülmüş ve kullanılmıştır. Ölçek, 5’li likert olarak hazırlanmış, sorulara verilen cevaplar,
“tamamen katılıyorum (5)”, “büyük ölçüde katılıyorum (4)”, “kısmen katılıyorum (3)”, “çok
az katılıyorum (2)”, “hiç katılmıyorum (1)” seçeneklerine göre olumludan olumsuza doğru
puanlanmıştır. Öncelikle ölçekte reverse sorular belirlenmiştir. Bunlardan 1, 2, 4, 7, 12, 13 ve
15. sorular olumsuz, diğerleri olumlu olarak belirlenmiştir. Daha sonra bilişsel, duyuşsal ve
devinişsel boyutlarda hazırlanmış olan sorular alan uzmanı olan öğretim üyeleri tarafından
tespit edilmiştir. 1,4, ve 6. sorular bilişsel; 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13 ve 14. sorular duyuşsal; 3, 7,
12 ve 15. sorular da devinişsel boyutta hazırlanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS 21.0 paket programından yararlanılmıştır. Ölçekteki maddeler
sırası ile değerlendirilip anlamlı farklılıklara bakılmıştır. ,05 anlamlılık düzeyi seçilmiş,
değişkenlerin istatistiksel ifadesinde yüzde(%), frekans(f) ile yüzde, frekans, Tek Yönlü
Anova ve t testi analizleri kullanılmıştır. Ölçekteki değerler yorumlanırken, aşağıdaki olumluolumsuz tablo puanlaması kullanılmıştır.
Tablo 2: Cevapların puan aralığı
Olumlu Puan Aralığı

Cevaplar

Olumsuz Puan Aralığı

1,00 – 1,79

Hiç Katılmıyorum

4,20 – 5,00

1,80 – 2,59

Çok az katılıyorum

3,40 – 4,19

2,60 – 3,39

Kısmen katılıyorum

2,60 – 3,39

3,40 – 4,19

Büyük ölçüde katılıyorum

1,80 – 2,59

4,20 – 5,00

Tamamen katılıyorum

1,00 – 1,79
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BULGULAR
Elde edilen veriler yüzde, frekans, Tek Yönlü Anova ve t testi istatiksel modellerinden
yararlanılarak öncelikle tablo halinde sunulmuş, daha sonra maddeler yorumlanmaya
çalışılmıştır.
Tablo 3: Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının frekans, yüzde ve
aritmetik ortalama dağılımlarını gösterir tablo
Tamamen
Katılıyorum

Büyük
Ölçüde
Katılıyorum

f

%

1-Müzik dersinin önemsiz bir
ders olduğunu düşünüyorum.
2-Zorunlu olmasaydım
müzik dersine katılmak
istemezdim.
3- Sayısal veya sözel ders
işlemektense müzik dersi
yapmayı tercih ederim.
4-Müzik dersinde
düşündüğüm kadar başarılı
olmayışımın sebebi
öğretmenimdir.

12

6.9

9

16

9.2

48

5-Müzikle uğraşmak veya bir
müzik aleti çalmak isterdim.
6-Müzik derslerinin bana
müzik dinleme zevki ve
seçme alışkanlığı
kazandırdığını düşünüyorum
7-Müzik dersini sadece sınıf
geçmek için çalışıyorum.
8-Müzik dersinin haftalık
ders saatinin daha çok
olmasını isterim.
9-Müzik dersinde
öğrendiklerimle okul içi ve
dışı müzik etkinliklerine
katılmak isterim.
10-Müzik dersindeki
konuları kendim için yararlı
ve ilginç buluyorum.
11-Müzik dersi en çok
sevdiğim dersler içinde yer
alır.
12-Müzik dersine zaman
ayırmaktansa diğer derslere
vakit ayırmayı tercih ederim.
13-Müzik dersi sıkıcı bir

f

Kısmen
Katılıyorum

Çok az
Katılıyorum

Hiç
Katılmıyorum

Χ

%

f

%

f

5.2

18

10.4

12

6

3.5

9

5.2

27.7

21

12.1

33

17

9.8

2

1.2

129

74.6

22

113

65.3

21

%

f

%

6.9

122

70.5

4,28

18

10.4

124

71.7

4,31

19.1

20

11.6

50

28.9

2,98

6

3.5

8

4.6

139

80.3

4,43

12.7

8

4.6

2

1.2

7

4.0

4,57

33

19.1

12

6.9

7

4.0

7

4.0

4,39

12.1

5

2.9

10

5.8

16

9.2

118

68.2

4,14

82

47.4

23

13.3

30

17.3

16

9.2

20

11.6

3,77

94

54.3

27

15.6

22

12.7

12

6.9

17

9.8

3,98

67

38.7

35

20.2

36

20.8

14

8.1

16

9.2

3,71

87

50.3

30

17.3

32

18.5

9

5.2

12

6.9

4.01

26

15.0

18

10.4

36

20.8

30

17.3

60

34.7

3,45

6

3.5

7

4.0

12

6.9

19

11.0

121

69.9

4,33
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derstir.
14-Müzik dersinde ders
77
44.5 32
18.5
19
11.0
20
11.6
24
13.9
3,70
işleyiş bakımından gelişen
teknolojinin etkilerini
görebiliyorum.
15-Müzik öğretmenimiz bize 20
11.6 9
5.2
6
3.5
7
4.0
131
75.7
4,27
çalgısı veya sesiyle hiç
müzik yapmıyor.
Dereceleme(olumlu): 1,00 – 1,79:Hiç Katılmıyorum / 1,80 – 2,59:Çok az Katılıyorum / 2,60 – 3,39:Kısmen
Katılıyorum / 3,40 – 4,19:Büyük ölçüde Katılıyorum / 4,20 – 5,00:Tamamen Katılıyorum.

Yukarıdaki, öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumlarının frekans, yüzde ve ortalama
değerleri bulunan tablo incelendiğinde;
1. Önermede ortalamanın 4.28 olduğu(Hiç Katılmıyorum) görülmektedir. Ortaokul
öğrencilerinin genel olarak müzik dersinin gereksiz bir ders olduğunu düşünmedikleri
söylenebilir.
2. Önermede ortalamanın 4.31 olduğu(Hiç Katılmıyorum) görülmektedir. Ortaokul
öğrencilerinin genel olarak müzik dersine zorunlu olarak değil de, isteyerek ve severek
katıldıkları söylenebilir.
3. Önermede ortalamanın 2.98 olduğu(Kısmen Katılıyorum) görülmektedir. Ortaokul
öğrencilerinin genel olarak sayısal veya sözel derslere katılmak yerine müzik dersine
katılmayı kısmen tercih ettikleri severek katıldıkları söylenebilir.
4. Önermede ortalamanın 4.43 olduğu(Hiç Katılmıyorum) görülmektedir. Ortaokul
öğrencilerinin genel müzik derslerindeki başarısızlıklarının sebebi olarak
öğretmenlerini görmedikleri söylenebilir.
5. Önermede ortalamanın 4.57 olduğu(Tamamen Katılıyorum) görülmektedir. Ortaokul
öğrencilerinin müzikle uğraşmak ve bir enstrüman çalmak istedikleri söylenebilir.
6. Önermede ortalamanın 4.39 olduğu(Tamamen Katılıyorum) görülmektedir. Ortaokul
öğrencilerinin genel anlamda müzik dersinin dinleme zevki ve seçme alışkanlığı
kazandırdığını düşündükleri söylenebilir.
7. Önermede ortalamanın 4.14 olduğu(Hiç Katılmıyorum) görülmektedir. Ortaokul
öğrencilerinin müzik dersine sadece geçmek için çalışmadıklarını ifade ettikleri
söylenebilir.
8. Önermede ortalamanın 3.77 olduğu(Büyük Ölçüde Katılıyorum) görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersinin haftalık saatinin artmasına büyük ölçüde
katıldıklarını ifade ettikleri söylenebilir.
9. Önermede ortalamanın 3.98 olduğu(Büyük Ölçüde Katılıyorum) görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersinde öğrendikleri ile okul içi ve dışı müzik
etkinliklerine büyük ölçüde katılmak isterini ifade ettikleri söylenebilir.
10. Önermede ortalamanın 3.71 olduğu(Büyük Ölçüde Katılıyorum) görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersinde öğrendiklerini kendileri için büyük ölçüde
yararlı buldukları söylenebilir.
11. Önermede ortalamanın 4.01 olduğu(Büyük Ölçüde Katılıyorum) görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin müzik dersini en çok sevdikleri ders olarak belirttikleri
söylenebilir.
12. Önermede ortalamanın 3.45 olduğu(Çok Az Katılıyorum) görülmektedir. Ortaokul
öğrencilerinin müzik dersi yerine diğer derslere zaman ayırmak istemedikleri
söylenebilir.
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13. Önermede ortalamanın 4.33 olduğu(Hiç Katılmıyorum) görülmektedir. Ortaokul
öğrencilerinin müzik dersinin sıkıcı bir ders olduğunu düşünmedikleri söylenebilir.
14. Önermede ortalamanın 3.70 olduğu(Büyük Ölçüde Katılıyorum) görülmektedir.
Ortaokul öğrencilerinin müzik derslerinde gelişen teknolojinin etkilerini büyük oranda
gördükleri söylenebilir.
15. Önermede ortalamanın 4.27 olduğu(Hiç Katılmıyorum) görülmektedir. Ortaokul
öğrencilerinin müzik derslerinde öğretmenlerinin onlara ses ve enstrümanı ile eşlik
ettiği söylenebilir.
Tablo 4: Sınıf düzeyine ilişkin betimsel veriler
Sınıf
5.sınıf

N
41

3,4728



S
,53958

2. 6.sınıf
3. 7.sınıf
4. 8.sınıf
Toplam

49
41
42
173

3,3410
3,4490
3,2341
3,3719

,71295
,59244
,49631
,59887

1.

Tablo 5: Müzik dersi tutum ölçeğinin bilişsel boyutunun sınıf düzeyine göre karşılaştırılması,
tek yönlü anova testi sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Grupiçi
Toplam

KT

Sd

KO

F

p>0

3,929
86,368
90,297

3
169
172

1,310
,511

2,563

,057

Buna göre öğrencilerin müzik dersi tutum ölçeğindeki bilişsel boyuta ilişkin puanları sınıf
düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemiştir. [F(3-169)= 2,563; p>,05]. Bu bulgu öğrencilerin
müzik dersi tutum ölçeği bilişsel puanlarının sınıf düzeyindeki farklılıklara göre değişmediği
şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 6: Müzik dersi tutum ölçeğinin duyuşsal boyutunun sınıf düzeyine göre
karşılaştırılması, tek yönlü anova testi sonuçları
Varyansın
kaynağı
Gruplar arası

KT

Sd

KO

F

p

1,505

3

,502

1,409

,242

Grup içi
Toplam

60,183
61,688

169
172

,356

Öğrencilerin müzik dersi tutum ölçeği duyuşsal puanları sınıf düzeyine göre anlamlı bir
farklılık göstermemiştir. [F(3-169)= 1,409; p>,05]. Bu bulgu öğrencilerin müzik dersi tutum
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ölçeği duyuşsal puanlarının sınıf düzeyindeki farklılıklara göre değişmediği şeklinde
yorumlanabilir.
Tablo 6: Müzik dersi tutum ölçeğinin devinişsel boyutunun sınıf düzeyine göre
karşılaştırılması, tek yönlü anova testi sonuçları
Varyansın
kaynağı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

KT

Sd

KO

F

p

5,024

3

1,675

2,224

,087

127,226
132,249

169
172

,753

Buna göre öğrencilerin müzik dersi tutum ölçeğindeki devinişsel boyuta ilişkin puanları sınıf
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. [F(3-169)= 2,224; p>,05]. Bu bulgu
öğrencilerin müzik dersi tutum ölçeği devinişsel puanlarının sınıf düzeyindeki farklılıklara
göre değişmediği şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 7: Müzik dersi tutum ölçeğinin sınıf düzeyine göre karşılaştırılması, tek yönlü anova
testi sonuçları
Varyansın
kaynağı
Gruplar arası

KT

Sd

KO

F

p

2,054

3

,685

2,663

,050

Grup içi
Toplam

43,456
45,510

169
172

,257

Buna göre öğrencilerin müzik dersi tutum ölçeği puanları sınıf düzeyine göre p değeri ,050
çıkmış ve sınırda anlamlılık göstermiştir(Kul, 2014). Ayrıca, Post Hoc tablosu incelendiğinde
5 ve 8. sınıflar arasında öğrencilerin müzik dersi tutum ölçeği puanlarının farklılık göstermesi
üzerine tekrar bir bağımsız t testi yapılmasına karar verilmiştir.
Tablo 8: Müzik dersi tutum ölçeğinin 5 ve 8. sınıf düzeyine göre bağımsız t testi sonuçları
Grup

N

X

SS

Sd

5.

Sınıf

41

3,0567

,673

,105

8.

Sınıf

42

2,7501

,323

,049

t
2,653

p
,010

Beşinci sınıf öğrencileri ile sekizinci sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutum puanları
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<,05). Ortalamalar esas alındığında beşinci sınıf
öğrencilerinin ortalaması 3,05 iken, sekizinci sınıf öğrencilerinin puan ortalaması 2,74’tür.
Buna göre müzik dersi tutum ölçeği puanlarının beşinci sınıflar lehine farklılaştığı, 5. sınıfta
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müzik dersine olan tutumların olumlu düzeyde görülmesine karşın, 8. sınıfta bu tutumun
azaldığı söylenebilir.
Tablo 9: Müzik dersi tutum ölçeği bilişsel boyut puanlarının cinsiyete göre t testi analizi
sonuçları
Cinsiyet
Müzik Dersi Tutum Kadın
Puanı Bilişsel Boyut
Erkek

N
2
0
2
1



S
,62472

2,6405

,81140

2,4665

sd
171

t

p

-1,586

,115

Öğrencilerin müzik dersi tutum ölçeği bilşsel boyut puanları cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık göstermemiştir. Kadın öğrencilerin ortalama puanları 2,4665 iken, erkek
öğrencilerin ortalama puanları 2,6405’tir. Ayrıca p değeri ,115 olarak tespit edilmiştir. Bu
bulgular, bilişsel boyut puanlarının cinsiyete göre değişmediği şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 10: Müzik dersi tutum ölçeği duyuşsal boyut puanlarının cinsiyete göre t-testi sonuçları
Cinsiyet
Müzik Dersi Tutum
Puanı Duyuşsal
Boyut

Kadın
Erkek

N
2
0
2
1



3,3583

S
,58637

3,3863

,61504

sd
171

t

p

-,307

,759

Öğrencilerin müzik dersi tutum ölçeği duyuşsal boyut puanları cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık göstermemiştir. Kadın öğrencilerin ortalama puanları 3,3583 iken, erkek öğrencilerin
ortalama puanları 3,3863’tür. Ayrıca p değeri ,759 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular,
duyuşsal boyut puanlarının cinsiyete göre değişmediği şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 11: Müzik dersi tutum ölçeği devinişsel boyut puanlarının cinsiyete göre t testi
sonuçları
Müzik Dersi Tutum
Puanı Devinişsel
Boyut

Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
2
0
2
1

2,0333

S
,70430

2,5100

,97424



sd
171

t
-3,703

p
,000

Buna göre öğrencilerin müzik dersi tutum ölçeği devinişsel boyut puanları cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık göstermiştir. Ortalamaları esas alındığında kadın öğrencilerin ortalaması
2,0333 iken, erkek öğrencilerin puan ortalaması 2,5100’dır. Ayrıca p değeri ,000 olarak tespit
edilmiştir. Buna göre müzik dersi tutum ölçeği puanlarının erkek öğrenciler lehine
farklılaştığı söylenebilir.
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Tablo 12: Müzik dersi tutum ölçeği puanlarının cinsiyete göre t testi sonuçları
Cinsiyet
Müzik Dersi Tutum
Ölçeği Puanı

Kadın
Erkek

N
2
0
2
1



2,8266

S
,44738

3,0035

,56553

sd
171

t

p

-2,288

,023

Kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin müzik dersine yönelik tutum puanları arasında anlamlı
bir fark bulunmuştur. Ortalamaları esas alındığında kadın öğrencilerin ortalaması 2,8266 iken,
erkek öğrencilerin puan ortalaması 3,0035’dır. Ayrıca p değeri ,023 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre müzik dersi tutum ölçeği puanlarının erkek öğrenciler lehine farklılaştığı
söylenebilir.
SONUÇ ve TARTIġMA
İnsanlar yaşadıkları toplumlarda kültürel aktarımın en büyük taşıyıcıları ve yaşatıcıları
olarak rol oynarlar. Bir toplumun kimliği niteliğindeki bu kültürel öğeler, o toplumun varlığı
yaşatması ve sürdürmesi için olmazsa olmazları arasındadır. Toplumun yönetimi ve denetimi
görevlerini üstlenen bireyler, varlığın sürdürülmesi adına kültürel unsurların taşınması için,
hem kurumsal anamda yapılaşma içerisine girmektedir hem de ona uygun politikalar geliştirip
yürürlüğe sokmaktadırlar. Bu görev ve sorumluluklardan biri, hatta en önemlisi de eğitim
kurumlarıdır.
Yönetim politikalarının etkisi altında kalan veya kalmak durumunda olan eğitim kurumları,
hazırlanan programlar dâhilinde işleyişini sürdürmektedirler. Program içerisinde yer alan her
disiplinin teorik veya uygulama boyutlarına bağlı olarak müfredatları hazırlanmaktadır. Bu
disiplinlerden biri olan müzik dersinin, kültürel aktarımı sağlamada çok önemli bir rolü
olmasının yanında, bireysel yeteneklerin geliştirilmesi, beğeni yeteneğinin kazanılması ve
estetik duyguların geliştirilmesi adına da güçlü kazanımlara hizmet eden yönleri vardır.
Bunların gerçekleştirilebilmesi için ortamlar sağlanmalıdır.
Yapılan çalışmada ortaokul öğrencilerinin(5-8) müzik dersine karşı tutumları belirlenmeye
çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına bağlı olarak, genel anlamda ortaokul öğrencilerinin müzik
dersine karşı tutumları olumlu olduğu söylenebilir. Betimsel verilerde ortaokul beşinci
sınıfların müzik dersine karşı tutumları olumlu iken, sekizinci sınıflara doğru bir düşüş eğilimi
göstermiştir. Ayrıca genel değerlendirmede, tutumların olumlu olması %’lik dilim olarak
%80’lerde olduğu söylenebilir. Bu oranın daha fazla arttırılması ve öğrencilerin etkinliklere
katılımın sağlanması adına, müzik derslerinin ilk ve ortaokullarda saatinin de arttırılması
gerekmektedir. İlk ve ortaokullarda diğer derslerde olduğu gibi müzik dersinde de branş
öğretmeninin dersi yürütmesi daha sağlıklı olacaktır. Etkinliklerin branş öğretmeni tarafından
tertip edilip gerçekleştirilmesi öğrencilerde daha yüksek düzeyde ilgi ve tutum sağlayacaktır.
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SAĞLIK SĠSTEMĠ FĠNANSMAN HEDEFLERĠ VE POLĠTĠKA ENSTRÜMANLARI
Ġzzet AYDEMĠR*
Öz
Sağlık sisteminde istenilen hedeflerin gerçekleştirilmesinde finansman fonksiyonu önemli bir rol oynamaktadır.
Özellikle hizmetlere erişimde hakkaniyet temelinde bir yapının oluşturulması ve hastalığın finansal riske karşı
güvence sağlanması, progresif, diğer bir ifadeyle eşitlik artırıcı finansman yöntemleri ile başarılabilmektedir. Bu
noktaya dikkatleri çekmek amacıyla çalışma, Kutzin (2010)’in sağlık finansmanı politika analizi yapısını
oluşturan üç yaklaşım ekseninde değerlendirilmiştir: (1) Sağlık sistemi fonksiyonları ve finansman fonksiyonu,
(2) Sağlık finansmanı politika hedefleri ve (3) Finansman politika araçları ve politika hedeflerini etkileyen temel
bağlamsal faktörler. Çalışmada yöntemsel olarak ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen
bilgiler bilimsel ve yönetsel bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın sağlık finansmanı politika yapıcılarına
ve diğer paydaşların uygulamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hakkaniyet, Politika, Progresif, Sağlık Finansmanı, Sağlık Sistemi Fonksiyonları
HEALTH SYSTEM FINANCING OBJECTIVES AND POLICY INSTRUMENTS
Abstract
Financing function plays a substantial role within the health system for desired objectives. In particular, forming
a structure on an equitable-basis in access to services and providing protection against the financial risk of the
disease can be achieved by means of progressive, in other words equality-enhancing financing methods. The
study, in order to draw the attention to this point, has been evaluated in three axes of Kutzin’s (2010) forming the
structure of health financing policy analysis approach: (1) Health system functions and financing function, (2)
Health financing policy objectives and (3) Financing policy instruments and fundamental contextual factors
influencing the policy objectives. In the study methodologically, national and international literature review were
conducted. The obtained information has evaluated by scientific and managerial viewpoint. It is expected that the
study will contribute to the health financing policy makers and other stakeholders’ applications.
Keywords: Equity, Policy, Progressive, Health Financing, Health System Functions

1. GĠRĠġ
Bir sağlık sisteminin en önemli bileşenlerinden -belki de en önemlisi- faaliyetlerin yerine
getirilebilmesi sürecinde gerekli finansman alt yapısının güçlendirilmesidir. Sağlık
hizmetlerine ilişkin reformların finansal kaynak yaratımı, kaynakların daha etkin ve adil
kullanımı ya da var olan kaynakların alternatif kullanım alanlarına yönlendirilmesi üzerinden
gündeme gelmesi güçlü varsayımı, sağlık sistemi içinde finansman fonksiyonunun önemini
daha da artırmaktadır. Bu perspektiften bakıldığında insan fizyolojisi için dolaşım sisteminin
önemi ve değeri ne ise bir sağlık sisteminde finansman mekanizmasının önemi ve değeri de o
bakımdan önemlidir.
Sağlık sisteminin temel bir bileşeni olan finansman fonksiyonu, uygun nitelikte mali kaynak
yaratımı ve bu kaynakların etkin yönetilmesini gerektirmektedir. Aslında finansman
*

Arş. Gör. Uzm. İzzet AYDEMİR, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
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fonksiyonu bileşeni, ülkelerin en nihai hedefi olan evrensel kapsamın (sağlık sigortası
kapsamı) sağlanmasında ve hizmetlere erişimin önündeki mali kaynaklı engellerin aşılmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, sağlık finansmanı politika hedeflerine
erişimini başaracak yeterli kaynakların ve bu kaynakların niteliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
Finansman kaynaklarının etkin toplanması ve alternatif kaynak yaratımının sağlanması,
ülkelerde var olan sigorta kapsamın kurumsal kapasite düzeyinin genişletilmesine katkıda
bulunacaktır. Sigorta kapsamının genişletilmesi sadece nüfus kapsamının genişletilmesi
anlamına gelmeyip aynı zamanda hizmet çeşitliliğine erişimi artırmak ve maliyetlerin,
bireyleri yoksullaştırıcı etkisinden arındırılmayı gerekli kılmaktadır. Arzu edilen bu hedeflerin
başarılması bireyleri hastalık ve hastalanma risklerinden arındırmaktadır. Öte taraftan hizmet
kullanımında tekrarları engelleyerek hem ülke vatandaşlarını gereksiz ve aşırı hizmet
kullanımı önünde engel oluşturmakta, hem devletlerin sağlık harcamalarını azaltmakta ve
hem de daha sağlıklı toplumlar oluşturma adına avantajlar yaratmaktadır. Çalışma
değerlendirilmesinin bu bakış açısıyla ele alınmasında sağlık finansmanına ilişkin politika
yapıcılara yol gösterebileceği düşünülmektedir.
Kutzin (2010) sağlık finansmanı politika analizi yapısını üç yaklaşım ekseninde
yapılandırmıştır:
Sağlık sistemi fonksiyonları ve finansman fonksiyonu
Sağlık finansmanı politika hedefleri
Finansman politika araçları ve politika hedeflerini etkileyen temel bağlamsal faktörler
Çalışmanın modeli, Kutzin’in yapılandırdığı bu yaklaşım ekseninde tasarlanmıştır.
2. SAĞLIK SĠSTEMĠ FONKSĠYONLARI VE FĠNANSMAN FONKSĠYONU
Sağlık sistemi bileşenlerinden olan finansman fonksiyonunun öneminin anlaşılmasında
sistemi oluşturan diğer bileşenlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve sağlık sisteminin
kavramsal olarak ifade edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 2’de ayrıntılı olarak bu
bileşenler belirtilmiştir). İyi kurgulanmış bir sağlık sistemi bileşenleri, sistemin finansman
işlevine yönelik politika hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öncü rol oynayabilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sağlık sistemi ve sistemin fonksiyonlarına ilişkin daha
kararlı ve ikna edici faaliyetlerinin olduğu bilinen bir realitedir. Öyle ki, DSÖ, 2000 yılında
yayımladığı Dünya Sağlık Raporu’nda sağlık sistemini, temel amacı sağlığın korunması,
yeniden geri kazanımı, geliştirilmesi ve sürdürülmesi olan her türlü aktivite olarak
tanımlamaktadır (WHO, 2000: 5). Yayımladığı 2010 yılındaki raporunda DSÖ, sağlık
sisteminin temel hedefinin sağlığın genel düzeyinin yükseltilmesi, sağlıktaki eşitsizliklerin
azaltılması, insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde sistemin yanıt
verebilirliğinin geliştirilmesi ve kaynak yaratımında finansal adaletin sağlanması (WHO,
2010: 78) olarak tanımlayarak, bir sağlık sisteminde beklenen hedefleri daha somut ve
anlaşılır düzeyde konumlandırmıştır.
Teknolojik gelişmeler, artan ve değişen toplum beklentileri ile nüfusun demografik
değişimlerinde gözlenen talep yönlü değişimler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkama Örgütü
(OECD) ülkeleri tarafından gerçekleştirilen sağlık harcamalarının ekonomik büyümeden daha
hızlı artmasına neden olmuştur (Yereli ve diğerleri, 2010: 2). Yaşanan bu gelişmeler ışığında
OECD’nin, sağlık sisteminin beklenen hedeflerine daha teknik yaklaştığı görülmektedir.
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OECD, bir sağlık sistemi hedefini, tüm vatandaşlara hakkaniyetli ve yeterli olarak
ulaşabilecekleri minimum sağlık hizmetinin sağlanması olarak ifade etmiştir. Bu tanımda
özellikle iki temel verimlilik yaklaşımı benimsenmiştir: Sağlıkta makro-ekonomik verimlilik
ve mikro-ekonomik verimlilik. Sağlık hizmeti maliyetlerinin kabul edilebilir bir Gayri Safi
Milli Hasıla (GSMH) payının üstüne çıkmaması ve sağlık harcamalarındaki büyümenin
GSMH büyümesinden daha az olması makro-ekonomik verimlilik olarak tanımlanırken; en az
maliyetle tüketici memnuniyetinin sağlanması ve sağlık kazanımlarına ilişkin hizmet
karmasının seçimi ise mikro-ekonomik verimlilik olarak ifade edilmiştir (Oxley ve
MacFarlan, 1995: 22-25).
Bu perspektiften bakıldığında, bir ülkede var olan sağlık sisteminin temel hedefinin belirlenen
hedeflere erişimin sağlanması yönünde atılın adımlar olduğu anlaşılabilmektedir. Bu hedefler
sağlığın korunması, geliştirilmesi, sağlığa ilişkin bireysel farkındalığın yükseltilmesi,
hizmetlere erişimde bireyleri sağlık risklerine karşı finansal koruma sağlayan ve hastalık
durumunun olmayışı gibi sağlık kazanımları olabilmektedir. Ülkelerde var olan politik
faktörler, gelir ve eğitim seviyesi gibi sağlık sistemi dışındaki diğer bağlamsal değişkenler de,
belirtilen bu hedeflere erişimi etkileyebilecek çoklu değişkenlerdir (Kutzin, 2013: 603).
Genel olarak sağlık sistemi; bir ülkenin sağlık ve refah düzeyini etkileyerek nihai amacı olan
toplumsal iyilik halini etkileyebilmektedir. Bu etkilemeye yönelik kavramsal çerçeve Şekil
1’de belirtilmiştir. Kavramsal çerçeve ile anlaşılmaya çalışılan sağlık sisteminin toplumsal
iyilik halini üç temel yöntemle etkileyebileceğidir. Bu yöntemlerden ilki sağlık sisteminin
bireylerin sağlıkları üzerinde direkt etkide bulunarak toplumsal iyilik halini
geliştirebileceğidir. İkinci olarak, çok az oranda olmasına rağmen sağlık sisteminin
ekonominin bir bileşeni olan refah düzeyini doğrudan etkileyerek toplumsal iyilik halini
gerçekleştirebileceğidir. Son olarak da sağlık hizmetlerinin pratik olarak varlığı ve bu
hizmetlere bireylerin erişim olanaklarının olması, sağlık sisteminin toplumsal iyilik haline
doğrudan katkıda bulunacağı metodudur (Figueras ve diğerleri, 2012: 8).

Sağlık sistemleri

Toplumsal iyilik hali

Sağlık

Refah

Şekil 1. Sağlık Sistemi, Sağlık, Refah ve Toplumsal İyilik Hali İlişkisi
Kaynak: Figueras ve diğerleri, 2012: 8.
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Sağlık sisteminde hedeflerin gerçekleştirilmesinde, sistemin fonksiyonlarını bir bütün olarak
göz önünde bulundurmayı gerekli kılmaktadır. Sistem içinde hedeflenen ara ve nihai hedefler
olarak tanımlanabilecek amaçların gerçekleştirilmesi, sadece finansman fonksiyonu ya da
diğer herhangi bir fonksiyonun tek başına değil, fonksiyonlar arası etkileşim ve koordinasyon
pratikleri yoluyla etkili olabilmektedir (Kutzin, 2001: 197; Kutzin, 2013: 603). DSÖ
tarafından sağlık sisteminin yapı taşları (building blocks) olarak da tanımlanan sağlık
sisteminin fonksiyonları (Şekil 2) insan ve fiziksel unsurlarını içeren kaynak yaratımı;
finansal kaynakların sağlanması ve hizmet alımlarını içeren finansal sistem ile hizmetlerin
sağlanması ve sistemin aksamadan yürümesini sağlayan yönetişim/yönetim gibi işlevlerden
oluşmaktadır.
Sağlık sistemi fonksiyonu içinde yer alan finansman fonksiyonunun kalite ve etkililik gibi ara
hedefler (intermediate objectives) ile finansal koruma ve finansman yükte hakkaniyetin
sağlanması gibi nihai hedefler (ultimate objectives/final goals) üzerinde doğrudan bir etkisi
(Şekil 2) bulunmaktadır. (kırmızı ve koyu yeşil oklar, sağlık finansmanın amaç ve hedefler üzerindeki
doğrudan etkisini; ince yeşil oklar ise dolaylı etkisini ifade etmektedir). Sağlık finansmanı, sağlık
hizmetleri ekseninde sosyal korumanın sağlanmasının önemli bir parçasıdır. Finansman, ara
ve nihai hedeflerin başarılmasında temel fonksiyondur. Ülkeler, kendi vatandaşlarının sağlık
hizmetlerine erişim ve hizmetin kullanımı noktasında, hizmet kalitesinin sağlanması ve
finansal korunmada hakkaniyet temelli bir anlayışın geliştirilmesinin yollarını aramaktadırlar.
Dolayısıyla sağlık finansman politikası, evrensel kapsama doğru hareket etmenin temel bir
hedefidir (Kutzin, 2013: 604). DSÖ, 2010 raporunda sağlık finansmanını, kişilerin ihtiyaç
duydukları önleyici, geliştirici, tedavi edici ve rehabilitasyona ilişkin sağlık hizmetlerine
yeteri kalitede ve etkinlikte erişimlerini sağlamak ve bu hizmetlerin kullanımı sırasında
bireylerin finansal zorluklara maruz kalmalarını engellemek olarak tanımlamaktadır (WHO,
2010: 64). Aslında sağlık finansmanı, sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve sunumunda finansal
kaynakların harekete geçirilmesi ve kullanılmasını içerecek geniş kapsamlı bir sağlık sistemi
fonksiyonudur (Lee ve Goodman, 2002).
Bir sağlık finansman fonksiyonundan beklenen ve başarılması istenen kritik alanlar DSÖ
tarafından (WHO, 2010: 5):
Sağlık için yeterli finansal kaynak yaratmak,
Erişimin önündeki mali engelleri kaldırmak ve hastalıkların finansal risklerini
azaltmak,
Mevcut kaynakların daha iyi kullanımının sağlanması olarak belirlenmiştir.
Teknik olarak sağlık hizmetleri finansman fonksiyonları gelir elde etme (revenue collection),
fon havuzlama (pooling), hizmet satın alma (purchasing), veya hizmet sağlama (provision)
olarak bilinmektedir (Normand ve Busse, 2002: 61; WHO, 2010: 4; Kutzin ve diğerleri, 2010:
128). Gelir elde etme yöntemleri vergi, zorunlu veya gönüllü sağlık sigortası katkıları ile
bağışlar benzeri politika enstrümanlarından elde edilmektedir. Fon havuzlamada esas olan
hastalık öncesi gelir elde ederek (prepayment) sağlık hizmeti kullanımında ihtiyaca bağlı
finansal riskin toplumsallaştırılmasını sağlamaktır. Fon havuzlama, bir bakıma maliyet
paylaşımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi olarak da tanımlanabilmektedir. Hizmet
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satın alma veya hizmet sağlama olarak bilinen finansman fonksiyonu ise sağlık hizmetleri için
ödeme süreçlerini ifade etmektedir (WHO, 2010: 4).
3. SAĞLIK FĠNANSMANI POLĠTĠKA HEDEFLERĠ
Sağlık finansman politikası hedefleri, sağlık finansman sistemi performansını ve hizmetlere
erişimin değerlendirilmesi ile reformların etkisine ilişkin kriterlere odaklanmaktadır.
Dolayısıyla finansman politikasının genel hedefleri; (1) finansal riske karşı evrensel kapsamı
ve (2) sistemin finansman yükünün adil dağılımını destekleyecek yapıların geliştirilmesini
öngörmektedir (Kutzin, 2010: 6). Bu bakımdan düşünüldüğünde bir sağlık finansman
politikası genel olarak ara ve nihai hedeflerden meydana gelmektedir (Şekil 2). Ülkeler için
nihai olarak hedeflenen, evrensel sağlık sigortası kapsamının popülasyon ekseninde
genişletilmesinin yanı sıra bireylerin beklentilerini karşılayacak tedavi hizmeti karması ve
karşılanan hizmetlere ilişkin finansal koruma garantisinin sağlanması hedeflerinin
genişletilmesi faaliyetleridir. Bu bakıma, finansman yönteminde en nihai olarak amaçlanan;
ihtiyaç ve kullanım arasındaki farkı (gap) kapatmak ile finansal korumanın genişletilerek
hizmetlere erişimi yaygınlaştırmaktır (Kutzin, 2013: 605). Sağlık finansmanı kapsamında
sağlık statüsünde beklenen değişimin gerçekleştirilmesi (doğumda beklenen yaşam umudunun
artması), finansal yükte hakkaniyetin sağlanması (katastrofik sağlık harcamaların olmayışı,
sağlık harcamalarının yoksullaştırıcı etkisinden arındırılması vb.), beklentilerin karşılanması
yoluyla hizmet tüketiminde memnuniyetin sağlanması, bireylerin tıp dışı ihtiyaçların
karşılanması, hizmetin arz ve talep yönlü istekliliği (responsiveness) ve hizmetlere erişimin
gerçekleştirilmesi sağlık finansmanının diğer önemli nihai hedefleri olarak tanımlanmaktadır
(Kutzin ve diğerleri, 2012).
Ara hedefler, sağlık sistemi içinde amaçlanan nihai hedeflerin gerçekleştirilmesinde yerine
getirilmesi gereken hedeflerdir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi belirli bir faydanın (benefits)
yaratılmasıyla mümkündür. Örneğin fon havuzlamanın yeterli derecede başarılmaması
bireyleri sağlık hizmetleri alımı sırasında cepten ödemeye zorlayabilmektedir (Mclntyre ve
Kutzin, 2016: 4). Bir sağlık sisteminde ara hedefler olarak tanımlayabileceğimiz kavramlar
kaynak kullanımında eşitliğin sağlanması (gelirin yeniden dağılımında adalet anlayışının
güçlendirilmesi), kalite, etkinlik, şeffaf ve hesap verilebilirliğin olması, bireylere geniş tercih
hakkının tanınması ve hizmetlere erişimde hakkaniyetin sağlanması gibi çıktı
değişkenlerinden oluşmaktadır.
Sağlık sistemi yapılanması içinde önem arz eden finansman fonksiyonu, yukarıda belirtilen
temel çıktıların gerçekleştirilmesinde birer araç (toolkit) görevini taşımaktadır. Finansman
kaynakların din, dil, ırk, cinsiyet gibi demografik ve bölgeler arası farklılıklar gözetmeksizin
etkin dağıtımının sağlanması ve kaynakların yeniden dağıtımında dezavantajlı grupların
hizmet taleplerinin önceliklendirilmesi eşitlik ara hedefi yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.
Kaliteli hizmet sunum eyleminin gerçekleştirilmesi nihai hedeflere giden diğer bir ara hedef
değişkenidir. Kalite çok yönlü bir değişkendir fakat Şekil 2’de belirtilen, özellikle klinik
kalite ve hizmet kalitesi olarak tanımlanmaktadır (Kutzin ve diğerleri, 2012). Yeterli
finansman kaynağınnın varlığı ve bu finansmanın hizmet sağlayıcıların beklentilerini
karşılıyor olması, kalite ara hedefini etkileyebilmektedir. Etkili müdahale yöntemleri, hizmet
alıcıların beklenen algılarının karşılanması ve hasta ile sağlık hizmet sağlayıcıları arasındaki
etkileşim, kalite ara hedefinin temel bileşenleridir (Mclntyre ve Kutzin, 2016: 3).
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Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyma ile hizmetlerin kullanımı arasındaki farkı kapatmayı
amaçlayan finansman ara hedefi etkinlik olarak tarif edilmektedir. Etkinlik ile ifade edilmek
istenen diğer bir hedef ise sağlık hizmetlerinin, onu kullananların sağlık statüsünü geliştirecek
kalitede olmasıdır (Kutzin, 2013: 604). Hizmetin erişilebilir olması ve satın alınabilir olması
da etkinliğin temel ölçütleri olarak görülebilmektedir. Etkinlik, amaçlanan hedeflere ulaşmak
için maliyetleri sınırlandırmak ya da kamu sağlık harcamalarını kısmak olarak
anlaşılmamalıdır. Aynı amaç düzeyine ulaşmak için kaynakları azaltmaksızın belirli bir
bütçeyle amaçlara erişimi belirtmektedir. Diğer bir ifadeyle kaynakların rasyonel ve etkin
kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Thomson ve diğerleri, 2009: 26; Kutzin, 2013: 604).
Bir sağlık sistemi içinde var olan bireyler, hak ve sorumluluklarını bilmek isterler. Şeffaflık
ve hesap verilebilirlik toplumun satın aldığı sağlık hizmetleri sürecini bilmeleri gerekliliğine
dayanmaktadır. Bu ara hedefin varlığı; enformel ödemelerin sıklığını, kurumsal denetim ile
performansın izlenmesi ve raporlanması, yolsuzluk gibi süreçlerin anlaşılmasını
sağlamaktadır (Thomson ve diğerleri 2009: 26; Kutzin, 2012; Kutzin, 2013; 606). Şeffaflık,
hak ve yükümlülüklerin herkes tarafından net olarak anlaşılmasıdır. Kimin ödemeye katıldığı,
ne kadar ve hangi yoldan bunun sağlandığı önemlidir. Hizmetlere erişimin nasıl ve hangi
metotlarla karşılandığı bireylerin sağlık finansmanı sistemi içinde temel haklarındandır
(Mclntyre ve Kutzin, 2016: 31).
Sağlık finansman mekanizması türü, bireylerin iş olanakları ile ilgili seçimlerini ve
tercihlerini de etkileyebilmektedir. Örneğin birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kamu sağlık
sigortası kapsamında olan bireylerin sağlık güvencesini kaybetme korkusu olmaksızın iş
imkânlarını değiştirebilmekteler. Oysaki ABD gibi özel sağlık sigortasının yaygın olduğu
ülkelerde bireyler, başka bir organizasyonda farklı bir pozisyonda iş imkânlarından yoksun
olabilmekteler. Çünkü iş değiştirmeleri halinde sigorta kapsamından mahrum olma riskiyle
karşı karşıya kalabilmektedirler (Kutzin, 2013: 603). Aynı şekilde gelir elde etmenin yüksek
olduğu ve kamu sigorta kapsamının geniş olduğu finansman yöntemlerinde, hastaların ya da
hastalanma riski olanların farklı hizmet sağlayıcıları tercih etme olanakları
farklılaşabilmektedir.
Diğer bir sağlık finansmanı ara hedefi ve belki de en önemlisi finansmanda hakkaniyetin
sağlanmasıdır. Hakkaniyet, kişilerin gelirlerine göre sağlık bakım hizmetlerini talep etmeleri
durumunda sisteme finansal katkıda bulunmaları olarak ifade edilmektedir. Kişilerin
ihtiyaçları ölçüsünde hizmetlere erişim olanaklarına sahip olmaları hakkaniyet kapsamında
değerlendirilmektedir (Thomson ve diğerleri, 2009: 6). Hakkaniyet kavramı diğer bir taraftan
dayanışma (risk paylaşımı) kavramı ile yakın ilişkilidir. Zenginlerin yoksulları, gençlerin
ihtiyarları, bekârların evlileri ve sağlıklı olanların hasta olanları finanse etmeleri bu
dayanışma ilişkisinin önemini yansıtmaktadır (Kutzin, 2010: 8). Sağlık hizmetlerinde iki
hakkaniyet türü bulunmaktadır: Yatay ve dikey hakkaniyet. Yatay hakkaniyet ödeme gücü
aynı olan ya da benzer gelir düzeyine sahip bireylerin diğer sosyo-demografik özelliklerine
bakılmaksızın aldıkları sağlık hizmetleri için aynı düzeyde ödemede bulunmaları olarak ifade
edilmektedir. Finansmanda dikey hakkaniyet ise; farklı düzeyde ödeme gücü olan bireylerin
ve hane halklarının gelirleri oranında sağlık finansmanına katkıda bulunmaları şeklinde
tanımlanmaktadır (Uğurluoğlu ve Özgen, 2008: 150). Ancak cepten ödemelerin varlığı, bu
hakkaniyet türüne zarar vermektedir.
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Sağlık Sistemi Fonksiyonları
Kaynak yaratımı

Ara
Hedefler
Kullanımda
eşitlik/Kaynak dağıtımı
Kalite

Fon havuzlama

Satın alma

Finansal koruma

Şeffaflık ve Hesap
verebilirlik

Tercih

Hizmet sunumu

Finansman yükte
hakkaniyet

Hizmetlere erişim

Etkinlik

Gelir elde etme
Yardımlar/Fayda

Yönetişim/Liderlik

Sağlık finansman sistemi

Sağlık Sistemi
Nihai
Hedefleri
Sağlık
kazanımları/Sağlıkta
adalet

İhtiyaçları
karşılama/Memnuniyet

Erişimde hakkaniyet

ġekil 2. Sağlık Sistemi Fonksiyonları ve Sağlık Finansmanı Politika Hedefleri
Kaynak: Kutzin, 2001: 197; Kutzin, 2013: 603’ten Uyarlanmıştır.
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3.1. Evrensel Sağlık Sigortasına GeçiĢin Politik ve Finansal Yönü
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her yıl küresel anlamda sağlık hizmetlerine yapılan
ödemler nedeniyle 150 milyon insanın finansal güçlük çektiği tahmin edilmektedir. Diğer
taraftan yaklaşık 1,3 milyar yoksul insanın, maliyetlerin pahalı olması nedeniyle sağlık
hizmetlerine erişimleri kısıtlı olmaktadır (Serra ve diğerleri, 2011: 1). Bu tespit doğrultusunda
evrensel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi ve kapsamının genişletilmesi, sosyal devlet
misyonunu yükleyen devletlerin temel sorumluluk alanı olarak görülmektedir. Sağlık sistemi
içinde sağlık hizmetlerine erişim, sağlık finansmanı aracılığı ile vatandaşları hizmet alım
noktasında, onları finansal tehditlere karşı koruyan ve finansman yükte hakkaniyeti sağlayan
nihai hedeflerin gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Bu bakımdan düşünüldüğünde evrensel
sağlık sigortasının ve ilişkili boyutlarının ayrı bir önemi olmaktadır. Vatandaşların temel
teminat paketinin dışında bırakılması, etkin ve etkili bir finansman mekanizmasının
kurulmasını da güçleştirebilmektedir. Ayrıca evrensel sağlık sigortası yoluyla kamu yönlü
sağlık harcamaları artmakta ve cepten yapılacak ödemeler kontrol altına alınarak bireylerin
olası finansal ve yoksullaştırıcı riske karşı korunması sağlanabilmektedir.
Evrensel sağlık sigortasının geliştirilmesi ve özendirilmesi, desteklenmesi gereken bir haktır.
Bireylerin kamu sağlık sigortası kapsamına alınması ve sigortanın kurumsal kapasitesinin
genişletilmesi temel bir insani değerdir. Aynı zamanda devletlerin sosyal anlayışlarının
pratike edilmesinin bir yansımasıdır. Sigorta kapsamının azami derecede genişletilmesi,
devletlerin sağlık finansman sistemine ilişkin uygulamalı, aksiyonel ve güncel hedefleri
arasında yer almalıdır. Bu açıdan düşünüldüğünde genel/evrensel sağlık sigortası Dünya
Sağlık Asamblesi tarafından WHO (2005) “herkesin makul ya da karşılanabilir bir maliyetle
geliştirici, önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık müdahalelerine erişim” olarak
tanımlanmıştır. Evrensel sağlık sigortası, içeriğine ilişkin düşük bir konsensüs sağlanmış olsa
da bireylerin sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlayacak nitelikte koruma kapsamının
genişletilmesi gereken ve aynı zamanda insani bir hak olup sosyal ve ekonomik korumayı
garanti eden bir yapılanmadır (McKee ve diğerleri, 2013: 40). Evrensel kapsam, bir sağlık
sistemi içinde finansal fonksiyon bağlamında erişilmesi arzulanan nihai ve genel bir hedeftir.
Bu hedefe erişim, sistem içinde amaçlanan ara hedefler yoluyla erişilebilmektedir (Mclntyre
ve Kutzin, 2016: 4).
Finansal risk havuzlama, evrensel sağlık sigortasına doğru ilerlemenin önemli bir yöntemidir.
Risk havuzlama mekanizmaları, bireylerin hastalık maliyetlerinin yalnız onlar tarafından
karşılanmadığını belirtmektedir. Bunun yerine öngörülemeyen maliyetler, fon havuzlamaya
katkı sağlayan geniş gruplarca paylaşılmaktadır. Fon havuzlama, sağlık ihtiyacı olsun ya da
olmasın bireylerden vergi ya da prim yoluyla finansal kaynakları tahsis etme yoluna gider
(Smith ve Serra, 2012: 918; Savedoff ve diğerleri, 2012: 924). Gelir elde etme ve fon
havuzlama, ülkelerin içsel ve dışsal birçok faktöründen etkilenebilmektedir. Özellikle
durumsal faktörler, yapısal faktörler, kültürel ve çevresel faktörler gibi birçok bağlamsal
değişkenler, evrensel kapsamı etkileyerek fon havuzlamanın boyutunu belirleyebilmektedir
(Mossialos ve Dixon, 2002: 12).
Sigorta kapsamının genişletilmesine (universal coverage) ilişkin finansal sistemin
geliştirilmesinin farklı seçenekleri olabilmektedir. Kaynakların yetersiz oluşu, insanların daha
fazla sağlık hizmetini talep eder bir eğitim düzeyine gelmeleri ve sağlığın iyileştirilmesine
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Yükseklik

Maliyet paylaşımı

Kapsam dışı
hizmetler

yönelik gelişmiş teknolojinin kullanılması önceliklerin belirlenmesini zorlaştırmaktadır.
Evrensel kapsam ile amaçlanan belirsiz sağlık ihtiyaçlarına karşılık finansal korumanın
sağlanmasıdır. Bu hedefi gerçekleştirmenin yolu daha fazla nüfusun sigorta kapsamına
alınması, hizmet kapsamının genişletilmesi ve maliyetlerin yüksek oranda kamu tarafından
karşılanmasıyla mümkün olabilmektedir (WHO, 2010: 12). DSÖ evrensel kapsamın genişlik,
derinlik ve yükseklik olmak üzere üç boyutunun olabileceğini belirterek evrensel kapsamın,
finansal korumanın temel belirleyicisi olduğunu ifade etmektedir. Burada amaçlanan büyük
küp ile küçük küpün azami şartlarda birbirine yakınlaştırılması ve küçük küpün büyük küpe
doğru nüfus kapsamı, farklı hizmetlere erişim ve maliyetlerin karşılanmasının kamuca/devlet
tarafından garantileyen bir genişlemenin gerçekleştirilmesidir. (Şekil 3). Evrensel kapsama
ilişkin temel boyutlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Kamu tarafından
finansman (fon
havuzlama)

GeniĢlik

ġekil 3. Evrensel Sağlık Sigortasının Üç Boyutu
Kaynak: WHO, 2008: 26; WHO, 2010: 12

Sigortanın genişlik (breadth) boyutu, nüfusun ne kadarının sağlık güvencesinin olduğunu
belirtmektedir. Direkt nüfusla ilişkilidir. Kapsamın genişliği ya da etkin oluşu bireylerin
finansal zorluklarla karşılaşmaksızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimi mümkün
kılmaktadır. Hizmetlere erişimde finansmanın bireylere yüklenmesi sağlık hizmetlerine
erişimde cepten ödeme, (sigorta kapsamı dışındaki hizmetler için doğrudan ödemeler,
kapsanan hizmetler için de katılım ücretleri) ve özel sağlık sigortasına neden olabilmektedir.
Ayrıca cepten ödemeler, bireyleri yoksullaşmaya itebilmekte ya da diğer temel ihtiyaçlarının
karşılanmasını güçleştirmektedir (Thomson, 2015: 79).
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Evrensel sağlık sigortasının derinlik (depth) boyutu, sigorta kapsamında olan bireylerin,
hizmet çeşitliliğine erişimi belirtmektedir. İlaçlara erişim, farklı hastalıklara yönelik tedavi
imkânlarının düşük olması gibi temel teminat paketinin dar tutulması, bireyleri cepten
ödemelerine ya da özel sağlık sigortasına yönelmelerine sevk edecektir. Daraltılmış teminat
paketi, bireylerin bakım arayışlarını geciktireceği gibi finansal hakkaniyetsizliğin ve
karşılanmamış taleplerin artmasına da neden olmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle
dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine erişimlerini engelleyecek eşitsizliklere ve sağlık
sistemini daha az şeffaflaşmaya itecektir. Dolayısıyla cepten ödemeler sağlık harcamalarının
bir kısmının kullanıcılar tarafından karşılanması neden olarak, kapsam derinliğini azaltan
mekanizma olarak görülmektedir (WHO, 2010: 12; Thomson, 2015: 79).
Kapsamın yüksekliği (height), hizmete ihtiyaç duyan bireylerin bu ihtiyaçlarının
karşılanmasının maliyetlerinin ne kadarının çeşitli yöntemlerle elde edilen fonlardan
karşılandığını göstermektedir. Yükseklik boyutu ile amaçlanan, maliyet paylaşımının
bireylerin lehine daraltacak mekanizmaların uygulanmasıdır. Ödeme gücüne bakılmaksızın
sigorta kapsamında olan tüm bireylerin, hizmet kullanımından kaynaklanan maliyetlerin
tamamının ya da yüksek bir oranının ön ödeme ya da fon havuzlamadan karşılanmasını
öngörmektedir (WHO, 2010: 13). Araştırmalar, cepten ödemelerin toplam sağlık harcamaları
içinde yaklaşık olarak %15-20’inden fazla olması, bireyleri finansal güçlüklere zorlayacağını
belirtmektedir (Jowett ve diğerleri, 2015: 57). Öyleyse evrensel sağlık sigortasının yükseklik
boyutunda amaçlanan cepten ödemelerin azaltılması ve buna karşın kamu sağlık
harcamalarının da artırılması olmalıdır.
Tüm bu unsurlar dikkate alındığında bir temel teminat paketi en asgari aşağıdaki kriterleri
yerine getirmeyi vaat etmelidir (Normand ve Weber, 209: 76):
Teminat paketi, cepten ödemelerle karşılanabilecek basit hizmetleri içermemelidir.
Aksine, özellikle belirli hizmetlerin ücretsiz sağlanmasını garanti etmelidir. Fakat
gereksiz kullanımları da engellemelidir.
Teminat paketi, bireyleri komplike hizmetler, kazalar ve ciddi rahatsızlıklar gibi
katastrofik durumlarla baş etmelerini sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Teminat paketi, satın alınabilecek (affordable) uygun fiyatlı paket olmalıdır.
4. POLĠTĠKA HEDEFLERĠNĠ ETKĠLEYEN TEMEL BAĞLAMSAL FAKTÖRLER
VE SAĞLIK FĠNANSMANI POLĠTĠKA ARAÇLARI
Bağlamsal faktörler, sağlık sektörünü doğrudan etkilemeyen ya da sağlık üzerinde doğrudan
kontrol etme olanağı olmayan fakat bu alanda olası reformları, politika araçlarını ve karar
vermeyi etkileyen dışsal faktörlerdir. Finansal bağlam, kamu yönetimi ve karar verme yapısı
ile kamu finansman yönetimi, sağlık finansman yapısını ve finansman politika araçlarını
etkileyen bağlamsal faktörlerdir (Mclntyre ve Kutzin, 2014: 5).
Finansal bağlam, herhangi bir ülkenin finansal politika hedeflerinin sürdürülebilir başarısını
ve belirlenen reformların uygulanması olasılığını etkileyecek seçeneklere ilişkin bağlamsal
faktörleri içermektedir. Finansal bağlam, aynı zamanda sağlık finansman hedeflerinin
gerçekleştirilmesinde hükümetlerin ve devletlerin izlediği, uyguladığı ve değerlendirdiği
enstrümanları nitelemektedir. Hükümetlerin, vergi ve diğer kamu gelirlerini elde etme
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yeteneği gibi yapıların geliştirilmesi, finansal bağlama verilebilecek örneklerdendir. Ülkelerin
gelişmiş ya da azgelişmiş özellikte olması, kırsal ve kentsel karakteristikli demografik
yapıların varlığı, kayıp dışı işgücü gibi özellikler finansal bağlam kapsamında hükümetlerin
gelir etme yeteneklerini etkileyebilmektedir (Kutzin, 2010: 20).
Finansal bağlam, hükümetlerin gelir elde etme ve sağlık harcama politikalarını gösterdiğini
belirtmiştik. Dolayısıyla sağlık finansman politikası, finansal koruma ve hizmetlere erişimde
hakkaniyetin sağlanması hedeflerinin başarılmasında geliştirici bir unsurdur. Hizmetlerin satın
alınmasında hizmet alıcıların cepten ödeme yapmalarının yüksek olduğu ülkelerde finansal
koruma, göreceli olarak daha düşük olmaktadır (Jakab ve Kutzin, 2010: 80). Enflasyon
oranlarından etkilenen GSMH, işsizlik oranı, işgücünün formel ve enformel sektörde dağılımı,
vergi yapısı (dolaylı vergilerin varlığı) gibi değişkenler, hükümetlerin ya da devletlerin gelir
elde etme (finansal bağlam) yeteneğini etkileyerek politika hedeflerini ve bu hedeflerin
gerçekleştirilmesinde kullanılan araçları etkileyebilmektedir (Mclntyre ve Kutzin, 2014: 6-8).
Kamu yönetimi ve karar verme yapısı, sağlık finansman politika yapısını etkileyen diğer bir
bağlamsal faktördür. Özellikle politik yönetim yapısının merkezi ya da merkezkaç olarak
organize olması, finansal kaynak yaratımını ve yönetimini farklı etkileyebilmektedir Örneğin
desantralize yönetim anlayışının varlığı sağlık finansmanı ile ilgili kararların yerel düzeyde
verilmesine neden olabilmektedir. Bu durum bölgeler arasında yapılan kamu sağlık
harcamaları, eşitsizliklere neden olabilmektedir (Mclntyre ve Kutzin, 2014: 8). Aynı zamanda
gelirin ülke düzeyinde yeniden dağıtımında bölgeler içinde etkinsizliğe neden olabilmektedir
(Mossialos ve Dixon, 2002: 15).
Kamu finansman yönetimi, kamu sektörü bütçe oluşumu süreçleri, dağıtımı, finansal kontrol
harcamaları gibi ilkeleri kapsayan bağlamsal faktörleri kapsamaktadır. Bütçe karar
süreçlerinde hangi aktörlerin yer aldığı, pasif ya da stratejik geri ödeme mekanizmalarının
varlığı gibi operasyonlar, sağlık finansman politika araçlarını ve reformlarını belirli
düzeylerde etkileyebilmektedir (Mclntyre ve Kutzin, 2014: 9).
Bir ülkede sağlık finansman sistemine ilişkin politika enstrümanları ya da araçları; finansman,
hizmet sağlayıcılarına ödeme yöntemleri, organizasyon ve çeşitli yasal düzenlemelerden
oluşmaktadır. Bu araçlar politika yapıcıların sağlık sisteminde dağıtım ve teknik etkililiği
etkilemek için kullanabildikleri araçlardır. Bu çalışmada finansman aracından bahsedilecektir.
Finansman, bir ülkenin özellikle fayda paketi tasarımı ve fon hedefleme yoluyla bireylerin
hizmet kullanımlarının uygun maliyetler dâhilinde erişimlerini belirleyen en güçlü politika
aracıdır (Yip ve Hafez, 2015: 5). Kamu sağlık hizmeti için finansman fonksiyonunun
güçlendirilmesi sağlık hizmeti performansının geliştirilmesinde önemli bir reform stratejisidir.
Dünya ekseninde bakıldığında sağlık sisteminin sağlık finansman yapısı, farklı katkı
mekanizması karışımından oluşmaktadır. En yaygın finansman mekanizmaları genel vergiler,
genel vergiler içinde özel vergiler, zorunlu sağlık sigortası ve cepten yapılan ödemelerdir.
Kısmen de olsa özel sağlık sigortacılığı da bulunmaktadır (Saltman ve diğerleri, 2012: 225226).
DSÖ, sağlık hizmetlerinin etkin sunumu için finansal kaynak yaratımını önemsemektedir.
İçsel ve dışsal kaynaklardan sağlanmak üzere dört yöntemle gelir elde edilebileceğini
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belirtmektedir. Bu yöntemler aynı zamanda finansmana ilişkin birer araçlardır (WHO, 2010:
xii-xiii):
Gelir toplamada etkinliğin artırılması (vergilerin ve sağlık sigortası primlerinin uygun
yöntemlerle toplanması),
Kamu bütçesinin yeniden dağıtımında önceliklerin belirlenmesi,
Yaratıcı finansman (uçak biletleri, döviz işlemleri, tuz, trans yağlar, tütün ve alkol
üzerinden vergi artırımına gidilmeli),
Sağlığı geliştirmeye yönelik yardımlardır (küresel dayanışma, gelişmiş ülkelerin az
gelişmiş ülkelere yapacakları finansal yardımlar, DSÖ, DB gibi ulus üstü kuruluşların
yapacakları transferler).
Ülkelerdeki gelir elde etme yöntemleri, sağlık harcamaları ve gelir düzeyi gibi değişkenler
sağlık finansman sistemlerini etkilemektedir (Evans, 2002: 31). Genel olarak bakıldığında
yüksek gelirli ülkelerin daha çok vergilerle (Beveridge) finanse etme eğiliminde oldukları
gözlemlenirken; gelişmekte olan ülkelerde primlerle (Bismarck) finansman, düşük gelirli
ülkeler de ise cepten ödemelerin yüksek olduğu görülmektedir (Evans, 2002: 37).
Beveridge, Bismarck ve özel sağlık sigortası finansman kaynakları, karar verme
mekanizmaları ve hizmet sunucularının örgütlenmesi gibi konularda farklılaşabilmektedir.
Vergilerle finansmanda devlet bütçe mekanizmasını bir kontrol aracı olarak kullanmaktadır.
Hizmetlere erişim katkı payları gibi istisnalar dışında hizmetlere erişim ücretsizdir. Hizmet
sunuculara ödeme yöntemleri maaş ya da hizmet başı olabilmektedir. Bu finansman türünde
ülkenin vergi toplama kapasitesi ve toplanan vergilerin adil olup olmadığı önemlidir. Genel
vergilerle finansman yönteminde genelde önerilen, bireylerin öznel gelirlerinden ve
kurumlardan alınan doğrudan vergilerdir. Bu vergilerin artan oranlı (progressive) olmaları
hakkaniyeti sağlamaları bakımından önemlidir (Tatar, 2011: 112). Fakat vergilerle finansman
yöntemi, genel sağlık sigortasıyla finansman yöntemiyle karşılaşıldığında kaynak yaratmak
açısından problematik olabilmektedir. Örneğin kayıp işgücünün varlığı ülkelerin vergilerle
gelir elde etme yeteneğini engelleyebilmektedir.
Vergilerle finanse ile cepten ödemelerle (kullanıcı ödentileri) finansmanın gelir ekseninde bir
zıtlık oluşturduğu görülmektedir. Örneğin bireylerin gelir seviyesi arttıkça onlardan elde
edilecek vergi oranları da artmaktadır. Oysaki düşük gelirli bireylerin ya da ülkelerin sağlık
hizmetlerine erişim noktasında cepten ödeme oranları daha yüksektir. Özel sigortacılık
anlayışının güçlü olduğu ABD, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerde primler, bireylerin
göreli hastalık risklerine göre ayarlanmaktadır. Bu yüzden kullanıcı ödentilerinin yanı sıra
gibi özel sigortacılık da bireylerin gelirinden ziyade hastalık deneyimlerine bağlı katkıları
öncelemektedir. Yani, ağır hastalık sahibi olanların sigorta kapsamı dışında tutulmaları an
meselesidir. Dolayısıyla arzu edilen hakkaniyeti tam sağlama konusunda yetersiz kalmaktadır.
Diğer taraftan sosyal sigortacılık da gelire göre belirlenmesine rağmen tüm hizmetleri
kapsama almama durumu bulunmaktadır (Wagstaff ve van Doorslaer, 1992: 365).
Sosyal sağlık sigortası özellikle dayanışma ilkesiyle ön plana çıkmaktadır. Bu sigortacılık
anlayışında söz konusu bireylerin korunması olduğundan bireylerin riskleri ve sağlık statüleri
ile ödenmesi gereken primler arasında bir bağlantının kurulması olası değildir. Yani primler
riske göre ayarlanmamaktadır. Özel sağlık sigortacılığının varlığı, genelde kamu sigortasını
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tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Sosyal sigorta ile arasındaki en temel fark risklerin
havuzlama biçiminde ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle özel sigortacılıkta diyabet ya da
hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanlar ile sigara ve alkol kullanma davranışları sonucu
hastalanma riski taşıyanların diğerlerine göre daha fazla prim ödeme ya da risk grubunda
olmaları nedeniyle sigorta kapsamı dışında tutulmaları söz konusu olabilmektedir. Sosyal
sigortanın tersine sağlık finansman sisteminde olması gereken sağlık statüsü iyi olandan kötü
olana doğru bir finansman akışının tam tersi gerçekleşmiş olur (Tatar, 2011: 115-117).
DSÖ, düşük gelirli ülkelerde yaşayan bireylerin sağlık hizmetleri talebinin genelde cepten
ödemeler yoluyla gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Küresel olarak sağlık harcamaların
yaklaşık %19’u cepten yapılan harcamalarla karşılanmaktadır (Garrett ve diğerleri, 2009:
1294). Çeşitli hizmetlere erişimde, örneğin konsültasyonlar için yapılan ödemeler, laboratuvar
testleri, hastaneye kabuller ve ilaçlar için yapılan kullanıcı katkıları ve cepten ödemeler gibi
maliyet paylaşımları, bireyleri finansal riske karşı korumada yetersiz kalmaktadır (Serra ve
diğerleri, 2011: 2). Fakat cepten ödeme oranlarının düşük olması her zaman için sistemin
vatandaşlarını hizmetlere erişim noktasında finansal güvenceye aldığını göstermez. Bu durum
bireylerin sağlık hizmetlerini yeteri düzeyde talep etmedikleri ya da sağlık hizmetlerini
sistematik olarak talep etme anlayışlarının olmadıklarının da bir göstergesi olabilmektedir.
Fakat tersi bir durum olarak güçlü finansal korumaya karşın niteliksiz sağlık çıktılarının
varlığı ve sağlık eşitsizlikleri, daha iyi bir hizmet alabilmeleri uğruna bireyleri cepten
ödemelere itebilmektedir (Wagstaff, 2009: 115).
Sağlık hizmetlerine erişimde kamu kaynakları ile finansman ya da cepten ödemelerle
finansman önemlidir. Cepten ödemelerin yüksek oluşu ya da kullanıcı ödentileri gibi maliyet
paylaşımlarının varlığı, sağlık hizmetlere erişimi engelleyebileceği gibi sistemin temel
hedeflerinden olan hakkaniyeti zedeleyebilmektedir. Dolayısıyla cepten ödemelerin yüksek
olduğu ülkelerde hastalık riskinin bireyleştirilmesi derecesi de yükselmektedir (Wendt, 2009:
434). Farklı ödeme yöntemlerinin olması ve uygulanması ülkelerin farklı politik tercihleri,
ekonomik durumları ve yerel dinamikleri ile ilişkilidir. Fakat sosyal sigorta kapsamlarının
genişletilmesi, yüksek düzeyde hizmetlere erişim ve finansal korumanın sağlanması, cepten
ödemelerin yerine kamusal kaynaklarla finansman yönteminin tercih edilmesini zorunlu
kılmaktadır. Yunanistan, Portekiz, İspanya ve Polonya gibi OECD ülkelerinin %20’nin
üzerinde sağlık hizmetlerine erişimde cepten ödemelerle maliyet paylaşımın sağlandığı
görülmektedir. OECD ülkelerinde 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başı itibari ile cepten yapılan
sağlık harcamasının toplam sağlık harcamaları içerisindeki oranı %19,5, Türkiye de ise söz
konusu oran %16,8’dir (Şekil 4). Dolayısıyla bazı ülkelerde, temel hedefler olarak görülen
finansal koruma ve evrensel kapsamla ilgili problemlerin yaşandığı görülmektedir.
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ġekil 4. OECD Ülkelerinde Cepten Yapılan Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık
Harcamaları Ġçindeki Oranı (2013).
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014.

Her ülke, tarihsel süreç içerisinde kendi kültürel ve diğer sosyal belirleyiciler ışığında belirli
sağlık finansman düzenlemelerine (path dependence) sahiptir (Kutzin ve diğerleri, 2016: 269).
Bu perspektiften bakıldığında ülkelerin farklı finansman modellerini bir politika aracı olarak
benimsedikleri görülecektir. Örneğin Avrupa bölgesi ekseninden bakıldığında Danimarka,
İsveç, İngiltere, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin daha çok vergilerle
finansman yöntemini benimsedikleri görülmektedir. Merkez ülkelerde ise sosyal sigorta
sistemlerinin daha güçlü olduğu görülmektedir. Fransa, Almanya ve Hollanda bu sistemin en
güçlü örneklerindendir (Şekil 5). Maliyet paylaşımının sağlanmasına yönelik ABD benzeri
ülkelerde özel sağlık sigortacılık anlayışı da bulunmaktadır (İsviçre ve Yeni Zelanda örneği)
(Saltman ve diğerleri, 2012: 225-226). Ağırlıklı olarak sosyal sigorta sistemi finansmanına
dayalı sağlık sistemlerinde, evrensel kapsamın tamamen sağlandığı söylenememektedir.
Sigortaya katılım primlerle sağlanmaktadır ve bu durum genellikle istihdam yoluyla
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla çoğu ülke, vatandaşlarını, zorunlu sağlık sigortası ya da
kamu ve özel sağlık sigortasının bir kombinasyonu yoluyla kapsam içine almaktadır
(Kulesher ve Forrestal, 2014: 129). İster vergilerle finansman yöntemi olsun isterse de prim
esasına dayanan sigortacılık yaklaşımı olsun, herhangi bir ülkenin sağlık finansman
fonksiyonu ile amaçlayabileceği “evrensel kapsayıcılık” olmalıdır. Fakat gerek Şekil 4’te
görülebileceği gerekse de literatür incelendiğinde hiçbir ülkenin bu temel hedefi tam olarak
başaramadığı görülecektir.
423

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

%100

İNG
DM

Vergilerle finansman düzeyi

NORV
İSV
İTL
Ağırlıklı
olarak
vergiler

%50

Tamamen
karışık sistem

Ağırlıklı
olarak
primler

Ağırlıklı olarak
özel sigorta

%0

%50

%100

Primlerle finansman düzeyi
ġekil 5. Avrupa Bölgesi Ülkeleri Sağlık Finansmanı Karması (2008)
Kaynak: Götze ve Schmid, 2012

Sağlık hizmetlerine yönelik finansman modelleri; harcama, hizmetlerin sağlanması ve
hizmetlere erişim alanları farklı şekillerde etkileyebilmektedir. On beş Avrupa ülkesi
örnekleminde yapılan bir çalışmada Wendt (2009), sosyal sigorta sisteminin güçlü olduğu
ülkelerde toplam sağlık harcamalarının yanı sıra kamu kaynaklarının payının da yükseksek
olduğu saptanmıştır. Buna karşılık cepten harcamaların orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Çalışma bulguları arasında sağlık harcamalarının büyük bir kısmı orta düzeyde yataklı tedavi
hizmetlerine ayrılmakta ve büyük bir oranı ise ayakta bakım hizmetlerine dağıtıldığı
belirlenmiştir. Ulusal sağlık hizmetlerinin yani vergiye dayalı finansman enstrümanlarının
güçlü olduğu Avrupa ülkelerinde toplam sağlık harcamaları orta düzey karakterli olduğu
saptanmıştır. Aynı zamanda kamu sağlığı finansman payı yüksek iken cepten ödemelerin orta
düzeyli olduğu bulunmuştur. Kamu sağlık sigortacılığının yüksek olduğu ülke ortalamalarına
göre poliklinik hizmet sağlayıcıların göreceli olarak daha düşük olduğu saptanmıştır.
Vergilerle finansman yönteminin diğer modellere kıyasla daha proaktif yani eşitlik artırıcı
(Mossialos ve Dixon, 2002: 15) olabilmektedir.
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sağlık finansman fonksiyonu sağlık sistemi içinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle sağlık
hizmet kullanımında eşitlik, hakkaniyet, kalite, etkinlik ve şeffaflık gibi ara hedefler ile
finansal koruma ve finansal yükte hakkaniyet gibi ana/nihai hedeflerin gerçekleştirilmesinde
en önemli sağlık sistemi fonksiyonu olarak kabul edilmektedir. Finansman fonksiyonu; gelir
elde etme, fon biriktirme ve hizmet satın alma süreçlerinden oluşmaktadır. Ülkeler belirtilen
amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek adına çeşitli finansman yöntemi mekanizmalarını
kullanmaktalar. Bu mekanizmalar; vergilerle finansman, sosyal sigorta primleri ile finansman,
özel sağlık sigortacılığı ve cepten ödemeler gibi yöntemlerden oluşmaktadır. Dünya genelinde
ülkeler bu mekanizmaların bir karışımını kullanırlar.
Aslında adı geçen finansman yöntemleri ile erişilmeye çalışılan evrensel kapsamın
başarılmasıdır. Daha fazla nüfusu kapsam içine alan, hizmetlere erişim çeşitliliğini geliştiren
ve bireyleri mali baskılardan kurtaran bir sigorta modeli, sosyal güvenlik sisteminin temel
bileşenidir. Cepten ödemelerin yüksek olduğu ülkelerde genelde bu hedefin daha düşük
seviyede başarıldığı söylenebilmektedir. Çünkü hizmet alımlarının bireyleri cepten ödemeye
yönelttiği bir sağlık finansman sistemi bireyleri katastrofik sağlık harcamalarına itebileceği
gibi sağlıkları pahasına da olsa hizmet alma noktasında çekimser kalabilmektedirler. Ülkeler
kendi kültürel arka planlarına göre sağlık hizmetlerine ilişkin finansman hedeflerine erişmek
adına farklı gelir elde etme ve harcama araçlarını kullanmayı tercih etmektedirler. Vergilerle
finansman ve sosyal sağlık sigortanın geliştiği ülkelerde finansman modellerinin risk
havuzlama derecesinin yüksek olduğu, hastalığın finansal riske karşı güvence sağlama
düzeyinin daha belirgin olduğu görülmektedir.
Sağlık temel bir insan hakkıdır ve bu hak çeşitli ulusal ve uluslararası hukuksal kurumlarla
güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla bireylerin sağlık hizmetlerine erişimin önündeki olası
engellerin kaldırılmasına yönelik mekanizmaların hayata geçirilmesi temel öneri olarak
geliştirilebilir. Daha adaletli ve eşitlikçi finansman modellerinin güçlendirilmesi, temel
teminat paketlerinin genişletilmesi ve bireyleri cepten ödemelere itecek politikalardan vaz
geçilmesi önerilebilecek diğer bulgulardır. Karar vericiler, bireylerin sağlıklı olma hakkını
devletin en temel ödevi olduğu bilinciyle politik harekette bulunmaları diğer bir öneri olarak
belirlenmiştir.
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SİYASET SOSYOLOJİSİ BOYUTUYLA TÜRKİYE’DE SİYASAL KAYIRMACILIK
Günay YILDIZ1

Öz
Siyasetin konusuna giren unsurlar düşünüldüğünde ilk sayılacaklar arasında siyasi partiler gösterilebilir. İktidara
gelen siyasi partilerin, seçim sürecinde kendilerini destekleyen seçmen gruplarına, seçimi kazandıktan sonra bir
nev‟i teşekkür olarak ayrıcalıklı işlem yapmaları ve böylece bu kimselere menfaat sağlamaları siyasal
kayırmacılık olarak adlandırılmaktadır. Buradan hareketle siyaset sosyolojisinin odak gruplarından olan siyasi
partiler ile bu siyasi partilerin mevcudiyetlerini sürdürebilmek için kendilerini iktidara taşıyan seçmen gruplarına
siyasi kayırmacılık adı altında birtakım avantajlar sağlaması bir neden-sonuç ilişkisine dayanmaktadır,
denilebilir.
Bu çalışmada, bu neden-sonuç ilişkisi ana unsurlarıyla açıklanmaya çalışılacak, aslında siyasi partilerin liyakati
öne çıkararak kayırmacılığı yok etmeyi amaçlamaları gerekirken, salt devamlılıklarını temin etmek için siyasi
kayırmacılık yapmalarının temelde çarpıklığı vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Siyaset Sosyolojisi, Kayırmacılık, Siyasal Kayırmacılık, Liyakat, Bürokrasi

POLITICAL FAVORITISM IN TURKEY IN TERMS OF POLITICAL SOCIOLOGY
Abstract
Considering all factors of politics, political parties would be counted among the first and foremost elements.
Political favoritism is a kind of acknowledgement of any ruling political party for a privileged attitude towards
supportive constituents after winning the elections by providing advantage to such persons. Based on this
assumption, one might conclude that there lies a causal relation in the way that political parties, as focal points of
political sociology, provide some advantages to constituent groups that have upheld them to power, namely
under political favoritism.
This study attempts to provide an explanation to this causal relation under the light of its main elements with a
special emphasis on the deviance of favoring some groups for the sole purpose of sustaining their existence
whereas they are supposed to counteract nepotism by cradling competences.
Keywords: Political Sociology, Favoritism, Political Favoritism, Merit, Bureaucracy

1.GİRİŞ
Siyasi partiler, siyasi hayatın vazgeçilmez öğeleri arasında gösterilmektedir. Bu şekilde
anılmalarında, her ülkenin siyasetinin oluşmasının ve uygulanmasının siyasi partiler eliyle
yürütülüyor olmasının etken olduğu söylenebilir. Özellikle demokrasi ile yönetilen ülkelerde


Bu makale, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yönetim Bilimleri
Bilim Dalı‟nda sunulan ve 2015 Kasım ayında kabul edilen “Devlet Memurları Kanunu’nda Liyakat İlkesi
Çerçevesinde İstisnai Memurluklar” adlı yüksek lisans tezine dayanarak hazırlanmıştır.
1
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faaliyet gösteren her siyasi parti, ülke siyasetine biçim veren bir rol üstlenmesi sebebiyle
kıymetli bir siyasi figürdür. Hal böyleyken, iktidar partisi veya koalisyon durumunda iktidar
partilerinin ülkede siyaset üretmek konusunda parlamentoya giren muhalefet veya parlamento
dışı kalan azınlık partilerine göre daha belirleyici oldukları da yadsınamaz. Bu belirleyicilik
avantajıyla halka hizmet götürürken, iktidar partisinin her vatandaşı eşit görerek eşit iş ve
işlem yapması beklenmektedir.
Oysa yürütme gücünü eline alan iktidar partisinin, seçim öncesi süreç boyunca destek aldığı
grupları, kendilerine destek olmayan gruplardan üstün tutarak, devlet memurluklarını bu
gruplara verme eğiliminde olmaları ve/veya hizmet önceliğini bu gruplara vermeleri sık
rastlanan bir toplumsal olaydır. İktidar partisinin kendi yandaşlarına, kazanılan seçim
nedeniyle bir teşekkür etme yolu olan bu yöntem, aynı zamanda bu gruplara yapılan
kayırmacılık vesilesi ile sonraki seçimler için de bir yatırım anlamı taşımaktadır. Siyasi
partiler bu şekilde bir bakıma iktidarlarını ve buna bağlı olarak varlıklarını daha uzun yıllar
sürdürmenin hesabını yaparlar.
Siyaset sosyolojisinin odak gruplarından olan siyasi partiler ile bu siyasi partilerin
mevcudiyetlerini sürdürebilmek için kendilerini iktidara taşıyan seçmen gruplarına
ayrıcalıklar sağlaması bir neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmelidir.
“Siyaset Sosyolojisi Boyutuyla Türkiye‟de Siyasal Kayırmacılık” başlıklı bu çalışmada, bu
neden-sonuç ilişkisi ana unsurlarıyla açıklanmaya çalışılacak, esas olarak siyasi partilerin
liyakati öne çıkararak kayırmacılığı yok etmeyi amaçlamaları gerekirken, salt devamlılıklarını
temin etmek için siyasi kayırmacılık yapmalarının temelde çarpıklığı vurgulanacaktır. Bu
amaçla ilk olarak, çalışmada kullanılan kavramlardan siyaset sosyolojisi, kayırmacılık ve
siyasal kayırmacılık hakkında birtakım genel bilgilerin verilmesi ile bu kavramlar
açıklanmaya çalışılırken, takip eden kısımlarda olay Türkiye özeline indirgenerek Türkiye‟de
siyaset sosyolojisi ve yine Türk kamu bürokrasisinde siyasal kayırmacılık uygulamaları
incelenecektir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Siyaset sosyolojisi, kayırmacılık ve kayırmacılığın bir türü olan siyasal kayırmacılık bağlamı
üzerine hazırlanan bu çalışmada öncelikle anılan bu kavramların ne ifade ettiğini, ne anlama
geldiğini görmek yerinde olacaktır.
2.1. Siyaset Sosyolojisi Hakkında
Toplum ile siyaset arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalı, siyaset sosyolojisi ismi ile
anılmaktadır. Bu anlamda, siyasetin sosyolojik olarak çözümlenmesi denildiğinde sosyal
yapılar içindeki siyasal davranışların ve siyaset ile sosyal yapı arasındaki ilişkilerin
incelenmesi anlaşılmaktadır. Buradan yola çıkarak bir tespit yapılacak olursa; siyaset
sosyolojisi, siyasetin toplumsal koşullarını inceler (Bahar, 2009:217-219). Daha başka bir
deyişle devlet, hükümetler gibi siyasi kurumların, egemenlik, hukuk gibi siyasi olguların,
krallık, teokrasi, demokrasi gibi siyasi rejimlerin tarihte hangi zamanlarda, hangi toplumlarda,
hangi biçimlerde, hangi faktörlerin etkisi altında fiilen nasıl ortaya çıktıkları ve nasıl iş
gördükleri siyaset sosyolojisinin konusunu oluşturmaktadır (Arslan, 1999:154).
430

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

İkinci Dünya Savaşı‟ndan sonra genel olarak siyaset olgusunu ele alan modern sosyolojik
araştırmaların ortaya çıktığı görülmekle birlikte 1960‟ta Seymour Martin Lipset‟in Siyasal
İnsan (Political Man) adlı kitabının yayımlanması, siyaset sosyolojisi disiplinin yükselişe
geçmesinde
dönüm
noktası
olarak
kabul
edilmektedir
(http://www.sukrukayali.com/FileUpload/ks447296/File/siyaset_sosyolojisi.pdf, 05.11.2015).
Bu sebeple siyaset sosyolojisi uzmanlaşmış bir disiplin olarak 20.yüzyılın ürünü
sayılmaktadır (Sarıbay, 1994:17).
Zamanı geldiğinde gün hatta saat içerisinde bile onlarca, yüzlerce karar almayı gerektiren
durumla karşılaşıldığı düşünüldüğünde, siyaset sosyolojisinin önemi daha iyi kavranacaktır.
Şöyle ki, özel, bireysel, ahlaki kararlarımız neticede kendimiz, ailemiz, dostlarımız gibi
oldukça sınırlı bir çevre üzerinde olumlu veya olumsuz bazı sonuçlara yol açabilir. Oysa bir
siyasetçinin veya siyasal grubun aldığı siyasal bir karar, bir ulusun, hatta insanlığın kaderi
üzerinde etkili olabilme imkânına sahiptir (Arslan, 1999:157).
2.2. Kayırmacılık ve Siyasal Kayırmacılık Hakkında
Bu alt başlık altında incelenecek kavram esasen kayırmacılığın bir türü olan siyasal
kayırmacılıktır. Ancak siyasal kayırmacılığı daha iyi açıklayabilmek için öncelikle
kayırmacılık kavramına bakmak yerinde olacaktır.
Belki de insanlığın varoluşu kadar eski olan kayırmacılık kavramı, ilk kez 1828 yılında
Amerika Birleşik Devletleri‟nde başkanlık seçimini kazanarak ülke tarihinin yedinci başkanı
olan Andrew Jackson tarafından kendisine seçimi kazandıran taraftarlarına devlet
memurluklarının ganimet veya bir ödül gibi dağıtılması ile terminolojiye dâhil olmuştur.
Ancak burada bahsedilen kayırmacılık şekli, kayırmacılığın oldukça sert ve katıksız bir
şekilde uygulanmasını ifade etmektedir. Siyasal iktidarın değişmesiyle, kamu görevlilerinin
toptan değiştirilmesi yöntemi olarak özetlenebilecek bu uygulama, artık gerilerde kalmış olup
bugün için yine siyasal amaçlarla fakat sınırlı ölçüde yapılan atamalar söz konusudur (Tutum,
1976:12).
Kayırmacılık, İngilizce‟de Spoils System olarak ifade edilmekle birlikte anlam olarak
memurluğa girişte ve yükselişte siyasal kayırmanın olması, memuriyet kadrolarının bir
ganimet gibi yandaşlar arasında dağıtılması, siyasi ödüllendirmenin ve partizan kadroları
oluşturmanın yolu olarak bilinmektedir (Yıldırım, 2013:358).
Örgüt içerisindeki elemanların ya da kamudaki memurun ve üst düzey yöneticilerin
yakınlarını yasadışı bir biçimde ve haksız yere kayırması (Özkanan ve Erdem, 2014:181), kişi
ile konumun (mevkinin) uyumu ve / veya birbiriyle örtüşmesi konusunda herkesin üzerinde
hemfikir olmadığı bir anda söz konusu kişiyi yine de o mevkiye taşıma; bir kimseyi,
topluluğu, grubu genelgeçer yargıların dışında, hak ettiğinden farklı bir yere koyma,
yerleştirme, subjektif olarak konumlandırma ifadeleri de kayırmacılığı tanımlarken
kullanılmaktadır.
Toparlamak gerekirse kayırmacılık, bir mevki için en uygun olduğu konusunda hakkında
tereddütler olan bir kimsenin, sahip olduğu birtakım ayrıcalıklar sayesinde o mevkiye
getirilmesidir.
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Türk Dil Kurumu‟na ait internet sayfasında yer alan Güncel Türkçe Sözlük‟te “kayırmacılık”
karşılığına isabet eden tanım bulunmamakla birlikte, aynı elektronik kaynakta “kayırmak”
sözcüğüne karşılık olarak; 3 tanım kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla; koruyarak başarısını
sağlamak, elinden tutmak, himmet etmek; birini, başkalarının veya işin zararı pahasına
tutmak ve birine haksız yere kolaylıklar sağlamak, iltimas etmek şeklindedir
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55bf13abce
dcc6.31235517, 05.11.2015).
Kayırmacılık kavramına benzer olarak, Türkçe‟de kullanılan “iltimas” kavramını da, halk
dilinde kendisine yer bulan “torpil” kavramını da kullanmak mümkündür (www.tbmm.gov.tr /
komisyon / yolsuzluk_arastirma / kaynaklar / KİSİM_1.pdf, 13, 10.06.2011).
Devlet memuriyetinin; liyakat, ehliyet yani yeterlikten ziyade siyasi iktidara hizmet, iktidarda
bulunanlara herhangi bir şekilde bağlılık ve sadakat esasına dayanması olarak
tanımlanabilecek (Ateş, 1995:48) kayırma sistemi, hükümdar, siyasi iktidar gibi belli
otoritelerin kamu hizmetine alınacak kişileri, akrabalık, düşünce veya siyasi görüş
bakımından kendilerine yakın olanlar arasından seçmesi esasına dayanan bir sistemdir
(Günay, 2005:104).
Kayırma sisteminde; kamu personeli olarak işe alınanlar, kamu yararının gerçekleştirilmesi ya
da korunması yerine, kendilerini o göreve getirenlerin menfaatlerini koruma yolunu seçerler.
Onlar için, hizmete alınan kişilerin yeterli olup olmadıkları ve liyakat sisteminin gerekleri
fazlaca önem taşımamakta (Günay, 2005:104), “kıramayacakları kişilerin” talepleri daha
önemli hale gelmektedir. Çünkü onlara karşı bir „gönül borcu‟ hissetmektedirler.
Bu anlamda kayırmacı ilişkilerde kayıran ve kayrılan olarak iki taraf bulunmaktadır. Bu ilişki,
dikey ve hiyerarşik bir yapı göstermektedir. Hiyerarşik olarak üstte yer alan kişi, kayıran,
kollayan, gözeten olurken, kayrılan, kollanan, gözetilen, işleri kolaylaştırılan kişi, kayırana
göre hiyerarşide altta bulunmaktadır. Kayrılan kişi, kayırana karşı bir minnet duygusu
beslemekte ve bunu saygı, minnettarlık, bağlanma, sadakat, hediye, rüşvet şeklinde ifade
etmektedir. Bu şekilde kayıran, gelir, prestij ve iktidar elde ederken, bu sayede konumunu
güçlendirip hiyerarşideki yerine sağlamlaştırmakta, kayrılan ise birtakım imkanlara
kavuşmaktadır (Özkanan ve Erdem, 2014:182).
Buradan yola çıkılacak olursa siyasal kayırmacılığın tanımını açıklayabilmek adına, siyaset
sosyolojisi ve siyasal kayırmacılık kavramları arasında nasıl bir ilişki olduğu penceresinden
olaya bakmak yerinde olacaktır. Şöyle ki, siyasetin konusuna giren unsurlar düşünüldüğünde
ilk sayılacaklar arasında siyasi partiler gösterilebilir. İşte söz konusu siyasi partilerin,
kendilerini destekleyen seçmen gruplarına, iktidara geldikten sonra çeşitli şekillerde
ayrıcalıklı işlem yaparak, bu kimselere haksız menfaat sağlamaları siyasal kayırmacılık veya
bir diğer adla partizanlık olarak anılmaktadır.
İktidarı ele geçiren tüm siyasi partiler, yeterli olup olmadıkları konusunda hiçbir
değerlendirme yapmaksızın, uygulanmaması gereken bir sistem olarak tüm dünyanın üzerinde
anlaştığı kayırmacılık sistemi anlayışı içinde kendi yandaşlarını ya da bir yöneticilik mevkiini
ele geçirmek üzere devlet memuriyeti ile bağdaşmasa da partileri lehinde çalışma yapan kamu
görevlilerini kamu yöneticiliklerine atamakta, bunu da olması gereken (doğal) bir işlem olarak
kabul etmektedirler (Günay, 2005:101).
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3. TÜRKİYE’DE SİYASET SOSYOLOJİSİ
Siyaset sosyolojisi kavramını konumuzun özünü oluşturması bakımından daha dar bir
çerçeveye oturtmak gerekirse bu doğrultuda Türkiye‟de siyaset sosyolojisinin doğuşuna ve
yerleşmesine bakmak isabetli olacaktır. Bu anlamda çalışmanın bu kısmında Osmanlıdan
gelerek bir sistematik geliştirilmiştir.
Öteden beri gelen bir geleneğin sonucu olarak Osmanlıda siyaset bilimi; Siyasetname,
Nasihatü-l Mülük vb. usuller içerisinde yer almıştır. Bu nasihat ya da siyaset teorileri bir
tarafa, diğer tarafta da Osmanlıda; padişah, vezir-i azam, asker, hazine, halk ve mevcut
problemlere kadar hemen her türlü toplumsal meseleye dair görüşler ileri süren pek çok isim
mevcut olmuştur (Usta, 2001:65).
Buradan yola çıkarak, başlangıçta güçlü bir devlet olmanın gerekleri, takip eden süreçte
gerçekten güçlü olarak ortaya çıkmış olan devletin nasıl ebediyen yaşatılacağı hususu,
Osmanlıda en çok kafa yorulan mesele olduğu için Osmanlıda ortaya çıkan ilk sosyoloji
geleneği siyaset sosyolojisidir, denilebilir (Usta, 2001:62).
Ancak bu noktada, Osmanlının varlığını sürdürdüğü dönemde henüz siyaset sosyolojisinin
terminolojik olarak ve bugün anlaşılan şekliyle kabul görmediğini de belirtmek gerekir.
Bu sebeple siyaset sosyolojisinin gelişimini Osmanlının devamı niteliğinde olan Türkiye
Cumhuriyeti üzerinden inceleyecek olursak müdahaleci devlet anlayışı sebebiyle aşağıdan
yukarı taşınan değil yukarıdan empoze edilen bir siyasetin belirleyici olduğu söylenebilir.
Şöyle ki, devletin topluma müdahalesi bir gelenek olduğundan toplumda hiçbir zaman büyük
bir infiale sebep olmamış aksine devletin topluma müdahale etmesi istenmiştir. Bu noktada,
Türkiye‟nin toplumsal kültüründe tarihi olarak teslimiyetçiliğin egemen olduğunu
kabullenmek gerekir (İnsel, 2002:282).
Bu anlamda, 17.yüzyılda yaşamış İngiliz siyaset filozofu Thomas Hobbes tarafından getirilen
yaklaşımlarla Türkiye‟deki siyaset sosyolojisi mantığının büyük ölçüde benzerlik taşıdığının
altını çizmek gerekir. Hobbes, siyasal toplumu meydana getiren insanlar arası sözleşme
kavramından ve insanların kendi aralarında yaptıkları bu sözleşme sonucunda doğal durumda
sahip oldukları bütün hak ve kudretlerini bir egemene devrettikleri görüşünden hareket ettiği
için mutlak egemenlik görüşünü savunmaktadır (Arslan, 1999:161). Burada bahsedilen
egemen güç, devleti temsil ettiği için esasen halk tarafından verilen yetkinin devlet
makamlarınca kullanıldığını söylemek gerekir.
O halde Cumhuriyet dönemi siyaset sosyolojisinin, Türk siyaseti ile toplum arasındaki
etkileşiminin, tabandan yayılan değil dikte edilen bir hal kazanması, bilinçli veya kimi zaman
bilinçsiz olarak ama mutlaka halkın kabullenişi ile gerçekleşmiştir. Bunun iktidar sahibi olan
siyasi parti veya koalisyon durumunda siyasi partilerin de arzu ettiği bir durum olduğunun altı
çizilmelidir.
Ancak halkın her şeyi sorgusuz, sualsiz kabullenmesi de söz konusu değildir. Bu görüşü
doğrular nitelikte, Türkiye‟de siyasetin konusunu oluşturan gündem maddeleri içerisinde
kamu vicdanını en çok rahatsız eden husus, “işe alımlarda ve terfilerde kayırmacılığın olması”
ifadesi ile 2000 yılında yayımlanan Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden
Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyon Raporu‟nda resmi kayıtlara geçmiştir
(www.iibf.ibu.edu.tr / bolumler / kamuyonetimi / mkepdf / 5.pdf., 20.04.2012). Buradan yola
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çıkarak siyaset sosyolojisi boyutuyla Türkiye‟de siyasal kayırmacılık uygulamalarını
incelemek isabetli olacaktır.
4. TÜRK KAMU BÜROKRASİSİNDE SİYASAL KAYIRMACILIK
Osmanlının ilk zamanlarında, hiç kimse sırf “filanın neslinden” olduğundan dolayı yüksek
mevkie çıkmamış olduğundan (Özdemir, 2001:193-194), liyakate bağlı olarak ifade
edilebilecek olan devlet yönetimi, zaman içerisinde özellikle de Kanuni Sultan Süleyman‟dan
sonra bu vasfını yitirmiştir. Liyakat sisteminden uzaklaşılmaya ve kayırmacılık
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu durum, Osmanlıdan sonra kurulan Cumhuriyet Türkiyesi‟nin
tek partili ilk yıllarında da, çok partili döneme geçilse de, günümüze kadar da benzer şekilde
devam etmiştir. Böylece kayırma anlayışı, başarılı-başarısız memur ayırımı yapılmadan çoğu
durumlarda başarısız ve liyakatsiz personelin daha kolay yükseltildiği bir memur rejiminin
ortaya çıkmasına neden olmuştur (Özkanan ve Erdem, 2014:182).
Oysa liyakat, 1876 Anayasası‟ndan başlayarak tüm Anayasalar da dâhil ilgili tüm mevzuat
hükümlerinin koruması altına alınarak Türk kamu personel rejiminin temel ilkeleri arasına
yerleştirilmiştir. Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası‟nın “Kamu Hizmeti Görevlileriyle
İlgili Hükümler” başlıklı 128. maddesinin ikinci paragrafında geçen “Memurların ve diğer
kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık
ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” maddesi uyarınca kamu görevliliği ne
kararnameyle, ne tüzüklerle, ne de yönetsel sözleşmeyle düzenlenebilir. Bu anlamda kamu
görevliliği, yürütme organınca yapılabilecek siyasal kayırmacılık uygulamalarına karşı
yasama organının koruması altına alınmıştır (Güler, 2005:176).
İlave olarak, devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini,
ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini
ve diğer özlük işlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu‟nun yedinci maddesinde “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi
bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta
bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,
din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve
eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.” hükmü yer almaktadır
(http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf, 18.11.2015).
Türk Ceza Kanunu‟nda da kamu görevlisinin kayırmadan doğan iş ve işlemleri yapması hoş
karşılanmadığı gibi cezaya da bağlanmıştır. Şöyle ki, anılan Kanun‟un “Millete ve Devlete
Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine
ve İşleyişine Karşı Suçlar” adını taşıyan birinci bölümünde madde 250‟ye karşılık “irtikâp”,
madde 252‟ye karşılık “rüşvet”, madde 257‟ye karşılık “görevi kötüye kullanma” suçlarının
hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür.
Görülen o ki, hukuki metinler kayırmacılığa karşı bir tutumla hazırlandığı, hukuki yapımız
kayırmacılığı kabul etmediği, liyakatin esas alınması gerektiğini ileri sürdüğü halde çok partili
dönemin her iktidar değişiminde kamu yöneticileri arasında önemli ölçüde değişiklik
yapılagelmiştir (Günay, 2005:101). Bu atamalarda liyakat ölçütlerinin esas alınmaması,
kamuoyunu rahatsız etmişse de bu soruna şu ana kadar nihai çözüm bulunamadığından bu
rahatsızlık aynen sürmekte, kayırmacı uygulamalar devam etmektedir.
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Türk kamu bürokrasisinde kayırmacılık genellikle iki biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan
ilki, kamu hizmetlerine girişte (ve yükselmede) yeterlik yerine, nepotizm olarak anılan akraba
kayırmacılığı, kronizm olarak anılan tanıdık, arkadaş, hemşehri, eş-dost kayırmacılığı ve/veya
partizanlık olarak anılan siyasi kayırmacılık yapılması şeklinde görülürken, ülkemizde
kayırmacılığın ikinci şekli ise, kamusal hizmetlerin dağıtımında ihtiyaç ve yerindelik
kriterlerinden çok, oy verme, partiye destek olma ya da ideolojik yakınlık gibi faktörlerin
etkili olmasıdır (Yılmaz ve Kılavuz, 2002:27; Çevik, 2010:27).
Siyasal kayırmacılık, merkezi kuruluşların yanında özellikle mahalli kamu hizmetlerini
yürüten kurumlarda daha yaygın olarak görülmektedir. Esas olarak, kamu görevlilerinin
yansız ve bir siyasal görüşün esiri olmadan görevlerini yapmaları beklense de (Çulpan,
1980:32) siyasal kayırmacılığa birçok ülkede olduğu gibi Türkiye‟de de sıkça rastlanmaktadır.
(www.tbmm.gov.tr / komisyon / yolsuzluk_arastirma / kaynaklar / KİSİM_1.pdf:14,
10.06.2011).
Bunun izahı şu şekilde yapılabilir: Türkiye‟de bürokrasi demokratize edilmek yerine politize
edilmiştir. Bürokrasinin politize edilmesi, bu defa kendisini iktidar siyasi felsefesi veya
menfaati ile ortak etmektedir. Bürokrasinin iktidar ile menfaat ve kader birliği yapması
diktatörlüklerde görülen bir olaydır. Türkiye‟deki bu çarpık uygulama demokrasiyi
zayıflatmakta, toplumun güvenini sarsmaktadır. Memurun “her türlü” düşüncedeki insanın
emrinde olması gerekir; zira maaşını bütün milletin verdiği vergilerden almaktadır, bu sebeple
bir siyasi partinin adamı olamaz (İnan, 1993:21-22).
Bu tespit bir yana, siyasi seçimler sonrası iş başına gelen tek parti hükümetleri veya koalisyon
hükümetleri, politikalarını bakanlar eliyle yürütmektedir. Her bakan, partisinin çizdiği sınırlar
çerçevesinde bu politikaları uygulamaya çalıştığından; gerektiğinde yönetim hiyerarşisinin üst
basamaklarında bulunan, stratejik ve siyasal kararlara etkili olabilecek konumdaki kadrolara
kendilerinin ve bağlı bulundukları partinin düşünce ve görüşlerine yakın kişileri getirmek
eğilimindedirler (Ardanıç ve Ergun, 1980:4). Bu anlamda ideolojik yakınlık ve birlik, öteki
değerlerin üzerine çıkabilmiştir. Böylece, kişinin kendi siyasal görüşündekilere, gelenek ve
ahlak dışı olsa bile, kimi kayırmalarda bulunması, ülkü birliğinin yüklendiği bir “ödev” olarak
kabul edilmiştir (Çulpan, 1980:40-41).
Siyasal kayırmacılık yüzünden memurluk, adeta hükümete ve onu oluşturan siyasi parti veya
(koalisyon hükümeti kurulması durumunda) partilere bağlı bir kurum haline dönüşmektedir.
Ancak hükümet, partizan olamayacağı gibi; hükümetin kendini devletin başı olarak değil;
partinin uzantısı olarak görmesi, icraat ve ilişkilerini buna göre düzenlemesi de, oy verenler
ile oy vermeyenlere farklı bir şekilde muamele yapılan, “sakat” bir durumu meydana
getirmektedir (İnan, 1993:109). Bu anlamda Türkiye kamu bürokrasisinde liyakate göre
yükselme yerine siyasal kayırmacılığın hâkim olması, bütün vatandaşlara tarafsız şekilde
yansıması gereken hizmetleri de etkilemektedir. Memurlar partizanlaştıkça, vatandaşları da
“bizden olanlar ve olmayanlar” şeklinde kayırdıklarından bu durum, devletin partileşmesi
anlamına gelir ki bu noktada devletin, bütün partilerin mensuplarını ve hatta hiçbir partiye
mensup veya destekçi olmayanları da eşit şekilde kapsaması, koruması, kollaması gereken bir
yapı olduğu unutulmamalıdır (Aydın, 2012:65).
Bu bağlamda, Kasım 2015‟te vefat eden diplomat, hukukçu ve siyasetçi Kamran İnan‟ın
Enerji Bakanlığı yaptığı sırada yaşadığı iki olay siyasal kayırmacılığın sadece hükümetin
takdiri olmadığını, halkın belli çevrelerinin de talebi olduğunu göstermesi adına ilginçtir: “bir
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gün içeri giren kalabalık bir ziyaretçi grubu arasında bir genç öne çıkarak, partinin Çankaya
Gençlikkolu Başkanı olduğunu belirterek tayininin hemen yapılmasını istedi. Kendisine
bulunduğu yerin devlet makamı olduğunu hatırlatarak partinin adresini gösterdim. (...)
ortalıkta sık gözüken, ciddiyetten uzak hareketleri ile dikkatimi çeken bir şahsı sordum.
Partinin adamı olduğunu, aybaşında maaş almaya geldiğini söylediler. Biraz daha deşince
bakanlıkta, menfaat mukabili iş takip ettiği ortaya çıktı. Görevine son verdim; çok telefon
geldi. Partinin bir yetkilisi ısrar edince, parti için çok lazımsa maaşının kendilerince
karşılanabileceğini, bakanlıkta böyle bir kimse tutamayacağımı belirttim.” (İnan, 1993:109110).
Bu olaylarda da görüldüğü gibi, devlet içinde siyasal atamaların yoğunluğu, kamu
personelinin yükselebilmek için; uzmanlık, bilgi ve becerisini artırmaktan çok, iktidarla ya da
iktidar adayı bir partiyle ilişki kurması sonucunu doğurmaktadır (Eryılmaz, 2003:190). Bu
durumun en açık olarak valilerin atanmaları sırasında kendisini göstermekte olduğu kabul
edilmektedir. Vali atamalarında hareket serbestisinin idare yararına sınırlandırılmadığı;
bugüne kadar yapılan uygulamalarda vali adayları saptanırken, çok defa yönetsel ihtiyaçlar
yerine, siyasal niteliklerin esas alındığı ifade edilebilir (Aldan, 1988:101). “Eylemli
valilik”ten “merkez valiliği”ne atanan valilerin, atama işlemlerinin iptal edilmesi amacıyla
Danıştay‟a sundukları dava dilekçelerine karşılık İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan
savunmalarda da siyasi eğilime öncelik tanındığı açıktır (Aldan, 1988:102-103). İçişleri
Bakanlığı‟nın 26.11.1975 tarihli ve 1011 sayılı savunmasına göre; “hükümet programlarının
gerçekleştirilmesi bakımından ‘kilit personel’ durumunda olan valilerin, siyasi kadro ile aynı
görüşü benimseyen ve aynı felsefeyi paylaşan kamu görevlileri arasından seçilmesi
gerekmektedir.” (Aldan, 1988:103).
Benzer bir durum Bakan Yardımcılıkları için de söylenebilir. Şöyle ki, 3 Haziran 2011 tarihli
ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev
Esasları Hakkında Kanun‟a eklenen 21/a maddesiyle oluşturulan Bakan Yardımcılığı
müessesesinde görev süresinin, hükümetin görev süresi ile sınırlı olması, atanmalarında siyasi
tercihlerin önemli olduğunu göstermektedir (Uyanık, 2012:106).
Bakan Yardımcıları bu anlamda yarı siyasi nitelikte bir kamu personelidir (Uyanık,
2012:106). Bakan Yardımcılarının Bakana yardımcı olması ifadesi, idari yetkilerle donatılmış
bir yardımcılık şeklinde değil siyasi işlevler ile ilgili bir yardımcılık şeklinde yorumlanabilir.
Uygulamada da Bakan Yardımcılarının bu şekilde anlaşıldığı kabul edilmektedir (Uyanık,
2012:106). O halde, Bakan Yardımcılığı statüsünün siyasi yanının ağır bastığı söylenebilir.
Bakan Yardımcılığı kadrolarına ilişkin yapılan atamaların, statünün yasalaşması ile
başlamayıp Ağustos 2011‟de kurulan hükümet ile başlaması buna bir örnek olarak verilebilir
(Uyanık, 2012:111). Yapılan Bakan Yardımcılığı görevlendirmelerinde görülen parti
düşüncesinin ağır bastığıdır. Siyasal atamalar, parti düşüncesiyle yapılan atamalar olduğuna
göre (Tutum, 1976:12) Bakan Yardımcılıklarının da yarı siyasi de olsa bir şekilde siyasal
kadrolar olduğu söylenebilir.
Son tahlilde, Türk kamu bürokrasisinde “bir yerlere gelmenin” halen akraba, eş- dost,
hemşehri veya tanıdıklara bağlı olması, ilk kez atama yapılacak veya terfi ile doldurulacak
pozisyonun gerektirdikleri ile o görev için seçilen kamu personelinin vasıflarının
örtüşmemesi, çoğu kez kayırmacı ya da siyasal tercihlere dayalı hatalı istihdam politikaları
(Uluğ, 2004:2) devlet memurlukları arasında çeşitli avantajlara sahip ayrıcalıklı kadroların
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unvan ve kadro sayısı açısından zaman içerisinde büyük artış göstermesi nedeniyle amacından
uzaklaşmış olması ve genellikle kolay iş sağlama yolu olarak karşımıza çıkması (Kocaman,
2007:66) toplumsal olarak en çok rahatsızlık duyulan sosyolojik olayın niçin işe alımlarda ve
terfilerde kayırmacılık olarak öne çıktığını göstermesi bakımından anlamlıdır.
Halkın tamamına hizmet etmekle görevli olan iktidar partisi veya (koalisyon halinde)
partilerinin seçimlerin bitimini müteakip halkın kendilerine oy vermeyen kısmını devre dışı
bırakması, hizmet yaparken kendi partisine oy veren-vermeyen ayrımına gitmesi, oy verenleri
kayırması, düşündürücü olmakla birlikte realite budur.
5. SONUÇ
Liyakat, kamu bürokrasisinin işleyişinde olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir. Bu konuda
toplumun önemli bir kesimi hemfikir olduğu gibi hukuk devleti olmanın getirdiği korumacı
anlayışın sonucu olarak sadece halkın aynı fikri paylaşması yetersiz görüldüğünden liyakat,
hukuki güvence altına da alınmış bulunmaktadır. Ancak buna rağmen liyakatin çoğu zaman
devre dışı bırakıldığı ve yerini kayırmacı uygulamaların aldığı görülmektedir. Kavramsal
olarak liyakate karşı bir yapı olarak izah edilebilecek olan kayırmacılık anlayışı; hukuki, dini
ve ahlaki olarak kabul edilmemesine rağmen, uygulamada yaygın bir şekilde kendisine yer
bulması nedeniyle ülkede yönetimin tüm unsurlarını bozmaktadır (Günay, 2005:124).
Yaptıkları tüm iş ve işlemlerde halk tarafından verilen yetki çerçevesinde hareket etmesi
gereken siyasi partiler, liyakati bir kenara bırakarak sırf kendilerine olan yakınlıkları
sebebiyle yandaşlarını kayırmaktadırlar. Böylelikle hem kendilerine iktidar olanağı sunan
taraftarlarına teşekkür etmiş olmakta, hem de bir sonraki seçim / seçimler için yatırım yapmış
olmaktadırlar. İktidara yakın olmanın iyi bir kamu görevi için yeterli geldiğini gören kesim de
bilgi ve becerisini artırmaktan ziyade iktidara yakın hatırlı kişilere ulaşmayı hem kolay yoldan
kamuya girmenin hem de çoğu zaman devletin üst kademelerine getirilmenin bir şekli olarak
görmektedir.
Bu şekilde bir siyasal davranışın, siyaset yapanlar ile sosyal yapı arasındaki ilişkileri “sıcak
tutmaya” hizmet etmesi ihtimali olası olsa da hizmet alan tüm kesimi kucaklamayacağı
aşikârdır. Eşitlik dışı bu uygulamanın aynı zamanda liyakat dışı da olması nedeniyle
eleştirilmesi doğal karşılanmalıdır. Ancak ne yazık ki siyasal kayırmacılık uygulamalarının
toplum tarafından kanıksandığını bu noktada belirtmek gerekir. Siyasi partiler eliyle ülkenin
siyasetinin yürütülmesi nasıl olağan ise, bu partilerin kendilerini destekleyen çevrelere
birtakım siyasi kayırmalarda bulunmaları da toplumun önemli bir kesimi tarafından olağan
karşılanmaktadır.
Yıllardan beri varolan kayırmacı yapı, günümüzde de aynı şekilde sürdürülmekte, zaman
zaman kadrolaşma yapıldığından bahisle eleştirilmekle birlikte, iktidarı elinde tutan bütün
kesimler, siyasal ya da diğer nedenlerle kayırmacılık yapmaya devam etmektedir. İşin vahim
tarafı, yönetilenlerin de bu durumu olağan görmeye başlaması ve yukarıda açıklandığı gibi bu
durumu kanıksamasıdır (Günay, 2005:124-125).
Kamudaki üst yönetimler için bundan yaklaşık 600 sene önce Enderun gibi Batı‟da bile örnek
alınan bir yönetici okulunu açan bir milletin kamu hizmetlerini ehil ve layık olana değil; eşe,
dosta, yandaşa dağıtmasını anlamak mümkün değil (Bozan, 2003) gibi görünse de; bu durum,
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“toplulukçu bir kültüre sahip olan ülkemizde sadakatin, liyakate baskın çıkması” (Günay,
2005:124) şeklinde izah edilebilir.
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BORSA İSTANBULDA YATIRIMCILAR VE TÜREV PİYASA OYUNCULARI İÇİN
OPTİMUM ENDEKS PORTFÖYLERİ MODELLEMESİ
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Öz
Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi, finansal kuruluşların sayılarının artması, yasal düzenlemelerle kayıtlı
ekonomiye olan teşvikler ve piyasaların riskten korunmak için çeşitli araçlar geliştirmesi neticesinde para ve
sermaye piyasalarında ki fon arzı ve talebi her geçen gün artmaktadır. Borsa İstanbul‟da işlem gerçekleştirenlerin
sayısı 1 milyon 200 bine ulaşmıştır. Optimum portföy oluşturmak isteyen ve ileri düzey finansal okur yazarlığı
olmayan yatırımcılar için finansal danışmanlık hizmetlerinin maliyet yükü oluşturması bu maliyetlere katlanmak
istemeyen yatırımcıları sistematik ve sistematik olmayan risklerin kendileri tarafından hesaplamaya
zorlamaktadır. Bu bağlamda yatırımcıların çoğunluğu güvenli liman arayışı içinde olduğu söylenebilir.
Optimum portföy oluşturulması amacıyla literatürde çok sayıda çalışma olmakla birlikte bu çalışmaların çoğu
kısa dönemli (1 yıl ve altında) zaman serileri kullanılarak sadece hisse senetleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışmamızda hem yatırımcılara getiri ve risklerini optimum düzeyde tutmaları konusunda hem de riskten
korunma amacıyla türev piyasa oyuncularına yön gösterilmektedir. Bu bağlamda, Borsa İstanbul‟da işlem
yapılan endekslerler bazında optimum endeks portföyleri oluşturmak için Ortalama-Varyans ve Karesel
Programlama modelleri kullanılarak 3 adet optimum endeks portföy modeli kurulmuştur. Kurulan modeller; en
düşük değişim katsayısını, en yüksek Sharpe oranını ve en düşük risk düzeyini veren endeks portföy
bileşenlerinden oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Optimum Portföy, Karesel Programlama, Endeks Portföyü, Portföy Modellemesi, Portföy.
Jel Kodları: G11, C61, G17, G19
OPTIMUM INDEX PORTFOLIO MODELS FOR INVESTORS AND DERIVATIVE MARKET
PLAYERS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE
Abstract
The growth of information communication technologies, the increase in the number of financial institutions, the
incentives which are registered as legal regulations and the various means of protecting the markets from the
risk, increases the number of fund supply / demand in money and capital markets day by day. The number of
users trading in Istanbul Stock Exchange is 1 million 200. The increase in the number of investors is in the
search for safe havens, with the majority of investors calculating systematic and non-systematic risks due to
financial consulting service costs. In this context, it can be said that the majority of investors are looking for safe
ports.
In order to create an optimal portfolio, a large number of studies have been conducted in the literature, most of
them only on stocks and using short-term (one year and less) time series. In our work, we are directed to the
players of the derivative market in order to keep the returns and risks to the investors at the optimum level as
well as to protect them from the risk. In this context, 3 optimal index portfolio models were established by using
Average-Variance and Quadratic Programming models to create optimum index portfolios on the basis of
indexes traded in Stock Exchange Istanbul. Models established; the lowest exchange coefficient, the highest
Sharpe Rate, and the lowest risk level.
Keywords: Optimum Portfolio, Quadratic Programming, Index Portfolio, Portfolio Modeling, Portfolio.
Jel Codes: G11, C61, G17, G19

GİRİŞ
Yatırımcıların temel amacı, sahip oldukları fonları risk ve getiri faktörleri çerçevesinde bir
takım menkul kıymetlerde değerlendirerek, tüketim potansiyellerini olabildiğince artırmaktır.
Yatırımcıların bu temel amacı gerçekleştirebilmeleri için, portföylerine dahil edecekleri
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menkul kıymetlerin seçimlerini doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri bir başka ifadeyle
portföylerini optimum fayda sağlayacak şekilde yönetmeleri gerekmektedir (Demirtaş ve
Güngör, 2004: 103). Bu durum yatırımcıları birbirlerinden farklı birçok menkul kıymet
içerisinden tercih yapmaya zorlamakta ve durum yatırımcılar açısından zor bir sürece
dönüşmektedir (Yakut ve Çankal, 2016: 44).
Menkul kıymetlerin birtakım formül ve oranlarla bir araya getirildiği yatırım araçlarına
endeks denilmektedir (Abay, 2013: 176). Endeksler, tüm Dünya‟da olduğu gibi Türkiye‟de de
özellikle vadeli işlemler piyasasında önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Bu
bağlamda yapılan çalışmanın amacı, yatırımcı ve türev piyasa oyuncularını optimum
tercihlerini gerçekleştirebileceği Markowitz‟in Modern Portföy Teorisine uygun bir biçimde
oluşturulmuş endeks portföylerine yönlendirmektir.
Risk ve Getiri
Hesaplamalar ya da tahminler vasıtasıyla olması beklenen bir sonucun, gerçekleşen sonuçtan
farklı olması durumu risk olarak adlandırılmaktadır. Risk, gerçekleşen sonucun beklenenden
fazla veya az olması durumlarını içermektedir. Finans açısından risk ise, yatırımlar sonucu
elde edilmesi beklenen bir getiri miktarının, gerçekleşen getiri miktarından daha düşük ya da
daha yüksek olması durumudur. Yatırımcılar fonlarını değerlendirirken, gelecekte bir takım
faydalar sağlama beklentisi içerisindedirler. Gelecek ise belirsizliklerle doludur ve
belirsizlikler riskin en temel kaynağıdır.
Getiri, yatırımcıların gerçekleştirmiş olduğu yatırım sonucunda sahip oldukları fon
miktarındaki artış olarak tanımlanmaktadır. Getiri, yüzde ile ifade edilen bir değer olup belirli
bir zaman aralığındaki artışı ifade etmektedir. Herhangi bir menkul kıymete yatırım
gerçekleştiren bir yatırımcının belirli bir süre zarfı sonunda elde ettiği getiriyi
hesaplayabilmesi Formül 1‟i kullanması gerekmektedir.
Formül 1
Formül 1‟de yer alan,
: Getiri oranını,
: t+1 zamanındaki menkul kıymetin değerini,
: Yatırımın gerçekleştirildiği dönem olan t zamanındaki menkul kıymetin değerini ifade
etmektedir (Oğuz, 2001: 5-6).
Formül 1 yatırımcıların bir dönem sonunda elde ettiği getiri miktarını göstermektedir; fakat
yatırımcıların fonlarını değerlendirme kararları gelecekle ilgili olduğundan, yatırımcılar
beklenen getiri kavramını dikkate almalıdırlar. Bir menkul kıymetin geçmiş dönem verileri
kullanılarak beklenen getirisi hesaplanabilir. Bu hesaplama Formül 2 vasıtasıyla
gerçekleştirilmektedir.
Formül 2
Formül 2‟de yer alan;
: Menkul kıymetin beklenen getirisini,
: Menkul kıymetin t‟inci zamandaki getirisini,
: Toplam dönem sayısını,
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ifade etmektedir (Okka, 2009: 131-133; Oğuz, 2001: 6).
Formül 2‟de anlaşılacağı üzere beklenen getiri ile risk birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. Getiri
hesaplamalarında gelecekte oluşacak olan değerin kullanılması ve geleceğin yatırımcılar için
risk içermesi nedeniyle, yatırımcılar fazla getiri elde edebilmek için fazla risk almak
durumunda kalmaktadırlar. Düşük risk düzeyinde fazla getiri elde etmeyi beklemek mümkün
olmamaktadır (Okka, 2009: 359).
Fonlarını menkul kıymetlerle değerlendirmek isteyen yatırımcılar, sistematik ve sistematik
olmayan risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Sistematik risk, menkul kıymetlere özgü
olmayan, içerisinde bulunulan ülkenin sahip olduğu risktir. Birtakım uygulamalarla sistematik
riskin elimine edilmesi olanaksızdır ve bu nedenle sistematik risk çeşitlendirilemeyen risk
olarak adlandırılmaktadır. Sistematik olmayan risk ise, menkul kıymetlere özgü bir risktir ve
bir takım uygulamalar vasıtasıyla sistematik olmayan riskin elimine edilmesi mümkündür.
Elimine edilebilmesi mümkün olan sistematik olmayan risk, çeşitlendirilebilir risk olarak
adlandırılmaktadır (Bolak, 2004: 3-7; Sevil, 2001: 3-8; Karan, 2001: 131).
Portföy, Optimizasyonu, Yönetimi ve Teorileri
Yatırımcıların sahip oldukları fonları tek bir menkul kıymet yerine iki ya da daha fazla
menkul kıymete yatırmaları olarak bilinen portföy kavramıyla birlikte, yatırımcılar menkul
kıymet fiyatlarının değişiminden ziyade, sahip oldukları portföylerinin taşımış olduğu risk
düzeyi ve kendilerine sağlayacağı getiri miktarı üzerine odaklanmaya başlamışlardır.
Portföyün içerdiği bir birimlik riske karşılık beklenen getirinin en üst seviyeye getirilmesi
portföy optimizasyonu olarak adlandırılmaktadır. Yatırımcıların fonlarını en düşük riskle en
fazla getiriyi sağlayacak olan menkul kıymetlere yatırması olarak bilinen portföy yönetimi
kavramı, geleneksel (klasik) ve modern portföy teorilerine dayanmaktadır.
20. yy‟ın ortasına kadar etkin bir şekilde kullanılan geleneksel portföy teorisine göre,
çeşitlendirmenin iyi bir şekilde yapılabilmesi için portföy içerisindeki menkul kıymet
sayısının artırılması gerekmektedir. Yatırımcılar, fonlarını farklı endüstrilerdeki menkul
kıymete eşit bir şekilde yatırdıklarında portföylerinin sahip olduğu risk azalacak ve portföy
içerisine dahil edilen menkul kıymet sayısı arttıkça portföyün riski sistematik risk düzeyine
gelecektir. Geleneksel portföy teorisine göre iyi bir portföy, içerisinde yer alan menkul kıymet
sayısıyla belirlenmektedir. Geleneksel portföy teorisinin basit çeşitlendirme prensibine
dayanması, portföye dahil edilecek menkul kıymetler arasındaki ilişki üzerinde durmaması ve
portföyün taşımış olduğu risk seviyesi ile ilgili herhangi bir istatiksel ve matematiksel model
taşımamasının ortaya çıkarmış olduğu eksiklikleri Markowitz tarafından temeli atılan modern
portföy teorisi gidermektedir (Aksoy ve Tanrıöven, 2007: 607; Ayan ve Akay, 2013: 120;
Uğurlu ve diğerleri, 2015: 3; Akçayır ve diğerleri, 2014: 337).
Harry Markowitz 1952 yılından yayınlanan “Portfolio Selection” isimli makalesinde,
yatırımcıların riski elimine edebilmeleri için farklı sektörlerdeki menkul kıymetlerin portföy
içerisine dahil edilmesinden ziyade portföye dahil edilecek menkul kıymetler arasındaki
ilişkileri dikkate almaları gerektiği vurgulamaktadır. Markowitz çalışmasında, birbirleriyle
negatif korelasyon ilişkisine sahip olan menkul kıymetlerin portföye dahil edilmesiyle birlikte
sistematik olmayan riskin minimize edileceğini ve hatta teorik olarak sistematik olmayan
riskin yok edilebileceğini ortaya koymaktadır. Markowitz yatırımcıların sahip oldukları
fonları, aynı risk düzeyine sahip olan portföylerden daha fazla getiri miktarını sağlayan
portföye ya da aynı getiri miktarına sahip olan portföylerden daha az risk düzeyine sahip olan
portföye yatırmalarını belirtmektedir (Kapusuzoğlu ve İbicioğlu, 2013: 120).
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Portföyün Beklenen Getirisi ve Riski
Geleneksel portföy teorisinin, portföy risk düzeyi ile ilgili herhangi bir bilimsel model
içermediğini fark eden Markowitz Ortalama-Varyans Modeli‟ni geliştirmiştir (Zerey ve Terzi,
2015: 39; Markowitz, 1952: 77). Markowitz geliştirmiş olduğu bu modelde, elde etmeyi
amaçladıkları getiri düzeyini yatırımcılara sağlayacak olan en düşük risk seviyesini içeren
portföyü oluşturmayı hedeflemektedir (Uygurtürk ve Korkmaz, 2015: 69). Morkowitz‟e göre
portföyün taşımış olduğu risk standart sapma hesaplaması vasıtasıyla belirlenebilmektedir.
Markowitz, portföyün beklenen getiri değeri ve riskinin hesaplanabilmesi için portföy
içerisinde yer alan menkul kıymetlerin geçmiş dönem verilerinin kullanılması gerektiğini
belirtmektedir (Markowitz, 1952: 77). Markowitz modeli veya modern portföy teorisi olarak
adlandırılan teoriye göre bir portföyün beklenen getirisi Formül 3‟le hesaplanabilmektedir.
Formül 3
Formül 3‟te yer alan;
: Beklenen getiriyi,
: i‟inci menkul kıymetin beklenen getirisini,
: i‟inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
: Portföy içerisindeki toplam menkul kıymet sayısını,
ifade etmektedir (Markowitz, 1952: 80-81; Atan, 2004: 2).
Formül 3‟ten de anlaşılacağı üzere, portföyün beklenen getirisi, portföy içerisinde yer alan her
bir menkul kıymetin beklenen getirilerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Portföyün taşımış olduğu
riski belirleyebilmek için kullanılan standart sapmayı hesaplamak beklenen getiriyi
hesaplamak kadar kolay olmamaktadır; çünkü portföyün standart sapması portföy içerisinde
yer alan her bir menkul kıymetin standart sapmalarının ağırlık ortalaması olmamaktadır
(Aksoy ve Tanrıöven, 2007: 612). Portföyün standart sapmasının hesaplanabilmesi için
menkul kıymetler arasındaki kovaryans ve korelasyon değerlerinin hesaplanması
gerekmektedir (Markowitz, 1952: 80).
Kovaryans değeri herhangi iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılmaktadır.
Hesaplama sonucu elde edilen kovaryans değerinin sayısal büyüklüğüne bakılmadan sadece
pozitif, sıfır veya negatif olmasına bakılarak değişkenler arasındaki ilişki yorumlanmaktadır.
Pozitif kovaryans değeri değişkenler arasında aynı yönlü bir ilişki bulunduğunu bir diğer
ifadeyle değişkenlerden biri artış gösterirse diğer değişkeninde artış göstereceğini ya da
değişkenlerden biri azalış gösterirse diğer değişkenin de azalış göstereceğini ifade etmektedir.
Negatif çıkan kovaryans değeri değişkenler arasında zıt yönlü bir ilişki bulunduğunu bir diğer
ifadeyle değişkenlerden biri artış gösterirse diğer değişkenin azalış göstereceğini ya da
değişkenlerden biri azalış gösterirse diğer değişkenin artış göstereceğini ifade etmektedir.
Sıfır kovaryans değeri değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını ifade etmektedir.
Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini belirleyebilmek için korelasyon değerinin
hesaplanması gerekmektedir. Korelasyon değeri -1 ile +1 değerleri arasında değişmektedir. -1
değeri iki değişken arasında mükemmel ters yönde bir ilişki bulunduğunu, +1 değeri
değişkenler arasında mükemmel aynı yönde bir ilişki bulunduğunu ve 0 değeri ise değişkenler
arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını ifade etmektedir (Karan, 2001: 139-140).
Markowitz‟e göre yatırımcılar portföylerini oluştururken, birbirleriyle korelasyon değeri
yüksek olan menkul kıymetlerden kaçınmaları gerekmektedir. Negatif korelasyona sahip olan
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menkul kıymetlerin portföy içerisine dahil edilmesi sonucu portföyün riski azaltılabilecektir
(Markowitz, 1952: 89).
Model portföy teorisine göre iki menkul kıymetten oluşan bir portföyün varyansını
hesaplayabilmek için öncelikle menkul kıymetler arasındaki kovaryans değerinin ve daha
sonra menkul kıymetler arasındaki korelasyon değerinin hesaplanması gerekmektedir. İki
menkul kıymetten oluşan bir portföyün kovaryansı Formül 4, korelasyonu Formül 5, varyansı
Formül 6 ve standart sapma değerleri Formül 7 yardımıyla hesaplanmaktadır.
Formül 4
Formül 4‟te yer alan;
: a ve b menkul kıymetleri arasındaki kovaryans değerini,
: a menkul kıymetinin t dönemindeki getiri değerini,
: a menkul kıymetinin beklenen getiri değerini,
: b menkul kıymetinin t dönemindeki getiri değerini,
: b menkul kıymetinin beklenen getiri değerini,
: Toplam dönem sayısını,
ifade etmektedir.
Formül 5
Formül 5‟te yer alan;
: a ve b menkul kıymetleri arasındaki korelasyon değerini,
: a ve b menkul kıymetleri arasındaki kovaryans değerini,
: a menkul kıymetinin standart sapmasını,
: b menkul kıymetinin standart sapmasını,
ifade etmektedir.
Formül 6
Formül 6‟da yer alan;
: Portföyün varyans değerini,
: a menkul kıymetinin portföy içerisindeki ağırlığını,
: a menkul kıymetinin standart sapmasını,
: b menkul kıymetinin portföy içerisindeki ağırlığını,
: b menkul kıymetinin standart sapmasını,
: a ve b menkul kıymetleri arasındaki korelasyon değerini,
ifade etmektedir.
Formül 7
Formül 7‟de yer alan;
: Portföyün standart sapmasını,
: Portföyün varyansını,
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ifade etmektedir.
Portföy içerisindeki menkul kıymetlerinin sayısının artması yukarıda yer alan hesaplamaların
gerçekleştirmesini zorlaştırmaktadır. Gelişen bilgisayar uygulamaları sayesinde içerisinde çok
fazla sayıda menkul kıymet yer alan portföyün varyans ve standart sapma hesaplamaları
kolaylaşmaktadır. İçerisinde n adet menkul kıymet bulunan bir portföyün varyansı Formül 8
ve standart sapması Formül 9 yardımıyla hesaplanabilmektedir.
Formül 8
Formül 9
Formül 8 ve 9‟da yer alan;
: Portföyün varyansını,
: i‟inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
: j‟inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
: i‟inci menkul kıymetin standart sapmasını,
: j‟inci menkul kıymetin standart sapmasını,
: i‟inci ve j‟inci menkul kıymetler arasındaki korelasyon değerini,
: Portföyün standart sapmasını,
: Toplam menkul kıymet sayısını,
ifade etmektedir (Bolak, 2004: 250-251; Aksoy ve Tanrıöven, 2007: 621).
Optimum Portföy Oluşturulmasında Karesel Programlamanın Kullanımı
Modern portföy teorisinde, Markowitz tarafından geliştirilen Karesel Programlama yöntemi
kullanımı ile menkul kıymetlerle hedeflenen bir getiri düzeyini sağlayan en düşük riskli
portföyü oluşturabilmek için Formül 10 kullanılmaktadır.
Formül 10
Formülde yer alan;
: i‟inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
: j‟inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
: i‟inci ve j‟inci menkul kıymetler arasındaki kovaryans değerini,
: Toplam menkul kıymet sayısını,
ifade etmektedir. Formülün bir takım kısıtlamalar altında çalışmaktadır ve bu kısıtlamalar
Kısıt 1, Kısıt 2 ve Kısıt 3‟te yer almaktadır.
Kısıt 1
Kısıt 2
Kısıt 3
Kısıt 1, Kısıt 2 ve Kısıt 3‟te yer alan;
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: i‟inci menkul kıymetin portföy içerisindeki ağırlığını,
: i‟inci menkul kıymetin beklenen getirisini,
: Hedef getiriyi,
: Toplam menkul kıymet sayısını,
ifade etmektedir (Yakut ve Çankal, 2016: 48; Çetin, 2007: 67).
Sharpe Oranı ve Değişim Katsayısı
Portföyün performansının değerlendirilmesi için kullanılan Sharpe oranı, Formül 11
yardımıyla hesaplanmaktadır:
Formül 11
Formül 11‟de yer alan;
: Sharpe oranını,
: Portföyün beklenen getirisini,
: Risksiz faiz oranını,
: Portföyün standart sapmasını,
ifade etmektedir.
Formül 11‟de yer alan
değeri risk primi olarak adlandırılmaktadır. Sharpe oranı,
portföyün bir birimlik riskine karşı elde edilen getiri miktarını göstermektedir. Yatırımcılar,
Sharpe oranını en yüksek değere ulaştıran menkul kıymet karmasıyla portföylerini
oluşturmalıdırlar (Aksoy ve Tanrıöven, 2007: 659-660; Sevil, 2001: 72)
Yatırımcılar tarafından portföye dâhil edilecek menkul kıymetlerin belirlenmesinde
kullanılabilecek bir diğer gösterge de değişim katsayısıdır. Farklı beklenen getiri ve standart
sapma değerlerine sahip olan portföyler arasından seçim yapmak durumunda kalan
yatırımcılar, Formül 12‟e yer alan değişim katsayısıyla her bir portföyün değişim katsayısını
hesaplayabilir ve kendileri için en uygun portföyü seçebilirler:
Formül 12
Formül 12‟de yer alan;
: Değişim katsayısını,
: Portföyün standart sapmasını,
: Portföyün beklenen getirisini,
ifade etmektedir.
Değişim katsayısı, portföyün bir birimlik getirisine karşılık alınan risk düzeyini
göstermektedir. Yatırımcılar, değişim katsayısı değerini en düşük seviyeye getiren menkul
kıymet karmasıyla portföylerini oluşturmalıdırlar (Yakut ve Çankal, 2016: 58).
LİTERATÜR TARAMASI
Wagner ve Lau, (1971), Optimum portföy oluşturmak için, portföy içinde yer alması gereken
finansal varlık sayısı üzerinde araştırma yapan verimli portföy için ideal varlık sayısının 10
olması gerektiğini vurgulamıştır. Fieltz, (1974) New York Borsasında optimum portföy içinde
yer alması gereken finansal araç sayısını 8 adet olarak tespit etmiş, Elton ve Gruber, (1977),
ise aynı sayıyı 15-100 adet aralığında olması gerektiği sonucuna varmıştır.
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Simann, (1997), çalışmasında optimum portföy oluşturulmasında risk düzeyleri açısından en
etkili sonucu verecek yöntemin tespit edilmesi için Markowitz‟in Ortalama Varyans Modeli
ile Konno-Yamazaki‟nin Ortalma Mutlak Sapma Modellerini karşılaştırmış sonuç olarak
küçük portföy tercihleri için Ortalama Varyans Modelinin, büyük portföy tercihleri içinde
Ortalama Mutlak Sapma Modellerinin düşük risk tahmininde bulunduğu sonucuna varmıştır.
Tunçel, (2005), çalışmasında 1997-2004 yılları arasında imalat sanayinde faaliyette bulunan
ve İMKB Ulusal endeksinde yer alan 125 firmanın hisse senetleri ile Tek İndeks Modeli‟ne
göre oluşturulan portföyün getiri ve risk analizi yapılmıştır. İMKB 100 piyasa indeksi kabul
edilmiş olup Tekli İndeks Modeline göre yapılan çeşitlendirme sonucunda etkin portföyün
büyük oranda İMKB 100 dışındaki firma hisse senetlerinden oluştuğu sonucuna varılmıştır.
Çetin, (2007), çalışmasında Markowitz Kuadratik programlama yöntemi ile İMKB-30
endeksinde yer alan şirketlerden oluşan ve 2005 yılının ilk yarısında oluşan tarihi hisse senedi
kapanış verileri ile optimum portföy uygulaması gerçekleştirmiştir. Optimum portföy için
Varyans-Kovaryans matrisleri ve beklenen getirileri için oluşturulan matris kullanılarak
modeli çözümlemiştir. Model çözümleme sonucuna göre yatırımcılara yön gösterecek İMKB
endeks getirisi ve risklerine göre daha düşük risk ve daha yüksek getiri portföyler elde
edilmiştir.
Kardiyen, (2008), yaptığı çalışmada portföy yönetimi konusunda Markowitz‟in Ortalama
varyans modelinin dışında birçok yöntemin geliştirilmiş olmasıyla birlikte Markovitz‟in
önerdiği yöntemden sonra en çok kullanılan yöntem olarak karesel programlama modeli
olduğu vurgulanmış, İMKB de işlem gören 15 hisse senedi ile iki model de çalışma yapılarak
şu sonuçlara varılmıştır; ortalama varyans modeli daha az araca uygulanmakta iken karesel
yöntemde büyük portföyler için kolaylıkla uygulandığı, ortalama varyans modelinin karesel
yönteme göre aynı portföylerde çok az bir oranda da olsa düşük riskli sonuçlar verebileceği
vurgulanmıştır. Riski seven yatırımcılar için karesel yöntem, riskten kaçan yatırımcılar içinde
Markowitz yöntemi önerilmiştir.
Vuran, (2010), yaptığı çalışmada küreselleşmeyle, sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelerle
birlikte sermayenin akışkanlığının arttığını ve bunun ekonominin bütün araçları açısından
olduğu gibi sermaye hareketlerinin en önemli temsilcilerinden borsada da önemli derecede
etkili olabileceğini düşünerek herhangi bir borsadaki hareketliliğin İMKB‟de aynı yönde
gerçekleşebileceğini eş bütünleşim analizi ile sınamıştır. Dünyanın gelişmekte olan ve ve
gelişmiş ülkelerinin hisse senedi endekslerinden NİKKEİ 225, S&P 500, FTSE 100, CAC 40
MEKSİKA IPC, MERVAL ve Bovespa endeksleri arasında yapmış olduğu eş bütünleşim
analizi sonuçlarına göre; GTSE 100, IPC, MERVAL, DAX ve BOVESPA endekslerinin
İMKB endeksi ile eş bütünleşim gösterdikleri sonucuna varmıştır.
Tosun ve Oruç, (2010), portföyde yer alacak ideal varlık sayısının belirlenmesine yönelik
çalışmada; portföy çeşitlendirmesinden ziyade portföyün büyüklüğünün önemine değinmiştir.
Çalışma sonuçlarına göre sadece İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım
yapılan bir portföy için en yüksek getiri düzeyinde en düşük riski sağlayacak olan hisse
sayısını ortalama varyans yöntemi aracılığıyla 8-10 aralığındaki hisse sayısı olduğu sonucuna
varılmıştır.
Bilgili ve Tuna, (2010), çalışmalarında 2007 yılı boyunca İMKB 30‟da yer alan hisse senetleri
üzerinde Markowitz‟in Ortalama Varyans modeli ile Tek Endeks modelini karşılaştırmak için
oluşturulan hipotetik portföylerin performansları hisse senetlerinin günlük kapanış fiyatları
üzerinden hesaplanmıştır. Analiz sonucuna göre düşük riskli hisse senedine yatırım
yapacaklar için Tek Endeks modelinin etkin olacağı, diğer yatırımcı tipleri için ise
Markowitz‟in Ortalama Varyans Modelinin etkin olacağı sonucuna varılmıştır.
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Cansın ve Kocadağlı, (2012), çalışmalarında yüksek performanslı portföy oluşturmak için
İMKB-30 endeksinde 2011 Eylül-Ekim Döneminde işlem gören hisse senedi kapanış fiyatları
örneklemi üzerinde Markowitz‟in Ortalama Varyans Modeli, Sharpe‟nin tek indeks modeli e
Konno-Yamazaki nin ortalma mutlak sapma modelini beta katsayısı değişkenini de kullanarak
çeşitli yatırımcı tipleri için uygun portföy oluşturmuşlardır.
Kapusuzoğlu ve İbicioğlu, (2013), yaptıkları çalışmada; Marcovitz‟in portföy teorisine uygun
olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Pay Piyasasında faaliyette bulunan yatırımcılar için
portföy oluşturmaları konusunda yön göstermek istemiştir. Bu amaçla oluşturulacak
portföylerin sektörel bazda beklenen getirileri sabit kalmak kaydıyla farklı yönde hareket eden
sektörleri portföy içinde toplayarak riski minimize etmek üzere çok boyutlu ölçekleme analizi
ile incelenmiştir. Çalışma sonucuna göre iletişim-gıda, tekstil-iletişim, ve bilişim- iletişim
sektörleri aynı portföyde toplanırsa riskin minimize edilebileceği yönünde kanıtlara
ulaşmıştır.
Yıldız, (2014), çalışmasında etkin portföy araştırması yapan çalışmalarda genellikle
portföylerin hisse senedi piyasasından oluşturulduğu vurgulanarak, etkin portföy oluşturmak
için altın fiyatı, döviz kuru ve faiz oranlarının da portföy oluşturmak için kullanarak şu sonuca
ulaşmıştır. Hisse senetleri ve altın, döviz ve faiz oranlarını da etkin portföy oluşturmak için
kullanmıştır. Etkin portföy analizinde Grenger Nedensellik Testi, Varyans Analizi ve EtkiTepki modelleri kullanarak hisse senedi piyasası ile altın döviz ve faiz oranları arasında
önemli bir ters korelasyon tespit etmiştir. Buna göre etkin portföy oluşturulurken altın, döviz
ve faiz oranlarının kullanılması getiriyi artırırken riski düşürdüğü sonucuna varmıştır.
Akçayır, Doğan ve Demir, (2014), çalışmalarında Tekli İndeks Modeline bağlı Elton Gruer
analizi ile Markowitz‟in Ortalama Varyans Modelinin optimum portföy oluşturmak
karşılaştırmıştır. İki model içinde BİST 50‟e yer alan hisse senetlerinin Ağusos-Eylül 2013
tarileri arasındaki kapanış fiyatları esas alınarak oluşturulan portföyler soncunda Gruber
Analizi sonucunda oluşturulan portföyün Markowitz‟in Ortalama Varyans Modeline Göre
hem düşük riskli hemde daha yüksek getirili olduğu sonucuna varılmıştır.
ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Amaç: Bu çalışmanın amacı, yatırımcılar ve türev araç piyasası oyuncuları için Borsa
İstanbul‟da işlem yapılan endekslerden Modern Portföy Teorisine uygun optimum endeks
portföyleri oluşturmak ve yatırımcıların sahip oldukları fonları ilgili endeks portföylerine
yatırmaları durumunda elde edecekleri faydaları göstermektir.
Metodoloji: Borsa İstanbul‟da işlem gerçekleştirilen endekslerden Modern Portföy Teorisine
göre optimum endeks portföyleri oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada
Ortalama-Varyans ve Karesel Programlama modelleri kullanılmıştır. Gerçekleştirilecek olan
analizler sonucunda elde edilecek bilgilerin açıklayıcılık düzeyini artırmak amacıyla Borsa
İstanbul‟da en fazla işlem derinliğine sahip olan endeksler araştırmaya dâhil edilmiştir. İşlem
hacmi derinliği olan ve günlük kapanış değerlerine ulaşılabilen 40 adet endeksin 04.01.201001.12.2016 tarihleri arasındaki günlük kapanış değerleriyle IBM SPSS Statistics 23 ve MS
Excell programları kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Endekslerin günlük kapanış
verileri „http://tr.investing.com/‟ (erişim tarihi: 08.12.2016) internet adresinden elde
edilmiştir. Araştırmanın güvenilirliğini artırmak amacıyla araştırma verilerinin başlangıç yılı
olarak, 2008 kriz döneminin etkisinin tamamen piyasalardan kalktığı düşünülen 2010 yılı
seçilmiştir. Endekslerin günlük kapanış verileri ile oluşturulan endeksler arası kovaryans
matrisi kullanılarak oluşturulabilecek olan endeks portföylerinin beklenen getirileri ve riskleri
hesaplanmıştır.
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Bulgular: Modern portföy teorisin varsayımlarına göre, portföye dahil edilecek finansal
araçların getirilerinin normal dağılıma uygun olması gerekmektedir (Kaya ve Kocadağlı,
2012: 24). Bu varsayım altında çalışmamızda BİST‟te en çok işlem derinliğine sahip olan ve
04.01.2010 tarihinden itibaren verilerine tam set halinde ulaşılabilen 40 endeks için normallik
testi gerçekleştirilmiştir. IBM SPSS Statistics 23 programı ile gerçekleştirilen normallik testi
sonuçlarına göre elde edilen veriler tablo 1‟de yer almaktadır.
Kim‟e (2013) göre örneklem kütlesi 50‟den küçük olan analizlerde verilerin normal dağlıma
sahip olabilmesi için her bir örneklem verisinin Skewness ve Kurtosis değerleri için ayrı ayrı
hesaplanacak olan Z değerinin 1,96‟dan daha düşük olması gerekmektedir. Örneklem kütlesi
50 ile 300 aralığında olan analizler için Skewness ve Kurtosis değerleri için ayrı ayrı
hesaplanacak olan Z değerinin 3,29‟dan daha düşük olması gerekmektedir. Örneklem verisi
300‟den fazla olan analizler için ise her bir örneklem verisi için Skewness ve Kurtosis
değerlerinin ayrı ayrı Z değerlerinin hesaplanmasına gerek yoktur. 300‟den fazla örneklem
verisi bulunan analizlerde verilerin normal dağılıma sahip olabilmesi için Skewness değerinin
2‟den ve Kurtosis değerinin ise 7‟den küçük olması gerekmektedir. Bu şartların her ikisini
birden sağlayamayan verilerin normal dağılıma sahip olmadığı belirtilir. Skewness ve
Kurtosis değerleri için Z değerlerinin hesaplanmasında Formül 13 kullanılır (Kim, 2013: 53):
Formül 13

Çalışmada optimizasyon modellemelerinde kullanılacak normallik testi sonuçları Tablo 1‟de
gösterilmektedir.
Endeksler

BIST100
Kurumsal Yönetim
BIST30
BIST50

BIST Ulusal Tüm
BIST Bankalar
BIST Basit Metaller
BIST Bilgi Teknolojileri
BIST Elektrik
BIST Finansallar
BIST Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
BIST Hizmet
BIST Holding ve Yatırımlar
BIST Kimyasal, Petrol ve
Plastik
BIST Leasing ve Faktöring
BIST Metal Harici Mineral
Ürünler
BIST Metal Ürünleri ve

Tablo 1: Normal Dağılım Tablosu.

Skewness
-0,456
-0,529
-0,375
-0,419

Kurtosis
2.695
2.698
2.090
2.187

Skewness
0,437
-0,355
-0,53
-0,678

Kurtosis
8.734
5.225
4.135
5.472

2.672
244.646
2.168
5.238
3.330
5.943

Endeksler
BIST Spor
BIST Teknoloji
BIST Tekstil ve Deri
BIST Telekomünikasyon
BIST Toptan Satış ve
Perakende Ticaret
BIST Turizm
BIST Wood Paper Printing
BIST Yiyecek ve İçecek
BIST Yatırım Ortaklığı
BIST 100-30

-0,563
6.290
-0,459
-0,223
-0,412
-0,136

0,864
-0,259
-0,478
-0,17
-1.476
-0,923

29.523
4.460
3.072
5.331
10.974
4.358

-0,448
-0,747
-0,369

3.066
4.076
1.783

BIST Ulusal Tüm 100
BIST Adana
BIST Ankara

-1.371
-0,442
-0,795

8.534
5.459
6.889

-0,523
-0,116

3.517
5.182

BIST Antalya
BIST Bursa

-0,218
-0,25

3.449
2.746

-0,995
-0,594

5.514
4.506

BIST İstanbul
BIST İzmir

-0,66
-0,544

2.865
1.689
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Makineler
BIST Nakliye
BIST Sanayi
BIST Sigorta

-0,197
-0,84
3.855

2.060
4.155
183.237

BIST Kayseri
BIST Kocaeli
BIST Tekirdağ

-0,55
-0,481
0,895

4.554
3.133
37.871

Çalışmamızda her bir endeks içerisinde 1740, toplamda 69600 adet tarihsel veri yer
aldığından analize tabi veri setinde aranacak şart Skewness değerinin‟2 den ve Kurtosis
değerinin ise 7‟den küçük olmasıdır. Veri seti içerisinde bu şartı taşımayan endeksler Tablo
1‟de koyu renkle belirtilmiş olup, bu endekslere bundan sonra kurulacak olan modeller
içerisinde yer verilmemiştir.
Örneklem kütlesinde normal dağılıma sahip olan 33 adet endeksin beklenen getiri ve standart
sapmaları ile ilgili bilgileri Tablo2‟de yer almaktadır.
Tablo 2: Endekslerin Beklenen Getiri ve Standart Sapma Değerleri.

Endeks İsimleri
BIST100
Kurumsal Yönetim

Endeks İsimleri
BIST Sanayi
BIST Teknoloji
BIST Tekstil ve
0,015705782 0,000312367 Deri
BIST
0,015061058 0,000300179 Telekomünikasyon
0,014232495 0,000330538 BIST Turizm
BIST Wood Paper
0,016805115 0,000681871 Printing
BIST Yiyecek ve
0,019068247 0,000732545 İçecek
0,017621802 -0,000110335 BIST 100-30
0,017467955 0,000287832 BIST Adana

Std. Sapma Bek. Getiri
0,012306196 0,000516022
0,017102834 0,000984514

0,016302879 0,000357235

BIST Ankara

BIST Hizmet
BIST Holding ve Yatırımlar
BIST Kimyasal, Petrol ve
Plastik
BIST Leasing ve Faktöring
BIST Metal Harici Mineral
Ürünler
BIST Metal Ürünleri ve
Makineler

0,012549813 0,000239174
0,015162624 0,000459414

BIST Antalya
BIST Bursa

0,014569423 0,000513256
-5,20795E0,020732059 05
0,017905812 0,00069743

0,015475112 0,000603914
0,01579533 0,000573584

BIST İstanbul
BIST İzmir

0,012805671 0,000322362
0,014455826 0,000515498

0,013276937 0,000298436

BIST Kayseri

0,017804288 0,000671639

0,015377833 0,000846159

BIST Kocaeli

0,016785276 0,000721097

BIST Nakliye

0,019777271 0,000371392

BIST30
BIST50
BIST Ulusal Tüm
BIST Basit Metaller
BIST Bilgi Teknolojileri
BIST Elektrik
BIST Finansallar
BIST Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları

Std. Sapma Bek. Getiri
0,014716304 0,000317502
0,013898385 0,000358866

0,015485234 0,000573193
0,014860802 5,98761E-05
0,018196972 1,53894E-05
0,015832781 0,000254564
0,014891974 0,000446914
0,012313802 0,000364803
0,014740886 0,00025866

Tablo 2‟de görüldüğü gibi normal dağılım özelliği gösteren endekslerin beklenen getiri ve
standart sapma değişkenleri kullanılarak optimum portföyler (aynı beklenen getiri düzeyine
sahip portföylerden en düşük riske sahip olan veya aynı risk düzeyine sahip portföylerden en
yüksek beklenen getiriye sahip olan) oluşturmak için endeksler arası kovaryans ve korelasyon

450

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

matrisleri oluşturulmuştur. İlgili kovaryans ve korelasyon matrisleri EK Tablo 1-2‟de yer
almaktadır.
Elde edilen bu verilerle çalışma Kapsamında Karesel Programlama Analizi yardımıyla
oluşturulacak olan 3 modele ait makro hesaplamaları MS Excell 2010 Programının Çözücü
Eklentisi yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Modellerin makro çözümlemesinde kullanılacak olan
formüller Tablo 3‟te yer almaktadır.
Tablo 3: Modellerin Makro Çözümleme Formülleri.

Portföyün Günlük Beklenen
Getirisi
Portföyün Yıllık Beklenen
Getirisi
Portföyün Varyansı

Portföyün Standart Sapması
Değişim Katsayısı
Sharpe Oranı

=TOPLA.ÇARPIM (Endeks Getiri Aralıkları; Olası Endekslerin Portföy
İçindeki Ağırlık Aralığı)
=Portföyün Günlük Beklenen Getirisi*365
=TOPLA.ÇARPIM (DÇARP(Olası Endekslerin Portföy İçindeki Ağırlık
Aralığı; Endekslerin Kovaryans Matrisi Aralığı); Olası Endekslerin Portföy
İçindeki Ağırlık Aralığı)
=KAREKÖK (Portföy Varyansı)
= Portföy Standart Sapması/Portföyün Yıllık Beklenen Getirisi
=(Portföyün Yıllık Beklenen Getirisi-Risksiz Faiz Oranı)/Portföy Standart
Sapması

Tablo 3‟te ifade edilen Model 1‟in çözümlemesi;
Model 1: Portföy içerisindeki ağırlıklarının eşit olduğu varsayımı altında, 33 endeks ile 23334=8.589.934.558 adet portföy oluşturulabilir. Endekslerin portföy içerisindeki ağırlıklarının
belirsizliği dikkate alındığında ise sınırsız sayıda portföy oluşturulabilir. Analize tabi tutulan
33 endekse ait değişkenler (beklenen getiri, standart sapma, kovaryans ve korelasyon
katsayıları) ile oluşturulabilecek sınırsız sayıdaki endeks portföylerinden en düşük değişim
katsayısı değerini (1 br‟lik beklenen getiriye karşılık katlanılan riski gösteren değer) sağlayan
endeks portföyüne ait veriler Tablo 4‟te yer almaktadır.
Tablo 4: Model 1 (Değişim Katsayısını Minimum Yapan Endeks Portföyü).
Model 1

Endekslerin Portföy İçerisindeki
Ağırlıkları
Portföyün günlük beklenen
getirisi
Portföyün yıllık beklenen getirisi

Portföy İçerisindeki Endeksler
BIST
BIST
Leasing BIST Metal Ürünleri
BIST
Basit
ve
ve Makineler
Teknoloji
Metaller
Faktöring
2,96%

0,09%

45,02%

51,14%

BIST
Kocaeli
0,80%

0,000910826
0,332451509

Portföyün varyansı

0,000213048

Portföyün standart sapması

0,014596164

Portföyün değişim katsayısı

0,043904642

Portföyün Sharpe Oranı

19,52235532
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Tablo 4‟te gösterildiği gibi Model 1 ile oluşturulan portföy içerisinde yer alacak olan
endekslerin ağırlıkları; BIST Basit Metaller (%2,96), BİST Leasing ve Faktöring (%0,09),
BIST Metal Ürünleri ve Makineler (%45,02), BIST Teknoloji (%51,14), BIST Kocaeli
(%0,80) şeklindedir. Kurulan modelde olası endeks portföy karmaları içerisinde en düşük
değişim katsayısı değeri olan „0,043904642‟ sayısına ulaşılmıştır. Buna göre ilgili endeks
portföyüne sahip olan bir yatırımcı her 1 birimlik getiri için %4,3904‟lük bir riske
katlanmaktadır. Aynı zamanda yatırımcı almış olduğu 1 birimlik riske karşılık 19,5 birimlik
bir risk primi sağlamaktadır.
Model 2: Analize tabi tutulan 33 endekse ait değişkenler (beklenen getiri, standart sapma,
kovaryans ve korelasyon katsayıları) ile oluşturulabilecek sınırsız sayıdaki endeks
portföylerinden en yüksek Sharpe Oranı‟nı (1 br‟lik riske karşı elde edilen risk primini
gösteren değer) sağlayan endeks portföyüne ait veriler Tablo 5‟te gösterilmektedir.
Tablo 5: Model 2 (Sharpe Oranını Maksimum Yapan Endeks Portföyü).
Model 2
Endekslerin Portföy İçerisindeki
Ağırlıkları

Portföy İçerisindeki Endeksler

BIST
Leasing ve
Faktöring

BIST Metal Ürünleri
ve Makineler

BIST
Teknoloji

BIST
Kocaeli

0,08%

44,21%

54,93%

0,77%

Portföyün günlük beklenen getirisi

0,000920972

Portföyün yıllık beklenen getirisi

0,336154648

Portföyün varyansı

0,000218128

Portföyün standart sapması

0,014769164

Portföyün değişim katsayısı

0,043935622

Portföyün Sharpe Oranı

19,54441397

Tablo 5‟te gösterilen, Model 2 ile oluşturulan portföy içerisinde yer alacak olan endekslerin
ağırlıkları; BİST Leasing ve Faktöring (%0,08), BIST Metal Ürünleri ve Makineler (%44,21),
BIST Teknoloji (%54,93), BIST Kocaeli (%0,77) şeklindedir. Kurulan modelde olası endeks
portföy karmaları içerisinde en yüksek risk primini sağlayan katsayı değeri olan
„19,54441397‟ sayısına ulaşılmıştır. Buna göre ilgili endeks portföyüne sahip olan bir
yatırımcı almış olduğu her 1 birimlik risk için 19,54441397 birimlik risk primi elde
etmektedir. Aynı zamanda yatırımcı 1 br‟lik beklenen getiriye karşılık %4,3935‟lik bir riske
katlanmak durumundadır.
Model 3: Analize tabi tutulan 33 endekse ait değişkenler (beklenen getiri, standart sapma,
kovaryans ve korelasyon katsayıları) ile oluşturulabilecek sınırsız sayıdaki endeks
portföylerinden en düşük risk düzeyine sahip olan endeks portföyüne ait veriler Tablo 6 yer
almaktadır.

452

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

Tablo 6: Model 3(Riski Minimum Yapan Endeks Portföyü).

Model 3

Endekslerin
Portföy
İçerisindeki
Ağırlıkları
Portföyün
günlük
beklenen
getirisi
Portföyün
yıllık beklenen
getirisi
Portföyün
varyansı
Portföyün
standart
sapması
Portföyün
değişim
katsayısı
Portföyün
Sharpe Oranı

Portföy İçerisindeki Endeksler
BIST
BIST
BIST
BIST
BIST
Metal
BIST
BIST
Leasing
Tekstil
Tel
Wood
BIST
Harici
Yiyecek
Hizmet
ve
ve
ekomün Paper
Adana
Mineral
İçecek
Faktöring
Deri ikasyon Printing
Ürünler
10,17%

0,08%

8,18%

5,18%

19,51%

1,45%

23,46%

BIST
İzmir

18,87% 12,34%

BIST
Kocaeli

0,77%

0,000317027
0,115714914
0,000118319
0,010877448
0,094002128
6,271224018

Tablo 6‟da verilen, Model 3 ile oluşturulan portföy içerisinde yer alacak olan endekslerin
ağırlıkları; BİST Hizmet (%10,17), BİST Leasing ve Faktöring (%0,08), BIST Metal Harici
Mineral Ürünler (%8,18), BIST Tekstil ve Deri (%5,18), BIST Telekomünikasyon (%19,51),
BIST Wood Paper Printing (%1,45), BIST Yiyecek İçecek (%23,46), BIST Adana (%18,87),
BIST İzmir (%12,34), BIST Kocaeli (%0,77) şeklindedir. Kurulan modelde sınırsız sayıdaki
endeks portföy karmaları içerisinde en düşük risk seviyesini sağlayan endeks portföyünün
standart sapması değeri olan „0,010877448‟ sayısına ulaşılmıştır. Buna göre ilgili endeks
portföyüne sahip olan bir yatırımcı her 1 birimlik getiri için %1,0877‟lik bir riske
katlanmaktadır. Ayrıca oluşturulan en düşük risk düzeyine sahip olan endeks portföyünün
değişim katsayısı „0,094002128‟, Sharpe Oranı ise „6,271224018‟ olarak hesaplanmıştır.
SONUÇ
Çalışmada, Modern Portföy Teorisine göre yatırımcıların sahip oldukları fonları
değerlendirebilecekleri, Karesel Programlama Yöntemi kullanılarak 3 adet optimum endeks
portföyü oluşturulmuştur. Oluşturulan birinci modelde, sonuz sayıdaki olası endeks
portföyleri içerisinden en düşük değişim katsayını veren endeks portföyüne ulaşılmıştır.
Model 1 kapsamında gerçekleştirilen analizlere göre, 1 br‟lik riske karşı en düşük risk
düzeyini sağlayan endeks portföyüne sahip olmak isteyen bir yatırımcı, sahip olduğu fonların
%2,96‟sını BIST Basit Metaller Endekine, %0,09‟unu BIST Leasing ve Faktöring Endeksine,
%45,02‟sini BIST Metal Ürünleri ve Makineler Endeksine, %51,14‟ünü BIST Teknoloji
Endeksine ve %0,8‟ini BIST Kocaeli Endeksine yatırmalıdır. Oluşturulan ikinci modelde,
sonuz sayıdaki olası endeks portföyleri içerisinden en yüksek Sharpe Oranı‟nı veren endeks
portföyüne ulaşılmıştır. 1 br‟lik riske karşı en fazla risk primini sağlayan endeks portföyüne
sahip olmak isteyen bir yatırıcı, sahip olduğu fonların %0,08‟ini BIST Leasing ve Faktöring
Endeksine, %44,21‟ini BIST Metal Ürünleri ve Makineler Endeksine, %54,93‟ünü BIST
Teknoloji Endeksine ve %0,77‟sini BIST Kocaeli Endeksine yatırmalıdır. Oluşturulan üçüncü
453

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 62
Temmuz – Ağustos 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

modelde ise, sonuz sayıdaki olası endeks portföyleri içerisinden en düşük risk düzeyini veren
endeks portföyüne ulaşılmıştır En düşük risk düzeyini sağlayan endeks portföyüne sahip
olmak isteyen bir yatırımcı, sahip olduğu fonların %10,17‟sini BIST Hizmet Endeksine,
%0,08‟ini BIST Leasing ve Faktöring Endeksine, %8,18‟ini BIST Metal Harici Mineral
Ürünler Endeksine, %5,18‟ini BIST Tekstil ve Deri Endeksine, %19,51‟ini BIST
Telekomünikasyon Endeksine,%1,45‟ini BIST Wood Paper Printing Endeksine,%23,46‟sını
BIST Yiyecek İçecek Endeksine, %18,87‟sini BIST Adana Endeksine,%12,34‟ünü BIST
İzmir Endeksine ve %0,77‟sini BIST Kocaeli Endeksine yatırmalıdır. Bundan sonra
gerçekleştirilecek olan çalışmalar, analiz edilecek endeks sayısı artırılarak ya da Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerin piyasalarındaki endeks verileri kullanılarak karşılaştırmalı analizler
üzerine gerçekleştirilebilir. Literatürde endeksler ile optimum portföy oluşturma ile ilgili
herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bakımdan bu çalışmanın literatüre önemli
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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Ek 1: Korelasyon Matrisi
BIST
BIST
BIST
Gayrime
BIST
BIST
BIST
BIST
BIST Bilgi
BIST
BIST
Metal Metal
BIST
BIST Basit
BIST
nkul
BIST
Kimyasal, Leasing
BIST
BIST
BIST
Telekom BIST
Ulusal
Teknoloji
Finansall
Holding&
Harici Ürünleri
Tekstil&
Metaller
Elektrik
Yatırım Hizmet
Petrol&P ve
Nakliye Sanayi Teknoloji
ünikasyo Turizm
Tüm
leri
ar
Yatırımlar
Mineral &Makine
Deri
Ortaklıkla
lastik Faktöring
n
Ürünler ler
rı
1 0,928937 0,967961 0,971003 0,972181 0,715952 0,575401 0,688103 0,903681 0,783203 0,83919 0,884618 0,75517 0,569112 0,760124 0,796165 0,727251 0,880181 0,653793 0,635349 0,630359 0,596154

Kurumsal
BIST100
BIST30 BIST50
Yönetim

BIST100
Kurumsal
Yönetim
BIST30
BIST50
BIST
Ulusal
Tüm
BIST Basit
Metaller
BIST Bilgi
Teknoloji
leri
BIST
Elektrik
BIST
Finansall
ar
BIST
Gayr.M
Yat. Ort.
BIST
Hizmet

BIST
BIST
Wood
BIST 100- BIST
BIST
BIST
BIST
BIST
Yiyecek&
Paper
30 Adana Ankara Antalya Bursa İstanbul
İçecek
Printing

BIST
İzmir

BIST
BIST
Kayseri Kocaeli

0,674256 0,543832 0,851673 0,589661 0,720579 0,55109 0,689599 0,916505 0,699032 0,598189 0,697728

0,928937
1 0,942461 0,951935 0,95766 0,713752 0,573051 0,685982 0,876159 0,772992 0,823509 0,861105 0,832017 0,564469 0,748566 0,802722 0,69848 0,931007 0,658558 0,635143 0,629227 0,587806 0,672319 0,634468 0,883272 0,581922 0,764968 0,542447 0,707531 0,916883 0,696748 0,594542 0,774504
0,967961 0,942461
1 0,997902 0,993291 0,724057 0,559618 0,687282 0,931829 0,790147 0,851307 0,901275 0,771609 0,556236 0,738811 0,787226 0,723864 0,872907 0,645216 0,612698 0,652455 0,583494 0,675178 0,506889 0,825405 0,580325 0,733804 0,535185 0,688212 0,921326 0,697239 0,582502 0,712607
0,971003 0,951935 0,997902
1 0,997111 0,728647 0,572354 0,696879 0,930963 0,79819 0,858971 0,904496 0,778348 0,566327 0,752313 0,798926 0,729339 0,890916 0,658963 0,626268 0,652942 0,593654 0,686075 0,541956 0,855736 0,590029 0,74119 0,545876 0,697245 0,933182 0,705352 0,594064 0,717814

0,972181 0,95766 0,993291 0,997111

1 0,739205 0,59763 0,717236 0,928518 0,810785 0,865026 0,905988 0,787918 0,58928 0,785106 0,815487 0,740027 0,910633 0,683481 0,654533 0,649356 0,618839 0,709791 0,560432 0,881497 0,614014 0,750238 0,57047 0,711515 0,941173 0,721914 0,619669 0,725427

0,715952 0,713752 0,724057 0,728647 0,739205

1 0,453847 0,567919 0,650775 0,629264 0,643053 0,66804 0,593181 0,46755 0,623854 0,628674 0,561106 0,77815 0,521602 0,543831 0,465437 0,518428 0,554564 0,393777 0,677263 0,503083 0,568796 0,458556 0,559545 0,697366 0,589372 0,533258 0,520871

0,575401 0,573051 0,559618 0,572354 0,59763 0,453847

1 0,540519 0,535132 0,548612 0,529072 0,522319 0,526528 0,469601 0,599978 0,550251 0,492315 0,608498 0,866167 0,543554 0,347134 0,485366 0,536248 0,357826 0,64822 0,48498 0,468265 0,468184 0,480948 0,578368 0,492378 0,517439 0,476561

0,688103 0,685982 0,687282 0,696879 0,717236 0,567919 0,540519

1 0,644586 0,624873 0,651324 0,644172 0,579181 0,529932 0,667966 0,623018 0,57048 0,691317 0,594445 0,569722 0,447925 0,54848 0,593026 0,39894 0,724245 0,523729 0,56618 0,506206 0,58171 0,688141 0,575193 0,605021 0,517471

0,903681 0,876159 0,931829 0,930963 0,928518 0,650775 0,535132 0,644586

1 0,755047 0,736345 0,844166 0,684812 0,536753 0,698689 0,725866 0,657645 0,792173 0,599484 0,58273 0,545131 0,556424 0,633366 0,524744 0,778948 0,54631 0,646183 0,507362 0,639363 0,844773 0,640974 0,545853 0,620322

0,783203 0,772992 0,790147 0,79819 0,810785 0,629264 0,548612 0,624873 0,755047

1 0,690603 0,720613 0,658753 0,53377 0,681072 0,684491 0,634155 0,758774 0,608034 0,597614 0,493537 0,576342 0,639535 0,433556 0,761205 0,546116 0,615102 0,535707 0,605941 0,756138 0,621089 0,554915 0,590989

0,83919 0,823509 0,851307 0,858971 0,865026 0,643053 0,529072 0,651324 0,736345 0,690603

1 0,778868 0,674997 0,526421 0,708037 0,712763 0,747728 0,794059 0,613085 0,581204 0,808418 0,562676 0,612887 0,496515 0,790793 0,535557 0,76226 0,522094 0,614783 0,886356 0,628531 0,554616 0,619629

BIST
Holding&
Yatırımlar

0,884618 0,861105 0,901275 0,904496 0,905988 0,66804 0,522319 0,644172 0,844166 0,720613 0,778868
1 0,718337 0,528712 0,711188 0,748967 0,651416 0,826099 0,601282 0,601781 0,585882 0,548218 0,641507 0,501419 0,793845 0,54717 0,683041 0,502836 0,658398 0,941612 0,656694 0,542741 0,660496
BIST
Kimyasal,
Petrol&P
lastik 0,75517 0,832017 0,771609 0,778348 0,787918 0,593181 0,526528 0,579181 0,684812 0,658753 0,674997 0,718337
1 0,485393 0,665884 0,670342 0,583474 0,86672 0,591072 0,54653 0,49949 0,523406 0,591014 0,452248 0,731399 0,513595 0,609445 0,477339 0,581366 0,753672 0,631709 0,530904 0,950558
BIST
Leasing
ve
Faktöring
BIST
Metal
Harici
Mineral
Ürünler
BIST
Metal
Ürünleri
&Makine
ler
BIST
Nakliye
BIST
Sanayi
BIST
Teknoloji
BIST
Tekstil&
Deri
BIST
Telekom
ünikasyo
n
BIST
Turizm
BIST
Wood
Paper
Printing
BIST
Yiyecek&
İçecek
BIST 10030
BIST
Adana
BIST
Ankara
BIST
Antalya
BIST
Bursa
BIST
İstanbul
BIST
İzmir
BIST
Kayseri
BIST
Kocaeli

0,569112 0,564469 0,556236 0,566327 0,58928 0,46755 0,469601 0,529932 0,536753 0,53377 0,526421 0,528712 0,485393

1 0,592869 0,534952 0,459601 0,589147 0,500413 0,49516 0,363818 0,477019 0,509568 0,358481 0,608834 0,479431 0,449454 0,452368 0,473879 0,570027 0,480383 0,46875 0,433353

0,760124 0,748566 0,738811 0,752313 0,785106 0,623854 0,599978 0,667966 0,698689 0,681072 0,708037 0,711188 0,665884 0,592869

1 0,713603 0,636713 0,813739 0,657604 0,67151 0,491383 0,605173 0,686478 0,464773 0,818306 0,687017 0,62168 0,556745 0,630678 0,763611 0,661293 0,642541 0,615664

0,796165 0,802722 0,787226 0,798926 0,815487 0,628674 0,550251 0,623018 0,725866 0,684491 0,712763 0,748967 0,670342 0,534952 0,713603

1 0,616432 0,850997 0,633371 0,585936 0,498616 0,543653 0,611416 0,48248 0,80165 0,550472 0,64988 0,511179 0,834401 0,795681 0,614446 0,579739 0,668663

0,727251 0,69848 0,723864 0,729339 0,740027 0,561106 0,492315 0,57048 0,657645 0,634155 0,747728 0,651416 0,583474 0,459601 0,636713 0,616432

1 0,685389 0,567607 0,540089 0,470929 0,507173 0,563857 0,408906 0,688713 0,483698 0,563749 0,467368 0,537248 0,755894 0,546229 0,50575 0,523034

0,880181 0,931007 0,872907 0,890916 0,910633 0,77815 0,608498 0,691317 0,792173 0,758774 0,794059 0,826099 0,86672 0,589147 0,813739 0,850997 0,685389

1 0,68855 0,686217 0,570064 0,624908 0,715468 0,691005 0,924624 0,626124 0,735698 0,579779 0,735507 0,902809 0,755765 0,640897 0,819456

0,653793 0,658558 0,645216 0,658963 0,683481 0,521602 0,866167 0,594445 0,599484 0,608034 0,613085 0,601282 0,591072 0,500413 0,657604 0,633371 0,567607 0,68855

1 0,591948 0,412276 0,534176 0,591706 0,403781 0,725195 0,534936 0,580173 0,506035 0,56404 0,662131 0,553217 0,570244 0,536179

0,635349 0,635143 0,612698 0,626268 0,654533 0,543831 0,543554 0,569722 0,58273 0,597614 0,581204 0,601781 0,54653 0,49516 0,67151 0,585936 0,540089 0,686217 0,591948

1 0,384906 0,533398 0,580424 0,430745 0,696398 0,551839 0,505649 0,509884 0,527607 0,654075 0,56601 0,596775 0,484863

0,630359 0,629227 0,652455 0,652942 0,649356 0,465437 0,347134 0,447925 0,545131 0,493537 0,808418 0,585882 0,49949 0,363818 0,491383 0,498616 0,470929 0,570064 0,412276 0,384906

1 0,378371 0,415577 0,362675 0,544287 0,345748 0,705603 0,353299 0,427912 0,712464 0,448433 0,374223 0,462963

0,596154 0,587806 0,583494 0,593654 0,618839 0,518428 0,485366 0,54848 0,556424 0,576342 0,562676 0,548218 0,523406 0,477019 0,605173 0,543653 0,507173 0,624908 0,534176 0,533398 0,378371

1 0,583965 0,369945 0,647894 0,484607 0,498694 0,799772 0,481972 0,598444 0,523445 0,533986 0,458524

0,674256 0,672319 0,675178 0,686075 0,709791 0,554564 0,536248 0,593026 0,633366 0,639535 0,612887 0,641507 0,591014 0,509568 0,686478 0,611416 0,563857 0,715468 0,591706 0,580424 0,415577 0,583965

1 0,400337 0,725932 0,530009 0,59026 0,542466 0,545668 0,674624 0,614741 0,540844 0,536793

0,543832 0,634468 0,506889 0,541956 0,560432 0,393777 0,357826 0,39894 0,524744 0,433556 0,496515 0,501419 0,452248 0,358481 0,464773 0,48248 0,408906 0,691005 0,403781 0,430745 0,362675 0,369945 0,400337

1 0,723521 0,362361 0,498951 0,358419 0,418521 0,642878 0,42401 0,371482 0,430084

0,851673 0,883272 0,825405 0,855736 0,881497 0,677263 0,64822 0,724245 0,778948 0,761205 0,790793 0,793845 0,731399 0,608834 0,818306 0,80165 0,688713 0,924624 0,725195 0,696398 0,544287 0,647894 0,725932 0,723521

1 0,627012 0,710123 0,603712 0,687132 0,888568 0,704715 0,655438 0,65782

0,589661 0,581922 0,580325 0,590029 0,614014 0,503083 0,48498 0,523729 0,54631 0,546116 0,535557 0,54717 0,513595 0,479431 0,687017 0,550472 0,483698 0,626124 0,534936 0,551839 0,345748 0,484607 0,530009 0,362361 0,627012

1 0,463224 0,459711 0,492601 0,581034 0,514168 0,511701 0,462212

0,720579 0,764968 0,733804 0,74119 0,750238 0,568796 0,468265 0,56618 0,646183 0,615102 0,76226 0,683041 0,609445 0,449454 0,62168 0,64988 0,563749 0,735698 0,580173 0,505649 0,705603 0,498694 0,59026 0,498951 0,710123 0,463224

1 0,45513 0,545701 0,726078 0,589818 0,480158 0,557353

0,55109 0,542447 0,535185 0,545876 0,57047 0,458556 0,468184 0,506206 0,507362 0,535707 0,522094 0,502836 0,477339 0,452368 0,556745 0,511179 0,467368 0,579779 0,506035 0,509884 0,353299 0,799772 0,542466 0,358419 0,603712 0,459711 0,45513

1 0,44212 0,554192 0,493558 0,491994 0,421921

0,689599 0,707531 0,688212 0,697245 0,711515 0,559545 0,480948 0,58171 0,639363 0,605941 0,614783 0,658398 0,581366 0,473879 0,630678 0,834401 0,537248 0,735507 0,56404 0,527607 0,427912 0,481972 0,545668 0,418521 0,687132 0,492601 0,545701 0,44212

1 0,68792 0,532198 0,525615 0,555063

0,916505 0,916883 0,921326 0,933182 0,941173 0,697366 0,578368 0,688141 0,844773 0,756138 0,886356 0,941612 0,753672 0,570027 0,763611 0,795681 0,755894 0,902809 0,662131 0,654075 0,712464 0,598444 0,674624 0,642878 0,888568 0,581034 0,726078 0,554192 0,68792

1 0,689748 0,597222 0,688054

0,699032 0,696748 0,697239 0,705352 0,721914 0,589372 0,492378 0,575193 0,640974 0,621089 0,628531 0,656694 0,631709 0,480383 0,661293 0,614446 0,546229 0,755765 0,553217 0,56601 0,448433 0,523445 0,614741 0,42401 0,704715 0,514168 0,589818 0,493558 0,532198 0,689748

1 0,509678 0,537188

0,598189 0,594542 0,582502 0,594064 0,619669 0,533258 0,517439 0,605021 0,545853 0,554915 0,554616 0,542741 0,530904 0,46875 0,642541 0,579739 0,50575 0,640897 0,570244 0,596775 0,374223 0,533986 0,540844 0,371482 0,655438 0,511701 0,480158 0,491994 0,525615 0,597222 0,509678

1 0,471115

0,697728 0,774504 0,712607 0,717814 0,725427 0,520871 0,476561 0,517471 0,620322 0,590989 0,619629 0,660496 0,950558 0,433353 0,615664 0,668663 0,523034 0,819456 0,536179 0,484863 0,462963 0,458524 0,536793 0,430084 0,65782 0,462212 0,557353 0,421921 0,555063 0,688054 0,537188 0,471115

1
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0,0002 0,000189 0,000162 0,00017 0,000182

0,000172
0,000192
0,000159
0,000157

0,00019
0,000225
0,000169
0,000173

0,000185
0,000217
0,000165
0,00017

0,000178
0,000208
0,000159
0,000166

0,000162
0,000186
0,000161
0,00015

0,000161
0,000186
0,000143
0,000282

0,000169
0,000199
0,00015
0,000179

0,000195
0,000227
0,00017
0,000179

0,000172
0,000204
0,000152
0,00017

0,000138
0,000186
0,000123
0,000132

0,000175
0,000195
0,000154
0,000156

0,00016
0,000179
0,000165
0,000156

0,00013
0,000144
0,000115
0,000135

0,000146
0,000167
0,000133
0,000149

0,000236
0,000187
0,000161
0,000167

0,000187
0,000391
0,000167
0,000192

0,000161
0,000167
0,000151
0,000145

0,000167
0,000192
0,000145
0,000293

0,00014
0,000165
0,000131
0,000157

0,000114
0,000138
0,000104
0,000105

0,000152
0,000183
0,00014
0,000166

0,000149
0,000177
0,000139
0,00016

0,00011
0,00012
0,000127
0,000103

0,000152
0,000168
0,00014
0,000153

0,000125
0,000141
0,000114
0,000135

0,000146
0,000162
0,000132
0,000145

0,000163
0,000192
0,000148
0,000179

0,00023
0,00019
0,000162
0,000173

0,000157
0,000191
0,000142
0,000145

0,000137
0,000156
0,000134
0,000137

0,000159
0,000178
0,00014
0,000174

0,000173
0,000174
0,000169
0,000154

0,000119
0,000154
0,000128
0,000154
0,000168
0,000182
0,000173
0,000149
0,000157
0,000172

0,000131
0,000151
0,000119
0,000155
0,000156
0,000176
0,000163
0,00014
0,000147
0,000181

0,000119
0,00016
0,000134
0,000168
0,000174
0,000194
0,000185
0,000158
0,000163
0,000188

0,000122
0,000159
0,000131
0,000163
0,00017
0,000188
0,00018
0,000154
0,000159
0,000181

0,000119
0,000154
0,000129
0,000156
0,000168
0,000181
0,000172
0,000149
0,000157
0,000173

9,85E-05
0,00014
0,000125
0,000139
0,00016
0,000168
0,00015
0,000143
0,00016
0,000147

0,000102
0,000152
0,000136
0,00013
0,000185
0,000164
0,000141
0,000136
0,000176
0,000153

0,000105
0,000157
0,000136
0,000145
0,000185
0,000184
0,000155
0,000147
0,00019
0,000153

0,000137
0,000168
0,000141
0,000164
0,000184
0,0002
0,000189
0,000162
0,00017
0,000182

0,000105
0,000153
0,000131
0,000146
0,000181
0,000177
0,000158
0,000146
0,000161
0,000162

9,28E-05
0,000122
9,91E-05
0,000139
0,000136
0,000138
0,000142
0,000114
0,000124
0,000131

0,000113
0,000148
0,000122
0,000151
0,000158
0,000179
0,000183
0,000144
0,000147
0,000168

0,000104
0,000139
0,000117
0,000137
0,000153
0,000161
0,000149
0,000141
0,000146
0,000247

8,43E-05
0,000118
0,000112
0,000103
0,000148
0,000134
0,000115
0,00011
0,000132
0,000115

9,19E-05
0,000134
0,000134
0,00012
0,000153
0,00015
0,00013
0,000127
0,000152
0,000137

0,00011
0,000152
0,000125
0,000146
0,000163
0,00023
0,000157
0,000137
0,000159
0,000173

0,00012
0,000168
0,000141
0,000162
0,000192
0,00019
0,000191
0,000156
0,000178
0,000174

0,000127
0,00014
0,000114
0,000132
0,000148
0,000162
0,000142
0,000134
0,00014
0,000169

0,000103
0,000153
0,000135
0,000145
0,000179
0,000173
0,000145
0,000137
0,000174
0,000154

9,93E-05
0,000133
0,000126
0,000114
0,000164
0,000146
0,00013
0,000127
0,000165
0,000126

8,03E-05
9,96E-05
7,57E-05
0,000153
0,000109
0,000114
0,000136
9,63E-05
9,9E-05
0,000115

0,0001
0,000145
0,00013
0,000132
0,000302
0,000157
0,000139
0,000138
0,000173
0,00014

9,44E-05
0,000142
0,000124
0,000136
0,000178
0,000155
0,000137
0,000141
0,000152
0,000143

0,000222
0,000133
7,95E-05
0,000108
0,000111
0,000112
0,000123
9,13E-05
9,85E-05
0,000108

0,000133
0,000152
0,000114
0,000127
0,000154
0,000152
0,00014
0,000125
0,000144
0,000136

7,95E-05
0,000114
0,000217
9,95E-05
0,00014
0,00013
0,00011
0,00011
0,000134
0,000114

0,000108
0,000127
9,95E-05
0,000212
0,000137
0,000142
0,000135
0,000124
0,000125
0,000136

0,000111
0,000154
0,00014
0,000137
0,00043
0,000164
0,000147
0,000148
0,000182
0,000147

0,000112
0,000152
0,00013
0,000142
0,000164
0,000321
0,000158
0,000138
0,000168
0,000167

0,000123
0,00014
0,00011
0,000135
0,000147
0,000158
0,000164
0,000128
0,000136
0,000148

9,13E-05
0,000125
0,00011
0,000124
0,000148
0,000138
0,000128
0,000209
0,000131
0,00013

9,85E-05
0,000144
0,000134
0,000125
0,000182
0,000168
0,000136
0,000131
0,000317
0,000141

0,000108
0,000136
0,000114
0,000136
0,000147
0,000167
0,000148
0,00013
0,000141
0,000282

0,000157 0,000148 0,000168 0,000164 0,00016 0,000148 0,000162 0,000165 0,000175 0,000165 0,000122 0,000154 0,000145 0,000127 0,000144 0,000149 0,000177 0,000139 0,00016 0,000142 9,78E-05 0,000168 0,000251 9,44E-05 0,000142 0,000124 0,000136 0,000178 0,000155 0,000137 0,000141 0,000152 0,000143

0,000138 0,00013 0,000152 0,000146 0,000137 0,000116 9,84E-05 0,000117 0,000142 0,00012 0,000151 0,000132 0,000115 8,54E-05 9,7E-05 0,000114 0,000138 0,000104 0,000105 8,86E-05 0,000221 0,000102 9,78E-05 8,03E-05 9,96E-05 7,57E-05 0,000153 0,000109 0,000114 0,000136 9,63E-05 9,9E-05 0,000115
0,00016 0,000149 0,000167 0,000163 0,00016 0,000159 0,000168 0,000176 0,000177 0,000171 0,000128 0,000151 0,000147 0,000137 0,000146 0,000152 0,000183 0,00014 0,000166 0,00015 0,000102 0,000331 0,000168 0,0001 0,000145 0,00013 0,000132 0,000302 0,000157 0,000139 0,000138 0,000173 0,00014

0,000145 0,000137 0,000149 0,000146 0,000144 0,000142 0,00016 0,000155 0,000158 0,000151 0,000113 0,000141 0,000131 0,000121 0,000138 0,00014 0,000165 0,000131 0,000157 0,00024 8,86E-05 0,00015 0,000142 9,93E-05 0,000133 0,000126 0,000114 0,000164 0,000146 0,00013 0,000127 0,000165 0,000126

0,00018
0,000212
0,000159
0,000165

0,000149 0,000138 0,000154 0,00015 0,000148 0,000139 0,000152 0,000156 0,000162 0,000147 0,000118 0,000143 0,000137 0,000124 0,000176 0,000146 0,000167 0,000133 0,000149 0,000138 9,7E-05 0,000146 0,000144 9,19E-05 0,000134 0,000134 0,00012 0,000153 0,00015 0,00013 0,000127 0,000152 0,000137

0,000132 0,000124 0,000138 0,000135 0,000132 0,000124 0,000141 0,000148 0,000148 0,000137 0,000104 0,000127 0,000119 0,000249 0,000124 0,00013 0,000144 0,000115 0,000135 0,000121 8,54E-05 0,000137 0,000127 8,43E-05 0,000118 0,000112 0,000103 0,000148 0,000134 0,000115 0,00011 0,000132 0,000115

0,000172 0,000179 0,000188 0,000181 0,000174 0,000154 0,000155 0,000158 0,000185 0,000166 0,000131 0,000169 0,000239 0,000119 0,000137 0,00016 0,000179 0,000165 0,000156 0,000131 0,000115 0,000147 0,000145 0,000104 0,000139 0,000117 0,000137 0,000153 0,000161 0,000149 0,000141 0,000146 0,000247

0,000197 0,000181 0,000215 0,000207 0,000196 0,00017 0,000151 0,000172 0,000224 0,000178 0,000148 0,00023 0,000169 0,000127 0,000143 0,000175 0,000195 0,000154 0,000156 0,000141 0,000132 0,000151 0,000154 0,000113 0,000148 0,000122 0,000151 0,000158 0,000179 0,000183 0,000144 0,000147 0,000168

0,000188 0,000175 0,000202 0,000196 0,000188 0,000172 0,000171 0,00018 0,000215 0,000266 0,000141 0,000178 0,000166 0,000137 0,000147 0,000172 0,000204 0,000152 0,00017 0,000151 0,00012 0,000171 0,000165 0,000105 0,000153 0,000131 0,000146 0,000181 0,000177 0,000158 0,000146 0,000161 0,000162
0,000155 0,000144 0,000168 0,000162 0,000155 0,000136 0,000127 0,000144 0,000161 0,000141 0,000157 0,000148 0,000131 0,000104 0,000118 0,000138 0,000186 0,000123 0,000132 0,000113 0,000151 0,000128 0,000122 9,28E-05 0,000122 9,91E-05 0,000139 0,000136 0,000138 0,000142 0,000114 0,000124 0,000131

0,000232 0,000213 0,000256 0,000245 0,000231 0,000191 0,000178 0,000198 0,000305 0,000215 0,000161 0,000224 0,000185 0,000148 0,000162 0,000195 0,000227 0,00017 0,000179 0,000158 0,000142 0,000177 0,000175 0,000137 0,000168 0,000141 0,000164 0,000184

0,000161 0,000152 0,000168 0,000164 0,000162 0,000145 0,000364 0,000182 0,000178 0,000171 0,000127 0,000151 0,000155 0,000141 0,000152 0,000161 0,000186 0,000143 0,000282 0,00016 9,84E-05 0,000168 0,000162 0,000102 0,000152 0,000136 0,00013 0,000185 0,000164 0,000141 0,000136 0,000176 0,000153
0,000178 0,000168 0,00019 0,000185 0,00018 0,000168 0,000182 0,000311 0,000198 0,00018 0,000144 0,000172 0,000158 0,000148 0,000156 0,000169 0,000199 0,00015 0,000179 0,000155 0,000117 0,000176 0,000165 0,000105 0,000157 0,000136 0,000145 0,000185 0,000184 0,000155 0,000147 0,00019 0,000153

0,000177 0,000167 0,000191 0,000184 0,000177 0,000282 0,000145 0,000168 0,000191 0,000172 0,000136 0,00017 0,000154 0,000124 0,000139 0,000162 0,000186 0,000161 0,00015 0,000142 0,000116 0,000159 0,000148 9,85E-05 0,00014 0,000125 0,000139 0,00016 0,000168 0,00015 0,000143 0,00016 0,000147

0,000204 0,000189 0,000222 0,000214 0,000203 0,000177 0,000162 0,00018 0,000231 0,000188 0,000155 0,000196 0,000174 0,000132 0,000148 0,000178 0,000208 0,000159 0,000166 0,000144 0,000137 0,00016 0,00016 0,000119 0,000154 0,000129 0,000156 0,000168 0,000181 0,000172 0,000149 0,000157 0,000173

0,00019 0,000193 0,000206 0,000199 0,000189 0,000167 0,000152 0,000168 0,000213 0,000175 0,000144 0,000181 0,000179 0,000124 0,000138 0,000172 0,000192 0,000159 0,000157 0,000137 0,00013 0,000149 0,000148 0,000131 0,000151 0,000119 0,000155 0,000156 0,000176 0,000163 0,00014 0,000147 0,000181
0,000224 0,000206 0,000247 0,000236 0,000222 0,000191 0,000168 0,00019 0,000256 0,000202 0,000168 0,000215 0,000188 0,000138 0,000154 0,00019 0,000225 0,000169 0,000173 0,000149 0,000152 0,000167 0,000168 0,000119 0,00016 0,000134 0,000168 0,000174 0,000194 0,000185 0,000158 0,000163 0,000188
0,000215 0,000199 0,000236 0,000227 0,000214 0,000184 0,000164 0,000185 0,000245 0,000196 0,000162 0,000207 0,000181 0,000135 0,00015 0,000185 0,000217 0,000165 0,00017 0,000146 0,000146 0,000163 0,000164 0,000122 0,000159 0,000131 0,000163 0,00017 0,000188 0,00018 0,000154 0,000159 0,000181

0,000217 0,00019 0,000224 0,000215 0,000204 0,000177 0,000161 0,000178 0,000232 0,000188 0,000155 0,000197 0,000172 0,000132 0,000149 0,00018 0,000212 0,000159 0,000165 0,000145 0,000138 0,00016 0,000157 0,000119 0,000154 0,000128 0,000154 0,000168 0,000182 0,000173 0,000149 0,000157 0,000172

BIST100

BIST
BIST Metal
Gayrimenku
BIST
BIST
Harici
BIST Metal
BIST Ulusal BIST Basit BIST Bilgi
BIST
l Yatırım
Holding&Yat Kimyasal,Pe BIST Leasing Mineral Ürünleri&M
Tüm
Metaller Teknolojileri BIST Elektrik Finansallar Ortaklıkları BIST Hizmet ırımlar trol&Plastik ve Faktöring Ürünler
akineler BIST Nakliye BIST Sanayi
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Ek 2: Endekslerin Kovaryans Matris Tablosu
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